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1. Bakgrund 

Den nationella strategin för romsk inkludering påbörjades 2012 och ska löpa fram till 

2032. Som en central del av strategin startade fem kommuner upp ett pilotarbete för att 

stärka möjligheterna för romsk inkludering i den egna kommunen. Dessa kommuner var 

Göteborg, Helsingborg, Linköping, Luleå och Malmö. Länsstyrelsen i Stockholms län fick 

samordningsansvar för denna satsning. Den första fasen avslutas 2015. 

1.1 Följeforskarnas uppdrag  

Under perioden 2013 – 2015 har Länsstyrelsen i Stockholms län engagerat Emerga 

Research & Consulting för att genomföra en lärande, löpande utvärdering – en så kallad 

följeforskning av arbetet med de fem pilotkommunerna inom ramen för strategin för 

romsk inkludering.1  

Uppdraget hade flera delar. Emerga har under perioden: 

1. analyserat utfallet av aktiviteterna som genomförts för att nå målen, dels för 

varje enskild pilotverksamhet, dels för hela pilotsatsningen; 

2. analyserat och bedömt hur pilotkommunerna arbetar med att säkerställa 

romernas inflytande och delaktighet vid planering, genomförande och 

utvärdering av pilotprojektet; 

3. beskrivit hur projektorganisationen i respektive pilotkommun var uppbyggd 

och hur den fungerade med avseende på styrgrupp, ledningsgrupp, lokala 

styrgrupper, brukarråd, referensgrupp, m.m.), samt vilka 

framgångsfaktorer/hinder som hade identifierats; 

4. analyserat hur samverkan mellan berörda aktörer inom projektet fungerade 

avseende lärande, erfarenhetsutbyte, engagemang och påverkan; 

5. analyserat på vilket sätt projektet i sin helhet har bidragit till att påverka den 

strukturella diskrimineringen av romer; samt  

6. analyserat på vilket sätt projektet påverkar den offentliga debatten. 

1.2. Disposition av slutrapporten  

I denna slutrapport summeras och analyseras följeforskningsgruppens resultat under de 

tre år som arbetet har pågått. Rapporten utgår från följeforskarnas ursprungliga 

uppdragsbeskrivning, men har också ambitionen att fördjupa diskussionen kring följande 

tre frågeställningar som under projekttiden har identifierats som av särskilt intressanta.  

                                                             
1 Från och med sommaren 2014 har Emerga ensamt ansvarat för följeforskningsuppdraget då Raoul 
Wallenberg Institutet på grund av personalförändringar inte längre hade möjlighet att fortsätta det 
uppdraget RWI och Emerga inledde tillsammans 2013.  
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a) Vilka utmaningar finns för ett fortsatt arbete med romsk inkludering i 

pilotkommunerna?  

b) Vilka förutsättningar har skapats i pilotkommunerna som kan ta hand om 

resultaten från pilotperioden och på så sätt skapa en hållbar och långsiktig 

struktur för romsk inkludering? 

c) På vilket sätt och i vilken utsträckning har rättighetsperspektivet, som är 

genomsyrar den nationella strategin varit en grund för arbetet med romsk 

inkludering på kommunalnivå? 

Slutrapporten inleds med en sammanfattning av hur följeforskarna har tolkat sitt 

uppdrag. Därefter följer en kort genomgång av begreppet följeforskning i relation till 

uppdraget samt centrala metodologiska överväganden. Detta följs sedan av en 

genomgång av mänskliga rättigheter eftersom det är ett grundläggande perspektiv för 

strategin i sin helhet. Under varje år har följeforskningen fokuserat på ett antal kvalitativa 

fördjupningsstudier med utgångspunkt i den övergripande uppdragsbeskrivningen. 

Dessa studieområden presenteras också i slutrapporten.  Efter dessa mer redogörande 

delar av rapporten följer sedan en längre diskussion och analys av 

uppdragsbeskrivningens sex områden. 

De tre ovanståendefrågeställningarna kommer att integreras i analysen av uppdragets 

sex områden. Varje område avslutas med ett antal sammanfattande slutsatser i 

punktform. 

1.3 Tolkning av uppdraget  

Följeforskningens huvudsakliga uppdrag har varit:  

1) att följa pilotkommunernas arbete med att identifiera metoder för säkerställandet 

av romers tillgång till mänskliga rättigheter; samt  

2) att sammanställa erfarenheter i pilotkommunerna av att arbeta långsiktigt med 

romsk inkludering.  

Dessa metoder och erfarenheter kan senare ligga till grund för fortsatt arbete med romsk 

inkludering i andra svenska kommuner. Efter noga övervägande och i samråd med 

uppdragsgivaren har vissa prioriteringar behövts göras, givet de uppdragets resurser. I 

följeforskarnas arbete har därför framför allt områdena 1-4 i uppdragsbeskrivningen 

prioriterats. Det innebär att större vikt har lagts vid: 1) analys av utfallet av aktiviteterna 

som genomförts för att nå målen; 2) analys och bedömning av hur pilotkommunerna 

arbetade med att säkerställa romernas inflytande och delaktighet; 3: beskrivning av 

struktur och funktion av projektorganisationen i respektive pilotkommun samt 

framgångsfaktorer/hinder; samt 4) analys av hur samverkan mellan berörda aktörer 

inom projektet fungerade avseende lärande, erfarenhetsutbyte, engagemang och 

påverkan. Samtidigt har alltså mindre tid kunnat ägnas åt: 5) analys av hur projektet i sin 

helhet har bidragit till att påverka den strukturella diskrimineringen av romer; samt 6) 
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analys av hur projektet har påverkat den offentliga debatten. En övergripande analys och 

reflektioner kring punkt 5 och 6 återfinns dock i denna slutrapport.  

2. Följeforskning som metod 

Följeforskning, eller lärande, löpande utvärdering har framför allt kommit in i det svenska 

sammanhanget genom EU:s ESF-program. Till skillnad från en mer vanlig utvärdering som 

genomförs när ett projekt eller program är avslutat följer följeforskningen arbetet under 

en längre tid.  Syftet är att bättre kunna styra mot i förväg uppställda mål. Detta görs 

genom kontinuerlig datainsamling och analytiska nedslag som kan bidra till projektets 

kvalitativa och kvantitativa utveckling. Följeforskningen bör utformas utifrån målet med 

programmet/ projektet ifråga så att validiteten blir hög. En väl genomförd 

följeforskningsstudie kännetecknas av att dess resultat har hög relevans för de processer 

som studeras.  

Den lärande aspekten av ett följeforskningsuppdrag innebär att det sker en organiserad 

lärprocess löpande som en del av projektet. I lärandet involveras deltagare, 

projektledare, projektägare, m.fl., vilket gör att lärandet sker både på en individuell och 

en organisatorisk nivå. Emerga har betonat uppdragets lärande dimension då ett 

program kan bli mer strategiskt, långsiktigt och systematiskt om olika 

utvärderingsmoment kan användas för att analysera och kritiskt reflektera över både mål 

och medel under arbetets gång.  Förutom lärandet har Emergas arbete utgått från 

nedanstående punkter.2 Följeforskarna ska: 

1) utföra sitt arbete i samverkan med projektledningen där förtroendeskapande 

kombineras med konstruktiv kritik baserad på insamlad data;  

2) fungera som ett fristående bollplank och/eller analytiskt stöd för strategiska 

frågor och utmaningar inom projektet; 

3) öppna upp för att olika delresultat inte uppfattas som slutgiltiga utan att de 

bör användas för ett fortsatt lärande och en vidareutveckling av projektet 

tillsammans med ledningen och andra berörda parter.  

En del av Emergas följeforskningsuppdrag skulle således kunna benämnas processtöd. 

Inom ramen för uppdraget har funnits moment av workshops, samtal och 

”bollplankande” såväl med samordnare på Länsstyrelsen som med ansvariga i de olika 

pilotkommunerna.  

 

                                                             
2 Anders W Johansson, Kritisk reflektion och handling i interaktiv forskning. I Bengt Johannisson, Ewa 
Gunnarsson, Torbjörn Stjernberg (red.), Gemensamt konskapande – den interaktiva forskningens praktik. 
Acta Wexionesia, Nr. 149/2008, Växjö University Press, s. 27. 
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Sammantaget utgörs följeforskningen av ett antal byggstenar enligt nedanstående bild: 

 

 
 

2.1 Metodologiska överväganden 

Efter noggrant övervägande av vilka följeforskningsinsatser som var mest effektiva, 

relevanta och genomförbara valde följeforskarna att placera fokus på struktur- och 

systemnivå. En konsekvens av detta val innebar att fokus i mindre grad har riktats på den 

romska minoritetsgruppen dvs. rättighetsbärarna i allmänhet. Undantaget är de 

personer ur den romska minoriteten som genom sitt arbete i olika styr- och 

samrådsgrupper eller som brobyggare har varit en del av programmet. Följeforskningens 

resultat beskriver och analyserar främst de deltagande pilotkommunernas 

förutsättningar för en långsiktig och hållbar inkludering av romer. Däremot återfinns inte 

några indikatorer som kan visa hur insatserna har mottagits av den romska 

minoritetsgruppen i stort. Denna prioritering följer uppdragsbeskrivningen för 

följeforskningen. I denna ligger fokus på kommunernas arbete snarare än de upplevda 

resultaten av detta arbete. En rekommendation till regering och Länsstyrelsen inför den 

kommande fyraårsperioden är därför att avsätta tid och resurser för att genomföra en 

kvalitativ undersökning kring hur personer från den romska minoritetsgruppen har 

uppfattat/uppfattar arbetet med strategin samt vilka effekter av detta arbete de kan 

identifiera i sin egen tillvaro.  
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Följeforskningen har främst arbetat med kvalitativa fördjupningsstudier i form av olika 

fallstudier (case studies) med syftet att utifrån det undersökta området kunna visa på 

delresultat med vidare relevans för implementeringen av strategin i pilotkommunerna.  

Följeforskarna har medvetet valt att inte jämföra de olika kommunernas resultat med 

varandra. Kommunerna har gått in i pilotarbetet med helt skilda förutsättningar och 

också med helt olika erfarenheter av arbete med romsk inkludering och en jämförelse 

dem emellan hade inte kunnat visa på något annat än just dessa skillnader. Det har inte 

heller varit följeforskarnas uppdrag att komma fram till vilken metod eller vilket 

arbetsverktyg som fungerar bäst för kommuner som vill arbeta för romsk inkludering. 

Snarare är det till fördel att det finns ett flertal metoder. Det är dock centralt att det finns 

förutsättningar för att arbetet blir hållbart och långsiktigt. Utöver kvalitativa 

fördjupningsstudier som framför allt baserat sig på semistrukturella djupintervjuer har 

följeforskningsgruppen också arbetat med deltagande observation dels ute på besök i de 

olika pilotkommunerna och dels vid nationella lärandeseminarier.  

3. Mänskliga rättigheter 

 Följeforskarna har tagit sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter genom hela arbetet. 

Anledningen till detta är tvådelad. För det första är rättighetsperspektivet en 

grundläggande del av regeringens strategi för romsk integrering. För det andra visar 

Emergas tidigare arbete att ett arbete av den här karaktären har bättre förutsättningar 

att vara stringent, hållbart och långsiktigt effektivt om fokus ligger på målgruppens 

mänskliga rättigheter – snarare än behov eller önskemål. Givet avgränsningarna har 

följeforskningens rättighetsfokus inneburit att tyngdpunkten har placerats på hur 

kommunerna och till viss del även Länsstyrelsen Stockholms län har förstått och 

inkluderat olika rättighetsaspekterna i sitt arbete för romsk inkludering. I vilken 

utsträckning har kommunerna använt sig av ett mänskliga rättigheter i tal och skrift? I 

vilken utsträckning har kommunerna haft ambitionen att arbeta rättighetsbaserat? 

Följeforskningarnas analys av mänskliga rättigheter (MR) utgår från att området består 

av  

två grundläggande delar – mänskliga rättigheter som standard (juridik) och som principer 

(etik). Dessa utgör tillsammans grunden som ett rättighetsbaserat arbete kan utvecklas 

utifrån.  

3.1 MR-standard 

Det juridiska ramverket för mänskliga rättigheter består av ett antal internationella 

konventioner som har utvecklats utifrån FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna. I dessa konventioner formuleras ett antal rättigheter som alla personer 

har rätt till bara på grund av att de är människor. Dessa olika rättigheter utgör en 

standard för stater och individer. Dessa standard ska sedan omsättas i lag och 
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institutioner i varje land så att de kan garanteras alla. I Sverige har vi ofta anslutit oss till 

internationella konventioner utan att göra några ändringar i den befintliga lagstiftningen 

eftersom denna anses garantera rättigheterna i de olika konventionerna. Det innebär 

samtidigt att mänskliga rättigheter är ”osynliga” i de flesta svenska lagar. Tydligast är 

detta vad gäller allt ekonomiska, sociala och kulturella mänskliga rättigheter, som rätten 

till bästa möjliga hälsa, rätten till social trygghet, rätten till arbete, rätten till bostad etc.  

Att den svenska lagtexten saknar uttryckliga referenser till mänskliga rättigheter innebär 

dock inte att Sverige inte är skyldig att följa de internationella konventioner som landet 

ratificerat. Det offentliga har alltid ansvar för att mänskliga rättigheter upprätthålls i 

landet. Om så inte sker faller det slutligen på den svenska regeringen att se till att landet 

uppfyller de förpliktelser kring mänskliga rättigheter som skett i och med ratificeringen.  

Varje rättighet motsvaras av ett ansvar som delas av det offentliga (skyldighetsbärarna). 

Detta ansvar har fem dimensioner. Nedan följer en kort beskrivning av de fem 

dimensionerna: 

Respektera – detta innebär att alla skyldighetsbärare måste kunna garantera att de inte 

själva bryter mot någons mänskliga rättigheter, vare sig detta sker genom enskilda 

anställda eller sanktionerat uppifrån. Beslut som fattas får inte kränka mänskliga 

rättigheter och myndigheter måste kunna garantera att ingen blir diskriminerad eller 

trakasserad av en anställd. 

Skydda – skyldighetsbärarna måste kunna garantera att personer och/eller grupper får 

sina mänskliga rättigheter skyddade från övergrepp och inskränkningar från andra 

individer eller grupper (utanför myndighetsutövarna själva).  Ingen person ska t.ex. bli 

hotad för att hens etniska bakgrund eller sexuella läggning. 

Uppfylla – skyldighetsbärarna måste utveckla eller upprätthålla ett system som uppfylla 

de mänskliga rättigheterna. Alla personer ska ha lika möjlighet att åtnjuta rätten till bästa 

möjliga hälsa så därför t.ex. hälso- och sjukvårdssystemet vara tillgängligt för alla. På 

samma sätt har alla rätt till en utbildning som utvecklar deras potential, vilket innebär 

att skolutbildningen ska vara tillgänglig för alla.    

Granska – skyldighetsbärarna måste veta – och därför kontrollera – att de själva och 

andra aktörer respekterar, skyddar och uppfyller de mänskliga rättigheterna. Detta blir 

extra viktigt när samhällsservice som rör olika mänskliga rättigheter t.ex. skola, vård och 

säkerhet läggs på andra aktörer. Det är inget problem i sig själv, men det 

granskande/övervakande ansvaret måste fungera väl och de offentliga 

myndighetsutövarna kan aldrig avsäga sig detta ansvar. 

Främja – skyldighetsbärarna har ansvar för att ständigt öka kunskapen om och 

förståelsen för de mänskliga rättigheterna. 

3.2 MR-principer  
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De mänskliga rättighetsprinciperna kan ses som etiska principer som arbetet bör utgå 

ifrån för att vara rättighetsbaserat.  I sitt arbete med att respektera, skydda, uppfylla, 

granska och/eller främja måste offentlig sektor arbeta utifrån ett antal 

rättighetsprinciper. Dessa är icke-diskriminering, jämlikhet, deltagande, inkludering, 

transparens och ansvarsutkrävande.  

Icke-diskriminering – Alla människor har olika kön, ålder, religion, språk, etnicitet, sexuell 

läggning och funktionsnedsättningar. Vi har också olika ekonomiska förutsättningar, 

hälsoläge, tillgång till arbetsmarknaden och utbildningsnivå. Men vi har precis samma 

rätt att kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter utan någon slags diskriminering. 

Jämlikhet/jämställdhet – Alla människor har samma rätt att åtnjuta sina mänskliga 

rättigheter. För att kunna göra detta kan olika rättighetsbärare behöva olika sorters 

skydd, stöd och service från det offentliga. Detta arbete bör alltså ge jämlika möjligheter 

för alla att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. 

Delaktighet – Alla människor har rätt till deltagande i beslut som särskilt rör dem. Former 

och kvaliteten för delaktigheten kan se olika ut. Tumregeln är att ju mer ett beslut 

påverkar en människas liv, desto viktigare är det att hen tas med i beslutsfattandet. 

Många beslut som fattas berör personer mer direkt än det kanske först verkar. Det gör 

att konsekvensanalyser måste göras brett så att olika sorters påverkan på olika grupper 

klargörs. 

Inkludering – Inkludering innebär inte bara att rättighetsbärarna själva deltar. Det 

betonar hur viktigt det är att de som planerar, samlar in data eller utformar 

samhällsservice använder ett inkluderande angreppssätt i sitt arbete. Viktiga frågor här 

blir ”Vilka personer har rätt att använda servicen ifråga?” Det finns inte i varje situation 

någon som kan lyfta problem på grund av sina egna upplevelser. Men även en person 

utan någon funktionsnedsättning och med svenska som modersmål ska kunna ställa 

frågor som lyfter otillgänglig information eller otillgängliga lokaler m.m.  

Transparens – Det är viktigt att det finns klara och förutsägbara beslutsvägar dvs. det ska 

vara möjligt för en rättighetsbärare att veta hur en fråga bereds och när och hur det är 

möjligt att påverka processen. 

Ansvarighet – Transparens är en viktig förutsättning för att ansvar ska kunna utkrävas. 

För att någon ska kunna ha rättigheter måste det också vara tydligt vem som bär ansvar 

t.ex. för hur besluten har fattats och omsatt i praktiken. Det måste också vara klart vart 

en ska vända sig med kritik eller överklagan av beslut eller behandling. 

4. Fokus för följeforskningen 

4.1 Fokus följeforskning 2013 

Under det första året koncentrerade sig följeforskningen på tre av målen inom det 

ursprungliga uppdraget. Detta innebär att fokus låg på följande delar: 
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 En workshop i varje kommun i syfte att ta fram en verksamhetslogik för att 

därigenom få en tydlig bild av mål, aktiviteter och hur pilotkommunprojektet 

relaterade till mänskliga rättigheter. 

 Deskstudy i syfte att beskriva hur projektorganisationen i respektive 

pilotkommun är uppbyggd och hur den fungerade med avseende på styrgrupp, 

ledningsgrupp, och referensgrupp, samt vilka framgångsfaktorer och hinder som 

hade identifierats. 

 Analys av samverkan mellan aktörerna avseende lärande, erfarenhetsutbyte, 

engagemang och påverkan. 

 Analys och bedömning av hur pilotkommunerna arbetade med att säkerställa 

romers inflytande och delaktighet vid planering och genomförande av projekt. 

4.2 Fokus följeforskning 2014 

Under det andra året beslutade följeforskarna i samråd med Länsstyrelsen i Stockholms 

län och med utgångspunkt i de resultat som kommit fram under det första året att 

huvudsakligen fokusera på två fördjupningsstudier. Temat för fördjupningsstudierna 

motsvarade de områden som hade identifierats som potentiella utmaningar och 

framgångsfaktorer i pilotkommunsarbetet. Således koncentrerades arbetet under 2014 

på nedanstående insatser: 

 En fördjupningsstudie om hur respektive pilotkommun arbetar med rättighets-

perspektiv, inflytande och hållbarhet. 

 En fördjupningsstudie om brobyggarnas roll, arbetsuppgifter och placering i 

organisationen i respektive kommun. 

 Kontinuerliga avstämningar med projektsamordnarna i varje kommun samt med 

Länsstyrelsens samordnare i syfte att få information om hur arbetet fortskrider, 

vilka utmaningar och framgångar som kan identifieras på vägen. 

 Kontinuerlig genomgång av den skriftliga dokumentation som samordnarna i 

pilotkommunerna laddade upp på den gemensamma plattformen under årets 

gång. 

 Minst ett besök hos varje pilotkommun där resultaten från första årets rapport 

presenterades för styrgrupp eller nyckelpersoner. I anslutning till detta hade 

också följeforskarna särskilda möten med romska representanter och/eller 

brobyggare.  

4.3 Fokus följeforskning 2015 

Under följeforskningens tredje år placerades fokus på att stödja pilotkommunerna i 

deras arbete med att identifiera och tydliggöra de metoder och arbetssätt som de 

utvecklat under perioden. Dessa utformades till goda exempel att sprida till andra 



12 
 

kommuner Exemplen analyserades också utifrån MR-standard och -principer. Under 

2015 genomfördes därför: 

 Workshops i alla kommuner kring föregående års rapportresultat samt 

framåtsyftande arbete kring identifiering av relevanta metoder och arbetsverktyg 

att sprida. 

 Fördjupningsstudie om hur de goda exemplen kan analyseras och kommuniceras 

utifrån ett rättighetsperspektiv. 

 Löpande avstämningar med projektsamordnarna i varje kommun samt med 

Länsstyrelsens samordnare kring hur arbetet fortskrider, vilka utmaningar och 

framgångar som kan identifieras på vägen samt deltagande vid de, av 

Länsstyrelsen, arrangerade lärandeseminarierna. 

 Kontinuerlig genomgång av den skriftliga dokumentation som samordnarna i 

pilotkommunerna laddat upp på den gemensamma plattformen under året. 

 

5. Resultat och analys  

Analysen kommer liksom genomgången ovan att kretsa kring de sex övergripande 

områden som utgör grunden för uppdragsbeskrivningen. Varje område kommer att 

analyseras separat. 

5.1 Uppdragsområde 1 

I den nationella strategin för romsk inkludering beskrivs pilotkommunernas uppdrag på 

flera ställen. Den tydligaste sammanfattningen står att finna i följande citat:3  

Ett antal kommuner bör ingå i en pilotverksamhet och få ekonomiskt 

stöd för att bygga upp en struktur eller motsvarande långsiktig lösning 

i den kommunala förvaltningen för att förbättra romers inkludering 

inom framför allt områdena utbildning, arbete, hälsa och social omsorg 

med utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden angående 

mänskliga rättigheter och med särskilt fokus på principen om icke-

diskriminering samt jämställdhet och barnets rättigheter. 

                                                             
3 Regeringens skrivelse 2011/12:56 En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-
2032 
http://www.regeringen.se/contentassets/4a3df6c115584782935d8d9efa7ab6e3/en-samordnad-och-
langsiktig-strategi-for-romsk-inkludering-2012-2032-skr.-20111256 

Analysera utfallet av aktiviteterna som genomförts för att nå målen,                

dels för varje enskild pilotverksamhet, dels för hela pilotsatsningen. 

 

http://www.regeringen.se/contentassets/4a3df6c115584782935d8d9efa7ab6e3/en-samordnad-och-langsiktig-strategi-for-romsk-inkludering-2012-2032-skr.-20111256
http://www.regeringen.se/contentassets/4a3df6c115584782935d8d9efa7ab6e3/en-samordnad-och-langsiktig-strategi-for-romsk-inkludering-2012-2032-skr.-20111256
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Till detta kan fogas att det övergripande målet med pilotkommunerna sägs vara under 

arbetets gång identifiera metoder och arbetssätt som sedan kan spridas till andra 

kommuner. 

I detta avsnitt kommer särskilt fokus att vara placerat på tre begrepp som bedöms som 

fundamentala. De är: 

 långsiktig lösning 

 mänskliga rättigheter  

 metoder och arbetssätt 

Först bör dock tre generella aspekter kring måluppfyllelsen kommenteras. För det första, 

har varje kommuns initiala projektplan justerats under pilotperioden utifrån 

förändringar i förutsättningar, kontinuerligt lärande osv. Även Länsstyrelsen i Stockholms 

län har haft en övergripande projektplan för det samlade pilotkommunsarbetet.  Det 

finns egentligen inga förändringar i den skriftliga dokumentationen som inte kan 

förklaras av just ett kontinuerligt lärande. Detta har i sin tur lett till förändringar eller 

justeringar av inriktning och mål och därmed av aktiviteter. Förändringarna visar inte 

minst på en vilja hos pilotkommunerna att anpassa sig till förändrade förutsättningar, 

vilket är positivt i ett såpass långsiktigt program. För det andra har varje pilotkommun 

valt att fokusera på de områden som lyfts fram i strategin i olika stor utsträckning. 

Undantagen är här utbildning och arbete där samtliga kommuner har haft ett 

gemensamt fokus inte minst genom sina brobyggare. Ibland har det funnits en 

brobyggare kopplat till kommunens arbetsmarknadsenhet. i andra kommuner har det 

funnits ett samarbete mellan kommunen och arbetsförmedlingen där det funnits 

brobyggare. Slutligen bör noteras att det kan finnas en eventuell motsägelse i att arbeta 

för att identifiera metoder och arbetssätt att sprida samtidigt som en långsiktig struktur 

ska byggas upp inom den befintliga kommunala förvaltningen. Framtagandet av metoder 

och arbetssätt behöver inte per definition betyda att de förs in i den reguljära strukturen. 

Detta är i allmänhet två skilda processer. Försvårande är också att detta är begrepp som 

kan betyda olika i olika kontexter. 

Långsiktighet  

I strategin beskrivs tydligt att ett av målen med pilotprojekten är att bygga en långsiktig 

struktur för romsk inkludering. Just långsiktigheten och hållbarheten i arbetet har också 

varit fokus i en av följeforskarnas fördjupningsstudier. Begreppet långsiktighet och 

hållbarhet kan naturligtvis tolkas på flera sätt och har så gjorts i de olika 

pilotkommunerna.  

I likhet med vad som kommer att beskrivas i mer detalj nedan är den politiska nivån viktig 

– inte minst för långsiktigheten. Om det inte finns ett tydlig politiskt sanktionerad 

riktning och ansvar riskerar arbetet att stanna av så snart projektet avslutats. De 

generella tendenser som kan identifieras bland pilotkommunerna vad gäller 

långsiktighet är främst arbetet med brobyggare. I de pilotkommuner där brobyggare har 
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anställts under pilotperioden har ett flertal av dessa fått tillsvidareanställningar4, vilket 

ur en aspekt kan ses som ett sätt att skapa en långsiktig struktur för romsk inkludering. 

En viktig fråga för kommunerna att resonera kring är dock om brobyggare kan anses som 

en del av en ordinarie kommunal struktur eller om det är en ny parallell struktur som 

byggs upp inom ramen för kommunerna, som i sin tur kan bidra till att den ordinarie 

strukturen (som inte tidigare har kunnat hantera frågan) inte behöver förändras. I 

strategin5 konstateras att med en styrningsmodell som utgår från existerande roll- och 

ansvarsfördelning kan arbetet med romers rättigheter bedrivas, inte vid sidan av, utan 

inom den ordinarie verksamheten. Denna eventuellt parallella struktur kan också bli än 

tydligare om inte brobyggarna får möjlighet att arbeta inom den ordinarie ”kommunala” 

strukturen utan enbart med den romska gruppen. I sammanhanget måste också frågan 

ställas vad som är målet med brobyggarverksamheten – är det att kommunala 

representanter för den ordinarie strukturen ska bli så informerade och medvetna att de 

själva kan agera brobyggare på längre sikt eller är införandet av brobyggare ett mål i sig? 

Ett möjligt sätt att analysera förutsättningar för långsiktighet är att utgå från de fem 

pilotkommunernas budgetar för 2016. Budgeten är det överordnande styrdokumentet 

för varje kommun6. Det ger en indikation, inte minst på den politiska viljeyttringen i de 

fem pilotkommunerna. Analysen har utgått från fyra olika begrepp och frågeställningen 

har varit: I vilken omfattning och i vilket sammanhang återfinns dessa begrepp i de 

narrativa delarna av budgeterna.  

Begreppen i fokus har varit:  

 antiziganism 

 romsk inkludering  

 mänskliga rättigheter – rättighetsperspektiv  

 nationella minoriteter  

Göteborg7  

I Göteborgs kommuns budget finns ett särskilt avsnitt som behandlar mänskliga 

rättigheter och vad kommunen bör fokusera på för att alla invånare ska få tillgång till 

sina rättigheter. Grupper som specifikt lyfts fram i dokumentet är EU-migranter, 

papperslösa, HBTQ-personer samt nationella minoriteter. Förutom vikten av att arbeta 

                                                             
4 Det fanns ett fåtal brobyggare anställda i vissa pilotkommuner redan innan pilotprogrammet. 

5 5 Regeringens skrivelse 2011/12:56 En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-
2032 
http://www.regeringen.se/contentassets/4a3df6c115584782935d8d9efa7ab6e3/en-samordnad-och-
langsiktig-strategi-for-romsk-inkludering-2012-2032-skr.-20111256 
6 Kommunernas budget ger naturligtvis inte en heltäckande bild över kommunernas kommande arbete 
kring romsk inkludering däremot ger det en fingervisning inte minst kring prioritet.  
7 Budget 2016 För ett jämlikt och hållbart Göteborg Mål och inriktningsdokument 
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/1f4c98e6-9def-4be8-a30e-
08272ef6f7da/Forslag+goteborgs+Stads+Budget+2016_S_V_MP_FI.pdf?MOD=AJPERES 

http://www.regeringen.se/contentassets/4a3df6c115584782935d8d9efa7ab6e3/en-samordnad-och-langsiktig-strategi-for-romsk-inkludering-2012-2032-skr.-20111256
http://www.regeringen.se/contentassets/4a3df6c115584782935d8d9efa7ab6e3/en-samordnad-och-langsiktig-strategi-for-romsk-inkludering-2012-2032-skr.-20111256
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för att minska diskriminering och öka deltagandet nämns på vilket sätt detta arbete ska 

ske. Det poängteras också att stadens värdegrund vilar på de mänskliga rättigheterna. I 

förhållande till nationella minoriteter framförs i budgeten att de nationella minoriteterna 

oftare än andra får sina rättigheter åsidosatta. 

Linköping8  

Har i sina budgetskrivningar för 2016-2017 inget som rör de fyra identifierade 

begreppen. 

Malmö9 

Nämner inte något av begreppen förutom ”rättigheter”. Det senare begreppet nämns 

vid ett tillfälle i budgetskrivningen och då behandlar stycket att Malmö ska vara en öppen 

stad där alla ges lika möjligheter och lika rättigheter 

Luleå10 

Nämner inte något av begreppen förutom att begreppet nationella minoriteter återfinns 

i styrkorten under målområde samhälle. 

Helsingborg11 

Kommunen har i sina budgetskrivningar för 2016-2017 inget som avser nedanstående 

fyra begrepp. 

Avslutningsvis bör påpekas att de fem kommunernas budgetar är olika utformade och 

löper över olika tidperioder. Trots dessa skillnader är det signifikant att det fortfarande 

saknas de för romsk inkludering mycket centrala begreppen i kommunernas mest 

centrala styrdokument.  Konsekvensen av att centrala begrepp inte återfinns i 

budgetskrivningarna blir att möjligheterna att de i senare skede återfinns i uppföljning 

och återapporteringsmallar samt olika facknämnders årsrapporter är begränsade.  Den 

kommunala sektorn är mycket formaliserad vilket innebär att prioriteringar som finns 

nedtecknade har betydligt större möjligheter till genomslag i den ordinarie 

verksamhetsstrukturen.  

Rättighetsperspektivet  

I strategin för romsk inkludering är det tydligt utskrivet att strategin bör utgå från de 

mänskliga rättigheterna med särskild betoning på principen om icke-diskriminering. 

                                                             
8 Linköpings kommuns digitala budget för 2016-2017 med plan för 2018-2019 
http://www.linkoping.se/budget2016/ 
9 Malmö stads budget 2016 med plan för 2017-2021 
http://malmo.se/download/18.6fb145de1521ab79c0a2896c/1454679268963/BUDGET-2016.pdf 
10 Strategisk plan och budget Luleå kommun2014-2016 
http://www.lulea.se/download/18.77f0dd42143dc0651185a0/1391163668276/SPB+2014-2016+nov.pdf 
11 Program för mandatperioden 2014-2018 i riktning mot 2035 http://styrning.helsingborg.se/wp-
content/uploads/sites/30/2015/01/141110-Program-for-mandatperioden-slutversion.pdf 
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Rättighetsspråket är likaledes närvarande i det slutbetänkande som Delegationen för 

romska frågor lämnade 2010. I det benämns de olika områdena som just rätten till 

arbete, rätten till utbildning12.  För att arbetet ska genomsyra pilotkommunsarbetet bör 

följande steg implementeras. 

 

 

Emerga har genomgående under de två första åren av följeforskningsarbete efterlyst en 

tydligare koppling till mänskliga rättigheter både i Länsstyrelsen i Stockholms läns 

samordningsarbete och i pilotkommunernas arbete. Det gäller framför allt i den skriftliga 

projektdokumentationen som från början helt saknade rättighetsspråk dvs. referenser 

till de mänskliga rättigheterna. Under de efterföljande åren reviderade flertalet 

kommuner sina projektdokument och i den processen började de även arbeta in ett 

rättighetsspråk. Det kunde till exempel handla om att mål inom ramen för utbildning 

benämndes som rätt till utbildning och vidare mål inom arbetsmarknad benämndes som 

rätten till arbete. Tre förklaringar till att kommunerna inte anknöt tydligare till 

rättigheter initialt har identifierats. För det första saknades kunskap och kompetens kring 

hur och varför en kommun kan arbeta rättighetsbaserat. Detta skapade i sin tur alltför 

stor respekt för området som gjorde att de involverade i pilotkommunsarbetet inte 

vågade närma sig området. För det andra innebar den starka kopplingen till rättigheter i 

strategin en utmaning i vissa kommuner eftersom kommunala tjänstepersoner menade 

att kommunen arbetade enligt sitt egendefinierade värdegrundsbegrepp och därmed 

inte borde ”blanda in” ytterligare begrepp. Slutligen, saknade kommunerna erfarenhet 

av att dels arbeta med ett rättighetsspråk och dels arbeta rättighetsbaserat vilket 

naturligtvis också inverkade eftersom det skulle innebära något av ett paradigmskiften. 

Kommunerna riskerar dock att förlora i skärpa och stringens om de utelämnar ett 

                                                             
12 SOU 2010:55 Romers rätt – en strategi för romer i Sverige  
http://www.regeringen.se/contentassets/985b128c40934e16b56481fdd2a27272/romers-ratt---en-
strategi-for-romer-i-sverige-sou-201055-del-2-av-2 

Strategin för 
romsk 

inkludering

Länsstyrelsens 
Stockholms län  

mål med arbetet

Pilot-
kommunernas 

mål med arbetet

Effekter på 
tillgången till 

mänskliga 
rättigheter i den 

romska 
målgruppen

http://www.regeringen.se/contentassets/985b128c40934e16b56481fdd2a27272/romers-ratt---en-strategi-for-romer-i-sverige-sou-201055-del-2-av-2
http://www.regeringen.se/contentassets/985b128c40934e16b56481fdd2a27272/romers-ratt---en-strategi-for-romer-i-sverige-sou-201055-del-2-av-2
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rättighetsspråk, och arbetet med romsk inkludering riskerar att bli ytterligare ett 

integrationsprojekt.  

Metoder och arbetssätt att sprida 

Varje pilotkommun har arbetat med att identifiera metoder eller arbetssätt som kan 

spridas som goda exempel till andra kommuner. En utmaning i arbetet med att 

identifiera metoder och arbetssätt har för några kommuner varit svårigheten att urskilja 

en specifik metod eller arbetssätt från det generella arbetet med romsk inkludering. Det 

har funnits en tendens att ”bara göra”. Det är dock av vikt att metoder och arbetssätt 

renodlas och tydliggörs så att andra kommuner som inte har samma möjlighet att 

använda sig av den infrastruktur som pilotkommunsarbetet trots allt har inneburit kan 

få stöd och inspiration. Detta var ju också det övergripande målet med 

pilotkommunssatsningen. 

Utmaning – det kommunala självstyret  

En utmaning som genomsyrar flera av frågeställningarna men som möjligtvis är mest 

tydlig här rör det kommunala och regionala självstyret och dess roll i ett projekt av denna 

typ. I strategin13 beskrivs skälen till att stor tyngdvikt placeras på just kommunerna:  

Kommunerna har en central roll i arbetet med att förbättra romers 

situation eftersom de ansvarar för verksamheter som är avgörande 

för romers möjligheter till inkludering. Kommunerna har också ansvar 

för att vidta åtgärder för att komma till rätta med flera av de problem 

som berör romers inkludering. Det är därför nödvändigt att involvera 

den lokala nivån i den tjugoåriga strategin och att kommunerna tar 

ett eget aktivt ansvar för att i sina ordinarie verksamheter 

uppmärksamma och säkerställa romers tillgång till sina rättigheter 

enligt det ansvar de redan har i dag.  

Under följeforskningsarbetet har dock återkommande lyfts vad som är förenligt med det 

kommunala självstyret. I nedanstående stycke ges en kort bakgrund till det kommunala 

självstyret och varför det så ofta förs fram som argument. 

Regeringsformen slår fast att den svenska folkstyrelsen förverkligas genom ett 

representativt och parlamentariskt statsskick. Vidare anges att beslutanderätten i 

kommuner och landsting utövas av valda församlingar och att kommuner och landsting 

får ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter. Den kommunala självstyrelsen handlar med 

andra ord om frihet och ansvar. Frihet för kommuner, landsting och regioner att själva 

                                                             
13 Regeringens skrivelse 2011/12:56 En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-
2032 
http://www.regeringen.se/contentassets/4a3df6c115584782935d8d9efa7ab6e3/en-samordnad-och-
langsiktig-strategi-for-romsk-inkludering-2012-2032-skr.-20111256 

http://www.regeringen.se/contentassets/4a3df6c115584782935d8d9efa7ab6e3/en-samordnad-och-langsiktig-strategi-for-romsk-inkludering-2012-2032-skr.-20111256
http://www.regeringen.se/contentassets/4a3df6c115584782935d8d9efa7ab6e3/en-samordnad-och-langsiktig-strategi-for-romsk-inkludering-2012-2032-skr.-20111256
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kunna fatta beslut som gagnar medborgarna och ansvar för att utveckla ett väl 

fungerande samhälle och att ta till vara på och hushålla med gemensamma resurser-14 

Gränserna för det kommunala självstyret blir inte sällan föremål för diskussion speciellt 

när en insats, i likhet med pilotkommunsarbetet, har ett top-downperspektiv dvs. är ett 

statligt initiativ som ska implementeras på kommunal nivå. Det kommunala självstyret 

har inom ramen för romskt inkluderingsarbete använts som ett argument för att inte 

definiera arbetet i termer av rättigheter utan snarare som värdegrund. Det har också 

varit ett ofta återkommande argument för att begränsa det kommunerna potentiellt 

upplever som statlig styrning genom Länsstyrelsens samordnare. 

Samtidigt finns det en risk för att kommunalt självstyre är ett begrepp som något 

slentrianmässigt åberopas av både kommunala tjänstepersoner och kommunpolitiker 

utan att det finns en egentlig grund för argumentet. Sverige har fram till början av 1990-

talet haft ett samhällssystem som präglats av decentralisering och maktdelning där 

förhållandevis stor del av ansvarets för välfärdsstatens upprätthållande placerats på 

kommunal och regional nivå15. Det ska dock poängteras att i jämförelse med 

federalistiska stater såsom USA och Tyskland är den svenska decentraliseringen starkt 

begränsad. Under de senaste tjugo åren har processen gått i riktning mot en ökad statlig 

styrning eller snarare en uppluckring av maktfördelningen som kommit av ökad 

internationalisering och EU inträde. En del forskare skulle benämna utveckling att gå från 

government och governance eller från hårda till mjuka styrmedel16.  

 

 

  

                                                             
14http://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrsko
mmunenochlandstinget/darforarsjalvstyrelsebra.1567.html 
15 David Feltenius, Decentraliserad äldreomsorg under förändring  
16 Ibid 
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”Hårda” respektive ”mjuka” styrmedel17 

Hårda styrmedel (government) Mjuka styrmedel (governance) 

Lagar Information 

Förordningar Kunskap 

Tillsyn Överenskommelse 

Statsbidrag Utvärdering 

 Projektpolitik 

  

 
Utmärkande för projekt som styrmedel är att medel avsätts för ett visst projekt som skall 

bedrivas under en begränsad tid. Förhoppningen från de styrandes sida är att projektet 

skall integreras i den ordinarie verksamheten efter det att försöksverksamheten 

avslutats. Tanken bakom är således att projektet skall bidra till ett långsiktigt 

institutionellt lärande.18 Givet designen av pilotkommunsarbetet skulle det mycket väl 

kunna betraktas som ett arbete med mjuka styrmedel i form av projektpolitik. 

Utvärderingsinsatsen som finns kopplat till pilotkommunernas arbete i och med Emerga 

skulle lägga ytterligare en dimension av mjuka styrmedel till arbetet.  

Mjuka styrmedel i förhållandet mellan stat och kommun/landsting är inget nytt. Det finns 

en lång rad exempel från t.ex. äldreomsorgen, socialtjänsten osv. Frågan är dock, vilken 

grund finns det i påståendet att designen av pilotkommunsarbetet på något sätt skulle 

ha negativa konsekvenser på det kommunala självstyret eller är det i själva verket så att 

det finnas andra styrmedel som varit betydligt mer effektiva för att åstadkomma romsk 

inkludering? Vad gäller den första delen av frågeställningen kommer sannolikt alla 

former av liknande projekt eller program mötas av samma invändningar och beror i hög 

utsträckning på hur begreppet kommunalt självstyre tolkas. Den andra delen av 

frågeställningen är betydligt mer intressant. Hade ett romskt inkluderingsarbete varit än 

mer effektivt under de här fyra åren om istället för mjuka styrmedel hårda styrmedel 

hade använts och i vilket utsträckning hade det inverkat på kommunernas 

samarbetsvilja. En utmaning med ökat utrymme för hårda styrmedel hade dock varit på 

vilket sätt de skulle kunna utformas för att direkt påverka romers situation.  

Slutsatser – uppdragsområde 1 

 Brobyggarna utgör i de flesta pilotkommunerna grunden för det 

långsiktiga arbetet efter pilotperioden slut. 

 Det finns för närvarande få spår av arbetet kring romsk inkludering i 

pilotkommunernas centrala budgetdokument.  

                                                             
17 David Feltenius Decentraliserad äldreomsorg under förändring 
18 (Montin 2007: 40). 
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 Pilotkommunerna har gradvis över tid kommit att inkludera ett 

tydligare rättighetsperspektiv i arbetet. 

 Det är möjligt att pilotkommunsarbetet varit mer effektivt om fler så 

kallade hårda styrmedel använts samtidigt som det också inneburit 

fler invändningar baserat på argumentet om kommunalt självstyre. 

5.2 Uppdragsområde 2 

I strategin för romsk inkludering finns bland annat följande passager kring romskt 

inflytande och delaktighet:19 

En fungerande dialog och reellt inflytande, inte minst på lokal nivå, 

kan synliggöra romers förutsättningar och behov. Genom att hitta bra 

samrådsformer kan man även överbrygga motsättningar och 

motverka fördomar mot romer. Att ta tillvara romers kunskap, 

kompetens och erfarenheter kan göra arbetet mer effektivt och 

stärka romers egenmakt  

Ett annat sätt att inkludera romer i strategin är att basera den på 

romers eget arbete i det civila samhället. På lokal nivå bör detta ingå 

som en viktig ambition i de kommuner som ska bedriva en 

pilotverksamhet  

Ett tredje, sätt som delegationen lyfter fram, är att i förvaltningen 

anställa fler med romsk språk- och kulturkompetens  

Under pilotkommunsarbetet har det genomgående diskuterats och analyserats vad som 

är deltagande och inflytande på riktigt. Det har också funnits en rad olika former av 

deltagande och inflytande med utgångspunkt i vad som beskrivits i strategin. Dessa 

former av deltagande kommer att analyseras nedan för att sedan avslutas med en 

diskussion med utgångspunkt i deltagartrappan. Generellt ska dock konstateras att det 

fortfarande är problematiskt att diskutera i vilken utsträckning som 

                                                             
19 Regeringens skrivelse 2011/12:56 En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-
2032 
http://www.regeringen.se/contentassets/4a3df6c115584782935d8d9efa7ab6e3/en-samordnad-och-
langsiktig-strategi-for-romsk-inkludering-2012-2032-skr.-20111256 

Analysera och bedöma hur pilotkommunerna arbetar med att säkerställa 

romernas inflytande och delaktighet vid planering, genomförande och 

utvärdering av pilotprojektet 

http://www.regeringen.se/contentassets/4a3df6c115584782935d8d9efa7ab6e3/en-samordnad-och-langsiktig-strategi-for-romsk-inkludering-2012-2032-skr.-20111256
http://www.regeringen.se/contentassets/4a3df6c115584782935d8d9efa7ab6e3/en-samordnad-och-langsiktig-strategi-for-romsk-inkludering-2012-2032-skr.-20111256
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pilotkommunsarbetet lyckats i sitt arbete med romskt inflytande och deltagande framför 

allt på grund av den osäkerhet som råder kring begreppen. 

Inledningsvis kan det vara av vikt att återvända till vad Delegationen för romska frågor 

skrev kring just delaktighet och inflytande i sitt slutbetänkande.20 

Det står klart att romers politiska makt, möjlighet till inflytande inom 

förvaltningsmyndigheter över beslut som rör dem, grad av självstyre 

och egna civilsamhällesorganisation ligger långt under vad Sveriges 

internationella åtaganden bjuder, och att vi i europeisk jämförelse 

ligger långt efter många av våra östliga grannländer, både de som har 

fler och de som har färre romer bland sina medborgare än Sverige. 

Vad gäller samråd så finns det lagstadgat i Europarådets ramkonvention om skydd för 

nationella minoriteter att personer som tillhör nationella minoriteter har rätt till 

effektivt deltagande i det kulturella, sociala och ekonomiska livet samt i offentliga 

angelägenheter. Motsvarande lagtext i den svenska minoritetslagstiftningen betonar att 

det offentliga ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som 

berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i 

sådana frågor. En utförlig tolkning av begreppet vad ett ”effektivt deltagande” har gjorts 

av Ramkonventionens Advisory Committee och finns översatt till svenska.21 Det ska dock 

understrykas att ingen kommun hade den uttryckliga ambitionen att se samråd som en 

juridiskt definierad process. Det saknades kunskap och kompetens kring samråd både 

från den kommunala sidan och från den romska gruppen. De kommuner som under 

projekttiden valde att delta i SKL:s separata projekt kring samråd förefaller ha uppfattat 

detta som mycket positivt. Det begrepp som främst har använts inom SKL-projektet, 

”medskapande”, användes sedan frekvent i pilotkommunsarbetet i de kommuner som 

deltagit i projektet. Samrådsprojektet tog inte heller sin utgångspunkt i juridiska 

definitioner eller rättigheter utan hade mer av en konfliktlösande ingång. Då alltför kort 

tid förflutit sedan kommunernas deltagande i SKL-projektet är det inte möjligt att 

diskutera de mer långsiktiga effekterna av deltagandet. Generellt finns fortfarande ett 

antal viktiga frågeställningar som behöver lösas vad gäller samrådsförfarandet till 

exempel ersättning, mandat och representation. 

 Det vanligaste sättet att säkerställa romsk delaktighet under pilotkommunsarbetet var 

genomgående att anställa fler personer med romsk språk- och kulturkompetens – så 

kallade brobyggare. En utmaning i arbetet kring brobyggarna var att etablera och 

                                                             
20 SOU 2010:55 Romers rätt – en strategi för romer i Sverige  
http://www.regeringen.se/contentassets/985b128c40934e16b56481fdd2a27272/romers-ratt---en-
strategi-for-romer-i-sverige-sou-201055-del-2-av-2 
21 Europarådets rådgivande kommitté om ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter (2008) 
Kommentarer till ett effektivt deltagande för personer som tillhör nationella minoriteter i det kulturella, 
sociala och ekonomiska livet samt i offentliga angelägenheter, 27 februari 2008, finns på: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168
00bc813 (hämtad 2016-09-01) 

http://www.regeringen.se/contentassets/985b128c40934e16b56481fdd2a27272/romers-ratt---en-strategi-for-romer-i-sverige-sou-201055-del-2-av-2
http://www.regeringen.se/contentassets/985b128c40934e16b56481fdd2a27272/romers-ratt---en-strategi-for-romer-i-sverige-sou-201055-del-2-av-2
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800bc813
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800bc813
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fördjupa kontakten både i den romska gruppen och i myndigheterna/verksamheterna 

där de arbetade. Ofta var förankringen och arbetet mycket starkt i förhållande till den 

romska gruppen medan kontakten med övrig verksamhet inte sällan inskränktes till 

några enstaka fortbildningstillfällen för till exempel övrig skolpersonal om romsk historia 

och kultur. En konsekvens av detta är att det romska deltagandet var mycket tydligt. 

Däremot är det svårare att definiera det romska inflytandet, även om det naturligtvis 

finns goda exempel på vägar att arbeta i förhållande till myndigheter och 

majoritetssamhället.  

Samarbete mellan kommunerna och det romska civilsamhället i form av gemensamma 

projekt eller program har inte varit speciellt utbrett med några undantag. I de fall där ett 

sådant samarbete22 inrättades föreföll det som processen blev övervägande positiv. 

Samarbetet skapade ett kollektivt ägarskap för projektet ifråga bland den romska 

gruppen och det var också lättare att få inflytande över projektets inriktning. Förklaringar 

till varför detta arbetssätt inte förekommit i större utsträckning kan tänkas finnas i en 

kombination av behovet av ett breddat och stärkt romskt civilsamhälle samt att 

kommunernas tycktes uppfatta det som komplicerat att inleda den här formen av 

samarbete.  

I fråga om deltagande används ofta deltagartrappan som ett sätt att identifiera vilken 

nivå av deltagande som det offentliga bjuder in till. Det finns även en rad olika varianter 

på deltagartrappan. Vi utgår från den deltagartrappan som ursprungligen togs fram av 

Sherry R Arnstein. Till denna har vi fogat ytterligare två nivåer ”symbol/gisslan” längst 

ner och ”inflytande” överst. I matrisen har vi sedan förklarat vad som kan anses vara 

karaktäriserande för varje nivå av deltagande.  

Genom pilotkommunsarbetet har former för deltagande varierat från de lägre 

trappstegen av information till det högre trappsteget bestående av inflytande. Det har 

inneburit att det också funnits olika nivåer av deltagande inom ramen för olika 

aktiviteter.  Det finns även exempel där det romska deltagandet och inflytandet har 

begränsats i form av att de inte har varit inbjudna till styrgruppsmöte eftersom dessa 

endast utgjorts av samordnare med icke-romsk bakgrund samt förvaltningschefer. Det 

som kan konstateras är dock att kommunerna har fått betydligt större kunskap i arbetet 

kring delaktighet och inflytande och det omfattande arbete som krävs för att höja 

deltagandet från information till inflytande. Sedan kvarstår frågan när deltagande och 

inflytande kan anses vara på riktigt. Det är fullt möjligt att den frågan endast kan 

besvaras i relation till varje enskild process och då ställd till personer eller personerna 

som ska uppleva deltagande och inflytande. 

                                                             
22 Det gäller bland annat ett samarbete som Helsingborgs kommun har inlett med en romsk organisation 
kring ett hälsofrämjande projekt. 
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Slutsatser – uppdragsområde 2 

 Det har genomgående under pilotkommunsarbetet varit 

komplext att definiera vad som är deltagande och inflytande på 

riktigt. 

 Det vanligaste sättet att säkerställa romsk delaktighet under 

pilotkommunsarbetet har varit att anställa fler personer med 

romsk språk- och kulturkompetens.  

 Fortfarande finns kommuner utan aktiva samrådsförfarande men 

flertalet har initierat en process.  
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5.3 Uppdragsområde 3 

Följeforskarna har vid flera tillfällen under åren återkommit till vikten av organisation 

och struktur i pilotkommunernas arbete. En fördjupningsstudie har även ägnats åt detta 

tema. Fokus för nedanstående analys befinner sig något högre på abstraktionsstegen 

med syftet att identifiera de breda tendenserna som funnits genom projekttiden. Det är 

återigen av vikt att poängtera att var och en av pilotkommunerna har gått in i 

pilotprojektet utifrån sina egna förutsättningar, erfarenheter och till viss del även mål 

med pilotkommunsarbetet vilket har fått till följd fem mycket olika strukturer för arbetet. 

Lika viktigt är det att poängtera att följeforskargruppen inte kan uttala sig om vilken av 

de olika modellerna som pilotkommunerna etablerat som är mest adekvat. De 

framgångsfaktorer som följeforskningsgruppen har identifierat i förhållande till 

organisationsstruktur är följande:  

 Behovet av styrgrupp 

 Politisk förankring och politisk drivkraft 

 Romsk delaktighet 

 Organisering av samordningsansvaret från Länsstyrelsen Stockholms län 

Behovet av styrgrupp 

Arbetet med romsk inkludering är tvärsektoriellt dvs. det spänner över ett brett 

spektrum av olika förvaltningsområden såsom utbildning, arbetsmarknad, bostad, 

socialtjänst samtidigt som många kommuner fortfarande är vana att arbeta horisontellt. 

Utan en styrgrupp med deltagare från de olika förvaltningsområdena kan arbetet lätt 

sakna gemensamma ramar och även upplevas sakna förankring. Ju högre befattningar 

från de olika förvaltningarna som finns representerade i styrgruppen desto större 

legitimitet skapas för arbetet i den övriga kommunala strukturen. En ytterligare 

identifierad fördel med en styrgrupp är att den ger samordnare eller projektledare för 

pilotkommunsarbetet en kommunal mottagare av förslag, resultat etc. Det skapas också 

en möjlig struktur för att inkludera de resultat som genererats av pilotsatsningen i den 

ordinarie verksamheten. I de fall där styrgrupp saknas fanns en återkommande risk att 

samordnaren blev relativt ensam i arbetet. Ett alternativ till en särskild styrgrupp har 

Beskriva hur projektorganisationen i respektive pilotkommun är uppbyggs 

och hur den fungerar med avseende på styrgrupp, ledningsgrupp, lokala 

styrgrupper, brukarråd, referensgrupp m.m. samt vilka 

framgångsfaktorer/hinder som har identifierats. 
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varit att placera samordnaren centralt på stadsledningskontoret. Fortfarande har dock 

ett sådant upplägg saknat en centralt placerad mottagare av samordnarens arbete.  

Politisk förankring och politisk drivkraft  

Graden av involvering från den politiska makten varierar i de olika pilotkommunerna. 

Kravet när pilotkommunerna antogs var att beslutet om deltagande skulle vara politiskt 

förankrade. Under projekttiden har dock det faktiska politiska engagemanget varierat 

från de kommuner där det funnits ett aktivt politiskt deltagande i centralt placerade 

grupper (styrgrupp eller projektgrupp) till de kommuner där den politiska nivån har varit 

förhållandevis frånvarande genom hela projekttiden. I de fall där den politiska nivån har 

varit frånvarande var förutsättningarna mindre fördelaktiga för kunna utveckla en 

fortsättning av arbetet kring romsk inkludering. Det är i brytpunkten mellan det 

förhållandevis tydliga pilotprojektet och det som måste följa därefter som politiskt 

styrning och politiskt ledarskap är av extra stor vikt. Det finns också en stor symbolisk 

betydelse av att politiker involverar sig i arbete givet att de betraktas som representanter 

för den offentlighet som under så många år varit med och bidragit till det romska 

utanförskapet.  

Romsk delaktighet  

Romskt deltagande är grundläggande för legitimiteten i projektet. Den romska 

delaktigheten har varit tydligt i alla pilotkommunernas organisation däremot har sättet 

på vilket det romska deltagandet har gestaltat sig varierat beroende på val av 

organisationsstruktur. I några fall har romska brobyggare arbetat i nära samarbete med 

samordnare för pilotkommunerna. Tillsammans har dessa drivit mycket av arbetet 

framåt. I andra fall har representanter från romska rådet deltagit i styrgruppen. Det finns 

också exempel på pilotkommunsarbete där pilotarbetet ägts av en redan 

institutionaliserad verksamhet inom kommunen som drivs av romer.  

Det finns fyra slutsatser som är av vikt att lyfta fram. För det första, stod det klart att ju 

fler organiserade och institutionaliserade forum för arbetet som fanns desto tydligare 

och mer formaliserat kunde det romska deltagande vara. För det andra kunde den 

romska delaktigheten försvåras av bristande kunskap om de komplexa processer och 

begränsningar som utgör kommunal förvaltning. För det tredje var förändringsmandat 

och -vilja ofta svag i ordinarie verksamheter. För det fjärde kan inte deltagandet av en 

enskild kommunalt anställd samordnare med romsk bakgrund utgöra ”det romska 

deltagandet”. I de fallen riskerade hen att bli en form av gisslan eller alibi för 

verksamheten som på detta sätt menade att de hade löst deltagandefrågan. Slutligen, är 

även deltagandets kvalitet, nivå, mandat och långsiktighet grundläggande.  

Organisering av samordningsansvaret – Länsstyrelsen Stockholms län 

I den nationella strategin utsågs Länsstyrelsen i Stockholms län till samordnare för 

uppföljningen av strategin: 
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Den tjugoåriga strategin för romsk inkludering som presenteras i 

denna skrivelse görs inom ramen för den minoritetspolitiska 

strategin. Mot bakgrund av det ansvar Länsstyrelsen i Stockholms län 

har när det gäller uppföljning av minoritetspolitiken, finns det 

anledning att låta myndig-heten få i uppdrag att också ansvara för 

samordningen av uppföljningen av den tjugoåriga strategin för romsk 

inkludering. Länsstyrelsen i Stockholms län har dessutom redan ett 

etablerat kontaktnät med kommuner och myndigheter kring den 

nationella minoritetspolitiken.23  

Länsstyrelsen i Stockholms län har valt att nästan uteslutande placera ansvaret för denna 

samordning och uppföljning på en person som rekryterats som samordnare. Denna 

samordnare har tidvis arbetat tillsammans med en romsk brobyggare och även en person 

som var ansvarig för att ta fram nulägesanalyserna. Det faktum att regeringen placerar 

ett nationellt samordningsansvar på en ”regional” myndighet är inte ett nytt fenomen. 

Som syns i citatet ovan har Länsstyrelsen i Stockholms län till exempel sedan tidigare ett 

nationellt ansvar för samordning och uppföljningen av minoritetspolitiken tillsammans 

med Sametinget. Det finns dock, trots myndighetens tidigare arbete vissa utmaningar 

med tillvägagångssättet som bör lyftas fram. För det första är relationen mellan regering, 

myndighet och kommun inte okomplicerad, vilket diskuterats tidigare – inte minst 

genom de invändningar om kommunalt självstyre som alltid följer vid en alltför aktiv 

styrning från nationell nivå. Denna utmaning kan potentiellt vara större när 

samordningen kommer från en regional myndighet som i sitt grunduppdrag inte arbetar 

nationellt. För det andra, riskerar en nationell samordnare på en övervägande regional 

myndighet att hamna utanför myndighetens ordinarie strukturer, vilket får till följd att 

den erfarenhets- och kunskapsuppbyggnad som samordningsuppdraget genererar inte 

tas om hand inom myndigheten i den omfattningen som skulle vara önskvärt. Dessutom 

kan det i sin tur innebära begränsningar i hur mycket den ordinarie strukturen kan berika 

och stödja samordningsuppdraget.    

Slutsatser – uppdragsområde 3 

 I de pilotkommuner där det funnits en styrgrupp har i allmänhet 

strukturen, mandat och ansvar varit tydligare än i de pilotkommuner 

som valt en alternativ organisation. 

                                                             
23 Regeringens skrivelse 2011/12:56 En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-
2032 
http://www.regeringen.se/contentassets/4a3df6c115584782935d8d9efa7ab6e3/en-samordnad-och-
langsiktig-strategi-for-romsk-inkludering-2012-2032-skr.-20111256 
 

http://www.regeringen.se/contentassets/4a3df6c115584782935d8d9efa7ab6e3/en-samordnad-och-langsiktig-strategi-for-romsk-inkludering-2012-2032-skr.-20111256
http://www.regeringen.se/contentassets/4a3df6c115584782935d8d9efa7ab6e3/en-samordnad-och-langsiktig-strategi-for-romsk-inkludering-2012-2032-skr.-20111256
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 Omfattningen och engagemanget från politiken varierar mellan pilot-

kommunerna däremot är den politiska förankringen mycket viktig för 

det långsiktiga arbetet efter pilotperiodens slut.  

 En nationell samordnare på en övervägande regional myndighet löper 

risk att hamna utanför myndighetens ordinarie strukturer. 

 

5.4 Uppdragsområde 4 

En förutsättning för lärande och erfarenhetsutbyte under ett projekts gång är att det 

finns en struktur och ett forum för just detta. Under pilotkommunsarbetet har det 

kontinuerligt organiserats särskilda lärandeseminarier som också utgjort en plattform för 

erfarenhets-utbyte. Många av deltagarna, och kanske framför allt de kommunanställda 

samordnarna, vittnade om att dessa forum upplevdes som en möjlighet och ett andrum 

där de kunde diskutera de många utmaningar de mötte i det vardagliga arbetet i 

respektive kommun. Även om förutsättningarna för pilotkommunsarbetet var olika 

fanns det ett antal gemensamma utmaningar som kunde diskuteras såväl formellt som 

informellt under tillfällena för erfarenhetsutbyte och lärande. De skilda 

förutsättningarna och projektstrukturerna har dock begränsat möjligheterna till direkt 

överförbara erfarenheter. Det har snarare handlat om inspiration för delar av 

verksamheten.  

En ytterligare förutsättning för kunskapsutbytet har varit Länsstyrelsens samordnares 

tydlighet och konsekvens vad de grundläggande delarna av uppdraget verkligen bestod 

av. Då olikheterna blev för stora var det centralt att återkomma till grundläggande mål. 

Målet var t.ex. att identifiera metoder och arbetsverktyg för att sprida till andra 

kommuner – inte att identifiera och utveckla en särskild metod som skulle spridas vidare.  

Det står klart att lärandet och erfarenhetsutbytet hade kunnat vara än mer effektivt och 

strategiskt användbart om det hade funnits möjligheter att vid några tillfällen också hade 

kunnat dela upp samordnare, tjänstemän involverade i arbetet, romska brobyggare osv. 

i olika grupper under dessa lärandeseminarier.  Detta för att maximera möjligheterna att 

tala fritt och utbyta erfarenheter inom varje del av pilotarbetet. 

Analysera hur samverkan mellan berörda aktörer inom projektet fungerar 

avseende lärande, erfarenhetsutbyte, engagemang och påverkan.  
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Slutsatser – uppdragsområde 4 

 Länsstyrelsen i Stockholms län har varit instrumental i att etablera 

forum för erfarenhetsutbyte och lärande. 

5.5 Uppdragsområde 5 

Till att börja med behöver begreppet, ”projektet i sin helhet” definieras. I detta 

sammanhang har vi valt att definierar det till pilotkommunsarbetet, vilket ju har varit det 

huvudsakliga forskningsobjektet för följeforskningen.  Den strukturella diskrimineringen 

innebär att det inte enbart handlar om enstaka, individuella övergrepp utan att det i 

samhället i stort finns mönster eller strukturer som systematiskt bidrar till att 

diskriminera romer inom olika områden. Givet att det många gånger varit 

myndighetsföreträdare eller kommunala tjänsteman som i sin profession diskriminerat 

romer finns det en central komponent av att diskrimineringen historiskt har varit 

samhälleligt sanktionerad.  

Mot bakgrund av de observationer och resultat som har genererats under 

undersökningen har följeforskarna endast förutsättningar att diskutera huruvida den 

strukturella diskrimineringen har påverkats. En analys av en faktisk påverkan skulle kräva 

en omfattande studie riktad till den romska gruppen, vilket inte varit möjligt att 

genomföra inom ramen för följeforskningen. Många av de insatser som har genomförts 

har varit riktade till den romska gruppen dvs. att det är den romska gruppen som ska få 

ökat förtroende och tillit till kommunala enheter och verksamheter. Det är den romska 

gruppen som ska bli bättre på att gå klart skolan genom etablerandet av brobyggare. Det 

är den romska gruppen som ska börja leva mer hälsosamt bl.a. genom 

hälsokommunikatörer. Slutligen är det den romska gruppen som ska bli mer aktiv på 

arbetsmarknaden genom etablerandet av brobyggare på kommunala arbetsmarknads-

enheter liksom genom riktade arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är dock 

anmärkningsvärt få insatser, förutom rena informations-och kunskapshöjande insatser, 

som har riktats på förändring inom den kommunala och statliga sektorn. Detta trots att 

behovet av brobyggare och hälsokommunikatörer m.m. visar på att skola, socialtjänst, 

arbetsförmedling och sjukvård rymmer olika diskriminerande regler och rutiner. Med 

andra ord borde inte insatserna ha det relativt ensidiga fokus som de har haft. En studie 

som Emerga genomförde på uppdrag av Kommissionen mot antiziganism 2016 visade på 

en ökad insikt om att romer fortfarande diskriminerades i samhället. Samtliga elva 

myndigheter som deltog – däribland Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Skolverket 

och Polisen – menade att det stod klart att det fortfarande fanns diskriminering mot 

Analysera på vilket sätt projektet i sin helhet bidrar till att påverka den 

strukturella diskrimineringen av romer.  
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romer. Däremot hade ingen myndighet som följd av denna insikt tagit på sig att 

genomlysa sitt nuvarande agerande, regler och arbetssätt. 

Frågan är vilka konkreta möjligheter det finns att påverka strukturell diskriminering av 

romer. I detta kan tre möjliga inriktningar identifieras: 

a) Information – och kunskapsinhämtning 

b) Lagstiftning 

 

 

c) Rättighetsperspektiv: kompetensutveckling och lagstiftning 

Som beskrivits ovan kan det konstateras att de flesta insatserna inom ramen för 

pilotkommunsarbetet har varit riktat till den romska gruppen. Samtidigt som få insatser 

har riktats mot myndigheter och/eller majoritetssamhället har de insatser som faktiskt 

genomförts varit fokuserade på information och kompetensutveckling. Den 

bakomliggande tanken här tycks vara att genom ökad kunskap också förändra attityder 

och beteenden. Detta är inte enbart en lång process utan det är också en process där 

träffytan för insatsen är förhållandevis oprecis dvs. det är osäkert om de individer som 

är i störst behov av informationsinsatsen faktiskt är de som deltar i seminarier eller läser 

texter m.m. Frågan som måste ställas är hur effektivt detta är för att påverka strukturell 

diskriminering.  

Går det att lagstifta mot strukturell diskriminering? Det är innehållet i den andra 

inriktningen i form av en stärkt diskrimineringslagstiftning och stärkt tillämpning av 

densamma. Ett problem med detta är dock att mycket av den strukturella 

diskrimineringen är dold för alla utom för dem som upplever den. Det finns sällan en 
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medveten ”diskriminerare” utan de regler och rutiner som driver verksamheterna 

exkluderar i sig t.ex. romer. Med andra ord finns det alltid en svårighet att bevisa att 

strukturell diskriminering ägt rum. Denna svårighet skulle inte per automatik avhjälpas 

av starkare skrivningar i lagtexten. Det finns dessutom utmaningar i att våga anmäla den 

här typen av brott. Det visar inte minst flera utredningar kring hatbrottslagstiftningen24.  

Den sista inriktningen kombinerar ett rättighetsperspektiv med kompetensutveckling 

och lagstiftning. En tydligare användning av de rättighetskopplingar som redan finns i 

lagtexten i kombination med en ökad kompetensutveckling skulle kunna vara ett 

framkomligt alternativ till de första två mer renodlade inriktningarna. Handläggare vid 

statliga eller kommunala myndigheter ska i varje beslut som aktualiserar mänskliga 

rättigheter tolka den svenska lagen eller andra bestämmelser i ljuset av de konventioner 

som Sverige förbundit sig att följa.25 Problemet är detta inte sker och inte heller 

efterfrågas av regering och övriga granskningsmyndigheter. Det räcker således inte bara 

med kunskapshöjande insatser riktade till enskilda handläggare.  

  

                                                             
24 Kommissionen mot antiziganism  Agera mot antiziganistiska hatbrott (2015) 
25 Bring & Mahmoudi, Sverige och folkrätten (2014) 
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Slutsatser – uppdragsområde 5 

 Det är inom ramen för följeforskningen inte möjligt att svara på frågan 

om den strukturella diskrimineringen har påverkats genom de 

insatser som genomförts. 

 Det finns olika vägar för att påverka den strukturella diskrimineringen 

där ökad kompetensutveckling är vanligast förkommande om än med 

osäker effekt. 

 En framkomlig väg för att motverka strukturell diskriminering skulle 

kunna att kombinera ett rättighetsperspektiv med 

kompetensutveckling och lagstiftning och granskning. 

 

5.6 Uppdragsområde 6 

Definitionen av vad som kan sägas ”påverka den offentliga debatten” är vare sig enkel 

eller enhetlig. Den sträcker sig från generella attitydförändringar till någon form av 

ambition om policyförändring och policyutveckling. Det är otvivelaktigt att såväl den 

nationella strategin för romsk inkludering som Kommissionen mot antiziganism, som 

båda tillsattes av integrationsminister Erik Ullenhag, har påverkat den offentliga 

debatten i så mån att frågor kring romsk inkludering och romskt utanförskap har 

diskuterat i betydligt större omfattning i det offentliga samtalet jämfört med tidigare år. 

Ett förmodat resultat av detta skulle vara att majoritetsbefolkningen i större utsträckning 

under denna tid har fått ökad förståelse för just utanförskapet och behoven av särskilda 

inkluderingsåtgärder.  

Det är dock än svårare att säkerställa i vilken utsträckning som de olika pilotkommunerna 

har påverkat den lokala offentliga debatten. Det finns en skiljelinje mellan ett ökat 

nyhetsutbud och strategisk påverkan. I förhållande till pilotkommunerna förefaller de 

aktiviteter som har genererats under pilotkommunstiden uppmärksammats på 

nyhetsplats i lokalpressen. Det betyder dock inte att det har påverkat den offentliga 

debatten. För att så ska vara fallet krävs att nyhetsartiklar mynnar ut i en fortsatt debatt 

som i sin tur leder till krav på åtgärder. Det är i allmänhet enklare att få tillträde till den 

lokala pressen, samtidigt som denna inte har lika stor tyngd i policydebatten som 

dagstidningar på den nationella arenan har. Denna logik är också synlig i förhållande till 

Analysera på vilket sätt projektet påverkar den offentliga debatten.  
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pilotkommunerna där genomslaget i lokal massmedia bedöms ha varit större i till 

exempel Luleå än det var i Göteborg.  I vissa pilotkommuner har pilotarbetet arbetat 

tillsammans med kommunala kommunikationsavdelningar vilket har inneburit att 

pilotkommunerna fått en egen kommunikationskanal t.ex. i bloggformat. Framför allt 

förefaller pilotkommunernas arbete i förhållande till den offentliga debatten haft en 

möjlig effekt genom att fler fått information om romers situation och det utanförskap 

som de möter. 

En invändning mot detta kan sägas vara att pilotkommunsprojekten i egenskap av att 

vara just kommunala/statliga initiativ inte hade någon adekvat plattform att driva på en 

offentlig debatt. Framför allt berodde detta på att det var otydligt vem eller vilka som i 

så fall var avsändare. En bättre plattform skulle vara om den offentliga debatten antingen 

fördes av de romska grupperna i varje pilotkommun eller representanter från politiken i 

kommunerna. Det är också viktigt i strategisk påverkansprocesser att veta vilken 

påverkan som är önskvärd.  

Det finns flera enskilda händelser med anknytning till romsk inkludering under 

pilotprojektets gång som har påverkar den offentliga debatten. Centralt är polisens 

registrering av romer i Skåne som avslöjades hösten 2013 dvs. ett år in i strategin. 

Konsekvenserna var fatala för arbetet kring förtroende och tillit som är grundläggande 

byggstenar i strategin. En indirekt konsekvens av registeravslöjandet var dock 

tillsättandet av Kommissionen mot antiziganism. Andra effekter av avslöjandet kan 

möjligtvis vara att fler personer i majoritetsbefolkningen genom detta fick insikt i 

omfattningen av den romska utsattheten och den strukturella diskriminering de 

fortfarande möter. Avslöjandet följdes av andra avslöjande kring olämplig registrering av 

utsatta kvinnor, däribland romer, i Stockholm.  

Andra händelser som var en del av den nationella strategin som fick stor uppmärksamhet 

var den vitbok som regeringen släppte 2014. Parallellt med strategin har utställningen 

”Vi är romer” som ursprungligen producerades av Göteborgs stadsmuseum fått stor 

uppmärksamhet i press och genom många besökare. Utställningen som har turnerat till 

andra städer har varit en viktig aktivitet för att öka medvetenheten kring romers 

situation bland majoritetsbefolkningen.  

Slutsatser – uppdragsområde 6 

 Det står klart att majoritetsbefolkningen genom projektet har kommit 

att bli mer medvetna om romernas utanförskap. 

 Det mest legitima och effektiva sättet att påverka den offentliga 

debatten är om den romska gruppen är avsändaren till policyförslag 

m.m. 
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