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SAMMANFATTNING 

 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur lagstiftning definierar begreppen kultur och familj och 

genom exemplet romer undersöka vilka konsekvenser definitionerna av begreppen får för 

socialtjänstens arbete. Romerna kom till Sverige under 1500-talet och har, på grund av att 

deras livsstil inte överensstämde med majoritetssamhällets, en historia präglad av 

diskriminering och exkludering. År 2008 erhöll romerna minoritetsstatus i Sverige och 

omfattas av Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. Därmed är 

svenska staten skyldig att skapa förutsättningar för romer att uttrycka, bevara och utveckla sin 

etniska, kulturella, språkliga och religiösa identitet. Trots minoritetsstatusen befinner sig 

många romer idag i ett utanförskap. Tidigare forskning visar att relationen mellan romer och 

socialtjänst är problematisk och kultur anges som en orsak. En kvalitativ metod användes i 

uppsatsen för att undersöka lagstiftningens definition av begreppen, även en kvalitativ grupp 

intervju med fyra socialsekreterare genomfördes. Resultatet av studien är att den svenska 

lagstiftningen präglas av en individualistisk syn av begreppen vilket försvårar socialtjänstens 

arbete med romer, som lever i en kollektivistisk kultur. 

 

Nyckelord: Romer, Kultur, Familj, Socialtjänsten, Lagstiftning 
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ABSTRACT 

 

The essay aims to examine how the law defines the concepts of culture and family, and 

through the example of the Roma examine the consequences of the definitions of the terms 

lead to in social service work. The Roma came to Sweden in the 16th century and has, 

because their lifestyle was inconsistent with the majority society, a history characterized by 

discrimination and exclusion. In 2008 the Roma received minority status in Sweden and are 

protected by the Framework Convention for the Protection of National Minorities. This means 

that the Swedish state is obliged to create conditions for the Roma to express, preserve and 

develop their ethnic, cultural, linguistic and religious identity. Despite minority status many 

Roma today are subjected to alienation. Previous research show a problematic relationship 

between the Roma and social services and culture is listed as a cause. A qualitative approach 

was used in the essay to examine the legislative definition of the terms and a qualitative group 

interview with four social workers was conducted. The result of the study show that the 

Swedish legislation is characterized by an individualistic view of the terms which hampers the 

social service work with Roma, who live in a collectivist culture. 
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INLEDNING 

1900-talet definierades av författaren och pedagogen Ellen Key som barnets århundrade och 

innebar en förändring i välfärdsstatens syn på och behandling av barn. Den professionella 

barnavården utvecklades och lagstiftningen och det politiska systemet omdefinierade barndom 

och föräldraskap så att både barnet och föräldrarna fick utökade rättigheter. Barnet var och är 

en central del i välfärdsstatens försök att förändra samhället. Exempel på detta är den 

institutionaliseringen av barns liv, som skett via skolan och socialtjänsten, vilket givit staten 

ett ökat inflytande över familjen (Sandin och Halldén, 2003). Institutionaliseringen innebar 

även att nya professioner uppkom med uppgift att inneha expertkunskaper om barn. Denna 

institutionalisering är något som än idag påverkar relationerna mellan förälder, institution och 

stat, vilken kan skapa konsekvenser för barndomens innebörd. Även om vårdnadshavarna 

innehar uppgiften och ansvaret att ge sitt barn en god fostran och omvårdnad har staten rätt att 

utöva sin makt för att tillgodose barnets dess rättigheter när vårdnadshavarnas omvårdnad 

brister (Sandin och Halldén, 2003). När Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets 

rättigheter år 1990 ratificerades i svensk lagstiftning bidrog det till att ett barnperspektiv 

återfinns i all lagstiftning som rör barn, däribland socialtjänstlagen (Petersson, 2003). 

 

Gruppen romer har, sedan de kom till Sverige under 1500-talet (SOU 2010:55), en historia 

kantad av förtryck och exkludering.  Under 1900-talet sågs romerna som ett socialt problem 

då deras livsstil inte överensstämde med majoritetssamhällets. Den assimileringsprocess av 

romer i Sverige, som skedde under 1950-talet, var ett försök att anpassa romerna till det 

svenska samhället och är ett tydligt exempel på välfärdsstatens inflytande på familjen. Genom 

att satsa på assimilering av de romska barnen i skolan skulle framtida sociala problem 

förebyggas. Trots stora satsningar på skolgången misslyckades staten och assimileringen av 

romerna kom av sig. Sverige ratificerade ramkonventionen om skydd för nationella 

minoriteter år 2000 och år 2008 blev romerna erkända som en minoritetsgrupp. Svenska 

staten är därmed skyldig att skapa förutsättningar för romer att uttrycka, bevara och utveckla 

sin etniska, kulturella, språkliga och religiösa identitet. Trots minoritetsstatusen befinner sig 

många romer idag i ett utanförskap (SOU 2010:55). 

 

2011 publicerades Romers rättigheter, en rapport innehållande en analys av anmälningar från 

romer som inkommit till diskrimineringsombudsmannen (DO) mellan år 2004-2010 (DO, 

2011). Det framkommer i rapporten att cirka 20 procent av anmälningar från romer rör 

handläggning och bemötande inom socialtjänsten. En större andel av anmälningarna gäller 

omhändertaganden av barn enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU 

[1990:52]) och att romska barn omhändertas oftare än andra barn och placeras i icke-romska 

miljöer där barnens romska identitet inte gynnas eller utvecklas. Ytterligare en del av 

anmälningarna handlar om att skolor och hälso- och sjukvården anmäler romska familjer till 

socialtjänsten för att de anser att hemförhållandena bör utredas. Närmare granskning av 

anmälningarna visar ofta påtagliga brister inom socialtjänsten gällande kunskap och förståelse 

för diskriminering och marginalisering av romer i samhället. Granskning av anmälningarna 

pekar på att romer utsätts för strukturell diskriminering och får därför inte samma tillgång till 

socialtjänstens verksamhet som majoritetsbefolkningen (DO, 2011). 

 

Som svar på dessa anmälningar samt den oro som Rådet för romska frågor uttryckte gällande 

omhändertagande av romska barn genomförde Socialstyrelsen år 2006 en studie (ref. i DO, 

2011) av situationen. Socialstyrelsens (2006, ref i DO, 2011) studie visade att en större andel 

romska barn omhändertogs jämfört med majoritetsbefolkningen, dock kunde inga generella 

slutsatser dras då tillförlitligt underlag saknades. Den romska referensgruppen som varit 
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delaktig i studien stödde inte resultatet eftersom den motsade romers erfarenheter samt inte 

antog ett romskt perspektiv. Referensgruppen hävdade att socialtjänstens ingripanden sker på 

felaktiga grunder och har ett samband med negativa föreställningar om romer (DO, 2011). 

Romer uttrycker i Socialstyrelsens (2006, ref. i DO, 2011) studie att det finns en avsaknad av 

ett romskt perspektiv i socialtjänstens arbete som leder till att negativa föreställningar om dem 

påverkar socialtjänstens arbete. Socialstyrelsen studie kom inte fram till att socialtjänsten 

hade begått några fel i sina utredningar utifrån lagstiftningen. 

 

Det problem som fortfarande existerar är att socialtjänsten uttrycker en osäkerhet angående 

hur de ska bemöta romer och tillgodose de behov som romerna har utifrån deras utsatta 

situation i samhället. Socialtjänsten har skyldighet att arbeta med utsatta grupper för att 

tillgodose deras levnadsvillkor och delaktighet i samhället (Socialtjänstlagen 1 kap 1 § 

(2001:453) [SoL]) och bör därför finna strategier för att kunna arbeta med romer utifrån deras 

behov. Johansson (2013) skriver om den växelverkan som finns mellan samhällsförhållanden 

och lagstiftning. Författaren menar att rättsliga strukturer påverkar denna samverkan men att 

även samverkan påverkar den rättsliga strukturen. I och med denna växelverkan kan rättsliga 

strukturer både ge möjligheter och begränsa olika organisationers handlande samtidigt som 

organisationers handlande kan ha påverkan på rättsliga strukturer (Johansson, 2003). 

 

Institutionaliseringen av familjen har i och med de ökade rättigheterna för barn och föräldrar 

bidragit till en individualisering av samhället (Bäck-Wiklund, 2012). Utifrån den utveckling 

som har skett det senaste århundrade gällande synen på barn och familj i det västerländska 

samhället samt den osäkerhet som socialtjänsten uttrycker angående hur de ska bemöta romer 

och tillgodo se deras behov, anser vi det intressant att undersöka hur lagstiftningens definition 

av begreppen kultur och familj påverkar socialtjänstens arbete genom exemplet romer. 

 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lagstiftning definierar begreppen kultur och familj 

och genom exemplet romer undersöka vilka konsekvenser definitionerna av begreppen får i 

socialtjänstens arbete. 

 

Frågeställningar 
 Hur definieras begreppen kultur och familj i Kungörelse (1974:152) om beslutande ny 

regeringsform [RF], Socialtjänstlagen (2001:453) [SoL] och Föräldrabalken (1949:38) 

[FB]? 

 Hur påverkar individualiseringen i samhället lagstiftiningens definition av de valda 

begreppen och socialtjänstens arbete med romer? 

 

Bakgrund  
För att få en förståelse för romers situation och vilka förutsättningar som romerna lever under 

i dagens Sverige behövs det sättas i ett historiskt perspektiv. Nedan redovisas kort romernas 

historia i Sverige, romernas minoritetsstatus och romernas familjeliv. Viktigt att komma ihåg 

är att litteraturen gällande romernas historia och livssituation har nedtecknats av icke-romer. 

Ytterligare bör hänsyn tas till är att romer är en heterogen grupp och att deras kultur är 

föränderlig. Om inte annat anges är referensen hämtad från Norma Montesino Parras 

avhandling Zigenarfrågan - Intervention och romantik (2002) 
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Romers historia i Sverige 

Romerna invandrade till Europa under tidig medeltid från Indien. Genom historien har 

romerna beskrivits som ett nomadiserande folk. De första romerna registrerades i Sverige år 

1512 när de anlände till Stockholm. Folkgruppen kallades växelvis för tattare eller zigenare
1
 

och fram till 1900-talet gjordes ingen distinktion mellan benämningarna (SOU, 2010:55). Den 

åtskillnaden mellan tattare och zigenare som senare uppstod hänvisade till deras etnicitet 

varvid zigenare beskrevs som en grupp rasrena utlänningar och tattare bestod av en etnisk 

blandras av zigenare och svenskar. SOU (2010:55) uppger att begreppet romer idag används 

som ett samlingsnamn för de fem olika grupper av romer som den svenska myndigheten har 

identifierat; svenska, finska och utomnordiska romer, samt resande och nyanlända romer. 

 

I Sverige under 1500-talet var det inte de territoriella gränserna som avgjorde inkluderingen i 

samhället utan grundvillkoret för att accepteras i samhället var individens nytta för landet 

genom tjänstgöring samt bofasthet och tillhörigheten genom rätt tro. Kung Gustav Vasa 

upprättade under denna tid en registratur med syfte att öka statens resurser och skapa en 

centraliserad statsmakt. De beslut som rörde romerna var kontrollerandet av den utländska 

närvaron i landet som utfördes genom att begränsa tiggeri, begränsa den fria rörligheten i 

landet och att förespråka arbetslösas skyldighet att arbeta. Resande utlänningar och romer 

tillskrevs negativa egenskaper, de beskrevs som tiggare, tjuvar och kättare samt 

misstänkliggjordes för spioneri då de motsatte sig den nya ordningen gällande arbete och 

bosättning. Straffarbete förekom bland fattiga som inte kunde uppvisa “laga försvar”, det vill 

säga inte var egna näringsidkare eller hade fast anställning, krigsfångar och fattiga invandrare 

utnyttjades som arbetskraft. Så kallat ”löst/onyttigt folk” skulle utvisas till landsbygden för 

arbete eller dit de kunde göra nytta. 

 

1600-talet definieras som Sveriges stormaktstid och under denna tid började en svenskhet 

utformas i form av lojalitet till kungamakten. Tillhörighet definierades inte utifrån etnicitet 

utan genom nyttighet för staten och lojalitet mot kungen. Uppmärksammandet av romer under 

denna tid kan förstås med utgångspunkt i myndigheternas problem att upprätthålla den statliga 

ordning som var under konstruktion. Romer levde ett kringflackande liv, saknade territoriell 

förbindelse och räknades till de fattiga. Romer ansågs vara onyttiga och illojala mot staten och 

därmed inkluderades de inte i gemenskapen. Under denna tids förordningar hotades romer 

som påträffades kringdrivande med straffarbete, utvisning eller fängelse och de som gjorde 

sig skyldiga till brott kunde straffas till döden. 

 

Under 1700-talet föll romerna under kategorin fattiga utlänningar som kallades för” 

lösdrivare”. Vid stormaktstidens slut hade Sverige stora skulder och situationen för landets 

fattiga, som var en relativt liten grupp sett till befolkningen som helhet, hade förvärrats och 

antalet tiggare ökat. Staten försökte genom lagstiftning kontrollera den fattiga befolkningen 

genom att tvinga alla över 15 år och utan laga försvar till arbete. Denna tids förordningar mot 

lösdriveri hotade romerna med utvisning och de som erbjöd dem härbärge med bötesstraff. En 

belöning utlovades till dem som angav romer och deras beskyddare. 

 

SOU (2010:55) beskriver att föreställningen om nationalstaten formades under 1800-talet och 

svenskheten börjar vid denna tidpunkt definieras efter etnisk tillhörighet såväl som lojalitet till 

centralmakten. Industrialiseringen och den allmänna rösträtten under detta århundrade 

inkluderar allt fler i samhällsuppbyggnaden men romerna betraktades som utlänningar då de 

inte såg ut eller levde som majoriteten. Romer hade inget medborgarskap vilket innebar att de 

                                                 
1
 Om inget annat anges kommer fortsättningsvis benämningen romer att användas. 
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inte var mantalsskrivna och därmed hade de inte rösträtt eller möjlighet till skolgång. 

Tillgången till barnbidrag och sjukvård var begränsad. 

 

Vid 1800-talet slut delades romerna in i två olika grupper, tattare och zigenare, den första 

gruppen ansågs som svenska medborgare medan den senare var utlänningar. På grund av 

åtskillnaden mellan grupperna kom de att behandlas som två separata frågor under 1900-talet. 

Det förelåg ingen direkt skillnad mellan de två gruppernas levnadssätt men att tattarna 

räknades som svenska medborgare ansågs bidra till möjligheten att integreras i samhället 

medan zigenarna inte bedömdes ha samma förutsättningar. År 1914 upprättades ett 

invandringförbud mot zigenare, och andra utlänningar, som också innebar att de som reste 

utomlands inte kunde komma tillbaka. Samma år förbjöd lagen utlänningar att ägna sig åt 

gårdfarihandel och annan typ av handel och försäljning, vilket ledde till att zigenarnas 

försörjningsmöjligheter begränsades. Inreseförbudet bestod fram till 1954 och innebar att de 

romer som försökte fly undan andra världskrigens koncentrationsläger inte gavs tillstånd att 

söka skydd i Sverige. Uteslutningen av zigenarna i det svenska samhället var en strategisk 

lösning för att förhindra uppkomsten av fler “tattargenerationer” (Montesino Parra, 2002; 

SOU 2010:55). 

 

Tattarnas sätt att leva uppmärksammades av svenska staten. De beskrevs som en laglös, 

omoralisk grupp och ansågs vara en belastning för och ett hot mot det svenska samhället. 

Tattarfamiljen ansågs inte ha ett ordentligt hem genom att mannen inte ansågs försörja sin 

familj utan spenderade sina pengar på alkohol och kvinnan ansågs inte ta hand om barnen som 

tvingades till att hjälpa till med försörjningen genom tiggeri. I SOU (2010:55) står att både 

tattarna- och zigenarfamiljer blev hotade av Barnavårdsnämnden att deras barn skulle 

tvångsomhändertas och placeras i barn- eller fosterhem om familjen inte hade fast bostad eller 

om barnen tvingades bidra till försörjningen. Barnen ansågs fara illa av att följa med på 

föräldrarnas resor. Det hände även att socknen blandade sig i och auktionerade bort tattarbarn 

till den som erbjöd lägsta anbudet för barnens försörjning. En strategi för att assimilera 

tattarna och zigenarna i majoritetssamhället var att omhänderta barnen, helst vid späd ålder, 

och placera dem på särskilda anstalter som skulle uppfostra dem till goda svenska 

medborgare. Föräldrarnas protester sågs som lagtrots. Under 1940-talet upptäcktes det i 

skolan att tattarbarnen hade särskilda svårigheter att följa undervisningen. Förklaringen till 

barnen svårigheter hänvisades till deras uppväxtmiljö och arvsanlag och förslag till att hjälpa 

tattarbarnen var att placera dem i en särskild hjälpklass eller hjälpskola. 

 

Vuxna tattare, men även minderåriga, kunde bli tvångsintagna på mentalsjukhus eller andra 

anstalter om de blivit anklagade för lösdriveri eller gårdfarihandel eller klassade som 

sinnesslöa. Vid dessa sjukhus och anstalter förekom tvångslobotomeringar (SOU, 2010:55). 

Tattarna var en folkgrupp vars befolkning växte snabbare än majoritetssamhällets. Det ökade 

antalet tattare ansågs på sikt försämra kvalitén på Sveriges befolkning och var något som var 

tvunget att åtgärdas med sterilisering. Då tattare och zigenare levde ett nomadiskt liv ansågs 

de vara asociala individer, något som var ett kriterium för sterilisering. Det beräknas att cirka 

450 till 500 tattare, av totalt nära 8000, steriliserat mellan åren 1934-1975. Andelen 

steriliserade zigenare beräknas vara mycket mindre (SOU 2010:55). Det var under 1950-talet 

som assimileringsprocessen av svenska romer påbörjades. Zigenarna i Sverige fick 

medborgarstatus år 1952 och i och med medborgarskapet uppmärksammades både zigenarnas 

och tattarnas sociala och ekonomiska situation. Nyckeln till assimileringen av zigenarna var 

fast bosättning som sedan skulle följas av en integrering på arbetsmarknaden. De zigenska 

barnen blev den satsning som genom skolan skulle assimileras och på så sätt förebygga 
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framtida sociala problem. Trots stora satsningar på skolgången misslyckades staten och 

assimileringen av zigenarna kom av sig. 

 

Minoritetsstatus och romer i dagens samhälle 

Sverige ratificerade Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter år 2000 

och år 2008 blev romerna erkända som en minoritetsgrupp. Den svenska staten är därmed 

skyldig att skapa förutsättningar för romer att uttrycka, bevara och utveckla sin etniska, 

kulturella, språkliga och religiösa identitet (SOU 2010:55). Trots denna minoritetsstatus är 

varken romers mänskliga rättigheter eller romers rättigheter utifrån minoritetstatusen 

tillgodosedda och många romer befinner sig idag i ett starkt utanförskap. Bristen på rättigheter 

visar sig i att romerna inte har full tillgång till sociala och ekonomiska rättigheter i Sverige, 

som rätt till utbildning och bostad (SOU 2010:55). På uppdrag av Regeringen skrevs en 

rapport Romers rätt, en strategi för romer i Sverige år 2006 för att utreda romers situation i 

samhället (SOU 2010:55). Delegationen för romska frågor presenterar i rapporten tre 

övergripande mål för att säkerställa romernas mänskliga rättigheter i Sverige. Målen är att 

stänga välfärdsgapet mellan romer och andra grupper, att häva romers maktunderläge, att 

reparera romers tillit till majoritetssamhället och överbrygga förtroendeklyftan mellan romer 

och majoritetssamhället (SOU 2010:55). 

 

Med utgångspunkt i de tre målen som delegationen för romska frågor presenterade i sin 

rapport föreslogs en nationell strategi för att undanröja de hinder som anses vara orsakerna till 

att romer inte erhålls sina rättigheter. Förslag fanns även på en sannings- och 

försoningskommission för att kartlägga och dokumentera den försummelse, diskriminering 

och de övergrepp som romer utsatts för. Syftet skulle vara att överbrygga förtroendeklyftan 

mellan romer och majoritetssamhället. En ursäkt från staten ansågs innebära ett viktigt 

erkännande och upprättelse för romer och deras anhöriga. År 2011 presenterade regeringen 

skrivelsen En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032 (Skr. 

2011/12:56) där en långsiktig politik för att förbättra romers levnadsförhållanden och för att 

säkerställa romers mänskliga rättigheter redovisades. Regeringen instämde med delegationen 

för romska frågor om att förtroendeklyftan mellan romer och majoritetssamhället har sin 

grund i historien och den diskriminering som romer utsatts för samt att det finns en okunskap 

i samhället kring hur romer har behandlats. Med detta som bakgrund presenterade regeringen 

i mars 2014 Den mörka och okända historien - Vitbok om övergrepp och kränkningar av 

romer under 1900-talet (Ds 2014:8). Vitbokens syfte är att staten ger en offentlig ursäkt och 

upprättelse till offren och deras anhöriga och 

 
”att skapa förståelse för den romska minoritetens situation i dag genom att i ett historiskt sammanhang 

belysa de övergrepp romer blivit utsatta för och hur stereotyper och fördomar vuxit fram och levt vidare 

från generation till generation samt hur dessa har fått ligga till grund för den statliga politiken” (Ds 

2014:8). 

 

Den romska familjen 

Romer har inget hemland utan det som sammanbinder dem är språket Romani. Det finns 

ingen enhetlig religion hos romer men många har en religiös tro (Walsh & Krieg, 2006). 

Romer antar ofta den religion som dominerar majoritetssamhället (Freud, 2006). Det romska 

samhället är hierarkiskt uppbyggt och romer prioriterar familjen som enhet och familjens 

intresse går ofta före individens egna intressen. Familjen är större än kärnfamilj och kan 

innefatta både släkt och vänner. Den romska familjen är stor och ofta lever flera generationer 

tillsammans och där alla familjemedlemmar hjälps åt samt har en aktiv roll i både 

barnuppfostran och hemmet (Freud, 2006). I kanadensarna Christine Walshs och Birgitte 

Kriegs (2006) studie har romer intervjuats om deras identitet och en av de romska kvinnorna 
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uttrycker att en romsk kvinna har hög respekt för sin man, som är familjen överhuvud och 

ansvarar för alla beslut inom familjen. En annan romsk kvinna i studien beskriver de olika 

uppgifterna i hemmet. Männen är delaktiga i barnens uppfostran men det är främst kvinnans 

uppgift att ta hand om barnen, städa och laga mat. 

 

Solidaritet och lojalitet är något som präglar den romska familjen gällande så väl ekonomiskt 

som känslomässigt. De yngre visar stor respekt för de äldre och tas om hand om inom 

familjen. Glädje och sorg delas och giftermål är något som angår hela släkten och firas stort 

(Ds 1997:49). Äktenskap med icke-romer är vanligtvis inte accepterat eftersom det är viktigt 

för romer att värna om den romska existensen (Freud, 2006).  Det finns inga speciella regler 

för barn utan samma regelverk gäller för alla romer i alla åldrar. Barn uppfostras genom att 

tillbringa tid tillsammans med andra vuxna och äldre där de får direktinstruktioner för hur 

livet som vuxen ska levas. Barn deltar i alla vuxna aktiviteter som exempelvis fester som 

varar lång fram på nätterna och fostras till respekt för och trohet till familjen. Stor vikt läggs 

vid att barnen ska uppfostras till att bli romer och värna om den romska identiteten (Freud, 

2006). 

 

Enligt Freud (2006) upplever romer skolan som ett hot mot den romska kulturen eftersom 

majoritetssamhällets skola assimilerar romska barn till icke-romer. Många romska föräldrar 

har bristfällig skolgång och därför ingen förståelse för barnens skolgång. Enligt en studie 

genomförd år 2000 av Rädda barnen, En grundskola för alla, uttryckte dock många romska 

föräldrar att de vill att barnen ska sköta sin skolgång och avsluta någon form av utbildning. 

Med en komplett utbildning menas dock inte en nioårig grundskoleutbildning med 

fullständiga betyg. För romska föräldrar ligger vikten vid att barnen lär sig att läsa, skriva och 

räkna. Föräldrar accepterar därför ofta att deras barn är ointresserade av skolan. Studier visar 

att romska barns frånvaro börjar under mellanstadiet (BR 2005:07). 

 

Genom historiebeskrivningen om romers tid i Sverige kan vi se att romer har utsatts för en 

strukturell diskriminering och exkluderats från majoritetssamhället. Vi kommer nu att titta 

närmare på relationen mellan romer och socialtjänsten som här kan ses som en representant 

för majoritetssamhället. 

 

TIDIGARE FORSKNING 

Under detta avsnitt kommer tre forskningsstudier, en avhandling och en rapport att beskrivas, 

där alla har studerat socialtjänstens arbete med romer.  Lisa Morrison Puckett (2005) skriver i 

sin artikel Barriers to access – Social services and the Roma of Poland om anledningen till 

varför romer i Polen i liten grad använder samhällets socialtjänst. Studien undersöker även 

vilka åtgärder som kan stärka relationen mellan socialtjänsten och romer. Human Rights and 

Gypsies and Travellers: An Exploration of the application of a Human Rights Perspective to 

Social Work with a Minority Community in Britain är en studie av Sarah Cemlyn (2008). I 

denna studie skriver författaren om relationen mellan socialtjänsten och romer utifrån en 

diskurs om mänskliga rättigheter. Christine Walsh och Brigette Krieg (2007) från Kanada har 

i sin studie intervjuat både tjänstemän från olika samhällsorgan och romer i syfte att främja en 

större förståelse för romer. 

 

Cemlyn (2008) och Puckett (2005) beskriver i sina studier romers levnadsförhållanden i 

respektive land och båda menar att romer erhåller den lägsta sociala statusen i samhället. 

Romer har sämre boendeförhållanden, ekonomiska förutsättningar och hälsa jämfört med det 

övriga samhället. I Kanada beskriver Walsh och Krieg (2007) att det skett en ökning av 
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romska asylsökande flyktingar de senaste åren och enligt statistiken är romer en 

marginaliserad och förtryckt grupp i samhället. Trots det ökade antalet asylsökande romer 

finns liten kunskap om de verkliga förhållandena till att romer migrerar. 

 

Puckett (2005) genomförde i sin studie intervjuer med professorer inom socialt arbete och 

yrkesverksamma från socialtjänsten för att undersöka deras erfarenheter, kunskaper och 

uppfattningar om romers status i Polen. Utifrån intervjusvaren och med hänsyn till romers 

historiska och kulturella egenskaper och aktuella upplevelser av diskriminering identifierades 

brister i kontakten mellan romer och socialtjänsten samt förslag för att förbättra denna 

kontakt. 

 

Både Pucketts (2005) och Cemlyns (2008) studier visar att romer sällan söker sig till 

socialtjänsten då de är rädda för diskriminering, att mötas med kulturell oförståelse och 

utvisning. Puckett (2005) ger ytterligare förklaringar till att romer hellre tar hjälp av sitt 

nätverk vid problem, de föredrar att separera sig från det övriga samhället och att de är 

isolerade och inte känner till den hjälp som socialtjänsten kan erbjuda. Cemlyn (2008) skriver 

även att nya studier och rapporter visar att romers behov och kultur negligeras och att 

negativa föreställningar om romer leder till att en diskriminerande praktik och beslut som gör 

mer skada än nytta. Walsh och Kriegs (2007) studie bekräftar Cemlyns (2008) påstående och 

skriver att personal inom välfärdsyrken baserar sina kunskaper och sitt arbete med romer på 

stereotyper. Det framkommer att tjänstemän, där bland socialarbetare, har bristande kunskaper 

om romsk kultur och historia. Romerna i studien uttrycker att stereotyper om deras kultur 

påverkar deras delaktighet i samhället och bekräftar därmed Pucketts (2005) och Cemlyns 

(2008) studier. Vidare nämner Walsh och Kreig (2007) att romerna anser att negativa 

föreställningar kan minimeras genom att utbilda välfärdspersonal om den romska historien 

och kulturen och att de själva vill vara delaktiga i utbildningen. 

 

Cemlyn (2008) skriver att romer aktivt undviker socialtjänsten på grund av rädsla för att deras 

barn ska omhändertas. Socialtjänsten kan vara ängslig för att besöka romer vilket resulterar i 

att barnens behov försummas. När en kontakt etableras misslyckas socialtjänsten att erkänna 

romers minoritetsstatus vilket leder till att kulturella jämlikhetsfrågor inte uppmärksammas. 

Puckett (2005) menar att respondenternas förklaring att romer hellre använder sig av sitt 

nätverk för att lösa problem är problematisk eftersom romer är den fattigaste och mest utsatta 

gruppen i samhället. Det är svårt att avgöra om romers preferens att lösa problem inom 

nätverket är ett aktivt val eller beror på en upplevd eller faktisk brist på alternativ. Risken 

finns att denna förklaring använda för att legitimera misslyckandet att möta behoven av denna 

marginaliserade grupp. 

 

Ett förslag till förbättring som Puckett (2005) presenterar i sin studie är att socialtjänsten kan 

identifiera de romska grupper som finns i deras område för att sedan identifiera deras behov. 

Författaren anser att socialtjänsten bör ta ett större ansvar för att informera om socialtjänsten 

och göra den mer tillgänglig för romer. Puckett (2005) och Cemlyn (2008) poängterar att en 

ökad kulturförståelse hos socialarbetarna skulle kunna stärka relationerna mellan de två 

parterna. För att uppnå en ökad förståelse för romer bör personalen utbildas i romsk kultur, 

tradition och sociala status i samhället. Cemlyn (2008) tar även upp att socialtjänsten bör 

utföra ett närmare arbete med romer och inte endast utifrån att en kris har uppstått. Författare 

belyser även vikten av att samarbeta med experter och att involvera romer i arbetet för att 

finna lösningar som är kulturellt relevanta. 
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Cemlyn (2008) anser även att socionomutbildningen i Storbritannien är inriktad på ett 

individbaserat arbete och att det saknas ett större samhällsperspektiv för att belysa grupper 

som lever i konflikt med dominerande sociala normer och värderingar. Författaren föreslår att 

socialtjänsten bör se över regelverket, praktiken och attityderna gällande romer för att bättre 

skydda deras rättigheter i samhället. 

 

Det finns få svenska studier skrivna om socialtjänstens yrkesrelation till romer och romers syn 

på kontakten med socialtjänsten. Rúna Baianstovus avhandling Mångfald som demokratins 

utmaning (2012) studerar hur socialtjänsten i Sverige förstår och hanterar den kulturella 

mångfalden som finns i landet och hur beslut inom socialtjänsten styrs av samhällets 

värderingar och normer. I avhandlingen analyseras och problematiseras bland annat 

socialtjänstens interaktion med romer. Baianstovu (2012) har intervjuat socialsekreterare i en 

mellanstor kommun i Sverige. Det som socialsekreterarna berättar om romer kan sorteras efter 

teman; barnuppfostran, släktbaserade nätverk, tidiga giftermål, snatteri och ensamkommande 

flyktingbarn. Socialsekreterarna tar i intervjuerna upp några saker som de anser vara 

problematiska i arbetet med romer. Det handlar bland annat om att de inte alltid vet var 

klienten bor, klienten kommer inte på avtalad tid, klienten anser inte att det anmälda 

problemet existerar och/eller att klienten anser att problemet kan lösas inom familjen. Andra 

saker som enligt socialsekreterarna försvårar arbetet är språksvårigheter, auktoritära 

kommunikationsformer och socialsekreterarnas bristande kulturkompetens. Baianstovu (2012) 

skriver att både romerna själva och flera socialarbetare anser att romer diskrimineras i 

samhället och att socialtjänsten inte har redskap att hantera minoritetsfrågor. För att 

socialtjänsten ska kunna arbeta mot att romerna diskrimineras tror de själva att ökad kunskap 

och insyn i romernas historia, kultur och moraliska övertygelser skulle vara till hjälp. 

 

Päivi Turunen (1995) skriver en rapport om ett svenskt samhällsarbete i form av ett 

familjepedagogiskt projektarbete med finska zigenare som bedrevs under 70–80-talet i 

Sverige. Begreppet zigenare används i rapporten då begreppet romer inte brukades som 

samlingsnamn vid den tidpunkt då rapporten skrevs. Initiativet togs av två socialsekreterare då 

de ansåg att traditionell byråkrati inte var verksam i arbetet med att tillgodose de finska 

zigenarnas grundläggande behov av social trygghet. De finska zigenarna ansåg att 

socialsekreterarna inte hade förståelse för deras situation och relationen mellan socialtjänsten 

och de finska zigenarna präglades av en ömsesidig misstro. Målet med projektet var att 

stimulera den zigenska gruppen att angripa problem i syfte att stärka och utveckla den egna 

kulturen. Arbetsgruppens uppdrag var främst att vara en resurs för de finska zigenarna samt 

vara en brobyggare mellan minoritetsgruppen och majoritetssamhället (Turunen, 1995). 

 

Arbetsgruppen utförde delvis ett individinriktat arbete som gick ut på att bistå zigenarna med 

ifyllande av blanketter och i kontakten med bland annat olika myndigheter. Det 

individbaserade arbetet bidrog till att pedagogerna uppnådde en viss respekt hos zigenarna 

och en förtroendefull relation. Zigenarnas kunde så småningom utvidga sitt kontaktnät vilket 

bidrog arbetsgruppens arbete även kunde innefatta grupparbete. Aktiviteter arrangerades 

lokalt i syfte att skapa en meningsfull fritid samt integrera zigenarna i det svenska samhället. 

För yrkesverksamma som hade kontakt med zigenarna anordnades informations- och 

utbildningsseminarium om den zigenska kulturen där även zigenare fick medverka (Turunen, 

1995).  

 

Några av de slutsatser som framkommer i Turunens (1995) rapport är att arbete med 

minoritetsgruppers behov är viktigt att arbeta med långsiktiga helhetslösningar samt att det är 

tar tid för en icke-zigenare att accepteras i den zigenska gruppen. Därför är det viktigt med 
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kontinuitet. En viktig slutsats gällande pedagogernas roll i projektet var att de fick reflektera 

över sin egen yrkesroll som brobyggare mellan minoritetsgruppen och majoritetssamhället då 

de under projektets gång ställdes inför yrkesetiska dilemman gällande legitimitet utifrån sitt 

eget förhållningssätt till lagstiftningen (Turunen, 1995). 

 

Tidigare forskning har visat att relationen mellan romer och socialtjänsten i västerländska 

samhällen beskrivs som problematisk av båda parter, och att kultur eller snarare bristen på 

kulturell kompetens anges som en orsak till dessa problem. Nedan för vi en teoretisk 

diskussion om begreppen kultur och familj för att bättre förstå den problematik som beskrivs 

ovan.  

 

TEORI 

Vi kommer att utgå från en socialkontruktionistisk förståelse av kultur vilket innebär, enligt 

Teater (2010) att verkligheten konstrueras och tolkas av människor genom språket. Denna 

konstruktion är något som ständigt pågår och sker genom interaktion med andra människor. I 

konstruktionen av verkligheten innehar språket en viktig roll. Språket hjälper oss att 

konstruera vår egen verklighet och förstå varandras verkligheter (Teater, 2010).  En individ 

skapar ständigt nya vanor, rutiner och kategoriindelningar som sprids till andra människor. 

När andra tar efter dessa vanor, rutiner och kategoriindelningar skapas fasta handlings- och 

tankemönster, även kallat institutioner, som efter en tid ses som självklara. Det bör beaktas att 

dessa institutioner är föränderliga beroende på tid och kultur (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

Kultur 

Enligt den brittiske sociologen Anthony Giddens (2007) anses kultur vara de aspekter av 

samhället som är inlärda och bygger på idéer och uppfattningar om vad som är viktigt och 

värdefullt, det vill säga värderingar och normer. Dessa normer och värderingar styr hur 

medlemmar av en kultur uppträder (Giddens, 2007). Den franske sociologiprofessorn Pierre 

Bourdieu (ref. i Miegel & Johansson, 2002) skriver att kulturen innehar en central roll i 

reproduktionen av sociala kollektiva strukturer och att makt- och statusförhållanden 

upprätthålls och reproduceras i samhället genom mänskligt handlande. Det mänskliga 

handlandet görs rutinmässigt, tas för givet, reflekteras inte över eller ifrågasätts men bidrar 

alltjämt till reproduktionen av de makt-och dominansstrukturer som dominerar samhället. 

Bourdieu (ref. i Miegel & Johansson, 2002) har en socialkontruktionistisk syn på kultur och 

menar att makten är dold i de allmänt vedertagna synsätt på hur människor förstår eller ser på 

världen. Hans teori förenar föreställningen om att det finns allmängiltiga sociala strukturer 

och att individen deltar i skapandet av den kollektiva verkligheten.   

 

Giddens (2007) hävdar att beroende på kultur varierar normer och värdering där exempelvis 

vissa kulturer värderar individualismen medan andra värderar det kollektiva. Det 

globaliserade samhälle som vi människor lever i idag har bidragit till en individualisering av 

det västerländska samhället. Globaliseringen innebär att individen har tillgång till information 

världen över och påverkas av människor den aldrig sett. Denna globalisering har bidragit till 

ökad social reflexivet, att individen ständigt måste reflektera över sin egen plats och betydelse 

i samhället. Förr levde människor i kollektiva lokalsamhällen där tilliten till varandra var hög 

och individen styrdes av och handlade efter samhällets seder och traditioner. Tilliten till det 

lokala sammanhanget bidrog till att individen inte reflekterade över sitt levnadssätt. I det 

västerländska samhället har människan gått från att leva i ett kollektiv där tilliten till 

samhället har varit central men i och med globaliseringen har människan fått tillgång till 
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information från resten av världen vilket lett till att tilliten till det lokala sammanhanget har 

luckrats upp (Giddens, 2007). 

 

För att studera begreppet familj närmare har vi valt att vidare även inbegripa begreppen 

föräldrar och barn. Då denna uppsats har ett socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär det 

att vi i uppsatsen menar att familj, föräldrar och barn är exempel på institutioner (jmf 

Alvesson och Sköldberg, 2008) som människan själv har skapat. Det innebär även att 

förståelsen av familj och barn är något som är föränderligt och kan variera beroende på tid 

och kultur. I uppsatsens bakgrundskapitel visar beskrivningen av den romska familjen att de 

lever i ett kollektiv där familjemedlemmarna värnar om varandra och individens egna 

intressen värderas inte på samma sätt som i västerländska samhället som är präglat av 

individualism. Vi kommer i uppsatsen att använda begreppen individualistisk och 

kollektivistisk kultur för att förstå vår empiri. Utifrån denna beskrivning av den romska 

familjen är det intressant att undersöka vilka konsekvenser den västerländska definitionen av 

kultur och familj får i socialtjänstens arbete.   

 

Familj 

Familjen betraktas som en enhet där värderingar och normer förankras (Bäck-Wiklund, 2012) 

och anses därför vara en bärare av kultur. Den västerländska familjen innefattar kärnfamiljen 

som består av ett sammanboende par med ett eller flera barn (Giddens, 2007). Föräldrarna i 

kärnfamiljen bär ansvaret för familjen gemensamt. Barnet i kärnfamiljen genomgår med 

åldern en allt större frigörelseprocess där föräldrarnas uppgift är att tillhandahålla 

förutsättningarna för barnet att i framtiden klara sig själv (Nyberg, 2012).  

 

Framträdande sociologer inom den moderna familjeforskningen är Anthony Giddens och det 

tyska paret Ulrich Beck och Elisabeth Beck-Gernsheim som framhäver den ökade 

individualiseringen inom den västerländska familjen (ref. i Bäck-Wiklund, 2012). 

Individualiseringsprocessen påbörjades under 1970-talet. Inom familjeforskningen hade 

familjen tidigare beskrivits som ett kollektiv som byggts upp av solidaritet och gemenskap 

eller på att mannen och kvinnan kompletterar varandra. Individualiseringen inom 

familjekollektivet innebär att varje enskild individ skapar sina egna mål och drömmar inom 

familjelivets ramar, vilket innebär att individen även har ett eget liv utanför familjen. 

Skapandet av individens målsättningar sker inom familjens sociala konstruktion vilket innebär 

att männen och kvinnorna fortfarande är fäder och mödrar till barn och därmed måste barnen 

också kunna inordnas i föräldrarnas individuella livsprojekt (Bäck-Wiklund, 2012). Beck och 

Beck-Gernsheim (ref. i Bäck-Wiklund, 2012) menar att välfärdsstaten är skapare till 

individualiseringsprocessen inom familjen då rättigheter i samhället riktas mot individen 

istället för familjen. Familjen som samlad enhet försvagas och bildar istället en samling 

individer med enskilda rättigheter och som i bästa fall delar mål och intressen. Familjen är 

ingen självklarhet och barnen blir den sammanhållande faktorn som förankrar de vuxna i 

tillvaron. 

 

Bäck-Wiklund (2012) skriver att familjen kan beskrivas som en omsorgsgivande enhet där 

individen söker närhet och gemenskap och där värderingar förankras. Individen är beroende 

av att känna tillhörighet till familjen eller liknande sammanslutningar med gemensamma 

värderingar. Till skillnad mot en individualistisk syn på familj innefattar en kollektivistisk syn 

på familj inte enbart kärnfamiljen utan även släkten. Den utvidgade familjen består av andra 

släktingar som inte direkt tillhör den traditionella kärnfamiljen. Det kan handla om tre eller 

flera generationer som bor i samma hushåll eller har kontinuerlig kontakt. Den kollektiva 

familjen kan även förekomma i andra konstellationer (Giddens, 2007). Ansvaret för den 
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utvidgade familjen ligger på alla medlemmar i familjen. Ett barns uppfostran är exempelvis en 

sådan sak som angår hela familjen då det kring varje barn skapas ett nät av personer som står 

barnet närma och har som uppgift att uppfostra barnet. Även inom andra områden finns olika 

beslutshierarkier i familjen. Dessa hierarkier är föränderliga och ofta diffusa då gränsen 

mellan rådgivning och beslut ibland är oklar. Det som styr familjemedlemmarnas plats i 

hierarkin är främst ålder och kön. När en familjemedlem är på väg in i vuxenlivet förväntas 

denne att successivt ta ansvar med åldern för att senare föra vidare familjemönstren (Nyberg, 

2012). MacNaughton och Smith (2008) skriver att den traditionella och kollektiva synen på 

barn är att de ses som passiva, beroende och inkompetenta vuxna som är oförmögna att ta 

egna beslut. Denna syn på barn bidrar till att de ofta inte får vara delaktiga i beslut som rör 

dem utan är en del av kollektivet. 

 

Enligt Durkheim (1984) ses familjen, tillhörande en kollektivistisk familjesyn, som oerhört 

viktig och sätts före en individs egna rättigheter och intressen. Det som håller familjen 

samman är både de materiella tillgångarna och de gemensamma föreställningarna. En individ 

uppfattar sig själv som en upprepning av tidigare generationer vilket är anledningen till att 

den kollektiva familjen lever vidare. I den kollektiva familjen finns känslomässigt starka 

föreställningar om vad som är rätt och fel, som uttrycks i olika regler, ritualer och ceremonier. 

Även om individuella rättigheter inte finns, då de inte ses som nödvändiga (Durkheim, 1984), 

kan familjen tillskriva en individ egenskaper som denne internaliserar och identifierar sig med 

(Bäck-Wiklund, 2012).  

 

Barn  

Varje barn föds in i en social värld, baserad på språk och könsroller, och tillskrivs mening av 

vuxna från första stund föräldern/föräldrarna interagerar med barnet utifrån den kulturella 

kontext de befinner sig i. Hur statusen barn tillskrivs av vuxna och är varierande och 

föränderlig, den kan definieras av exempelvis psykisk och/eller sexuell mognad, lagligstatus 

eller ålder. Status som barn är övergående och hur länge den pågår är kulturellt och historiskt 

varierande (Gittins, 2008). Enligt Kehily (2008) har barnet genom historien haft många roller 

och gått från att ha haft ett ekonomiskt värde i familjen, då de arbetade och bidrog till 

hushållet, till att vara en relativt inaktiv medlem i familjen ekonomiskt, till att skyddas från 

vuxenlivets mödor och arbete. 

 

Schiratzki (2003) skriver att den svenska staten har varit intresserad av barns välfärd sedan 

1900-talets början. Utvecklingen av barns välfärd har bidragit till att barn i dagens Sverige 

inte endast är föräldrarnas angelägenhet utan även samhället som enligt lag har rätt att skilja 

barn och föräldrar åt. Familjemedlemmar och släktingar har däremot ytters få rättigheter till 

och skyldigheter mot släktens barn. Det är bland annat med hjälp av den så kallade 

pedagogiska lagstiftningen (Schiratzki, 2003) som staten kan utöva sitt inflytande över barn 

och familj. En pedagogisk lagstiftning kännetecknas av att den saknar eller har svag koppling 

till domstolens rättstillämpning och istället används den för att inverka på beteenden och 

attityder. Den pedagogiska lagstiftningen befäster existerande beteenden som anses vara 

allmängiltiga vilket innebär att utomrättsliga beteenden kan identifieras som de fall där den 

pedagogiska lagstiftningen inte efterlevs. Föräldrabalken är ett exempel på en pedagogisk 

lagstiftning som befäster värderingar om vad föräldraskap innebär. 

 

En förändring av synen på familjen har skett under 1900-talet. Barnperspektivet och 

ratificeringen av FN:s konvention om barnets rättigheter år 1990 har inneburit att en fortsatt 

individualisering av familjen framhävts och att det finns en större tyngdpunkt på de enskilda 

individerna i familjen än familjen som helhet (Petersson, 2003). Inom det västerländska 
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samhället ses barn som individer som skapar sin egen identitet och sina egna åsikter om den 

sociala världen, som denne även har rätt att delta i. Detta synsätt på barn har bidragit till att de 

ses som medskapare av sin egen omgivning. Utöver att barns status som sociala aktörer leder 

till att de får uttrycka sina egna åsikter, bidrar deras perspektiv på världen till att upplysa och 

förbättra vuxnas förståelse av barns erfarenheter. Barns kunskaper anses inte i detta perspektiv 

vara underlägsna de vuxnas kunskaper om barns situation (MacNaughton & Smith, 2008).  

 

Barns nya status som subjekt innebär inte att förväntningarna på barn är någon annan eller att 

barn tillskrivs en annan identitet. Barnidentiteten är definierad i relation till en vuxenidentitet 

vilket betyder att det görs en åtskillnad mellan barns beteenden, handlingar och känslor från 

vuxnas. Barn framställs till exempel som problem om de iklär sig vuxnas känslor eller agerar 

som vuxna. Välfärdsstatens utbyggnad innebär att antalet professionella som har kontakt med 

och kännedom om barn har ökat. Med denna ökning av institutionsföreträdare som alla har 

kunskaper om och erfarenheter av barn följer en mängd förväntningar på barn och föräldrar 

som tillsammans formar en barnidentitet respektive en föräldraidentitet. Dessa identiteter 

behöver både barn och föräldrar leva upp till för att inte betraktas som problem (Petersson, 

2003). Föräldrar förväntas ha en viss anknytning till sitt barn samtidigt som de ska kunna ta 

ansvar och tillämpa regler och gränssättning för barnet. Institutionella verksamheter ställer 

krav på föräldrar som inte alltid är kopplade till barns omvårdnad utan det kan även handla 

om social kompetens och personlighet (Petersson, 2003). 

 

METOD 

Utifrån syftet att undersöka hur lagstiftning definierar begreppen kultur och familj, och genom 

exemplet romer undersöka vilka konsekvenser definitionerna av begreppen får i 

socialtjänstens arbete har uppsatsen genomförts med hjälp av en kvalitativ metod. Larsson 

(2005) beskriver att den kvalitativa metoden innefattar datainsamling genom öppna intervjuer, 

direkta observationer och dokumentanalyser. I denna uppsats har vi valt 

datainsamlingsmetoderna dokumentstudie, i form av lagtext, och gruppintervju. Syftet med 

kvalitativ metod är, enligt Larsson (2005), att utifrån ett visst sammanhang beskriva och förstå 

individer eller situationer sett ur ett helhetsperspektiv. Larsson (2005) poängterar att forskaren 

inte ser den studerade situationen eller fenomenets alla aspekter utan måste göra vissa 

avgränsningar, exempelvis genom att välja ut vissa teman. Målsättningen med kvalitativ 

metod, beskriver Larsson (2005), är att försöka förstå hur den som studeras ser på och 

upplever världen. För att uppnå målet söker forskaren kunskap genom individers subjektiva 

upplevelser som denne ger uttryck för genom egna ord, tankar, känslor, kunskaper och 

tolkningar. Vi vill undersöka hur socialsekreterare regleras av samt relaterar till lagstiftningen 

och avgränsning har gjorts till att beröra kultur och familj. 

 

Lagrummen är hämtade från tre olika lagar, Kungörelse om beslutande ny regeringsform, 

Socialtjänstlagen och Föräldrabalken. För att finna definitioner av de utvalda begreppen har 

förarbetena till lagarna studerats.  

 

Folkgruppen romer är ett exempel i uppsatsen för att se hur lagrum gällande kultur och familj 

påverkar socialsekreterarna i arbetet. Lagstiftning studeras för att se hur kultur och familj 

definieras och en intervju med socialsekreterare som arbetar på en utredningsenhet för barn 

och familj har genomförts för att få deras uppfattning om hur de upplever arbetet med romer. 

Lagstiftningens definition av ovanstående begrepp har sedan sammanförts med 

socialsekreterarnas egna berättelser för att exemplifiera hur lagstiftningen påverkar 

socialsekreterarnas arbete. 
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För att omfatta flera socialsekreterares uppfattningar genomfördes intervjun i form av en 

gruppintervju med fyra socialsekreterare. Gruppintervju är en datainsamlingsmetod där ämnet 

bestäms av forskaren som sedan fungerar som moderator under intervjun för att skapa 

diskussioner mellan deltagarna (Wibeck, 2010). Det bestämda ämnet för den gruppintervju 

som genomfördes var socialtjänstens arbete med romer. Intervjupersonerna rekryterades 

utifrån en redan existerande kontakt med det aktuella socialkontoret. Ett informationsbrev 

skickades ut till enhetschefen för att informera om uppsatsen syfte. På socialkontoret fick de 

socialsekreterare som var intresserade anmäla sig för att delta i intervjun. För att 

gruppintervjun skulle kunna genomföras behövdes minst fyra intervjupersoner då vi ansåg att 

det var nödvändigt för att skapa en bra diskussion. Fyra socialsekreterare ställde upp på att 

intervjuas och tid och plats bestämdes. Gruppintervjun genomfördes på socialkontoret på den 

tid som passade gruppen bäst och pågick under knappt 90 min. 

 

Intervjun spelades in med en mp3-spelare. Vi var båda med under intervjun och vi bestämde 

att en av oss var moderator och ställde frågor, medan den andra hade uppdraget att observera 

och anteckna. Moderatorns roll var att påbörja en diskussion och hålla den vid liv för att i 

övrigt agera avvaktande. Socialsekreterarna var, vid tidpunkt för intervjun, alla 

arbetsverksamma i en medelstor stad i Mellansverige och arbetade inom området barn och 

familj. Samtliga socialsekreterare var kvinnor i varierande ålder och hade olika mycket 

erfarenhet av både arbete med romer och socialsekreteraryrket. Som hjälp och stöd till 

genomförandet av intervjun upprättades en intervjuguide
2
 (Kvale & Brinkmann, 2009). De 

olika teman som skulle tas upp under intervjun bestämdes och skrevs ner i intervjuguiden 

samt frågor utifrån de valda temana ner.   

 

Wibeck (2010) skriver om förhållanden som kan påverka grupprocessen under en 

gruppintervju. Individuella personlighetsdrag har inverkan på de andra deltagarnas 

individuella beteende och hur de reagerar på individens personlighetsdrag vilket även 

påverkar gruppdynamik. I egenskap av moderator är det av vikt att inneha en medvetenhet om 

att gruppdeltagarna har förväntningar på övriga deltagare och att deltagarnas känsla för 

samhörig är viktig. Känslan av samhörighet bygger på hur deltagarna integrerar och 

kommunicerar med varandra samt huruvida det finns en öppen atmosfär där det är accepterat 

att uttrycka sina egna åsikter (Wibeck, 2010). Inför uppsatsens gruppintervju var vi medvetna 

om att intervjusvaren kommer att vara påverkade av socialarbetarens egen erfarenheter, 

exempelvis hur länge de har varit verksamma och vilken erfarenhet de har av att arbeta med 

romer. Den redan etablerade kontakten deltagarna emellan tror vi bidrog till att de vågade 

yttra sina åsikter samtidigt som relationen kan ha bidragit till att vissa åsikter hölls tillbaka på 

grund av rädsla att de skulle spridas vidare. Det som även kan ha påverkat diskussionen var 

hur socialsekreterarna tolkade frågorna och att det i så fall styrde samtalet och inte gav svar på 

frågan som ställdes. 

 

Analysmetod 
I uppsatsen har två analyser, med olika metoder genomförts. Lagparagraferna har analyserats 

med kvalitativ textanalys (Widén, 2009) som metod och intervjuerna har analyserats utifrån 

en beskrivande innehållsanalys (Widén, 2009). Den kvalitativa textanalysen har sin grund i 

den hermeneutiska tolkningsmetoden och handlar om att läsa, förstå och skapa mening ur 

texter med fokus på textförfattarens avsikt eller en läsares tolkning av samma text. Utifrån 

denna typ av textanalys kan samhällsstrukturer såsom dominerande idéer, värderingar och 

                                                 
2
 För intervjuguide se bilaga 1 
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samhällsnormer synliggöras och tolkas i texten (Widén, 2009). Utifrån uppsatsens syfte att 

studera lagstiftning har vi valt att i den kvalitativa textanalysen lägga fokus på att förstå vad 

texten säger om det omgivande samhället och den kultur som texten producerats ur. Med detta 

fokus vill vi undersöka hur lagtexten definierar majoritetssamhället och vilken typ av kultur 

som påverkar lagstiftningen för att se om den skapar konsekvenser för socialtjänstens arbete 

med romer. För att genomföra en god textanalys, menar Widén (2009), att det är viktigt att 

ställa kritiska frågor till den text som ska analyseras. De kritiska frågeställningarna grundas i 

frågor om det sammanhang som förekommer utanför texten samt förhållandet mellan texten 

och det större samhälleliga sammanhanget (Widén, 2009). För att i denna uppsats skapa en 

god analys har därför kritiska frågor till lagparagraferna ställts kring hur paragraferna 

konstruerar och definierar kultur och familj, för att se om skillnader finns mellan lagens 

definition av begreppen och romers definition. För att kunna undersöka hur lagstiftningen 

definierar vissa av begreppen har även förarbeten studerats till de olika lagarna samt vad 

andra författare har skrivit om vissa av begreppens betydelse i lagtexterna. 

Gruppintervjun har transkriberats ordagrant som möjligt för att sedan ha analyserats utifrån en 

beskrivande innehållsanalys. Den information som insamlats genom intervjun har bearbetats 

genom kodning. Kodning innebär, enligt Kvale och Brinkmann (2009), att de data som 

samlats in kodas utifrån olika nyckelord, som i sin tur bildar olika kategorier. En kategori kan 

bestå av ett eller flera nyckelord. I och med att en intervju kodas på det beskrivna sättet 

underlättas arbetet med att hitta olika mönster (Wibeck, 2010). Enligt Wibeck (2010) är det av 

stor vikt att kategorierna är valda utifrån studiens syfte, för att resultatet ska vara verifierbart. 

Efter vår transkribering av intervjun kunde vi urskilja vissa nyckelord som vi kodade under 

kategorierna kultur och familj. De två kategorierna valdes då de anses vara relevanta för 

uppsatsens syfte. Under kategorin kultur återfinns nyckelorden individualistisk och 

kollektivistisk kultur och under kategorin familj återfinns föräldrar och barn. I utformandet av 

den beskrivande analysen har deltagarnas uttalanden sammanfattats och sedan styrkts med 

citat från intervjun. 

Tillförlitlighet och generaliserbarhet 
Inom den kvantitativa forskningen används ordet validitet för att beskriva kvalitén i en studie. 

Med validitet anses i vilken utsträckning det som skulle undersökas i en studie undersöks, 

Inom kvalitativ forskning används istället ord som trovärdighet och tillförlitlighet och handlar 

om hur noggrann och systematiskt forskaren varit under processen och hur trovärdiga och 

tillförlitliga resultatet är till följd av hur man gått tillväga beträffande datainsamling och 

analys. (Fejes & Thornberg, 2009). I denna uppsats har begreppet tillförlitlighet valts att 

användas. Generaliserbarhet anser huruvida studiens resultat kan appliceras på andra 

situationer, platser eller personer som inte har undersökt i studien (Fejes & Thornberg 2009). 

 

Uppsatsen tillförlitlighet styrks då olika analysmetoder har använts. Det faktum att intervjun 

spelades in och transkriberades styrker tillförlitligheten av analysdelen som behandlar 

intervjun, då socialsekreterarna blir rätt citerade och det var under analysens gång möjligt att 

återgå till inspelningen om det förekom oklarheter i transkriberingen. Intervju med Romer 

skulle ge uppsatsen en större vidd och djup och därmed öka uppsatsens tillförlitlighet Det 

faktum att enbart fyra socialsekreterare har intervjuats och att alla arbetar på samma 

socialkontor gör att det är svårt att generalisera uppsatsens resultat till hela Sverige. Resultat 

ger enbart en fingervisning om hur det kan se ut i övriga landet.  

 

Etiska överväganden 
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Via det mejl som skickades till enhetschefen angående förfrågan om deltagare till vår uppsats 

fick socialsekreterarna grundläggande information kring uppsatsämnet, intervjuform och 

ungefärlig tidslängd för intervjun samt att deltagarna anonymiseras i uppsatsen. När denna 

information nått socialsekreterarna anmälde de intresse för deltagande. I och med att de fick 

denna förhandsinformation var socialsekreterarna medvetna om förutsättningarna för 

intervjun och under vilka förhållanden intervjun kommer behandlas när de anmälde 

deltagande. 

 

I enlighet med informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002) gavs deltagarna information om 

villkoren för deras medverkande och om syftet med intervjun. Information gavs även om att 

vi som uppsatsförfattare omfattas av sekretess, att ljudinspelningen av intervjun kommer att 

förstöras vid uppsatsens godkännande, vilket är i enlighet med vetenskapsrådets (2002) 

konfidentialitetskrav. Intervjupersonerna har anonymiserats vilket innebär att de har givits ett 

alias i analysen för att anonymisera deras svar. Vi informerade även om att den data som 

samlats in via intervjun enbart används för c-uppsatsen i enlighet med nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Denna information gav både muntligt och skriftligt och innan 

intervjun påbörjades fick deltagarna skriva under en samtyckesblankett
3
 där de godkänner 

ovanstående uppgifter i enlighet med samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002).   

 

RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt kommer vi att undersöka hur lagstiftningen konstruerar begreppen kultur och 

familj samt analysera teorin mot de bestämda lagtexterna. Ur familjebegreppet har vi kunnat 

urskilja vidare begrepp: vårdnadshavare, föräldrar och barn.  

 

Sverige har fyra grundlagar, regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, 

yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Dessa grundlagar står över all annan 

lagstiftning vilket betyder att innehållet i andra lagar inte får gå emot 

grundlagarna.  Regeringsformen är den grundlag som ligger till grund för landets demokrati 

och reglerar hur makten fördelas i samhället (Sveriges riksdag, 2011). Socialtjänstlagen är 

underställd grundlagarna och är en ramlag, vilket innebär att detaljregleringar undviks så gott 

det går och ger därefter kommuner och domstolar frihet att tolka lagen (Lundgren, Thunved & 

Sunesson, 2014). Föräldrabalken däremot är en detaljreglerad lag som inte ger utrymme för 

tolkningar. 

 

Kultur 

Då uppsatsen har ett socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär det att vi i uppsatsen menar 

att barn, föräldrar och familj är exempel på institutioner (jmf. Alvesson & Sköldberg, 2008) 

som människan själv har skapat. Det innebär att familj, föräldrar och barn är något som är 

föränderligt och kan variera beroende tid och kultur. Likaså är även lagstiftningen något som 

skapats av människan och är därför präglad av den rådande samhällskulturen och föränderlig. 

Då kultur, enligt Giddens (2007), anser betydande normer och värdering är det den mening vi 

i denna studie kommer tillskriva kulturbegreppet och lägga fokus vid. Vilket synsätt, 

individualistiskt eller kollektivistiskt, som finns i ett samhälle eller en familj beror på vilka 

normer och värderingar som präglar individer, det vill säga vilken kultur som individerna 

lever i och påverkas av. 

 

                                                 
3
 För samtyckeblankett se bilaga 2 
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Begreppet kultur återfinns varken i socialtjänstlagen eller föräldrabalken men nämns i 

regeringsformen. I RF 1 kap 2 § står det: 

 
“Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans frihet och värdighet. 

 Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den 

offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt 

verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. 

 Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande 

generationer. 

 Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt 

värna den enskildes privatliv och familjeliv. 

 Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet 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 omständigheter som gäller den enskilde som person. 

 Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla 

ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).” 

 

Av paragrafen framgår vad som är statens, “det allmänna” och “den offentliga makten”, 

ansvar. I paragrafen likställs kulturell välfärd med individuell och ekonomisk välfärd och ska 

vara ett grundläggande mål för samhällets verksamhet. I RF 2 kap 2 § framkommer även att 

ingen kan tvingas avslöja sin kulturella tillhörighet, exempelvis ska ingen behöva uppge att 

denne är rom. 

 

I RF 2 kap 20-24§§ står om förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter. I 20-21§§ 

och 23 § står det: 

 
“20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag: 

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 

§ första stycket 1–5), 

2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan 

och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång 

som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §), 

3. rörelsefriheten (8 §), och 

4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).” 

 

“21 § Begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett 

demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det 

ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria 

åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på grund 

av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. Lag (2010:1408).” 

 

“23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, 

folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller 

förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I 

övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga 

skäl föranleder det. 

 Vid bedömandet av vilka begränsningar som får göras med stöd av första stycket ska särskilt beaktas 

vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, 

vetenskapliga och kulturella angelägenheter. 

 Att meddela föreskrifter som utan avseende på yttrandens innehåll närmare reglerar ett visst sätt att 

sprida eller ta emot yttranden anses inte som en begränsning av yttrandefriheten och 

informationsfriheten. Lag (2010:1408).” 

 

Enligt 21 § ska kultur inte vara begränsande för de fri- och rättigheter som anges i 20 §. 

Samtidigt ska vidaste möjliga yttrande och informationsfrihet beaktas vid kulturella 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740152.htm#K2P24
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740152.htm#K2P1S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740152.htm#K2P1S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740152.htm#K2P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740152.htm#K2P5
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740152.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740152.htm#K2P20
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740152.htm#K2P23S1
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angelägenheter, enligt 23 §. Individers kulturtillhörighet begränsar statens rätt att begränsa 

friheter som ligger till grund för fri- och rättigheter och individen har rätt att få sin 

kulturtillhörighet skyddad av staten.  

 

Då de nämnda paragraferna är de enda gångerna kultur nämns i regeringsformen är det oklart 

hur kultur definieras i de valda lagrummen. Eftersom det i RF 1 kap 2 § står att 

minoritetsgrupper ska ha möjlighet att ”behålla” sin kultur- och samfundsliv måste det betyda 

att kultur är något som människan har. Samtidigt står det om minoritetsgruppers rätt att 

“utveckla” sitt kultur- och samfundsliv och utifrån denna beskrivning av kultur tolkas det som 

att kultur även är något som människan gör. Enligt regeringsformen är kultur alltså något som 

en människa både kan ha och göra men det framkommer inte hur kultur innehas eller utövas.  

 

Utifrån hur kultur omnämns i regeringsformen är det diffust huruvida kultur enbart innefattar 

estetik eller även inrymmer normer och värderingar. Enligt proposition 1975/76:209 har 

begreppet kultur, då gällande minoritetsgruppers kultur, en vidsträckt tolkning vilket kan 

antas att så väl normer och värderingar som estetik bör innefattas. Vad det då innebär med 

kulturell välfärd är i närläsning av lagrummen oklart. Med hänvisning till denna uppsats fokus 

skulle begreppet, enligt Giddens (2007) tolkning av kultur, innebära att kulturell välfärd 

definieras som var enskild individs kulturella levnadsförhållanden baserade på normer och 

värderingar. I proposition 1975/76:209 definieras kulturell värdfärd som var människas rätt 

till samhällets kulturella liv och rätt att ta del av konst. Kulturell välfärd har därmed en 

estetisk definition.  

 

Enligt RF 1 kap 2 § ska var enskild individs kulturella välfärd ha lika demokratiska värde 

inför den offentliga verksamheten. Regeringsformens definition av kulturbegreppet är 

fortfarande diffust då det inte framkommer vad som egentligen menas med en vidsträckt 

tolkning av begreppet. I regeringsformen återfinns en individualiserad förståelse av kultur då 

den bland annat pekar på att kultur är valfritt, något som den fria, rationella individen 

bestämmer över själv. Samhället ett ansvar att möjliggöra för individens kulturtillhörighet. 

Det är individerna i ett samhälle utgör majoritetskulturen som i sin tur påverkar lagstiftningen. 

Individerna minoritetsgrupp tillhör inte majoritetskulturen men har enligt regeringsformen rätt 

att utöva och främja sin kultur. Viktigt att poängtera är att en minoritetsgrupp inte är en 

homogengrupp vilket innebär att det finns många kulturella skillnader inom en 

minoritetsgrupp dock ska alla dess kulturella skillnader ha möjlighet att utvecklas. Vem som 

ansvarar för att tillgodose minoritetsgrupper denna rättighet är dock oklart.  

 

Familj 

I uppsatsens valda lagrum nämns begreppet familj som enhet enbart ett fåtal gånger.  De 

begrepp som vi kan utläsa användas istället för familj är främst barn, föräldrar, 

vårdnadshavare och hemmet. I FB 6 kap 2 § står det: 

 
“Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden 

åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller 

18 år. 

 Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att 

barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den 

tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka 

att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för 

någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga 

åtgärder vidtas. 

 Om ansvaret i frågor som gäller barnets ekonomiska förhållanden finns bestämmelser i 9–15 kap. Lag 

(2014:377).” 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.HTM#K6P1
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Då barnet står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem kan det antas att en familj 

enligt föräldrabalken består av en eller två föräldrar som innehar vårdnaden av ett eller flera 

barn, det vill säga en kärnfamilj (Giddens, 2007). Anna Singer (2000, ref. i Mattsson 2010), 

rättsvetenskaplig forskare i familjerätt, menar att när familjebegreppet nämns i lagen används 

det för att beteckna barn och förälder och då inte sällan som kärnfamilj. I RF 1 kap 2 § står det 

att “Det allmänna ska [...] värna den enskildes privatliv och familjeliv.” Då familj enligt 

föräldrabalken tolkas som kärnfamiljen kan det antas att regeringsformens familjeliv syftar till 

kärnfamiljens familjeliv och innehar därför ett individualistiskt perspektiv på familj. Till 

denna definition av familjebegreppet anser vi även att regnbågsfamiljen, ett samkönat par med 

ett eller flera barn, kan innefattas i lagstiftningens beskrivning av familj. Den kollektivistiska 

familjens familjeliv inryms därmed inte.  

 

En tolkning av regeringsformen är att privatlivet och familjelivet kan vara två skilda världar, 

men de kan även föras samman och båda innefattas i familjen som enhet, där varje individ har 

egna drömmar och intressen, som inryms i familjekollektivet (Bäck-Wiklund, 2012). Denna 

tolkning tyder på att regeringsformen individualiserar familj som kollektiv. Sveriges grundlag 

är därmed medskapare till en alternativ syn på familjelivet och den individualisering av 

familjelivet som Beck och Beck-Gernsheim (ref. i Bäck-Wiklund, 2012) skriver om. Det är 

definition av den enskildes privatliv, om den är något enskilt eller något som förs samman 

med familjelivet, som skapar motsägningar i definitionen av familjelivet. 

 

Föräldrar 

I föräldrabalken återfinns ingen lagparagraf som förklarar vem som är förälder. Det som 

framkommer i föräldrabalken är dock vem som får inneha moderskapet respektive faderskapet 

för ett barn. Det kan därför antas att när föräldrar nämns i lagstiftning avser det barnets 

biologiska mamma och pappa. Denna tes styrks av FB 6 kap 3 § där bestämmelserna om vem 

som innehar vårdnaden om barnet återfinns. I denna paragraf står det: 

 
“3 § Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med varandra, och i 

annat fall av modern ensam. Ingår föräldrarna senare äktenskap med varandra, står barnet från den 

tidpunkten under vårdnad av dem båda, om inte rätten dessförinnan har anförtrott vårdnaden åt en eller 

två särskilt förordnade vårdnadshavare.” 

 Den eller de som innehar vårdnaden av barnet, och är vårdnadshavare, har enligt FB 6 kap 2 § “[...] ett 

ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 § [omvårdnad, 

trygghet och en god uppfostran] blir tillgodosedda.” Om föräldern brister i omsorgen om barnet kan 

rätten, enligt FB 6 kap 7 §, besluta om ändring av vårdnaden.  

 

I FB 6 kap 11 § står det: 

 
“11 § Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga 

angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt 

större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.“ 

 

En vårdnadshavare innehar alltså enligt föräldrabalken uppgift att ansvara för att tillgodose 

barnets behov. En förälder behöver dock inte inneha vårdnaden utan kan endast ha blodsband 

till barnet och därmed inget juridiskt ansvar. Denna paragraf överensstämmer med den 

västerländska kärnfamiljens ansvarsfördelning och barnets frigörelseprocess (Nyberg, 2012). 

Den frigörelseprocessen som präglar en individualistisk kärnfamilj återfinns inte i den 

kollektivistiska familjen, där barnets uppgift är att reproducera tidigare generationer (Nyberg, 

2012). Även om barnet får ökat ansvar i den kollektivistiska familjen (Nyberg, 2012) tas inte 

barnets egna önskemål till hänsyn i enlighet med FB 6 kap 11 § eftersom familjens intressen 



23 

 

är överordnade individens (Durkheim, 1984). Inom den kollektivistiska familjesynen nämns 

inte föräldrarna eller vårdnadshavaren som ansvariga för barnets uppfostran utan det är 

familjen i sin helhet som bär ansvaret (Nyberg, 2012) i motsats till FB 6 kap 2 §. Att släkten 

delar det juridiska ansvaret för barnets uppfostran står i konflikt med lagstiftning och 

Schiratzkis (2003) tes om familjemedlemmars begränsade skyldigheter gentemot släktens 

barn. Det går inte att överlåta det juridiska ansvaret till en annan familjemedlem enligt FB 6 

kap 2 §. 

 

I den kollektivistiska familjesynen innefattar uppfostran en del av familjelivet, då familjen är 

den plats där barnet får omsorg, närhet och gemenskap samt där värderingar förankras (Bäck-

Wiklund, 2012). Denna familjesyn skulle kunna likställas med det som står i svensk 

lagstiftning, FB 6 kap 2 §, att barnet ska få omvårdnad, trygghet och en god uppfostran. 

Skillnaden gentemot det kollektivistiska synsättet på familj är att det i föräldrabalken står att 

det är vårdnadshavarens uppgift att se till att barnet får dessa behov tillgodosedda. 

Föräldrabalken, som pedagogiska lagstiftning (Schiratzki, 2003), skapar en kultur i samhället 

gällande innebörden av barn och föräldraskap vilket innebär att barn och föräldrar automatiskt 

tillskrivs egenskaper av andra. Om de inte lever upp till dessa förväntningar som samhället 

har på dem framställs de som ett problem (Petterson, 2003) vilket kan leda till att familjen får 

en kontakt med socialtjänsten. 

 

Barn 

I RF 1 kap 2 § står det att “Det allmänna ska verka för att [...] barns rätt tas till vara”, dock 

definieras aldrig i denna paragraf vem som är ett barn. I SoL 1 kap 2 § står att “Med barn 

avses varje människa under 18 år”. I en närläsning av dessa två paragrafer finns det oklarheter 

kring vem som är ett barn. Eftersom regeringsformen är den lag som står över alla lagar 

uppstår det frågor kring varför lagstiftarna inte har definierat vem som är barn i denna lag. Då 

FN:s konvention om barnets rättigheter är ratificerad i svensk lagstiftning sedan år 1990 

(Petersson, 2003) kan det dock antas att begreppet barn i regeringsformen avser varje individ 

under 18 år. Varför lagstiftarna inte skriver ut ålder gällande vem som är ett barn är dock 

oklart. Enligt FB 6 kap 2 § står det skrivet att “Barn står under vårdnad av båda föräldrarna 

eller en av dem [...] Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller arton år.”. En 

individ är enligt föräldrabalken ett barn så länge denne står under vårdnad av en eller två 

vårdnadshavare. En förälder under 18 år är därför fortfarande barn men står samtidigt under 

vårdnad av sina vårdnadshavare. Ett barn kan alltså enligt föräldrabalken vara vårdnadshavare 

och samtidigt ha vårdnadshavare. Den unga förälderns vårdnadshavare har enligt lagstiftning 

ingen skyldighet gentemot den unga förälderns barn. Då regeringsformen inte tydligt 

definierar vem som är ett barn innebär det att definitionen av barn är beroende av den lag som 

denne berörs av för tillfället. 

 

En av de värderingar som finns inom den kollektivistiska familjen och som barnet fostras i är 

att kollektivet är viktigare än de individuella rättigheterna (Durkheim, 1984). Denna typ av 

värdering går emot lagstiftningen där det återfinns ett tydligt barnperspektiv, som bland annat 

tydliggörs i SoL 11 kap 10 § där det står att 

 
“10 § När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information. Ett barn ska ges möjlighet att 

framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Om barnet inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes 

inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter och inställning ska tillmätas 

betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. 

 Ett barn som har fyllt 15 år har rätt att föra sin egen talan i mål och ärenden enligt denna lag. Ett barn 

som är yngre får höras i domstol, om barnet inte kan antas ta skada av det. 

 Vid en sådan utredning som avses i 2 § om behov av ingripande till ett barns skydd eller stöd får barnet 

höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande. Detsamma gäller 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm
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vid en utredning på socialnämndens initiativ om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 7 eller 8 § 

föräldrabalken. Lag (2012:776).” 

 

Barnperspektivet är även tydligt i RF 1 kap 2 § och SoL 1 kap 2 § där det står att barnets rätt 

ska tas tillvara respektive att barns bästa ska tas i beaktning. Regeringsformen och 

socialtjänstlagen står därför i konflikt till den kollektivistiska synen på barn, där barn ses som 

oförmögna att ta egna beslut (MacNaughton och Smith, 2008) och vars åsikter inte anses 

viktiga (Durkheim, 1984). Med ett individualistiskt synsätt på barn värdesätts barnets egna 

åsikter och barnet skapar sin egen identitet (MacNaughton & Smith, 2008), vilket 

överensstämmer med barnperspektiv och socialtjänstens arbete. Framväxten av 

barnperspektivet i det västerländska samhället är ytterligare ett exempel på 

individualiseringen av familjen (Petersson, 2003). 

 

Det västerländska samhället präglas av globaliseringen (Giddens, 2007) vilket medför ett 

individualiserat samhälle. Det svenska samhället har bidragit till en individualiserad 

lagstiftning, samtidigt som lagstiftningen har varit en bidragande faktor till 

individualiseringen av samhället. Dessa två, samhället och lagstiftningen, står i ständig 

växelverkan. Utifrån ovanstående analys kan vi se att lagstiftningens definition av de valda 

begreppen är individualiserade. Definitionen av familj, förälder, vårdnadshavare och barn är 

tydlig och kan därför skapa en snäv referensram för socialsekreterarna att arbeta utifrån. 

Kulturbegreppet är diffust definierat i regeringsformen men det som framkommer är att kultur 

är något som tillhör den enskilde och minoritetsgrupper dock är det den enskildes kulturella 

välfärd som är de offentliga verksamheternas fokus.  

 

Vi avser att analysera intervjun med socialsekreterarna för att undersöka hur de rättsliga 

strukturerna (Johansson, 2003) påverkar socialtjänstens arbete med romer. I intervjun med 

socialsekreterarna framkom att individualiseringen i samhället och lagstiftningen är något 

som de är medvetna om och som de även anser försvårar deras arbete med romska familjer. 

Individualiseringen kommer därför vara genomgående genom hela analysen. 

 

Talet om romer 

Socialsekreterarna beskriver den romska familjen som ett stark kollektiv eller slutet system 

som är svårt att nå fram till. Under intervjun återkommer socialsekreterarna till vad de tror att 

denna svårighet beror på. Lisa lyfter fram den hederskultur som socialsekreterarna anser vara 

en av anledningarna som försvårar arbetet med romer. 

 
Lisa: “Det finns ju ett hederstänk, det är ju också mycket att de tänker ‘vi sköter det själva, vi sköter det 

inom vårt system’. Det är väl också att de inte har en tro till myndigheter och socialtjänsten. Så vad kan 

vi göra?” 

 

Saga: ”De har en väldig misstro mot myndigheter, det märker man. Det tar tid innan de börjar förstå att 

man faktiskt vill hjälpa dem” 

 

Den hederskulturen som Lisa lyfter fram är något som återkommer genom intervjun och 

resonemanget som förs kring begreppet under intervjun påvisar att socialsekreterarna anser att 

hedern i romska familjer är väldigt stark. Socialsekreterarna ser den romska familjen som ett 

slutet system som sluter upp och inte tillåter att socialsekreterarna får insyn i familjesystemet. 

Ytterligare en bidragande faktor är den misstro som både Lisa och Saga märker av att romer 

har mot myndigheter. Denna misstro är något som återkommer under intervjun och 

socialsekreterarna säger att de har en förståelse till misstron med hänvisning till historien och 

hur samhället tidigare har behandlat romer. Tilliten till det svenska samhället är bristande och 

socialsekreterarna ser även att misstron bidrar till att romer inte får kunskap om hur det 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htm#K6P7
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svenska samhället fungerar vilket ytterligare försvårar deras arbete då de får lägga ner mycket 

tid på att förklara lagstiftningen och deras rutiner. 

 

Socialsekreterarna resonerar vidare kring den bild som speglas i samhället genom media som 

de anser målar upp en bild av romer som annorlunda och en grupp som står utanför samhället. 

 
Anna: “Media visar hela tiden program om romer, hur utsatta de är och hur diskriminerade de blir 

offentligt. Vi [majoritetssamhället, förf. anm.] bygger upp den bilden redan från liten ålder, att de 

[romerna, förf. anm.] fungerar inte som oss, de har ett annat synsätt och de lever inte efter våra lagar. 

Den bilden cirkulerar ju i samhället.” 

 

Socialsekreterarna tror att det blir svårt för romska ungdomar att inte påverkas av den bild 

som det övriga samhället tillskriver dem och det blir istället lättare att leva upp till de 

förväntningar som finns. Trots att socialsekreterarna ser att ungdomar anammar 

samhällssynen av dem skapar socialsekreterarna, som syns i citatet ovan, ett tydligt vi och 

dem perspektiv mellan majoritetssamhället och romerna.  Socialsekreterarna tror att påverkan 

från media resulterar i att romska ungdomar blir kluvna vad gäller deras kulturella 

tillhörighet. Socialsekreterarna berättar om deras erfarenheter med romska flickor som inte 

vill leva efter gamla traditioner som innefattar “bortgifte”. Enligt socialsekreterarna vanärar 

flickorna familjen och kulturen om de vägrar leva efter denna tradition vilket leder till att 

kollektivet bryter kontakten med dem. Erfarenheten av romska pojkar är att de ofta är aktiva i 

kriminella gäng på grund av att de där finner en samhörighet som liknar den kollektiva kultur 

som finns inom familjen. 

 

Kultur och familj 

När socialsekreterarna under intervjun talar om den romska familjen som ett slutet system och 

ett sammanhållet kollektiv nämns även begreppet hierarki. Socialsekreterarna anser att 

hierarkin är stark kopplad till den romska kulturen. 

 
Saga: ”Ja det har lite att göra med kultur tänker jag. Jag hade ett nätverksmöte en gång med två familjer, 

det var faktiskt intressant för där såg man verkligen hur det ser ut i hierarkin. Överhuvudet där tog inte 

mig i hand, det gör man inte. Det var jättemärkligt.” 

 

I citatet är det intressant hur socialsekreteraren märker av en hierarkisk ordning i familjen. 

Citatet påvisar även det faktum att hierarkin är ett av hindren för att socialsekreterarna ska 

kunna hjälpa familjen. Då romernas överhuvud inte tog socialsekreteraren i hand kan det 

tolkas som att överhuvudet inte godkänner hennes inblandning i familjesystemet utan tar 

tydligt avstånd från den hjälp som socialtjänsten har att erbjuda.  I och med den hierarki som 

socialsekreterarna märker av kan det uppstå dilemman i socialsekreterarnas arbete eftersom 

det, enligt lag, är vårdnadshavare som har yttersta ansvaret för barnet och därmed denne som 

socialsekreteraren ska samarbeta med. En romsk familj behöver dock inte enbart bestå av 

kärnfamilj utan kan bestå av flera generationer (jmf. Giddens, 2007) och ansvaret för barnet är 

inte enbart vårdnadshavarens utan hela familjens (jmf. Nyberg, 2012).  

 

Den kollektiva familjen medför att det blir svårt för socialsekreterarna att komma in i och 

arbeta med familjen eftersom de inte alltid når den som bestämmer samtidigt som 

vårdnadshavare har krav på sig från andra som befinner sig högre upp i hierarkin att inte 

samarbeta med socialtjänsten. Samtidigt som arbetet med romer beskrivs som svårare anser de 

ändå att mötet med en romsk familj inte behöver vara speciellt. Lisa uttrycker det så här: 
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”Jag tycker att det [mötet, förf. anm.] många gånger kan vara som med vilken familj som helst. Det är 

egentligen inget annorlunda mer än att de [romerna, förf. anm.] kanske är lite mer utsatta. […] Det är 

mer att det kommer fram i samtalen med dem, att de berättar att ‘i den romska kulturen då gör vi så 

här’. Det är inget som märks annars”. 

 

En tolkning av citatet är att Lisa gör en åtskillnad mellan familjen hon möter och deras kultur. 

Till en början säger hon att mötet med en romsk familj inte är något utmärkande utan att det 

är i samtalet om kultur som en åtskillnad sker. Lisa avslutar med att poängtera att det är 

kulturen som särskiljer romernas livsstil från majoritetssamhällets livsstil. Eftersom kultur 

förankras i familjen (Bäck-Wiklund, 2012) anser vi att en åtskillnad mellan familj och kultur 

är svår att göra. Det tolkas därför som att Lisa ser familjen som en grupp individer och att hon 

menar att var individ i familjen är som vilken person som helst. Precis som lagen 

individualiserar familjen gör socialsekreteraren även en individualisering av familjen som 

kollektiv. Det faktum att lagen till stora delar är individualiserad är något som 

socialsekreterarna observerar och ibland ser som ett problem. Ingrid säger: 

 
“Någonting som verkligen är ett problem härifrån [socialtjänsten, förf. anm.] det är att när vi ger en 

insats så ska den vara riktad mot individen, barnet. Det blir fel för barnet är påverkat av alla, särskilt 

sina föräldrar.” 

 

I citatet framgår att Ingrid har viss kulturförståelse då hon är medveten om att socialtjänstens 

insatser är individualiserade och därför exkluderar kollektivet. Samtidigt som hon har en 

förståelse för att romer lever i en kollektiv kultur kan citatet tolkas som att hon tänker att det 

endast är barnet som påverkas av familjen och inte att barnet har något inflytande på 

kollektivet. När hon säger att “barnet är påverkat av alla” tillskriver hon barnet en subjektiv 

identitet och ser på familjen genom ett barnperspektiv, vilket visar på en individualistisk 

familjesyn hos Ingrid. Även om socialsekreterarna försöker vara neutrala och inte påverkas av 

den rådande samhällskulturen, lyser socialsekreterarnas individualiserade synsätt emellan åt 

igenom. Ett annat exempel på ett individualiserat synsätt är när socialsekreterarna diskuterar 

den kulturkrock som kan uppstår för romska ungdomar i ett svenskt samhälle och Ingrid 

säger: 

 
“Ja, för man är van att leva i den här familjen och i den här kulturen och sen helt plötsligt måste man 

välja mellan att ta hela paketet [den kollektiva kulturen förf. anm.] eller ingenting alls.” 

 

Det faktum att Ingrid säger att individen får välja om den vill vara med i den kollektiva 

familjen eller inte visar det på att Ingrid har en individualistisk syn på familj, där individen 

har frihet att välja hur hon vill leva sitt liv. Det kan även tolkas som en kulturkrock där 

individen i fråga har påverkats av den västerländska individualiseringen och därför tycker sig 

ha ett val. Sett ur ett kollektivistiskt synsätt har individen inte ett val att välja det ena eller 

andra eftersom familjens intressen styr individens. Socialsekreterarna likställer 

individualismen med frihet och kollektivismen likställs med bundna traditioner från förr och 

inget som eftersträvas i samhället. 

 

På frågan om vad socialsekreterarna vill se ska förändras för att deras arbete med romer ska 

underlättas efterfrågar de mer tid och resurser då de inte ser att det finns utrymme i lagen som 

den är utformad idag. Exempelvis är det lagstiftat i socialtjänstlagen att utredningsarbetet ska 

slutföras inom fyra månader. Den tydliga definitionen av familj och vårdnadshavare i 

lagstiftningen försvårar socialsekreterarnas arbete med den romska familjen då den inte passar 

in lagstiftningens definition. 
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Saga: ”När man som socialsekreterare säger att ‘nu är vi i tjänst och använder lagen’ så skiter väl de 

[romerna, förf. anm.] i det. Vi har ett annat tankesätt så det är klart lagen blir oväsentligt för dem. Där 

har man verkligen hamnat i konflikt med människor, kring just lagen kontra hierarkin. ” 

 

Citatet påvisar hur svårt det kan vara för socialsekreterarna att arbeta med romer utifrån 

lagstiftningen eftersom lagstiftningen utesluter kollektiva familjekonstellationer. Då 

lagstiftningen inte innefattar romernas levnadssätt får romerna svårt att relatera till lagen 

vilket kan leda till misstro och brister i kommunikationen med socialtjänsten. 

 

DISKUSSION 

Uppsatsens resultat visar på hur individualiseringsprocessen i Sverige har påverkat så väl 

samhället, lagstiftningen och socialtjänsten. Genom att undersöka hur lagstiftningen definierar 

begreppen kultur och familj framkom att lagstiftningens definition av begreppen är präglade 

av västerländska individualistiska samhället och har därför individualistiska definitioner. I den 

intervju som genomfördes märktes det att socialsekreterarna levde i och var påverkade av 

individualiseringen i samhället. Det framkom dock att socialsekreterarna hade viss 

kulturförståelse och var medvetna om romernas kollektivistiska syn på familjen. Det faktum 

att socialtjänstens arbete och bistånd utgår från lagen bidrar till att socialsekreterarna har 

svårigheter att möta och hjälpa romerna, även om kulturförståelse finns. De konsekvenser 

som lagens definition av begreppen medför i socialtjänstens arbete är att, även om en 

kulturförståelse finns kan inte socialsekreterarna arbeta utifrån den förståelsen då de blir 

bakbundna av lagen. I sin tur medför det att romernas kollektiv missgynnas och det skadar 

förtroendet för svenska myndigheter. Frågan uppstår huruvida socialtjänsten har möjlighet att, 

enligt RF 1 kap 2 §, främja minoritetsgruppers rätt att utveckla och behålla sitt kultur- och 

samfundsliv. 

 

Idag är många romer fortfarande utsatta i Sverige och förtroendet mellan romer och svenska 

myndigheter är bristande. Den vitbok som regeringen publicerade under våren 2014 är ett steg 

i att bygga upp ett förtroende mellan romer och majoritetssamhället. Vi anser dock att det 

finns ytterligare områden som bör granskas. Ett av dessa områden är lagstiftningen eftersom 

den är en bidragande orsak till socialtjänstens svårigheter i arbetet med romer. Lagen påverkar 

samhällets normer och värderingar och har därför en stor inverkan på samhällets syn på romer 

och andra grupper som står utanför majoritetssamhället. Samtidigt har den rådande kulturen i 

samhället inflytande på lagstiftningen som ska spegla det samhälle som vi lever i. Vi anser att 

även om majoritetssamhället har en individualistisk syn på kultur och familj innebär det inte 

att hela samhället innehar denna syn och om lagen ska kunna spegla hela samhället bör lagen 

även innefatta en kollektivistisk kultur. Innefattandet av en mer kollektivistisk kultur i 

lagstiftningen är komplext och hur det skulle genomföras är inte något vi undersöker i denna 

uppsats. Vi anser dock att en mer kollektivistisk lagstiftning inte får gå emot Sveriges 

värderingar kring exempelvis jämställdhet mellan könen eller barnets välmående.   

 

Den tidigare forskningen som redovisats i uppsatsen är ense om att ökad kulturförståelse inom 

socialtjänsten skulle bidra till ett bättre samarbete mellan romer och socialtjänst. Uppsatsens 

resultat visar dock att oavsett om socialsekreterarna har en kulturförståelse eller inte uppstår 

det svårigheter i arbetet med romer utifrån lagens individualiserade syn på kultur och familj. 

Viktigt att poängtera är att den tidigare forskningen inte har studerat lagstiftning utan endast 

utgått från socialtjänstens arbete. Det kan dock tänkas att även dessa länder har genomgått 

eller genomgår en liknande individualiseringsprocess som Sverige. Cemlyn (2008) nämner i 

sin studie att socialtjänsten bör se över sitt regelverk för att bättre kunna möta romerna och 

skydda deras rättigheter. Hur lagstiftningen är utformad och vad som behöver ses över 
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nämner dock inte författaren. Turunen (1995) poängterar att kontinuitet är viktigt i kontakten 

med romska grupper och att arbetet är långsiktigt. Vidare menar hon att det är viktigt att 

socialarbetare får reflektera över sin yrkesroll och sitt förhållande till lagstiftningen.  

 

Socialsekreterarna i intervjun påpekar att de inte har tid eller resurser för att arbeta med romer 

utifrån lagstiftningens utformning. Utifrån denna ståndpunkt ser vi att även socialsekreterarna 

efterfrågar en reformerad lagstiftning för att finna alternativa arbetssätt gällande romer. För att 

återkoppla till Turunen (1995) kan vi fråga oss om det endast är en förändrad lagstiftning som 

är väsentlig för att skapa förändring eller om det även krävs att socialsekreterarna ytterligare 

reflekterar över sitt förhållningssätt till lagen för att skapa alternativa arbetsstrategier. I 

dagsläget uppfattar vi det som att socialsekreterarna inte har möjlighet att åstadkomma en 

djupare reflektion av lagstiftningens innebörd på grund av den påtalade tidsbristen.  

 

Även om kulturförståelse inte är den centrala faktorn i problematiken anser vi att 

kulturförståelse är viktigt för socialsekreterare att inneha för att få en djupare förståelse för 

grunden i problematiken kring lagstiftningen. Precis som Cemlyn (2008) anser vi att 

socionomutbildningen bör omfatta ett större samhällsperspektiv för att öka förståelsen för 

andra grupper i samhället och integreringen av dem. Ett förslag till hur kulturförståelsen kan 

användas i utbildningen är att innefatta den i diskussioner kring juridiken. En sådan 

diskussion skulle ge studenter möjlighet att problematisera den dominerande kulturen i 

majoritetssamhället och hur den påverkar andra grupper i samhället. Studenter får även 

möjlighet att reflektera över sin egen roll i reproducerandet av en dominerande kultur. Soraya 

Post, som själv är rom och EU-parlamentariker, skriver i en debattartikel i Aftonbladet: 

 
“Att använda sig av ett uppifrånperspektiv och döma ut människor för att de tillhör en viss grupp eller 

deltagit i den gruppens kulturyttringar skapar en situation där integration ägs, erbjuds och dikteras av 

endast ena parten. Integration blir en måttsticka att ställa sig jämte, i stället för det möte den kan och ska 

vara.” (Soraya Post, Aftonbladet 2014-06-05). 

 

Integration ska inte vara en mängd mål som utomstående grupper i samhället ska uppnå för att 

integreras utan vara en gemensam process där båda parter kan lära av varandra. Oavsett 

socialsekreterarens egen kultur innehar denne automatiskt ett uppifrånperspektiv eftersom 

arbetet grundas i lagen. Post poängterar vikten av att reflektera över sitt eget 

uppifrånperspektiv och hur de påverkar en i yrkesrollen för att undvika strukturell 

diskriminering. 

 

En av de brister som uppsatsen har är att vi som författare ingår i majoritetssamhällets kultur 

och det är något som har färgat oss i uppsatsskrivandet. Vi som författare har inte kunnat vara 

helt objektiva men vi har försökt att finna olika infallsvinklar i hur lagstiftningen bidrar till 

konsekvenser i socialtjänstens arbete med romer. Viktigt att tillägga är det faktum att enbart 

fyra socialsekreterare har intervjuats till uppsatsen och att de alla arbetar på samma 

socialkontor medför att de konsekvenser som vi menar uppkommer i socialtjänstens arbete 

inte behöver vara generella i landet. Deltagarnas tankar och uppfattningar kring ämnet är 

föränderliga och resulterar i att exakt samma studie är omöjlig att replikera. Dock kvarstår, 

oavsett intervjusvaren, att lagens individualisering av begreppen kultur och familj skapar 

konsekvenser för socialtjänstens arbete med romer och andra kollektivistiska grupper. 

Självfallet kan det finnas fler lagrum som kan användas för att fördjupa problematiken kring 

en individualiserad lagtext som berör kultur och familj. På grund av tidsaspekten valde vi att 

specificera oss på de lagrum som berör definitionen av begreppen. Vidare finns det ett antal 

förarbeten och kommenterade texter till lagstiftningen där lagstiftarnas definitioner av 

begreppen möjligtvis framgår men på grund av tidsbrist har vi inte behandlat alla dessa texter. 
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Romerna kan anses ha en stor del av uppsatsen innehåll, men vi vill genom uppsatsens namn 

och syfte poängtera att gruppen romer enbart är ett exempel som kan bytas ut mot annan 

kollektivistisk grupp. Då vi i denna uppsats enbart genomfört en relativt begränsad studie 

kring hur lagstiftningens individualisering påverkar socialtjänstens arbete med människor från 

andra kulturer skulle en grundligare forskningsstudie därför vara intressant. Dels för att 

uppsatsen berör ett outforskat område, dels för att det kan bidra till minskad strukturell 

diskriminering.  
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BILAGA 1: Intervjuguide 

Struktur för gruppintervjun 
 

Information om vår studie och om intervjun.  

Samtyckesblankett 

 

Öppningsfrågor 

Presentation av socialsekreterare (namn och arbetstid som socialsekreterare) 

 

Introduktionsfrågor 

Vad tänker ni när ni hör ordet: Romer 

(Skriver på tavlan) 

 

Vad har ni för erfarenheter av romer i ert arbete? 

 

Hur upplever ni mötet med romer i ert arbete? 

 

Övergångsfrågor 

Om ni skulle få en anmälan eller en ansökan där familjen är romer, vad är det första ni tänker 

att familjen behöver? (koppla till egna erfarenheter) 

 

Har ni upplevt att det är speciellt att arbeta med romska familjer? Berätta! 

 

Hur tror ni att romer upplever mötet med socialtjänsten? 

 

Vad tror ni är viktigt för romer i mötet med er? Bemötande, kunskap? 

 

Nyckelfrågor 

Ni beskriver dessa erfarenheter med romer… 

 

Vad ligger till grund för den problematik som ni beskriver? 

 

“Välfärdsgapet (mellan svenska majoritetssamhället och romer) är så allvarligt att man kan 

förutsäga att barn som föds i en romsk familj i Sverige i dag sannolikt inte kommer att få en 

fullständig grundskoleutbildning, inte kommer att kunna få ett fotfäste på arbetsmarknaden 

och kommer att dö tidigare än sina generationskamrater” (SOU, 2010, s. 207). 

 

Hur tänker ni kring detta? Håller ni med om påståendet? 

 

Känner ni igen detta i ert arbete? 

 

Återkoppling till början, orden på tavlan 

 

Avslutande frågor 

Hur kändes det att prata om detta? 

 

Vill ni tillägga någonting? 
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BILAGA 2: Samtyckesblankett  

Samtyckesblankett 
 

Jag samtycker härmed till att medverka i studien och har fått information om studiens syfte. 

Jag har informerats om att mitt deltagande i studien är frivilligt och att jag när som helst kan 

avbryta min medverkan utan förklaring och utan några negativa följder. Jag samtycker till 

ljudupptagning av intervjun. 

 

De uppgifter som framkommer under intervjun kommer att behandlas på ett sådant sätt så att 

min identitet inte röjs. Uppgifterna kommer att bevaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem, ljudupptagningen kommer att raderas när C-uppsatsen är godkänd. Den 

information jag lämnar kommer endast att användas till denna C-uppsats men jag är medveten 

om att uppsatsen efter godkännande trycks och publiceras offentligt.  

 

Ort och Datum  

 

 

_____________________________________ 

 

Informant  

 

 

_____________________________________ 

 

Studenter 

Linn Lidman 

 

 

_____________________________________ 

 

Lovisa Bernberg 

 

 

_____________________________________ 

 

 


