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Abstract 

Romani people came to Sweden in the early 16th century and is today acknowledged as a 

minority group. Today in Sweden there’s a large group of Roma EU-citizens who come to beg. 

Romani people has been an exposed and discriminated group since their arrival in Sweden – a 

pattern that’s still relevant regarding Roma EU-citizens coming today. One profession that faces 

Roma EU-citizens in their work is social workers. This study aims to describe and analyse how 

social workers experience working with Roma EU-citizens, what difficulties or opportunities 

they see and how this work can be developed in the future. Furthermore, the study examines 

what beliefs social workers feel exists in society surrounding this group. The study uses labelling 

theory and theories of cultural competence. Six interviews were conducted with social workers 

and the study uses a qualitative approach and a hermeneutic perspective. Study results indicate 

that cultural differences affects working with the group. Results also show that the social 

workers feel there’s a lot of prejudice against the group. The study concludes that cultural 

competence is important in order to perform a good social work with the Romani group. Another 

conclusion is that structural problems complicates working with the group. 
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1. Inledning 
 

Romska EU-medborgare är en grupp som idag syns mycket i det svenska samhället, genom att 

exempelvis tigga på offentliga platser. En artikel i Dagens Nyheter från december 2015 menar att 

antalet tiggande EU-medborgare i Sverige kan uppskattas till cirka 4700 individer. Det är dock 

värt att ha i åtanke att denna siffra är svåruppskattad och bör iakttas med en viss försiktighet. 

Majoriteten av de tiggande EU-medborgarna i Sverige kommer från Rumänien eller Bulgarien 

och en annan artikel från Dagens Nyheter påvisar att denna grupp är väldigt utsatt när det 

kommer till olika brott samt diskriminering. De hänvisar till en kartläggning gjord av Polisen 

som visar att gruppen främst utsätts för stöld, ofredande, misshandel samt olaga hot (Bouvin & 

Carlsson, 2015).  

I media kan rapporteras ofta om hur gruppen blir utsatt för brott och diskriminering. Diana 

Nyman, en romsk kvinna från Romska rådet i Göteborg, blev inbjuden till att hålla ett tal om 

diskrimineringen mot romer på Sheraton Hotel i Stockholm. När hon skulle äta frukost fick hon 

inte vara på restaurangen, trots att hon kunde bevisa att hon bodde på hotellet samt hade betalat 

för frukosten (Delin, 2014). I Kista i Stockholm har tiggande EU-medborgare gång på gång blivit 

utsatta för diverse brott av en enskild man vilket gjort att gruppen inte vågat vara kvar i Kista. 

Mannen har bland annat hällt tändvätska på, misshandlat samt hotat flera EU-medborgare 

(Giertz, 2015). Ett annat fall i Stockholm handlar om en person som kastade frätande syra i 

ansiktet på en tiggande EU-medborgare (Granlund, 2015). Utöver detta rapporteras det med 

jämna mellanrum i media kring anlagda bränder mot romska EU-medborgares läger (exempelvis 

Habul, 2014; Dahlén Persson & Nilsson, 2015). Detta är enstaka ögonblicksbilder men visar på 

tendenser och mönster - att romska EU-medborgare är en utsatt och diskriminerad grupp i 

Sverige.  

 

1.2 Bakgrund och problemformulering 

 

Sedan år 2000 är romerna erkända som en minoritetsgrupp i Sverige. Cederberg beskriver hur det 

på regeringens hemsida står att ”de nationella minoriteternas språk och kultur är en del av vårt 

gemensamma svenska kulturarv”. Trots detta urskiljs inte denna inställning i många skolors 

läroplaner (Cederberg, 2010, s. 47).  
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Lööw beskriver att diskriminering mot romer och stereotypa föreställningar kring gruppen har 

funnits i Sverige under århundraden. Vidare går det att se hur den åter blomstrar upp i dag mot 

romska EU-medborgare som kommer för att tigga (Lööw, 2015). van Dijk argumenterar för att 

fördomar och diskriminerande förhållningssätt är inlärda, inte medfödda beteenden, och påverkas 

i stor grad av den offentliga diskursen. Diskriminering skapas och vidmakthålls av människor, 

vidare definierar och agerar myndighetspersoner utifrån sin personliga värdegrund. Sett ur ett 

myndighetsperspektiv kan det uppstå problematik om en minoritetsgrupp inte känner förtroende 

för myndigheter, utan istället känner sig kränkta, vilket försvårar utvecklandet av att känna 

tillhörighet till samhället (van Dijk, 2005). 

Språkminoriteter är en sårbar grupp som, då de inte kan det nationella modersmålet, har svårare 

att kommunicera med och navigera inom sociala institutioner och därmed inte får den hjälp de 

behöver. Forskning som belyser behoven hos dessa grupper behövs för att öka gruppens 

möjligheter till att få den hjälp de behöver. Dock är forskning om mötet med språkminoriteter 

bristfällig (Casado, Negi & Hong, 2012). En av de yrkesgrupper som möter utsatta romska EU-

medborgare i sitt arbete är socialarbetare. Det är av vikt för aktörer inom socialt arbete att 

undvika förhastade slutsatser gällande klienter från andra kulturer samt undvika stereotyper. 

Viktigt är också att förstå kulturens betydelse och tillägna sig kulturspecifika egenskaper. 

Kulturell kompetens är ett begrepp som ofta identifieras som en viktig del i det sociala arbetet. I 

socialt arbete handlar kulturell kompetens exempelvis om att kunna möta människor från olika 

kulturer, etniciteter, religioner etcetera på ett respektfullt sätt där de blir sedda som individer 

(Mingun, Carlson & Senften, 2014). Genom att studera socialarbetares syn på arbetet med 

romska EU-medborgare samt de svårigheter och möjligheter som uppkommer i arbetet för att 

hjälpa dessa individer ämnar denna studie ge ökad kunskap kring hur dessa individer kan få mer 

tillgänglig och anpassad hjälp genom det sociala arbetet. 

Det finns många studier som studerar diskrimineringen mot romer historiskt samt idag i Sverige 

och resterande Europa. Det har börjat komma forskning som studerar det sociala arbetet med 

minoritetsgrupper, det finns dock en kunskapslucka i forskningsfältet gällande socialarbetares 

egna upplevelser av att arbeta med romska EU-medborgare. Därav undersöker denna studie 

socialarbetares upplevelser av att arbeta med romska EU-medborgare, vilka möjligheter och 
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svårigheter de ser samt hur de anser att arbetet kan utvecklas på sikt. Studien strävar efter att ge 

perspektiv på romska EU-medborgares situation utifrån socialarbetares perspektiv.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syfte  

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur socialarbetare upplever arbetet med romska 

EU-medborgare samt hur detta arbete kan utvecklas framtiden. Vidare avser studien att beskriva 

och analysera de föreställningar socialarbetare anser finns i samhället kring denna grupp.  

Frågeställningar  

● Hur upplever socialarbetare arbetet med romska EU-medborgare? 

● Vilka möjligheter och svårigheter anser socialarbetare att det finns i arbetet med romska 

EU-medborgare? 

● Hur anser socialarbetare att arbetet med romska EU-medborgare kan utvecklas i 

framtiden? 

● Vilka föreställningar anser socialarbetare att det finns i samhället kring romska EU-

medborgare? 

1.4 Begreppsdefinitioner 

  

Romer - Folkgrupp som utgör en etnisk minoritet i de länder de lever (NE, 2015).  

EU-medborgare - En person som är medborgare i en EU-stat eller i ett EES-land 

(Migrationsverket, 2015) 

Antiziganism – Cederberg beskriver antiziganism som en fientlighet samt fördomar mot romer 

som grundas på en föreställning att romska individer utgör en ras med medfödda sämre 

egenskaper än andra folkgrupper. Detta tar sig bland annat i uttryck genom ett förakt samt en 

kontroll av romska individer (2005, s. 79). 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/romer
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Socialarbetare – I denna studie syftar begreppet socialarbetare på personer verksamma inom 

organisationer där personerna i fråga utför ett socialt arbete. Ett krav på en socionomexamen 

finns inte i denna studie för att benämnas socialarbetare.  

 

1.5 Avgränsning 

 

En geografisk avgränsning har gjorts då endast socialarbetare verksamma inom Stockholms stad 

har intervjuats. En annan avgränsning som gjorts handlar om att det inte har utförts intervjuer 

med socialarbetare som arbetar med myndighetsutövning, utan endast med respondenter på 

organisationer där myndighetsutövning inte är en del av arbetet. Det finns en medvetenhet om att 

dessa socialarbetare inte kan anses representera socialarbetare på andra organisationer och andra 

platser samt att åsikterna eventuellt kan skilja sig från om respondenterna hade arbetat med 

myndighetsutövning. 

 

2. Forskningsöversikt  
 

2.1 Sökprocess 

 

Inledningsvis användes Google för att inspirera utvecklandet av sökorden. Libris, EBSCO 

Discovery Service (EDS) samt SwePub användes i sökningarna och Nationalencyklopedin har 

använts för att hitta definitioner av olika begrepp.  

Sökord som har använts i olika kombinationer: 

Svenska; antiziganism, anti-ziganism, diskriminering, EU-medborgare, kulturell kompetens, 

minoritet, romer, socialt arbete, tiggare, tiggeri. 

Engelska; anti-romanism, anti-gypsy, begger, begging, cultural competence, discrimination, 

“European citizen”, India, minority, roma, romani, slavery, social work.  

Det finns en mängd forskning om romer, dock anses mycket av forskningen inte relevant för 

studien. För att avgränsa sökningen har material som blivit “peer reviewed” samt “full text” 

använts i den mån det varit möjligt. För att göra sökningarna mer anpassade till studiens syfte 

valdes att dessa skulle finnas med i artiklarnas abstract då orden skulle vara centrala i 
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forskningen. Detta gjordes med sökorden i olika kombinationer. En avgränsning gjordes till 

studier med syfte att studera romer i Europa, då det var EU:s lagstiftning som ansågs relevant för 

studien.  

 

2.2 Romers ursprung och väg till Europa 

 

Det finns idag 15 till 20 miljoner romer i världen och omkring 12 miljoner av dessa lever i 

Europa. Detta gör romer till den största minoriteten som saknar territorium på den europeiska 

kontinenten. Idag finns gruppen i alla världens länder med undantag från Island och Malta 

(Cederberg, 2010, s. 14).  

Att romer har sitt ursprung i Indien har varit varit accepterad kunskap sedan slutet av 1700-talet 

beskriver Cederberg. Det som har kunnat leda forskare på spåren är det faktum att romernas 

språk, romani chib, påminner starkt om de ord som forskare hörde människor använda i den 

indiska staden Malabar. Med tiden har lingvister kunnat intyga att romani chib är ett 

indoeuropeiskt språk som är besläktat med moderna språk, bland annat hindi. Cederberg 

beskriver vidare hur en forskare vid namn Heinrich Moritz Grellman menade att romerna 

tillhörde det låga kastet shudra (Cederberg, 2010, s. 16f). Även Selling beskriver hur Grellman 

genom språkjämförelser mellan ”zigenarspråk” och sanskrit kan härleda ”zigenarnas” ursprung 

till Indien (Selling, 2013, s. 21). Bostan och Pohoată redogör tillika att den romska gruppen har 

sina rötter från Indien. De menar vidare att den romska gruppen började sin resa till Europa för 

900 år sedan (2013). Greenberg beskriver likaså hur romerna har sitt ursprung i Indien genom 

lingvistiskt bevismaterial (2010). 

Att romernas ankomst till Europa skedde under 1300-talet redogör Cederberg för, som hävdar att 

de först anlände till Balkan. Samtidigt anlände många romer till det område som idag är 

Rumänien. Romerna hade färdigheter inom bland annat musik och läkekonst från Indien och 

dessa färdigheter kom att bli uppskattade i Centraleuropa. Feodalherrar var måna om att knyta 

gruppen till sig och det tog inte lång tid innan gruppen belastades med olika typer av 

restriktioner, de förbjöds exempelvis att förflytta sig. Detta kom att leda till att romer blev slavar 

under slottsherrar och munkar. Slaveriet kom inte att upphävas förrän år 1856 (Cederberg, 2010, 
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s. 27f). Greenberg skildrar på ett liknande sätt hur romerna togs som slavar från Rumänien samt 

att de behandlades som boskap (2010).  

 

2.3 Romers historia i Sverige – diskriminering under århundraden  

 

Lööw beskriver hur den romska gruppen har diskriminerats i Sverige sedan deras ankomst på 

1500-talet. Exempelvis fick romer inte döpas eller begravas i kyrkan vilket hade stöd i lagtext år 

1560 (Lööw, 2015). Cederberg beskriver på ett liknande sätt hur romer har diskriminerats under 

flera århundraden, detta gör författaren genom en redogörelse av svensk lagstiftning utifrån olika 

årtal, som gav människor och myndigheter legitimt stöd att begränsa gruppens levnadsvillkor. En 

allmän zigenarförordning infördes år 1637 som kom att innebära att alla romer inom ett år 

förvisades ur landet. Om en stötte på romer därefter kunde en med stöd av lag slå ihjäl romska 

män samt jaga kvinnor och barn över den svenska gränsen, detta utan påföljd (Cederberg, 2010, 

s. 38f).  

Under 1700- och 1800-talet kunde det fortfarande urskiljas en diskriminering genom 

Försvarslöshetsstadgan som gav myndigheter legalt stöd att minska gruppens livsvillkor. Baserat 

på negativa och rasbiologiska föreställningar rörande romer infördes Tattarinventeringarna under 

1900-talet. Lööw beskriver hur detta legitimerade samt förstärkte den negativa synen på gruppen 

(Lööw, 2015). 

Lööw beskriver hur negativa föreställningar kring gruppen har kunnat urskiljas historiskt samt att 

dessa föreställningar är närvarande än idag, där beskrivningar som ”parasitära”, ”hotfulla” och 

”ociviliserade” reproduceras (2015, s. 318). På ett liknande sätt redogör Selling för hur 

”Utredning om förekomsten i Sverige av tattare och zigenare”, en utredning gjord av landets 

polismyndigheter år 1921, befäste negativa karaktäristiska drag kring gruppen. Av bland annat 

värmlandspolisen beskrevs ”såväl tattarna som zigenarna (…) såsom parasiter” och som en 

”samhällskräfta” (Selling, 2013, s. 50). Vidare beskriver Selling att ett bärande element för 

antiziganismen, med konsekvenser fram till idag, är att romer som grupp stämplas som 

avvikande och sociala problem (Ibid, s. 73).   
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2.4 Romers situation i Europa under modern tid 

 

Den 1 maj 2004 fick Europeiska Unionen (EU) tio nya medlemsstater. Denna utvidgning kom att 

innebära 75 miljoner nya EU-medborgare, av dessa var 1,5 miljoner romer (Cederberg, 2004, s. 

11.) Att fattiga romer skulle komma från öst till väst bidrog till mycket reportage i media. Några 

månader innan utvidgningen, den 5 februari 2004, pryddes tidningen Daily Express förstasida 

med den fetstilta rubriken; ”GYPSIES YOU CAN’T COME IN”. I denna tidning kunde läsarna få 

en inblick i hur 1,6 miljoner romer skulle “flöda in” enbart i England. Detta beskriver Cederberg 

som ett exempel på hur tidningar i Europa började bedriva hets mot gruppen romer i modern tid. 

Några protester från politiker i Europa kunde inte urskiljas (Cederberg, 2010, s. 119f).  

Mäkinen beskriver hur en utvidgning skedde 2007, då Rumänien och Bulgarien blev EU-

medlemmar, som innebar att antalet romska tiggare från Östeuropa ökade i Västeuropa, speciellt 

i de nordiska länderna. Mäkinen redogör för forskning som visat på att det faktum att romer 

emigrerar från Östeuropa till Väst är en process byggande på cirkulerande mobilitet som är ett 

resultat av push-faktorer (främst fattigdom och etnisk diskriminering) i hemlandet samt pull-

faktorer (främst den fria rörligheten och bättre levnadssituationer) i destinationslandet (Mäkinen, 

2013). O’Nions redogör för hur EU:s fria rörlighet har inneburit att EU-medborgare får röra sig 

över gränserna och bosätta sig i andra EU-medlemsländer, vidare beskriver författaren hur 

många romer har tagit denna möjlighet i akt och emigrerat till Västeuropa. I likhet med Mäkinen 

menar O’Nions att push-faktorer som leder till att romer emigrerar är arbetslöshet, segregation 

och fattigdom (2011).   

Sigona och Vermeersch beskriver hur en stor del av gruppen romer hör till de mest fattiga, mest 

segregerade, mest diskriminerade och minst integrerade populationen i Europa (2012). Mäkinen 

skildrar tillika hur romer är diskriminerade i många delar av Europa, att de saknar möjlighet att 

försörja sig på ett sätt som tillåter dem att uppfylla de grundläggande behoven i livet samt att de 

har liten eller ingen möjlighet att stiga i samhällsklass eller få ett arbete. Därför, menar Mäkinen, 

är deras grundläggande rättigheter inte säkrade (2013).  

Marin Thornton hävdar att diskrimineringen gentemot romer är en funktion av maktskillnader 

mellan romer och icke-romer. Sedan romernas ankomst till Europa, är det majoritetssamhället 
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som har haft den politiska, ekonomiska och sociala makten över den romska minoriteten. Med 

detta sagt har de varit helt exkluderade från de europeiska maktstrukturerna (2014). 

 

2.5 Romska EU-medborgare i Sverige idag  

 

I sina rekommendationer från 2013 kräver FN:s rasdiskrimineringskommitté att den svenska 

regeringen måste öka sitt arbete för att motverka diskrimineringen mot romer. Kommittén 

uttrycker under punkt 12 i rekommendationerna en oro kring hets mot folkgrupp, inklusive 

rasism i den politiska diskursen: 

”The Committee expresses its concern about the increase in reported racially motivated hate 

speech against visible minorities, including Muslims, Afro-Swedes, Roma and Jews, in particular 

by some far-right politicians. The Committee is also concerned about the reported increase of 

hate speech in the media and on the Internet, including by certain media professionals” 

(Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 2013, s. 4). 

Under punkt 20 i kommitténs rekommendationer framkommer att kommittén är oroad över 

bristen på framsteg beträffande arbetet gällande diskriminering mot romer. I synnerhet råder en 

oro över den fortsatta stigmatiseringen och diskrimineringen mot romer. Kommittén uttrycker att 

den svenska regeringen måste: 

”Combat prejudice and stereotypes, and provide redress to individuals based on the Anti-

Discrimination Act;” (Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 2013, s. 9).  

Att den romska minoritetsgruppen i Sverige i dag utsätts för diskriminering och hatbrott är inte 

ett nytt fenomen, beskriver Lööw. Den romska gruppen utgör en av Sveriges äldsta 

minoritetsgrupper och har sedan 1500-talet utsatts för diskriminering av den svenska staten. 

Lööw beskriver hur den anti-romska agitationen ständigt är närvarande där olika negativa 

föreställningar reproduceras. Dessa föreställningar reproducerar idag stereotyper som ”de andra”, 

”parasitära”, ”ociviliserade” och ”kriminella”. Lööw beskriver hur det går att se detta mönster 

idag i samband med det ökade antalet attacker mot fattiga och tiggande romska EU-medborgare. 

Hon redogör för hur denna typ av agitation exempelvis kunde urskiljas under 2014. Under det 

året kom många romska EU-medborgare till Sverige från Rumänien och Bulgarien, denna grupp 
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hamnade i fokus i offentlig debatt och porträtterades där på negativa sätt. Det skedde ökningar av 

delningar från nätbaserade sidor som delade dessa negativa stereotypa föreställningar som 

historiskt kunnat urskiljas kring gruppen. Exempel på sådana sidor är Facebookgrupper som ”Nej 

till tiggare i Sverige” där negativa föreställningar och antiziganism flödar fritt (Lööw, 2015). 

Selling skildrar hur Diskrimineringsombudsmannens utredning från 2004 påvisade att 

antiziganismen fortfarande är utbredd i det svenska samhället, trots att det sedan länge officiellt 

sett har övergivits (2013, s. 185). I sin rapport från 2004 beskriver 

diskrimineringsombudsmannen att den direkt diskriminerande lagstiftningen idag är borta i 

Sverige. Trots detta lever det kvar fördomar och negativa attityder gentemot romer vilket kan 

benämnas som antiziganism (Diskrimineringsombudsmannen, 2004, s. 9f). 

 

2.6 Socialt arbete med romska EU-medborgare   

 

Romska EU-medborgare är en grupp som socialarbetare kommer i kontakt med och relationen 

med den romska gruppen beskrivs inte alltid utan friktion. Under detta avsnitt följer exempel på 

studier som studerat mötet mellan den romska gruppen och socialarbetare.  

Pucket utförde en studie i Polen 2005 som syftade att belysa potentiella hinder och orsaker till 

romers begränsade kontakt med socialtjänsten. Vidare syftade studien att föreslå metoder som 

skulle kunna bidra till att stärka bandet mellan gruppen och socialtjänsten. För insamling av 

empiri till studien deltog Pucket i föreläsningar samt höll intervjuer med yrkesverksamma inom 

socialt arbete för att få kunskap om den rådande situationen i Polen samt romers svaga koppling 

till socialtjänsten (2005). 

Pucket beskriver i sin studie romers levnadsförhållanden i Polen historiskt och idag. Författaren 

redogör för att den antiromska agitationen funnits i århundranden och än idag är närvarande. Det 

är en marginaliserad grupp som utsätts för diskriminering och många våldsamma attacker mot 

romer har rapporterats i Polen. Pucket skildrar vidare hur romer är fast i en ond cirkel av 

fattigdom (2005). Cemlyn undersöker i sin studie förhållandet mellan romer och socialt arbete i 

England. Författaren redogör likt Pucket för gruppens levnadsförhållanden 500 år tillbaka i tiden 

fram till idag och beskriver hur gruppen varit missförstådd av majoritetssamhället, kopplats till 

stereotypa föreställningar samt att denna fientlighet går att urskilja idag (2008).  
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Pucket kommer till slutsatsen att den romska gruppen generellt sätt inte använde sociala tjänster. 

På verksamheter som erbjöd tjänster till den romska gruppen var det, om några alls, få romska 

klienter. Pucket beskriver förklaringar till romers begränsade kontakt med socialtjänsten. En 

förklaring var att romer kände en rädsla att bli diskriminerade av myndigheter och/eller att bli 

utvisade på grund av saknaden av laglig rätt att stanna i landet. Vidare var två andra förklaringar 

dels att det finns en omedvetenhet inom gruppen för vilka sociala tjänster som erbjuds och dels 

att gruppen föredrar att få hjälp inom den romska gruppen. Författaren argumenterar dock för en 

problematik med ”självhjälp inom gruppen” som förklaring till att gruppen inte söker sig till 

socialtjänsten. Då romerna är en fattig grupp är det ofta ekonomiskt omöjligt att få hjälp inom 

gruppen. Att gruppen inte söker hjälp hos socialtjänsten kan handla om brist på alternativ, att ge 

denna förklaring kan innebära att faktumet att socialtjänsten misslyckas att uppfylla behoven hos 

gruppen legitimeras och skylls på gruppen (2005). Cemlyn beskriver tillika att romers ovilja att 

söka sig till socialtjänsten grundas i en rädsla att utsättas för diskriminering och utvisning (2008).  

Walsh och Krieg utförde en studie i Kanada som syftade att få en ökad förståelse kring gruppen 

romer. Detta gjordes genom att intervjua tjänstemän och romer. Författarna beskriver en ökning 

av romer i Kanada de senaste åren. Vidare redogör de i likhet med Cemlyn och Pucket för att 

gruppen är förtryckt och marginaliserad. De beskriver hur gruppen fortsätter vara en av de mest 

hatade, missförstådda och diskriminerade grupperna i samhället (2007).  

Gällande hur arbetet med den romska gruppen kan förbättras redogör Cemlyn och Pucket på 

liknande sätt hur en ökad kulturell kompetens hos socialarbetare kan innebära en starkare 

relation mellan socialtjänsten och gruppen. Detta kan möjliggöras genom att socialarbetare som 

har kontakt med gruppen i sitt arbete får utbildas i den romska kulturen samt gruppens situation i 

samhället (2008; 2005). Cemlyn argumenterar för att socialtjänsten måste bli mer aktiva för att 

nå ut till romer, öka medvetenheten om att hjälp finns, börja identifiera de romer som finns i 

området och därefter se till deras behov (2008). Walsh och Krieger redogör tillika att det råder en 

bristande kunskap bland socialarbetare gällande romers kultur och historia, samt att 

socialarbetares kunskap kring gruppen tenderar att baseras på stereotypa föreställningar (2007).  

Turunen skriver om hur socialt arbete med minoritetsgrupper kan utvecklas i framtiden. 

Författaren hänvisar till ett familjepedagogiskt projekt som ägde rum under 70- och 80-talet. 

Projektet byggde på uppfattningen om att det traditionella sättet att arbeta inom socialtjänsten 
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inte nådde fram till gruppen. Romer uttryckte under dessa år att socialsekreterare saknade 

förståelse för gruppens behov medan socialtjänsten upplevde gruppen som icke samarbetsvilliga 

och krävande. (Turunen, 1995, s. 125f). Turunen beskriver hur romska grupper i Europa alla har 

blivit utsatta för diskriminering. Än idag lever djupt rotade stereotypa fördomar kvar. Författaren 

beskriver hur problematik som uppstått mellan romer och majoritetssamhället har tenderat att 

skyllas på minoritetsgruppen. En utveckling av förståelsen för romers behov att skydda sin 

kulturella identitet växte fram genom vetskapen att detta har ett samband med gruppens historia 

(Ibid, s. 128f). En viktig aspekt för projektets arbetssätt var att romer skulle involveras och få 

insyn i arbetet för att arbetsgruppen behövde få kunskap om gruppens kultur (Ibid, s. 130ff). Ett 

grundläggande fundament i arbetet med minoritetsgrupper är den kulturella kunskapen i arbetet. 

Det är viktigt att sätta sig in i gruppens dagliga liv och föreställningar och därefter se individer 

och dess behov, då romer inte är en homogen grupp. Om socialarbetaren inte ger den hjälp som 

den berörda själv anser vara behovet är det förmodligen inte möjligt att ge adekvat hjälp. 

Projektets resultat av det individanpassade arbetet blev att gruppens misstänksamhet gentemot 

myndigheter minskade (Ibid, s. 133ff). Två centrala slutsatser av arbetet var att 

minoritetsgruppens behov inte kan lösas med tillfälliga projekt utan bör ske med arbete utifrån 

helhetslösningar samt att kontinuitet är mycket viktigt. Den andra slutsatsen var att det krävs 

kunskap om kulturen för att på bästa sätt arbeta med gruppen (Turunen, 1995, s. 139ff).  

Baianstovu skrev en avhandling med syfte att studera hur socialtjänsten i Sverige förstod och 

hanterade kulturell mångfald och hur beslut inom socialtjänsten påverkades av samhällets 

värderingar och normer (2012, s. 13). Empirin bestod av socialarbetares berättelser. Ur 

socialarbetarnas perspektiv hade problematik inom arbetet ofta grund i en bristande kulturell 

kompetens kring gruppen (Ibid, s. 283). Gruppen romer och socialarbetare delade åsikten att 

romer diskrimineras i det svenska samhället och att socialtjänsten inte hade de redskap som 

behövdes för att hantera minoritetsfrågor. Socialarbetare ansåg att det behövdes en ökad kunskap 

om gruppens historia och kultur för att förbättra arbetet (Ibid, s. 304).  

 

2.7 Sammanfattning av forskningsläget 

 

Det finns flertalet studier som studerar gruppen romer, gällande metodval är majoriteten 

kvalitativa studier som vill belysa romers situation. För att förstå den diskriminering som riktas 
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mot romer samt de negativa föreställningar som finns kring gruppen kan det vara viktigt att se till 

gruppens historiska bakgrund, detta perspektiv har kunnat urskiljas i flertalet studier.  

En grundläggande typ av frågeställning har framkommit i studierna och handlar om den allmänna 

uppfattningen beträffande romer. Inom dessa studier är en central fråga uppfattningen kring 

minoritetsgruppen i förhållande till majoritetssamhället. Begreppet ”diskriminering” är 

återkommande i forskningen. Forskning gällande socialt arbete med romer är bristfällig. Det har 

kunnat urskiljas en kunskapslucka inom forskningsfältet gällande socialt arbete med romer samt 

socialarbetares egna upplevelser av detta. Det finns få studier som syftar att undersöka 

socialarbetares yrkesrelation samt kontakt med den romska gruppen, i synnerhet när det gäller 

forskning gällande verksamheter som inte arbetar med myndighetsutövning. Majoriteten av 

forskningen gällande socialarbetare i relation till romer berör istället socialtjänsten. Därav bidrar 

denna studie till forskningsfältet genom att belysa socialarbetares egna upplevelser kring arbetet 

med romska EU-medborgare. 

 

3. Teoretiskt perspektiv 
 

3.1 Stämplingsteori 

 

Under senare delen av 1940-talet arbetade Howard S. Becker i Amerika där han kom att möta 

gruppen “marijuanarökare” som skulle influera honom i något som skulle komma att bli en 

erkänd teori, nämligen stämplingsteorin (Heidengren & Wästerfors, 2008, s. 111). Becker menar 

att först när en person bryter mot en viss regel, eller omgivningen uppfattar att regeln inte följs 

börjar personen eller gruppen ifråga betraktas som udda. Det här beteendet blir i sin tur något 

som beskrivs av Becker som ett avvikande beteende, som sätter avvikaren i ett fack som 

“utanför”. Allmänheten som följer dessa regler har en tendens att stämpla regelbrytarna som så 

kallade avvikare. Detta fenomen är i grund och botten det centrala med stämplingsteorin 

(Heidengren & Wästerfors, 2008, s. 105f).  

Regler eller normer är något som skapas grupper i den sociala omgivningen och dessa grupper 

pekar ut regelbrytarna som avvikare. Därav menar ett stämplingsteoretiskt förhållningssätt att 

personen eller gruppen som stämplats måste ses i samspel med det som sker i resten av 

samhället. Det går inte att se till enbart stämplingen då vad som definieras som avvikande är ett 
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resultat av en social process. Detta är ett resultat som uppkommer mellan personen som begår 

handlingen och dennes omgivning (Heidengren & Wästerfors, 2008, s. 107).  

Stämplingsteorin anses relevant för denna studie då tidigare forskning återkommande tar upp att 

den romska gruppen blir sammankopplade med negativa föreställningar samt blir negativt 

associerade av majoritetssamhället – de blir på ett sätt stämplade. Genom att analysera med hjälp 

av stämplingsteori kan dessa processer förstås på ett djupare plan. 

Det finns en viss problematik med teorin då redan namnet på studieobjektet kan ses som 

problematiskt. Benämningen ”avvikande” för tankarna till något onaturligt och olämpligt. En 

annan aspekt som kan diskuteras är vilka vi är att avgöra vad som är naturligt och lämpligt. Dock 

beskriver författarna vidare att det finns orsak att tillåta en viss otydlighet då det i varje samhälle 

finns uppfattningar om det moraliskt riktiga och felaktiga (Heidengren & Wästerfors, 2008, s. 

104). Detta har tagits i beaktande då teorin använts för att se till mönster i respondenternas 

utsagor samt tidigare forskning och egna värderingar har därför inte lagts in i begrepp som 

”avvikande”. Istället har teorin använts för att djupare kunna förstå de processer som 

respondenterna beskriver. 

 

3.2 Kulturell kompetens  

 

Stier (2009) beskriver att det inte råder tvivel om att vi idag lever i en värld som ständigt 

utvecklas mot ett mer globaliserat samhälle. Dagens samhälle har kommit att föra med sig en 

ökning av styrkan samt förekomsten av kulturmöten mellan människor, även för de människor 

som befinner sig i sin hemnation och inte reser utomlands. Trots att geografiska avstånd mellan 

kulturer har minskat upplever människor fortfarande avstånd mellan varandra på grund av olika 

kulturella tillhörigheter – ett avstånd som rentav verkar ökar. Främlingsrädsla, rasism, 

diskriminering och etniska konflikter finns över hela världen och Stier beskriver att Sverige inte 

är något undantag. Detta då globalisering och invandring har inneburit att landet blivit allt mer 

mångkulturellt. Detta innebär för socialt arbete att kulturmöten är angeläget att studera samt att 

det behövs ställas högre krav på socialarbetares kulturella kompetens för att kunna utföra ett bra 

arbete (Stier, 2009, s 19f).  
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Stier (2009) beskriver en process där människor drar slutsatser om individers inre egenskaper 

utefter deras yttre egenskaper. Författaren fortsätter att beskriva hur grupper tillhörande en annan 

kultur än ”den svenska” ofta pekas ut med mer negativa laddningar. Ofta tilldelas dessa grupper  

stereotyper som tenderar att ge en homogen bild av gruppen. Detta kan bidra till att negativa 

laddningar kan spridas kring grupper som inte ses som ”svenska”. Exempelvis om en persons 

yttre ses som representativt för en grupp människor som betraktas som ”lögnare”, kan detta leda 

till att en person som tillhör den här gruppen tillskrivs denna egenskap direkt utan konkret 

anledning. Detta kan innebära att en person kan leta efter och uppmärksamma sådant som 

bekräftar den befintliga stereotypen, och det som går emot stereotypen ignoreras eller 

bortförklaras. På detta sätt blir stereotypen kring hela gruppen uppfylld. Dessa stereotyper kan 

förankra negativa attityder kring en hel grupp, en person kan till exempel förvänta sig ett visst 

beteende från en person med invandrarbakgrund, innan ett möte har ägt rum, detta kallas också 

fördomar. Denna process, som kan beskrivas som ett ”vi och dom-tänk”, baseras mycket på att 

människor tenderar att identifiera sig med sin egen grupp, medan de tar avstånd från det som ses 

som avvikande och främmande. Denna företeelse kan kallas för etnocentrism och innebär att den 

egna gruppens kultur används som måttstock vid värderandet av andra kulturer, där ens egen 

kultur ses som ”det rätta”. Andra grupper kan då betraktas som dåliga och den kulturella 

tillhörigheten ges som en förklaring till sociala problem inom exempelvis en invandrargrupp. På 

detta sätt används alltså kulturella aspekter inom en annan grupp som ett sätt att förklara negativt 

associerade beteenden inom gruppen. Etnocentrism reproducerar på ovan beskrivna sätt 

stereotyper, attityder och fördomar kring en kulturell grupp (Stier, 2009, s. 126ff). Ahmadi och 

Lönnback talar också om etnocentrism och vikten av att socialarbetare är medvetna om sina egna 

och klientens attityder, normer och värderingar, samt att dessa är betingade av kulturella aspekter 

för att kunna utföra ett bra tvärkulturellt socialt arbete. Vidare beskriver författarna att en central 

aspekt för att kunna utföra ett bra arbete är att reflektera över främlingsfientliga föreställningar 

och hur detta kan påverka det sociala arbetet. Om socialarbetaren inte ser individen framför sig, 

utan en stereotyp av en grupp är det inte möjligt att utföra ett bra arbete (Ahmadi & Lönnback, 

2005, s. 17). 

Som nämns ovan finns ett behov av kulturell kompetens inom det sociala arbetet. Ahmadi och 

Lönnback konstaterar på liknande sätt att möjligheterna till ett bra möte i det mångkulturella 

sociala arbetet ökar när en socialarbetare har kulturell kompetens. Författarna beskriver att en 
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person inte behöver tillhöra samma kultur som klienten för att förvärva kunskap kring kulturen, 

snarare handlar det om att vara uppmärksam för kulturens samt religionens betydelse (2005, s. 

18). Jergeby och Harms-Ringdahl beskriver på liknande sätt att kulturell kompetens inte innebär 

att inneha kunskap om alla kulturer, snarare pekar författarna på vikten av att respektera 

olikheter, en vilja att lära sig samt en acceptans för oliktänkande (1999, s.56). Vidare är det 

viktigt att ha förståelse för att personerna i mötet kan ha olika syn på hur ett visst problem ska 

lösas, och här kunna ha ett flexibelt arbetssätt. En viktig aspekt i kulturkompetensen handlar om 

att ha kunskap om vad marginalisering och diskriminering kan innebära för en person (Ahmadi 

& Lönnback, 2005, s. 18). Vidare tar författarna upp att det är viktigt att tänka på hur klientens 

tidigare erfarenheter påverkar livet idag. Kunskap i den kulturella kompetensen kan utvecklas 

genom umgänge med andra kulturella grupper samt genom erfarenhet (Ibid, s. 112).  

Trygged beskriver några alternativa förklaringar till vad som menas med kulturell kompetens. 

Enligt ett perspektiv ses kulturkompetens som en sorts tillhörighet, det vill säga att en tillhör en 

viss grupp i samhället och att det är denna tillhörighet som definierar vilken typ av 

kulturkompetens en individ innehar (Trygged, 2013, 216f).  

I denna studie syftar kulturell kompetens på utvecklandet av kunskap om olika kulturer samt en 

medvetenhet om kulturers betydelse för individer.  

Furlong och Wight (2011) problematiserar kulturell kompetens genom att hävda att kulturell 

kompetens är svårt att implementera till socialarbetares existerande kunskaper. Författarna 

beskriver att kulturell kompetens inte endast kan adderas till en persons existerande kunskap, 

utan kräver mycket från individen, det behövs en vilja för att individer ska tillägna sig kulturell 

kompetens och omskapa sin egen position. Författarna beskriver detta som ett komplext och 

dynamiskt utfrågande kring ens egen kulturella position som blir till en inre dialog där ens egna 

sociala, kulturella och professionella position och tankar ställs under kritik. Detta beskriver 

författarna kan bli väldigt obekvämt för socialarbetaren. Denna kritik kan vara viktig att i åtanke 

då kulturell kompetens kan uppfattas som något enbart positivt, därför är viktigt att förhålla sig 

kritisk till möjligheterna att förvärva denna kunskap och för den problematik som kan uppstå.  
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4. Metod  
 

4.1 Kvalitativ metod och hermeneutiskt tolkningsperspektiv 

 

Kvalitativa metoder syftar till att hitta karaktärer som definierar en viss företeelse samt 

innebörden och meningen med ett fenomen. Fokus ligger på att se till ordens betydelse till 

skillnad från den kvantitativa som lägger tyngden på siffror (Widerberg, 2002, s. 15). Alvesson 

och Sköldberg beskriver hur kvalitativa metoder går att se som en kontextbunden verksamhet 

som består av en uppsättning tolkande praktiker där forskaren strävar efter att göra världen synlig 

utifrån olika perspektiv. Kvalitativa forskare kan använda bland annat intervjuer och 

fältanteckningar som representationer för dessa perspektiv. Kvalitativ forskning är svår att 

definiera på ett bestämt sätt, men det som förenar metoden är att forskaren studerar ett visst 

fenomen och strävar efter att förstå och tolka detta utifrån människans livsvärld (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 17).  

En kritik mot den kvalitativa metoden, beskriver Bryman (2011), handlar om att kvalitativa 

studier ofta har en bristande transparens – där läsaren kan ha svårt att förstå hur forskaren har 

kommit fram till sina slutsatser (s. 370). I denna studie har detta beaktats genom att försöka vara 

tydlig med studiens tillvägagångssätt vilket underlättar för läsaren att förstå hur tolkningar gjorts 

och slutsatser dragits. 

I denna studie används ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv, som centralt väljer att se på 

tolkningens betydelse och dess roll. Hermeneutik innebär att tolka, översätta, förtydliga, klargöra 

och utsäga. För att förstå hur perspektivet används finns en central grund som bör lyftas - nämligen; 

det krävs ett sammanhang och en kontext för att mening ska kunna skapas och förstås. För att göra 

detta måste helheten beaktas då varje tolkning föregås av förutfattade meningar och förväntningar 

(Widerberg, 2002, s. 26). Hermeneutiken lägger tyngd på sociala handlingars betydelse för 

aktörerna. Perspektivet ligger på aktörernas egna synvinklar som ger en förståelse för denna 

process (Bryman, 2011, s. 33). Som ovan beskrivs ingår alla människor i en kontext och varje 

slutsats som dras påverkas i viss mån av de förväntningar en forskare har med sig. Med detta sagt 
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kommer jag beskriva min egen förförståelse för att sedan kunna se till hur detta har påverkat 

resultatet samt de slutsatser som dragits (se avsnitt 4.1.1).  

 

4.1.1 Förförståelse 

 

Då studien använder sig av ett hermeneutiskt förhållningssätt kommer under detta avsnitt 

redogöras för den förförståelse jag som forskare hade då jag gick in i denna studie. Detta för att 

kunna tydliggöra hur min förförståelse har förändrats under studiens gång.  

Den förförståelse jag gick in med i denna studie bestod av en bild att de romska EU-

medborgarna är en väldigt utsatt grupp i samhället. Detta grundades dels på iakttagelser jag gjort, 

både i Sverige och andra länder i Europa. Iakttagelserna har bland annat varit att människor har 

skrikit mot individer ur den romska gruppen samt sparkat bort de muggar som används när de 

tigger. Utöver detta hade jag en bild av att den romska gruppen hade väldigt lite rättigheter och 

skyldigheter. Ur ett socialt arbete-perspektiv fanns en bild av att socialarbetare som arbetar med 

gruppen skulle vara mer fördomsfria och ha mer toleranta tankar än resten av samhället.  

 

4.2 Semistrukturerade intervjuer  

 

Studiens syfte och frågeställningar undersöker socialarbetares upplevelser och resonemang kring 

arbetet med romska EU-medborgare. För att göra detta måste forskare se till människors egna 

upplevelser och livsvärld utifrån den egna personens perspektiv. För att besvara 

forskningsfrågorna används kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer, då dessa 

intervjuer ger en möjlighet att få förståelse kring respondenternas upplevelser kring studiens 

område. 

Kvale och Brinkmann beskriver hur semistrukturerade intervjuer används med syfte att erhålla 

beskrivningar av den värld intervjupersonen befinner sig och därigenom kunna förstå hur 

personen beskriver olika fenomen. Genom detta ämnas få djupare förståelse för personens egna 

upplevelser och perspektiv på teman i dennes liv. Semistrukturerade intervjuer kan till viss del 

liknas vid vardagssamtal, dock måste intervjuaren hålla sig till det vetenskapliga syftet med 
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studien. På detta sätt är intervjun varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 43).  

Bryman beskriver på liknande sätt hur den semistrukturerade intervjun ger frihet till 

intervjupersonen att tala fritt. Trots att det finns relativt bestämda teman och frågor som ska tas 

upp, är inte dessa skrivna i sten. Exempelvis behöver inte frågorna ställas i någon bestämd 

ordning och frågor som inte finns med i intervjuguiden kan också ställas som följdfrågor när de 

upplevs som relevanta (Bryman, 2011, s. 415). I utformandet av intervjuguidens frågeställningar 

har öppna frågor använts i den mån som varit möjligt, detta för att inte leda respondenternas 

tankar i någon riktning (Ibid, s. 244).  

 

4.3 Urval 

 

Denna studies urval kan beskrivas som ett strategiskt urval där socialarbetare som jobbar med 

romska EU-medborgare har valts som respondenter. Detta för att skapa en överensstämmelse 

mellan studiens forskningsfrågor och urvalet. Det vill säga – det förelåg en strävan efter att 

urvalet skulle bestå av intervjupersoner som var relevanta för forskningsfrågorna. Det finns 

generella metoder för att samla in sin empiri, en sådan vanlig metod är snöbollsurval, som kan 

användas för att få kontakt med relevanta respondenter (Bryman, 2011, s. 434).  

Genom bekanta fick jag kontakt med ansvariga på två organisationer som sedan förmedlade 

kontakt till respondenterna på respektive arbetsplats. Den tredje organisationen hittades genom 

internetsökningar. Denna studie utgår även från ett målinriktat urval då organisationerna valts 

genom att ett kriterium har ställts. Kriteriet som ställdes på respondenterna var att de skulle vara 

yrkesverksamma inom socialt arbete med romska EU-medborgare. Detta för att hitta 

intervjupersoner som ansågs relevanta för studiens syfte.  

Ur en geografisk synvinkel har studien utgått från ett bekvämlighetsurval, då urvalet har 

avgränsats till socialarbetare som är verksamma på organisationer inom Stockholms Stad. 

Sammanfattningsvis består urvalet av sex socialarbetare vid två frivilliga organisationer samt en 

kommunal verksamhet. 
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4.4 Datainsamling och genomförande 
 

Samtliga intervjupersoner fick själva välja plats för intervjuerna och valde att utföra dessa på 

sina respektive arbetsplatser. Alla intervjuer genomfördes i ett enskilt och tyst rum, detta 

medförde större möjlighet att inte bli störda av faktorer runtomkring.  

Alla intervjuer inleddes med en presentation av mig själv, vad som ledde fram till intresset för 

studien samt val av problemformulering. Därefter gjordes en redogörelse av studiens syfte samt 

intervjuns olika teman. Samtliga respondenter informerades om att medverkan var frivillig, att de 

när som helst kunde avstå från att fortsätta intervjun samt att om det var någon intervjufråga som 

skulle upplevas som exempelvis jobbig att svara på kunde denna hoppas över. Respondenterna 

gavs information angående att intervjuerna enbart använts till denna studie samt att inspelning 

och transkribering raderades efter uppsatsens slut. Respondenterna informerades om aspekter 

kring anonymitet -  att respondenternas namn, ålder, kön och namnet på organisationen hålls 

anonymt i studien. Samtycke till intervjuerna samt till inspelningarna gavs av samtliga 

respondenter.  

Bryman beskriver hur den kvalitativa forskaren intresseras av vad respondenterna säger samt hur 

de säger det. För att möjliggöra att ha med detta i resultat och analys är det avgörande att kunna 

göra en redogörelse för vad som sägs. Att spela in intervjun underlättar en noggrann analys av 

vad människor har sagt och hur de har sagt det (2011, s. 428). Samtliga intervjuer spelades därför 

in med en röstinspelningsenhet på mobiltelefon och alla intervjuer pågick under cirka en timme 

vardera.   

 

4.5 Materialbearbetning 

 

4.5.1 Transkribering  

 

Att skriva ut intervjuer, det vill säga att transkribera, beskriver Kvale och Brinkmann som 

komplicerat. Transkriberingen är en tolkande process där ett samtal blir till skriftlig form, vilket 

medför att tonfall, kroppsspråk och gester kan gå förlorade (2009, s. 193f). Författarna beskriver 

hur det genom transkriberingen möjliggörs en analys av empirin, och inte bara det, själva 

transkriberingsprocessen i sig blir en inledning på den analytiska processen. Under 



24 

 

transkriberingsprocessen lade jag märke till att en analytisk process tog sin början då en 

tematisering av de ämnen som kom fram under intervjuerna började göras. De sociala och 

emotionella aspekterna som var närvarande under själva intervjuprocessen fanns fortfarande kvar 

i minnet vilket underlättade analysen som skedde under transkriberingen i enlighet med Kvale 

och Brinkmanns beskrivning (2009, s. 196).  

Alla transkriberingar påbörjades samma dag som intervjun hade ägt rum och var färdigställda 

dagen därpå. Angående hur intervjusamtalet återges i utskrifterna har suckar, skratt och pauser 

valts att skrivas ut. Pauser har valts att skrivas ut med: ”…” för att förtydliga när exempelvis 

någon har tvekat.  

 

4.5.2 Tematisering och analys 

 

Redan innan intervjuerna och transkriberingarna ägde rum reflekterades kring hur analys skulle 

gå till vid bearbetningen av materialet. Under intervjuerna uppkom teman som var gemensamma 

för flera av respondenterna och även aspekter som skiljde dem åt.  

Intervjupersonernas uttalanden skapas i en process med intervjuaren. Som kvalitativ forskare är 

det viktigt att under analysprocessen av den utskrivna empirin tänka på att intervjuaren är 

medskapare av det som sägs. Analysen av det transkriberade materialet ska ses som en 

fortsättning av det samtal som skedde under intervjusituationen där en tolkning nu ska ske av det 

som sagts (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 209). Det första steget i analysprocessen var att läsa 

igenom transkriberingarna för att få ett helhetsintryck. Därefter delades empirin upp i teman som 

ansågs centrala då de återkom under intervjuerna. Att analysera transkriberingarna innebär att 

forskaren delar in empirin i olika delar enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 221). Studiens 

teoretiska utgångspunkter användes som ett redskap för detta och bidrog till att urskilja teman 

som sågs relevanta för denna studies analys. 

När citat hade valts ut fördelades dessa in i de teman som bildats. Under denna process har också 

en meningskoncentrering skett, som innebär att forskaren drar ihop respondenternas svar till 

kortare meningar för att få fram det centrala (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 221).  Där citat har 

meningskoncentrerats kan detta urskiljas då det skrivs ut på detta sätt: (…).  Efter detta startade 

en analytisk process där teori och tidigare forskning applicerades på citaten för att kunna erhålla 
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en förståelse för det som sagts. Genom detta kunde även likheter och skillnader urskiljas, dels 

mellan respondenterna samt mellan respondenternas utsagor och tidigare forskning. 

 

4.5.3 Hermeneutisk meningstolkning   

 

Centralt inom hermeneutiken är processen då forskaren kontinuerligt går fram och tillbaka 

mellan delarna och helheten i det som sägs. Då det är svårt att se enbart helheten i sig tolkas först 

de enskilda delarna i det som sägs, för att sedan relatera dessa delar till helheten. Det går att se 

detta som en cirkel-process, och detta sätt att tolka kallas för den hermeneutiska cirkeln. Denna 

process ska ge forskaren en möjlighet att på ett djupare plan förstå det som sägs. En aspekt som 

forskaren måste ha i bakhuvudet är att det alltid finns en förförståelse som innebär att tolkningar 

inte kan ses som helt objektiva. Forskaren kan dock sträva efter att bli medveten om detta, vilka 

frågor som egentligen ställs till texten samt att detta påverkar de svaren som kommer fram 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 226f). Sett till den hermeneutiska cirkeln har denna studies analys 

först sett till enskilda citat och analyserat dessa – för att sedan sammanfatta det som sagts och 

visa på om skillnader och likheter kan urskiljas.   

 

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

 

4.6.1 Validitet 

 

Validitet handlar om huruvida forskaren mäter det som avses mätas. En risk med validiteten, då 

studiens empiri består av halvstrukturerade intervjuer, är att det samlas in information som inte 

är relevant för studien. Det är därför viktigt som forskare att vara medveten och skicklig nog att 

avgränsa intervjun till relevanta teman. I enlighet med Kvale och Brinkmann har detta gjorts 

genom att skapa en intervjuguide med övertäckande teman, öppna frågor, samt ställandet av 

relevanta följdfrågor (2009, s. 267).  

Extern validitet handlar om i vilken utsträckning en studies resultat kan frikopplas från den 

specifika studien och generaliseras eller överföras till liknande sociala miljöer och situationer. 

Den externa validiteten kan bli problematisk för den kvalitativa forskningen då urvalet tenderar 

att vara mer begränsat än inom den kvantitativa forskningen (Bryman, 2006, s. 352). Den här 
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studien ämnar dock till att göra en analytisk generalisering (se avsnitt 4.8) och fokuserar på en 

förståelse för respondenternas egna upplevelser. Intern validitet tenderar till skillnad från den 

externa att ses som styrka inom den kvalitativa forskningen. Detta då kvalitativ metod ger 

verktyg för att analysera det som sägs, genom exempelvis citat. Den interna validiteten innebär 

att det ska finnas en relevant överrensstämmelse mellan det som forskaren studerar och de 

teoretiska verktyg som används för att analysera resultatet (Ibid, s. 352). I denna studie har den 

interna validiteten försökt höjas genom att se till vad tidigare forskning har kommit fram till, och 

utefter detta välja teoretiska utgångspunkter. 

 

4.6.2 Reliabilitet  

 

Reliabilitet handlar om trovärdigheten hos en studies forskningsresultat. Det finns flera faktorer 

som kan påverka reliabiliteten, forskaren kan exempelvis påverka intervjupersonerna med sin 

närvaro under intervjuerna. Även transkribering och tematisering av intervjuerna kan påverka 

hur resultatet läggs fram (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263).  

Extern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning en studie kan replikeras. Denna typ av 

reliabilitet tenderar att ses som problematisk inom det kvalitativa forskningsfältet, detta då det 

inte är möjligt att frysa en social miljö. Den forskare som ska replikera en studie bör också gå in 

med en liknande social roll som den ursprungliga, annars kan det antas att resultatet kommer se 

annorlunda ut. Det finns dock flera sätt att öka möjligheten att tillgodose olika krav som följer 

för att uppfylla den externa reliabiliteten, bland annat genom noggrann och beskrivande 

redogörelse av forskningsprocessens olika steg. Med detta i åtanke har denna studie 

genomgående strävat efter att tydliggöra och beskriva forskningsstegen samt hur tolkningar och 

slutsatser har dragits (Bryman, 2008, s. 352). 

 

4.6.3 Generaliserbarhet 

 

Generalisering av intervjustudier handlar om att se till om resultatet bedöms kunna överföras till 

andra situationer. Detta kan dock ses som problematiskt inom kvalitativ forskning då det ofta är 

få intervjupersoner för en statistisk generalisering. Detta gör att det kan ses som mer intressant 
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att se till om det resultatet och de slutsatser forskaren kommer fram till kan överföras till 

relevanta situationer istället för i allmänt hänseende (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 280).  

Det huvudsakliga målet i denna studie är att bidra med en möjlighet till analytisk generalisering 

genom att resultaten kan frikopplas från de individuella socialarbetarna och knytas an till andra 

socialarbetare med liknande erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 282). Därav kan studien 

inte utge sig för att resultaten kan generaliseras i största allmänhet, utan snarare till andra 

relevanta situationer (Ibid, s. 280). 

 

4.7 Etiska överväganden 

 

Vetenskapsrådet beskriver att forskare har ett ansvar att avväga värdet av den kunskap som 

samlas in mot möjliga negativa konsekvenser, på kort och lång sikt. Det beskrivs vidare att det 

finns fyra huvudsakliga krav som ska skydda individer som intervjuas. Dessa krav kallas 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet handlar om att forskaren har en skyldighet att informera de som berörs av 

forskningen om forskningens syfte. Vidare ska respondenterna upplysas om att deras deltagande 

sker på frivilliga grunder, att deltagandet när som helst under processen kan avbrytas samt att 

empirin som samlas in enbart kommer användas i den aktuella studien. De som deltar ska ges 

upplysning kring vad deras information kommer användas till. Forskaren skall betona de vinster 

som kommer följa av faktumet att den deltagande ställer upp på intervju, detta för att motivera 

till intervjun (Vetenskapsrådet, 2002).  

Samtyckeskravet innebär att respondenten har självbestämmande över sitt deltagande i studien. 

Detta görs genom att forskaren inhämtar respondentens samtycke innan intervjun tar sin början. 

Samtyckeskravet betonar faktumet att intervjupersonerna skall ha rätten att avbryta intervjun, 

utan negativa konsekvenser. Vidare skall respondenterna själva få bestämma under vilka villkor 

de ska delta, exempelvis plats för intervjun (Vetenskapsrådet, 2002).  

Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna ska bli försäkrade anonymitet, 

intervjupersonernas personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 
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av dessa. Personerna ska inte kunna identifieras av utomstående av det som står i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in i samband med intervjun enbart får 

användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  

Dessa forskningsetiska riktlinjer har tagits i beaktande vid utförandet av intervjuerna (se avsnitt 

4.4). Då antalet organisationer som arbetar med romska EU-medborgare inom Stockholms stad 

är begränsat har detta tagits i beaktande då det en risk finns att intervjupersonernas identitet 

skulle kunna röjas. Detta har behandlats genom att utelämna namn, kön och ålder på 

intervjupersonerna, samt namn på de organisationer de arbetar inom.  

 

4.8 Presentation av organisationer samt respondenter 

 

4.8.1 Organisation ett    

 

Organisationen inriktar sig på målgruppen hemlösa, inklusive romska EU-medborgare. En dag i 

veckan är det särskilt inriktat mot romer. Organisationen har varit verksam sedan flera decennier 

tillbaka och är en frivilligorganisation som är politiskt och religiöst obunden samt finansieras 

genom anslag från Stockholms socialförvaltning, olika kyrkor, fonder samt genom gåvor av olika 

slag. Grundtanken är en mötesplats där olika grupper ska ha möjlighet att träffas. Erbjuder dusch, 

möjlighet att tvätta sina kläder, klädutdelning samt måltider. 

Respondent 1  

Utbildad socionom. Har arbetat med romska EU-medborgare i 15 års tid. Erfarenhet av arbete 

som socialsekreterare samt kurator. Pratar svenska och engelska.  

Respondent 2  

Har många års erfarenhet av att ha arbetat med gruppen romska EU-medborgare samt med andra 

grupper hemlösa. Har arbetat med socialt arbete i Sverige, Finland, Italien, Spanien, Frankrike, 

England och Rumänien. Pratar svenska, engelska, rumänska, spanska, italienska och en del 

franska.  



29 

 

4.8.2 Organisation två  

 

Organisationen vänder sig till familjer och grupper med fokus på romska EU-medborgare. 

Frivilligorganisation som i första hand är ett akutboende som erbjuder gruppen plats att sova. 

Vidare ger även de anställda inom organisationen information till målgruppen angående var de 

kan vända sig med frågor. Möjliggör vila under nattetid och samt erbjuder enkelt kvällsmål och 

frukost.  

Respondent 3  

Utbildad psykolog med arbetserfarenhet inom bland annat psykiatrin och uppsökande arbete. 

Pratar svenska och engelska.  

Respondent 4 

Utbildad undersköterska med psykiatriinriktning, har läst kurser om socialt arbete. Erfarenhet av 

arbete på härbärge med svenska hemlösa samt ett planeringsboende. Pratar svenska, engelska 

och spanska.  

 

4.8.3 Organisation tre 

 

Kommunal verksamhet arbetandes med EU-medborgare och tredjelandsmedborgare, som när de 

vistas i staden befinner sig i hemlöshet eller annan utsatt situation och är i behov av utökat stöd.    

Organisationen arbetar uppsökande med att säkerställa att det inte finns minderåriga eller övriga 

EU-medborgare som leverutsatta miljöer. Organisationen rör sig där målgruppen vistas för att 

etablera kontakt med och uppmärksamma personer ur målgruppen. Organisationen ger 

information om de rättigheter och skyldigheter gruppen har. Organisationen strävar efter att ge 

en helhetsbild av läget i Stockholm.  

Respondent 5 - Socialsekreterare med mångårig erfarenhet av uppsökande arbete med hemlösa 

personer (svenska medborgare och EU-medborgare), har erfarenhet från arbete inom kyrkan 

samt som praktiksamordnare. Utbildad socionom. Pratar svenska, engelska och spanska. 

Respondent 6 – Socialsekreterare med bakgrund inom idrottsrörelsen. Har arbetat som lärare och 

är utbildad beteendevetare. Pratar svenska, rumänska och engelska. 
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5. Resultat och Analys 
 

Under detta avsnitt presenteras olika teman baserat på mönster som framkom av respondenternas 

upplevelser och synpunkter på arbetet med romska EU-medborgare. Utsagorna under 

tematiseringarna tolkas och analyseras med hjälp av de teoretiska verktygen, stämplingsteori och 

kulturell kompetens (se avsnitt 3). Empirin kopplas, tolkas och analyseras även i förhållande till 

den tidigare forskning som presenterats (se avsnitt 2). Genom detta syftar studien att lyfta fram 

socialarbetares upplevelser av att arbeta med romska EU-medborgare, vidare finns en strävan att 

urskilja de svårigheter och möjligheter som respondenterna anser finns samt hur synen på 

utvecklandet av det framtida arbetet ser ut. Studien vill analysera och tolka utsagorna kring de 

föreställningar som, enligt socialarbetare, anses finns kring denna romska grupp.  

För att förtydliga vad som har gjort att de specifika mönstren urskilts av empirin har en strävan 

gjorts att inkludera citat från flera respondenter för att visa på vad som sägs. Citat har även 

använts för att visa dessa skiljaktigheter i respondenternas utsagor på ett tydligt sätt. 

 

5.1 Upplevelser av arbetet  

 

Samtliga intervjuer inleddes på samma sätt med en fråga som var väldigt öppen och stor och 

efterfrågade hur socialarbetarna upplever sitt arbete med den romska gruppen i stort. Frågan 

syftade att få höra det första de tänkte på och med detta ge respondenterna möjlighet att resonera 

fritt, innan mer specifika frågor angående arbetet följde. Ett exempel på svar på denna fråga 

kommer från respondent 5 och följer nedan. 

”Det är mer komplicerat på ett sätt med den här målgruppen eftersom jag… inte har samma 

verktyg som jag hade med inhemska missbrukare, jag har mycket mindre att erbjuda dom här 

personerna, men man jobbar på samma sätt, man jobbar kontinuerligt… och relationsbaserat 

och det är viktigt för oss att jobba så för att då kan dom personerna komma till oss när dom 

behöver vår hjälp, då kan vi hjälpa dom i den situationen. Så stor skillnad är det faktiskt inte, 

personligen gör jag ingen skillnad, men något vi hela tiden möter, är massa fördomar från 

allmänheten och så… men jag tror det gäller att förhålla sig på ett väldigt professionellt sätt till 

det hela.” (Respondent 5) 
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Respondenten inleder med att uttrycka att det upplevs som komplicerat att arbeta med gruppen. 

Denna komplikation som socialarbetaren syftar på verkar inte handla om arbetet med gruppen i 

sig, utan snarare om en brist på verktyg. Hen jämför även denna bristfällighet med hur arbetet 

med inhemska tidigare varit, här kan det tänkas att den romska gruppen hamnar utanför de 

sociala tjänster som erbjuds de med svenskt medborgarskap, vilket leder till ett begränsat 

handlingsutrymme. En central aspekt enligt socialarbetaren är att arbeta relationsbaserat samt 

kontinuerligt, hen motiverar detta med att målgruppen då kan komma till verksamheten ifråga 

vid behov av hjälp. Detta tolkas som att socialarbetaren upplever att genom ett relationsbaserat 

arbete byggs relationer mellan socialarbetaren och klienterna ifråga vilket skapar en tillit där en 

kontinuerlig kontakt med socialarbetarna ifråga bidrar till en större trygghet i att söka hjälp. 

Cemlyn beskriver i sin studie hur arbetet med gruppen kan förbättras och menar då på att arbetet 

bör ske aktivt och att en bör identifiera de romer som finns i olika områden och se till de behov 

som föreligger (2008). Turunen beskriver vidare att en kontinuitet i arbetet med den romska 

gruppen är viktig för att ett bra arbete ska kunna utföras (1995). Här kan en se att det föreligger 

likheter med respondentens åsikter gällande vikten av att i arbetet med romer arbeta med att 

bygga relationer med klienterna för att ett gott arbete ska kunna utföras och adekvat hjälp kunna 

ges.   

Socialarbetaren fortsätter med att uttrycka att hen inte upplever stora skillnader mellan arbetet 

med den romska gruppen och hemlösa personer med svenskt medborgarskap, med undantag att 

socialarbetaren i sitt arbete konstant stöter på fördomar. Hen säger att det är mycket fördomar 

från allmänheten det rör sig om, men att det är viktigt att förhålla sig professionellt till detta, det 

kan här tänka sig att respondenten har funderat kring hur dessa fördomar kan bemötas. Ahmadi 

och Lönnback beskriver i likhet med respondenten att en avgörande aspekt i arbetet med en 

annan kulturell grupp handlar om att reflektera kring olika föreställningar som allmänheten har 

kring gruppen i fråga samt hur detta påverkar ens yrkesroll (2005). Alla människor har fördomar, 

frågan är bara hur en handskas med dessa. Att socialarbetare som arbetar med grupper från andra 

kulturer försöker göra sig medvetna om sina egna fördomar samt reflekterar kring dessa kan 

tänkas bidra till att dessa fördomar minskar.  

Respondent 3 beskriver arbetet som utmanande i citatet nedan. 
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”Utmanande är det första ordet som kommer… därför att... just romerna har… den romska 

gruppen den är ju otroligt stor och komplex… det första ordet som dyker upp är utmanande.” 

(respondent 3) 

Socialarbetaren säger att det första ordet som uppkommer för att beskriva upplevelsen av arbetet 

är utmanande. Hen förklarar detta med att redogöra för att den romska gruppen är otroligt stor 

och komplex. Respondenten förefaller inte se gruppen som en homogen grupp i första hand och 

uttrycker därmed tankar som inte går i linje med Stier som menar att grupper som tillhör en 

annan kultur än den som anses svensk ofta utpekas som en homogen grupp. Stier beskriver hur 

personer ur exempelvis den romska gruppen tilldelas egenskaper utefter grupptillhörighet (2009). 

Socialarbetaren verkar inte ha dessa tankar utan förefaller snarare ha ett individbaserat synsätt på 

personer ur gruppen.  

Respondent 4 talar om hur hens syn på arbetet med romer har utvecklats.  

”Jag tycker att det är väldigt intressant… det är jobbigt i början men nu har jag jobbat länge 

med dom, man blir ju som en vän för dom också. Och… jag tycker att jag bara lär mig varje dag 

om dom. Att alla fördomar inte är riktiga fördomar egentligen, när man väl börjar lära känna 

dom. Dom är vanliga människor också. Jag gillar att jobba med romer, det gör jag.” 

(Respondent 4) 

Respondenten inleder med att beskriva sitt arbete som intressant och fortsätter att uttrycka det 

som jobbigt i början, men att det blir lättare efter att ha arbetat med gruppen över en längre tid. I 

likhet med det första citatet under avsnittet kan det här tänkas viktigt att bygga relationer med 

romska klienter. I likhet med respondent 5 upplever socialarbetaren att det finns fördomar kring 

den romska gruppen, dock uttrycker respondent 4 att hen själv haft fördomar kring gruppen, men 

att efter att ha arbetat med gruppen har dessa motbevisats. Här kan en se att respondenten själv 

har reflekterat över sina egna fördomar, både i början och över tid. Ahmadi och Lönnback 

redogör för vikten av att som socialarbetare medvetandegöra sina egna föreställningar, normer 

och värderingar. Författarna beskriver vidare att detta är av vikt för att kunna utföra ett bra 

socialt arbete med grupper från andra kulturer (Ahmadi & Lönnback, 2005). Författarna ger en 

bild av att socialarbetare först behöver reflektera kring sina egna tankesätt kring en viss 

företeelse för att kunna göra sig medveten om sina egna fördomar och sedan kunna reflektera 

kring vad dessa innebär och kunna arbeta med sina egna sätt att tänka. Detta kan bidra till att 
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fördomar minskar, att en finner nya förhållningssätt samt att kunskapen kring en grupp ökar. 

Respondenten beskriver hur en ökad kunskap kring gruppen lett till nya insikter samt en mer 

positiv syn på arbetet och pekar på detta sätt på vikten av en ökad kulturell kompetens, likt 

Jergeby och Harms Ringdahls tankar (1999).  

Gemensamt för alla respondenter är att de i sina upplevelser kring arbetet med den romska 

gruppen beskriver det som svårt på ett eller annat sätt med ord som utmanande, komplicerat samt 

jobbigt. Dessa svårigheter beskrivs grunda sig i olika aspekter, den första respondenten beskriver 

att det handlar om hen inte har samma verktyg i arbetet som med inhemska. Den andra 

respondenten säger att det är en stor och komplex grupp vilket gör arbetet utmanande. Den tredje 

respondenten beskriver att det var jobbigt i början, tills det att relationer byggts upp med 

klienterna. Fördomar är återkommande i alla intervjuer, två av citaten ovan tar upp fördomar som 

något centralt i sina första uttalanden kring arbetet. Det handlar om dels fördomar som finns hos 

allmänheten, men också hos socialarbetaren själv. Sammanfattningsvis ses fördomar som något 

som påverkar arbetet. Två av respondenterna ovan tar upp vikten av att bygga relationer i sitt 

arbete med gruppen och att detta är något centralt för att kunna utföra ett bra arbete, något som 

Jergeby och Harms Ringdahl (1999) tar upp som ett exempel på möjlighet för att kunna utveckla 

en kulturell kompetens.  

 

5.1.1 Positiva och negativa tankar kring arbetet  

 

Under detta avsnitt efterfrågades aspekter som respondenterna upplevde som mest positiva och 

negativa i arbetet. En strävan fanns att fånga mer personliga och känslobaserade tankar kring det 

arbete som respondenterna utför. Avsnittet inleds med det som socialarbetarna beskrev som mest 

positivt i sitt arbete med den romska gruppen. Citatet nedan visar hur respondent 5 resonerade 

kring detta. 

”För mig är det mest positiva att se att dom blir glada när vi kommer fram. Jag ska berätta ett 

exempel… Jag satt i tunnelbanan med min son… så ser jag en romsk kvinna, typ tio meter bort 

så skriker hon (smeknamn) och springer till mig. Jag tänkte ”det kan jag bjuda på”, men jag 

tänkte på min son, om han skulle tycka det var jobbigt… hon var jätteglad, kom fram och 

kramade och började fråga hur det var och så. Så gick hon, och jag frågade min son ”tyckte du 
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att det var jobbigt?” och min son svarade ”nej… du förstår väl, dom tycker du är en god 

människa, dom blir glada när dom ser dig”. Det ger mig mycket i det här jobbet. Just den 

känslan att, att jag har gjort något bra. När jag slutar med det här jobbet kan jag vara väldigt 

nöjd, jag har säkert hjälpt många, jag har inte förändrat deras liv men jag har hjälpt i dom 

stunder när dom behövde hjälp, då fanns vi där, det är viktigt för mig.” (Respondent 5) 

Det som upplevs som mest positivt enligt respondenten är att se att de romska klienterna bli 

glada. Hen fortsätter med att beskriva en situation där ett möte med en romsk klient uppstår i 

socialarbetarens privatliv, det centrala i utsagan tolkas som en känsla av att få tillbaka mycket i 

sitt arbete. Detta beskriver respondenten grundar sig i en känsla av att ha utfört något bra, i detta 

fall var det respondentens son som uttryckte att han kunde se hur glad klienten blev av att se sin 

förälder. Något som beskrivs som viktigt och som bidrar till en känsla av att känna sig tillfreds 

enligt socialarbetaren är faktumet att ha funnits där för målgruppen och hjälpt dem när det 

behövts. På detta sätt beskriver respondenten också en kontinuitet, att över tid ha varit och visat 

för gruppen att hjälp finns att få. På detta sätt förefaller misstänksamheten från gruppen ha 

minskat – vilket stämmer väl överens med Turunens tankar kring att arbeta kontinuerligt med att 

se till individernas behov för att kunna ge en adekvat hjälp och minska misstänksamheten 

(1995). Socialarbetaren visar med sitt uttalande på hur detta även ger hen som individ en 

tillfredställelse med sitt arbete.  

Respondent 2 beskriver på ett liknande sätt hur responsen från gruppen ger positiva känslor i 

yrkesrollen. 

”Jag får mycket tillbaka. I själva verket får jag tillbaka mer än jag erbjuder. Eftersom du vet, 

många saker är inte beroende av mig. Det är inte i min makt att göra det. Men ibland är jag 

lycklig och kan erbjuda vad du behöver. Och i det ögonblicket, är det allt ljus från deras ögon 

som ger mig en hel del tillbaka. Och detta är det mest positiva du kan få. Inget mer.” 

(Respondent 2) 

I likhet med respondent 5 ovan uttrycker respondent 2 att en av de mest positiva aspekterna i 

arbetet är känslan att kunna erbjuda hjälp som behövs. Respondenten beskriver att ”ljuset som 

uppstår i klienternas ögon” ger mycket tillbaka och att detta är det mest positiva som kan ges i 

arbetet, detta kan tänkas syfta på den lycka som klienterna visar. Socialarbetaren beskriver också 

att mycket inte är i hens makt att göra, men att det vid vissa tillfällen är möjligt att erbjuda det 
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som behövs. Det kan här tänkas att respondenten känner en maktlöshet att inte alltid kunna 

erbjuda vad som behövs, men när det är möjligt skapas en stor lycka utav det. Utsagan ger en 

känsla av att klienterna inom den romska gruppen inte tar för givet att få den hjälp som de 

behöver och är tacksamma när den hjälpen ges. Respondentens tankar kring att inte ha möjlighet 

att erbjuda adekvat hjälp till individer inom gruppen för tankarna till Marin Thorntons 

resonemang kring att majoritetssamhällets makt över den romska minoriteten exkluderar gruppen 

som därmed inte får den hjälp de behöver (2014). I detta fall kan respondentens tankar kring 

maktlösheten tolkas som att systemet inte använder sin makt för att erbjuda möjligheter att hjälpa 

denna grupp utan snara begränsa detta – vilket respondenten beskriver som en svårighet inom 

arbetet med den romska gruppen. 

Respondent 4 beskriver nedan liknande tankar som tidigare respondenter och resonerar även 

kring att den romska gruppen utgörs av positiva individer.   

”Att man ser att man gör nytta, tror jag… att känna att man gör nytta, att det behövs, det är nog 

det mest positiva. Människorna som kommer hit, är väldigt positiva. Dom är glada, självklart är 

dom arga och ledsna också, men det kan ju ha hänt nått i familjen, dödsfall eller vad som helst, 

men dom är oftast glada... nöjda.” (Respondent 4) 

Respondenten uttrycker att de mest positiva aspekterna i arbetet utgörs av att se att hen själv gör 

nytta samt de positiva känslor detta ger. Något socialarbetaren i likhet med respondent 5 

resonerar kring är att klienterna är glada och nöjda över hjälpen som tas emot. Detta skiljer sig i 

stor grad från vad tidigare forskning visar. Turunen hänvisar i sin studie till ett projekt som ägde 

rum mellan 70 – och 80-talet där den romska gruppen uttryckte att socialarbetare inte hade någon 

förståelse för deras behov medan socialtjänsten såg gruppen som krävande och oförmögna att 

samarbeta (1995, s. 125f). Här framkommer skiljaktigheter mellan tidigare forskning och det 

som respondenterna ovan beskriver. Dock finns en medvetenhet om att den romska gruppen i 

Turunens studie var bofasta i Sverige, vilket kan ha påverkat skiljaktigheten.   

Genomgående talar respondenterna kring känslan av att kunna hjälpa den romska gruppen, samt 

att detta skänker väldigt positiva upplevelser – en känsla av att göra nytta. Majoriteten av 

respondenterna beskriver individerna inom den romska gruppen som positiva och glada, detta 

kan tänkas innebära att det speglas en tacksamhet som individerna inom den romska gruppen 

visar gentemot respondenterna. Med sin studie kom Pucket fram till slutsatsen att den romska 
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gruppen generellt sätt inte använder sig av de sociala tjänster som erbjuds, enligt den empiri 

författaren samlade in var det om några, väldigt få romska klienter som besökte verksamheter 

som riktade sig till gruppen (2005). Samtliga respondenter beskrev under intervjuerna att de inte 

upplevde arbetet såsom Pucket beskriver. Snarare var respondenternas upplevelser att 

exempelvis alla besöksplatser ofta var helt fyllda samt att det saknades resurser att hjälpa alla de 

som sökte hjälp från respektive verksamhet. Tidigare forskning söker förklaringar på den romska 

gruppens begränsade kontakt med socialtjänsten, ett av de centrala svaren grundar sig i en rädsla 

hos gruppen att utsättas för diskriminering och utvisning (Cemlyn; 2008, Pucket; 2005). I 

respondenternas utsagor verkar detta inte vara fallet, det kan tänka sig att en tillit byggts upp 

mellan den romska gruppen och socialarbetarna. Detta kan tänka sig bero på att de arbetar 

relationsbyggande (se avsnitt 5.1) vilket skapar relationer. Dessutom arbetar inte någon av 

verksamheterna med myndighetsutövning vilket kan tänka sig bidra till mindre misstänksamhet 

från den romska gruppens sida. Den romska gruppen har en historia av diskriminering från 

statens sida genom lagstiftning som på olika sätt begränsat gruppens levnadsvillkor (Cederberg; 

2010, Lööw; 2015). En historia av att ha blivit diskriminerade under flera århundraden från 

statens sida kan ha bidragit till en misstänksamhet från den romska gruppen gentemot 

myndigheter. Att dessa verksamheter arbetar med att hjälpa gruppen till bättre förhållanden utan 

att utöva myndighetsutövning kan tänka sig förbättra relationen där emellan. Pucket beskriver en 

andra förklaring till varför den romska gruppen inte använder sig av olika sociala tjänster till 

följd av att gruppen inte är medveten om de sociala tjänster som erbjuds (2005). Då organisation 

tre arbetar med uppsökande arbete och har regelbunden kontakt med andra verksamheter kan det 

förefalla att detta bidrar till att den romska gruppen blir mer medveten om den hjälp de har rätt 

till och därav ökar kontakten mellan gruppen och socialarbetare.  

Mäkinen beskriver hur det skedde en utvidgning av EU i början av 2007, då Rumänien och 

Bulgarien blev medlemmar. Detta kom att innebära att romska EU-medborgare förflyttade sig 

för att tigga i andra länder i Europa (2011). Att fler romska EU-medborgare nu kom att få rätt till 

den fria rörligheten kan tänkas innebära att rädslan att utvisas har minskat, Pucket (2005) skrev 

sin studie innan denna utvidgning ägt rum och Cemlyn (2008) sin när detta var ett relativt nytt 

faktum. Detta kan innebära att förhållanden har ändrats sedan dess.  
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Under intervjuerna berördes ämnet kring vad som känns negativt på olika sätt i arbetet med den 

romska gruppen. En aspekt som kom upp under flera intervjuer var att det som kändes negativt 

för socialarbetaren handlade om samhällets system, inte på arbetet med gruppen i sig, vilket 

urskiljs nedan i ett citat från respondent 3. 

”Ja men det… ja det har hänt några gånger att jag har känt, att det har känts tufft och då har 

det varit att jag har känt mig maktlös. Det faller på formalia, gruppen hamnar utanför 

rättigheterna som kommer med att vara svensk medborgare.” (Respondent 3) 

Socialarbetaren upplever att det som känns mest negativt, eller tufft som hen beskriver det, 

grundar sig i en känsla av maktlöshet. Hen beskriver att denna maktlöshet beror på formalia, att 

den romska gruppen inte har tillgång till samma rättigheter som de med svenskt medborgarskap. 

Det kan här tänkas att socialarbetaren upplever att hen inte har samma redskap i arbetet med 

romska EU- medborgare som svenska medborgare, då gruppen faller utanför de sociala tjänster 

som de med svenskt medborgarskap har rättighet till. Baianstovu beskriver på liknande sätt hur 

svenska socialarbetare anser att socialtjänsten inte har tillräckliga redskap för att hjälpa etniska 

minoriteter (2012). Respondenten i fråga arbetar inte inom socialtjänsten, utan på en 

frivilligorganisation, men visar ändå på det mönster som Baianstovu (2012) talar om – att 

handlingsutrymmet vid socialt arbete med den romska gruppen är begränsat. 

Respondent 5 beskriver hur det sociala arbetet med den romska gruppen försvåras av, som hen 

beskriver det, ”systemfel”. 

”Ofta vårt eget samhälle, vi har många spärrar i vårt samhälle som normalt sätt fungerar för 

oss i Sverige, men när det kommer till den här gruppen då blir det bara stött och sten(…)Ett 

exempel, dom här människorna har rätt till akut sjukvård(…)Men, det funkar inte så, när vi 

kommer dit måste vi börja med att motivera personen i luckan och förklara deras jobb(…)Att bli 

bemött på det sättet, det är inte deras fel. Det är typiskt systemfel. Det är sånt som är svårt. Vi 

ber polisen göra saker, polisen har tusen anledningar till varför dom inte kan göra det… dom 

svåra delarna av arbetet, det är inte gruppen, det är vårt eget samhälle som gör det svårt att 

jobba med den här gruppen.” (Respondent 5) 

När respondenten resonerade kring vad som upplevs som mest negativt ansåg hen att det berodde 

på det svenska samhället som anses ha mycket spärrar, vilket försvårar arbetet med den romska 
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gruppen. Socialarbetaren uttrycker sig som att hen upplever motstånd i arbetet. Respondenten 

menar på att det som upplevs som svårt i arbetet inte har något att göra med själva målgruppen, 

utan det är samhället som skapar hinder. Denna problematik liknar den som respondent 3 

beskriver, det går att urskilja även här att det finns en maktlöshet i faktumet att gruppen inte har 

samma rättigheter som personer med svenskt medborgarskap.  

Gemensamt för respondenterna är att de beskriver att det som får arbetet att kännas negativt inte 

faller på individerna som de arbetar med, och inte heller enskilda individer i samhället. Det är 

snarare en strukturell problematik som beskrivs begränsa arbetet. Detta medför känslor av 

maktlöshet inför strukturen från socialarbetarna, känslor av att behöva kämpa i motvind och 

möta på hinder som skapas av formalia.  

 

5.2 Svårigheter och möjligheter i arbetet  

 

Under detta avsnitt görs en genomgång kring det respondenterna upplevde som de största 

svårigheterna i arbetet. Det som eftersträvats under detta avsnitt var att få fram det som ses som 

hinder i arbetet med gruppen. Frågor har även ställts kring socialarbetarnas upplevelser av de 

mest centrala möjligheterna. Respondent 3 beskriver nedan hur det uppstår svårigheter i 

kommunikationen.  

”Ibland kan jag bli ganska frustrerad över… svårigheten med att kommunicera, och det handlar 

inte bara om det här med språkförbistring, det handlar också om hur vi ser olika på saker och 

ting. Vad som är viktigt och inte viktigt… det kan vara lite frustrerande och samtidigt lärorikt… 

något man ska ha förståelse för.” (Respondent 3) 

Respondenten anser att en svårighet i arbetet handlar om kommunikationen samt att detta 

upplevs som frustrerande. Hen förklarar att detta inte enbart handlar om att socialarbetaren och 

klienten inte förstår varandra språkmässigt, utan att det också finns skiljaktigheter i synen på vad 

som anses viktigt. Socialarbetaren anser att detta är frustrerande men poängterar att det är 

lärorikt. Jergeby och Harms-Ringdahl beskriver i linje med respondenten vikten av att respektera 

olikheter samt att acceptera oliktänkande i arbetet med grupper från andra kulturer. Författarna 

beskriver vidare att detta är en del av att utveckla kulturell kompetens (1999). Stier beskriver på 



39 

 

ett liknande sätt vikten av att som socialarbetare ha förståelse för att personer i ett möte kan ha 

olika syn på hur ett visst problem ska handskas med (2005).  

Respondent 6 beskriver nedan att en svårighet i arbetet med gruppen är när riktlinjer inte 

fullföljs.  

”Det svåraste är när övriga, socialtjänsten inte lever upp till förväntningar som finns. Det finns 

ett ansvar för socialtjänsten, för dom medborgare som befinner sig på deras 

upptagningsområde. Spelar ingen roll om dom kommer från EU. Sociala myndigheter har 

ansvar för dom och i och med att det är människor, det säger sig självt att det måste finnas 

översyn över målgruppen. Politiskt, har det kommit riktlinjer för hur man ska agera. Det är inte 

alla som fullföljer det här, exempelvis barnärende, det är ju stadsdelarna och kommunerna som 

ska kliva in och göra en utredning och eventuellt omhänderta, det är förbjudet att sova med barn 

ute i en bil i Sverige. Dom fullföljer inte det, det tycker jag är det svåraste.” (Respondent 6) 

När respondenten resonerar kring upplevelser av svårigheter i arbetet beskriver hen att detta 

framkommer när övriga inte lever upp till sitt ansvar. Socialarbetaren säger att socialtjänsten är 

en myndighet som inte fullföljer politiska riktlinjer och talar här om ett strukturellt problem i 

likhet med vad socialarbetarna har talat om tidigare (se avsnitt 5.1.1). Då verksamheten som 

respondenten arbetar på inte har makten att ta beslut kan det tänkas att en frustation uppkommer 

då de som kan ta besluten, inte gör detta när det behövs. Socialarbetaren fortsätter nedan med att 

tala kring hur detta påverkar hens handlingsutrymme.  

”För att då är våra möjligheter att påverka väldigt små för det måste gå via ledningen och det 

är en lång process tills vi kommer till skott och ärendet har hunnit avskrivas. Det är det som jag 

uppfattar som mest problematiskt med jobbet, jag känner att även om viljan finns hos 

socialtjänsten att jobba med målgruppen… åter igen, det är samma rädsla och samma okunskap 

som allmänheten visar. Det är inget prioriterat, så är det.” (Respondent 6) 

Socialarbetaren förklarar att organisationens påverkansmöjligheter är väldigt små då beslut måste 

gå via ledningen. Hen beskriver att socialtjänsten verkar ha en vilja att arbeta med gruppen men 

att det inte prioriteras. Respondenten beskriver hur detta grundar sig i rädsla och okunskap riktat 

mot gruppen och jämför detta med allmänheten. Baianstovu studerade hur Sveriges socialtjänst 

förstod kulturell mångfald samt huruvida socialtjänstens beslut påverkades av samhällets normer. 



40 

 

Socialarbetarna ansåg att problematik kring arbetet berodde på bristande kulturkompetens kring 

gruppen samt att det behövdes en ökad kunskap för att förbättra arbetet (2012). Walsh och 

Krieger redogör på liknande sätt som respondenten att det råder en bristande kunskap hos 

socialarbetare gällande den romska gruppens kultur och historia, samt att okunskapen tenderar 

att grunda sig på stereotypa föreställningar (2007). Det författarna beskriver liknar den okunskap 

som respondenten beskriver. Om myndigheter saknar kunskap kring en kulturell grupp kan detta 

tänkas bidra till att stereotypa föreställningar kring gruppen ökar. Dessa stereotypa 

föreställningar som samhället har mot den romska gruppen kan innebära att de inte blir sedda 

utefter deras individuella förmågor, utan utefter stereotypa generaliseringar. Ur ett 

stämplingsteoretiskt perspektiv kan det ses som att den romska gruppen blir stämplad av 

samhället. Becker talar om hur grupper i samhället pekar ut individer som ”avvikare” och att 

detta sker i ett samspel, genom att bli stämplad som ”avvikare” hamnar de stämplade individerna 

utanför samhället (Heidengren & Wästerfors, 2008). I detta fall bidrar samhällets 

generaliseringar på detta sätt till att den romska gruppen ses som avvikande, och därmed hamnar 

utanför samhället. Respondenten antyder i citatet ovan att okunskap och rädsla hämmar arbetet 

med gruppen och det kan därför ses som att denna stämpling från samhället påverkar den romska 

gruppens möjligheter till att erhålla adekvat hjälp. 

På frågan om respondenternas syn på möjligheter i arbetet, aspekter som kan föra arbetet framåt 

och vara konstruktivt var något återkommande att se olika projekt som en möjlighet att stärka 

den romska gruppen. En annan aspekt som tenderade att ses som en central möjlighet var vikten 

av att se de romska klienterna som enskilda individer, inte en homogen grupp, vilket respondent 

3 nedan beskriver vikten av.  

”Det som är viktigt i vårt arbetssätt är att inte se personerna som en homogen grupp, utan att se 

individerna… det som kan föra arbetet framåt, att vi ser dom som individer… jag tycker 

personalen som jobbar här är jätteduktiga på att lära sig vad dom heter. Det betyder 

jättemycket.” (Respondent 3) 

Respondenten beskriver att en central möjlighet som för arbetet framåt är att inte se klienterna 

som en homogen grupp, utan se till individerna. Turunen beskriver hur arbetet med den romska 

minoritetsgruppen kan utvecklas i framtiden och redogör för hur ett individbaserat arbete 

minskar gruppens misstänksamhet mot socialarbetare. Turunen beskriver att en av de viktigaste 
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aspekterna i arbetet är att se till enskilda individer och dess behov, då romer inte är en homogen 

grupp (1995). Respondenten beskriver i likhet med Turunen att den romska gruppen utgörs av 

enskilda individer med olika behov och egenskaper. Att individer inom den romska gruppen 

uppskattar att socialarbetare lär sig deras namn, kan visa på att de är vana vid att betraktas som 

en homogen grupp med samma egenskaper. Det kan tänkas att genom att se till individerna, 

deras unika egenskaper och lära sig deras namn bidrar detta till att bygga en relation mellan 

socialarbetaren och personer inom den romska gruppen.  

Att arbeta med projekt beskrivs enligt respondent 4 som konstruktivt.  

”Jag tänker lite såhär, jag var på studiebesök i Norge… och dom har börjat med en sygrupp som 

lär kvinnorna sy. 35 stycken utav dom kvinnorna, säkert fler, har återvänt till Rumänien och 

arbetar som sömmerskor. Det kan ju utvecklas här också. Jag tror att många ser att dom inte vill 

arbeta men… många av dom vill det… men dom får inget. Det är helt omöjligt och det gäller 

nästan alla EU-migranter. Kan inte svenska, vem vill anställa någon som inte kan svenska? Sen 

är det många, många är rädda för romer, romerna kommer bara stjäla. Jag tror mer på att man 

ska försöka utbilda dom… hjälpa åtminstone. Det blir en liten start.” (Respondent 4). 

Respondenten beskriver att en stor möjlighet i arbetet är att starta projekt som kan stärka den 

romska gruppen på olika sätt. Hen exemplifierar detta med ett projekt i Norge, där kvinnor efter 

att ha deltagit i projektet har fått arbete i Rumänien. Socialarbetaren skildrar hur många har en bild 

av att romer inte vill jobba och fortsätter med att säga att detta inte stämmer. Även här kan alltså 

urskiljas hur stereotypa föreställningar finns kring den romska gruppen. Hen redogör för att fallet 

snarare är att de vill jobba men att ingen vill anställa romska personer. Respondenten beskriver 

detta som resultatet av språkförbistringar samt en rädsla riktad mot gruppen, grundad i fördomar 

som handlar om att romska personer stjäl.  Mäkinen beskriver i likhet med respondenten att romer 

saknar möjlighet att få ett arbete och därmed har liten eller ingen möjlighet att försörja sig på ett 

sätt som tillåter gruppen att uppfylla de grundläggande behoven i livet (2013). Detta går att se i 

linje med stämplingsteorin, Becker beskriver hur grupper som inte följer samhällets oskrivna regler 

blir stämplade som avvikare. Beteenden som enligt majoritetssamhället uppfattas som udda 

tenderar att placera grupper i fack som ”utanför” det resterande samhället (Heidengren & 

Wästerfors, 2008). Lööw redogör för att negativa föreställningar kring den romska gruppen 

ständigt reproduceras samt att dessa går att se i Sverige idag, där stereotyper som ”kriminella” 
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skapas (2015). Lööws beskrivning är ett exempel för det Becker redogör för, då den romska 

gruppen blir associerade med negativa föreställningar – hela gruppen blir på ett sätt stämplade, 

exempelvis som ”sådana som stjäl” eller ”sådana som inte vill jobba”. Respondenten beskriver hur 

denna process starkt påverkar gruppens möjligheter i samhället, då många av de romska EU-

medborgarna vill arbeta men inte får arbete på grund av de negativa egenskaper som tillskrivits 

gruppen. 

 

5.3 Kulturella aspekter  

 

Under detta avsnitt redovisas respondenternas centrala tankar kring hur kulturella aspekter 

påverkar arbetet. Gemensamt för alla respondenter var att de ansåg att den romska gruppens 

kultur på ett eller annat sätt påverkar det sociala arbete de utför. Även tankar kring hur en lär sig 

om kulturen kom upp i alla intervjuer, dock uppkom här tydliga skiljaktigheter som visas under 

detta samt nästkommande avsnitt (5.3.1).  

Respondent 3 beskriver nedan att kulturen blir viktigare för gruppen på grund av deras utsatta 

situation. 

”Jag tänker att romerna som har en sån historia, och som lever fortfarande 2015, under dem 

premisserna i sina hemländer. Jag kan aldrig till hundra procent förstå deras kultur, samtidigt 

kan jag ju se att … på grund av den situationen som de lever i blir kulturen ÄNNU viktigare, för 

det är den som håller ihop gruppen och gemenskapen. De kan mötas oavsett vem man är, och 

konstatera att okej du är också rom, då har de en gemensam måttstock på vad som är viktigt i 

deras tillvaro och sådär.” (Respondent 3) 

Socialarbetaren förklarar att kulturen för den romska gruppen är väldigt viktig på grund av att de 

historiskt fram till idag har levt under dåliga förhållanden. Hen menar att detta bidrar till att 

kulturen blir viktigare för gruppen och bidrar med en gemenskap. Turunen (1995) beskriver hur 

den romska gruppen historiskt, fram till idag blivit utsatta för diskriminering. Författaren menar 

att med kunskap om gruppens historia kan en förståelse för romers behov av att värna om sin 

kulturella identitet utvecklas. Socialarbetare som deltog i Turunens studie ansåg även att det 

krävs en ökad kunskap om gruppens historia för att kunna förbättra arbetet (1995). Detta kan 

liknas vid socialarbetarens resonemang som visar en förståelse för varför kulturen ses som viktig 
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av gruppen med hänvisning till deras historia av utsatthet. Respondenten beskriver att en 

kulturell grupp kan ”ha en gemensam måttstock” och förklarar att detta innebär att de har 

liknande syn på vad som anses viktigt. Stier (2009) beskriver en företeelse som kallas för 

etnocentrism som går att se i linje med detta. En del av etnocentrismen innebär att den egna 

gruppens kultur används som måttstock i värderandet av andra kulturer. Detta kan innebära att 

den egna kulturen ses som den rätta (Stier, 2009). Den romska gruppen har blivit utsatt för 

diskriminering under århundraden och lever än idag på många sätt under dessa premisser. Detta 

kan tänkas leda till att den romska gruppen på många sätt blir exkluderade från det resterande 

majoritetssamhället och att gruppens sammanhållning på detta sätt växer sig starkare.  

Respondent 6 redogör nedan för hur en kan lära sig om den romska kulturen.  

”Kultur det är någonting man i viss grad kan läsa sig till, men samtidigt handlar väldigt mycket 

kulturkunskap om fingerkänslighet… just att förstå och sen hantera skillnaderna mellan kulturer. 

(…) Konkret svar på din fråga är att man måste ha mycket kunskap om hur människan fungerar, 

man måste ha tid att anamma och närma sig kulturen. Och att sålla bort alla förutfattade 

meningar som man har kvar och bär med sig.” (Respondent 6) 

Socialarbetaren beskriver hur en genom att läsa kan erhålla kunskap om en viss kultur. Hen 

förklarar dock att det inte går att lära sig att förstå och hantera skillnader mellan kulturer genom 

att enbart läsa i en bok. För detta krävs enligt respondenten kunskap om hur människan fungerar, 

tid för att närma sig kulturen samt att sålla bort förutfattade meningar. Respondentens tankar 

kring detta går i likhet med Jergeby och Harms Ringdahl som menar att en kulturell kompetens 

kan utvecklas genom erfarenheter av att möta andra kulturer (1999). Respondenten uttrycker 

liknande tankar då hen säger att det krävs tid för att närma sig kulturen. Socialarbetaren pekar 

här på vikten av att ha tid i det sociala arbetet för att utveckla en kulturell kompetens för att 

kunna se bortom de fördomar som finns kring gruppen. Stier beskriver hur fördomar kring 

grupper kan bidra till att denna grupp blir negativt förankrad och ses som homogen (Stier, 2009). 

Sett till detta kan respondentens tankar kring att få tid att närma sig andra kulturer ses som ett 

sätt att se bortom fördomarna och därav inte se gruppen som homogen. 

Sammanfattningsvis talade många av respondenterna om vikten av att visa förståelse för den 

romska gruppens kultur, som också uttrycktes vara viktig för gruppen. Gemensamma tankar hos 

många av respondenterna handlade om att det inte alltid var lätt att nå en förståelse för den 



44 

 

romska gruppens kultur, men att det var viktigt att visa respekt även när en inte förstod. 

Majoriteten av respondenterna uttryckte även vikten av att lära sig om den romska gruppens 

kultur, något som även Stier (2009) anser viktigt för att kunna utföra ett bra socialt arbete. 

 

5.3.1 Att som socialarbetare släppas in i den romska gruppen  

 

Under detta avsnitt presenteras upplevelser kring faktorer som påverkar huruvida en som 

socialarbetare släpps in i den romska gruppen samt tankar kring vad detta beror på. Dynamiken 

inom den romska gruppen och hur detta påverkar relationen mellan socialarbetaren och gruppen 

är något som tenderade att diskuteras av respondenterna. En central aspekt vid samtliga 

intervjuer var att detta ämne aldrig diskuterades av respondenten utan att relatera detta till 

kulturella aspekter samt dess påverkan på relationsbyggande processer. Socialarbetarna 

tenderade att diskutera att det är väsentligt i arbetet med romer att visa intresse av att lära sig av 

den romska gruppen samt vikten av att behandla gruppen med respekt och inte se romer som en 

homogen grupp, utan som individer med sina egna behov. Respondent 3 beskriver nedan hur 

viktigt det är med en ömsesidig respekt i arbetet.  

”Det känns som att dom har respekt för mig och dom har släppt in mig, och likadant som jag sa 

förut, när vi ses på stan är de väldigt noga med att komma fram och hälsa ordentligt, gärna 

pussa på kinden och sådär. Det blir en ömsesidig respekt, och jag tror att det är det som är 

viktigt. Att dom känner att jag har respekt för dom. Jag förstår inte alltid, men jag respekterar. 

Det är det som är det viktiga. Men det är inte lätt alla gånger.” (Respondent 3). 

Respondenten beskriver här vikten av att respektera det som inte förstås, vilket i sig ger respekt 

tillbaka från den romska gruppen. På detta sätt beskriver respondenten en kulturell kompetens 

sett till Jergeby och Harms Ringdahls beskrivning som menar att kulturell kompetens handlar om 

att respektera olikheter och acceptera oliktänkande (1999). Även Stier (2009) talar om att en 

viktig del i kulturell kompetens är att kunna vara flexibel och mottaglig för andra sätt att se på 

hur ett visst problem ska handskas med. Respondentens utsaga visar på detta sätt hur kulturell 

kompetens bidragit till en förbättrad relation med den romska gruppen – att hen blivit insläppt. 

Respondent 5 beskriver nedan att kulturkompetens är en viktig tillgång i arbetet.  
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”Ja, jag känner att jag släpps in i gruppen (...) Genom att umgås med dom, att konsekvent, 

återkommande besöka dom. Prata med dom. Visa vilka vi är, vad vi kan göra, aldrig, aldrig visa 

att vi kan göra mer än vad vi kan göra så att dom aldrig får falska förespeglingar. Ge en klar 

bild på vad vi gör. Och sen lyssna. Och det är det som är det fantastiska med den här 

verksamheten, att vi har språk- och kulturkompetens.” (Respondent 5). 

Socialarbetaren upplever att hen släpps in i gruppen och beskriver att detta har möjliggjorts 

genom att konsekvent umgås med dem samt vara lyhörd. Respondenten förklarar hur språk- och 

kulturkompetens ger möjlighet till detta. Citatet kan tolkas som att den romska gruppen har en 

relativt liten misstänksamhet mot respondentens organisation, och detta kan tänkas ha ett 

samband med hur respondenten beskriver vikten av att tydligt beskriva för den romska gruppen 

hur de jobbar och vad de kan göra. Turunen menar, liksom respondenten, att om den romska 

gruppen får insyn i det sociala arbetet och känner sig involverade minskar misstänksamheten 

från gruppen gentemot myndigheter (1995). Respondenten beskriver även att den kulturella 

kompetensen spelar en roll i att kunna släppas in i den romska gruppen, vilket även Cemlyn 

(2008) och Pucket (2005) talar om. På detta vis kan det tolkas att respondenten ser kulturell 

kompetens som något viktigt för arbetet med den romska gruppen.   

Till skillnad från resterande respondenter beskriver respondent 1 nedan en upplevelse av att inte 

släppas in i den romska gruppen.  

”Neej. Absolut inte. De vill inte ha någon i den gruppen, de vill ha sin identitet och sin… det är 

deras självkänsla det är ju det som är inom deras kultur. Dom kallar oss ”icke-romer” då… ska 

man inte vara insläppt, så att det oerhört viktigt för dom, de vill inte komma in i vår kultur, utan 

de vill behålla sin kultur och det är det som de kämpar för.”(Respondent 1). 

Respondentens utsaga skiljer sig starkt från övriga respondenters och nämner inte saker som 

ovan tagits upp kring förståelse för den romska gruppens misstänksamhet samt vikten av respekt 

och tydlighet. Respondenten förefaller väldigt säker kring sin ståndpunkt och beskriver en 

homogen grupp, exempelvis genom att säga att ”dom” inte vill ha någon i sin grupp. Stier 

beskriver hur grupper tillhörande andra kulturer än de som anses svenska ofta pekas ut som 

homogena grupper, vilket kan leda till att individer ur denna grupp direkt kopplas till egenskaper 

som tilldelats gruppen utan anledning. Detta beskriver Stier bildar ett ”vi” och ”dom” som gör att 

personer kan förväntas bete sig på ett visst sätt redan innan ett möte ägt rum, vilket i sig handlar 
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om fördomar (Stier, 2009). Ur denna synvinkel kan det tänkas att respondenten ser den romska 

gruppen som homogen då hen beskriver att alla ur gruppen tänker likadant, och därav förväntar 

sig att inte bli insläppt i gruppen. Detta kan tänkas försvåra socialarbetarens möjligheter till att 

skapa en sådan relation att hen blir insläppt i gruppen. Om en ser detta i linje med kulturell 

kompetens kan respondentens beskrivelse ses i linje med Tryggeds alternativa beskrivning av 

vad kulturell kompetens kan innebära. Författaren beskriver att kulturell kompetens enligt ett 

synsätt utgår ifrån tillhörighet, det vill säga att kulturkompetens definieras utifrån vilken grupp 

en tillhör i samhället (Trygged, 2013). Då respondenten beskriver en sådan stark linje mellan två 

olika kulturer samt att en inte kan komma över denna linje, kan detta innebära att denna 

inställning påverkar bemötandet samt huruvida en blir insläppt.  

 

5.4 Fördomar och diskriminering   

 

Något centralt som urskilts i respondenternas utsagor var fördomar samt diskriminering kring 

den romska gruppen, både historiskt men främst idag. Alla socialarbetare diskuterade att dessa 

fördomar förekommer idag på olika sätt och detta kom ofta på tal innan en fråga hade ställts 

angående fördomar eller diskriminering. Majoriteten av intervjupersonerna ansåg att det finns en 

antiziganism inom majoritetssamhället vilket påverkar romers möjligheter i samhället. 

Respondent 3 beskriver nedan sina tankar om hur fördomar kring den romska gruppen kan 

urskiljas i dagens Sverige.  

”Så fort det är en som är mörkhårig… så blir det per automatik, att om en rom har begått en 

kriminell handling ses det allvarligare än när en svensk gör det. Människan funkar så, vi söker 

bekräftelse på det som vi redan tror oss veta. Och så är det vad man säger ”JA! Det var ju det 

jag visste, de är bara tjuvar och banditer!” bara för att man ser en som begår ett brott. Det är 

möjligt att det är mina egna fördomar som talar nu men jag tycker jag har sett det och hört det i 

media när det har rapporterats om olika brott.” (Respondent 3) 

Här resonerar respondenten kring fördomar som finns i samhället och börjar med att uttrycka att 

det ses som mer allvarligt från allmänhetens sida när ett brott begås av en mörkhårig person, som 

exempelvis en rom, jämfört med en med ”svenskt utseende”. Socialarbetaren fortsätter med att 

hen tror att det bygger på att människor söker efter att bekräfta faktumet att ett visst beteende 



47 

 

tillhör en viss grupp. Stier redogör för hur grupper som har en annan kultur än vad som anses 

svensk ofta pekas ut som en homogen grupp, där alla inom gruppen tillskrivs samma egenskaper. 

Om en person tros tillhöra exempelvis den romska gruppen som betraktas som exempelvis 

”kriminella”, kan detta innebära att en person som tillhör denna grupp får dessa egenskaper 

tillskrivna utan någon faktisk anledning. Detta kan innebära att en person letar efter och 

uppmärksammar sådant som bekräftar den stereotypen, det som däremot går emot stereotypen 

bortförklaras eller ignoreras. Genom denna process uppfylls och förstärks stereotypen ifråga. 

Stereotyper kan tillskriva negativa attityder på en hel grupp som gör att en person förväntar sig 

ett negativt beteende från en person, innan ett möte överhuvudtaget har ägt rum, på grund av 

personens grupptillhörighet (Stier, 2009). Processerna Stier redogör för liknar socialarbetarens 

beskrivning där hen på liknande sätt resonerar kring hur människor söker bekräftelse på det de 

tror sig veta. De upplevelser respondenten ger uttryck för uttrycker en process som medför att 

romska EU-medborgare inte blir sedda som enskilda individer med unika egenskaper, utan 

istället blir betraktade som en homogen grupp med specifika egenskaper. Detta kan bidra till att 

ytterligare begränsa dessa individers möjligheter till att integreras i samhället. 

Nedan följer ett citat där respondent 6 beskriver hur det finns en antiziganism i samhället.  

”Den romska gruppen är avvikande från normen. Hatet har trädit fram med hjälp från media... 

Det finns en företeelse som är inlärd i svensk kultur, våra egna romer man har misslyckats 

ganska rejält i Sverige med, dom som kom hit på 1500-talet, det finns en antiziganism i samhället 

som man bär på av nån anledning. Detta finns kvar, i mångt och mycket handlar det om rädsla, 

jag med min invandrarbakgrund kan tänka att… rädsla för det okända… är dominerande i 

Sverige (…)Jag har funderat många gånger på det och… det är lättare att hata än gilla saker 

man inte begriper sig på. Vi som socialarbetare kan skapa förståelse kring målgruppen, varför 

dom är här och så vidare, blir en helt annan förståelse. Genom förståelse och kunskap 

försvinner väldigt mycket av det rasistiska tänkandet!” (Respondent 6) 

Respondenten inleder med påståendet att den romska gruppen är avvikande från normen. Detta 

är någonting som kommer väldigt rakt på sak, respondenten förefaller väldigt övertygad om att 

detta är fallet i samhället. Becker beskriver hur regler och normer skapas av olika grupper i 

samhället, det är dessa grupper som pekar ut regelbrytare som avvikare. När individer, i detta fall 

den romska gruppen, bryter mot en viss regel, eller allmänheten anser att olika regler inte följs 
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börjar gruppen ses som avvikande. Beteendet som uppfattas som annorlunda av omgivningen 

beskriver Becker bidrar till att dessa ”avvikare” placeras i ett fack som utanför 

majoritetssamhället (Heidengren & Wästerfors, 2008). Socialarbetaren beskriver hur den romska 

gruppen är avvikande från de svenska normerna likt den process som Becker beskriver. Genom 

att avvika från normerna i det svenska samhället blir de stämplade – vilket kan stärka fördomar 

riktade mot gruppen samt försvåra för dem att integreras i majoritetssamhället. Respondenten 

beskriver också att socialarbetare har möjlighet att skapa en annan förståelse som minskar det 

stämplande tänkandet. På detta sätt beskriver respondenten hur en minskad stämpling kan vara 

resultatet av en ökad förståelse kring den romska gruppen. 

Socialarbetaren beskriver att antiziganism sprider sig med hjälp av media. Detta går att se i linje 

med FN:s rasdiskrimineringskommittés uttryckta oro kring hets mot folkgrupp, som pekar på att 

det har skett en ökning av rasistiska tankar i media samt på olika nätbaserade sidor (Committee 

on the Elimination of Racial Discrimination, 2013). Detta är inte ett nytt fenomen enligt 

Cederberg som beskriver hur tidningar i Europa bedrivit hets mot den romska gruppen (2010). 

Det kan tänkas att media bidrar till att sprida negativa fördomar kring gruppen på ett snabbt sätt 

till en stor del av befolkningen, vilket i sin tur stärker antiziganismen i samhället. Detta stämmer 

också överens med van Dijk som menar att fördomar och diskriminerande förhållningssätt är 

inlärda beteenden som influeras av media (2005).    

Respondenterna är verksamma inom en viss kontext men står inte på grund av detta helt utanför 

samhället och de föreställningar som råder. Därav torde även socialarbetare påverkas av detta, 

vilket kan urskiljas då respondent 2 nedan beskriver skillnader mellan olika romska grupper.  

”Den ungerska zigenaren är mer aggressiv än den rumänska. Jag jobbar med dem, med 

ungerska zigenare, och jag vet. De fortsätter inte med tiggeri, men de kommer på natten, in i ditt 

hem och de stjäl allt vad de kan. Och de dödar dig om du vaknar.” (Respondent 2) 

Respondenten säger sig veta att ungerska romer är mer aggressiva än rumänska, vetskapen om 

detta motiveras med att hen arbetar med den här gruppen. Socialarbetaren säger att de slutar 

tigga och istället gör inbrott i människors hem då de stjäl allt de kan samt dödar de som vaknar. 

Vad respondenten grundar dessa antaganden på står oklart men citatet visar på hur respondenten 

tillskriver hela gruppen ungerska romer samma egenskaper. Detta går att se i linje med Stiers 

(2009) beskrivning av hur en kulturell grupp, som inte tillhör vad som ses som en svensk kultur, 
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tenderar att betraktas som en homogen grupp. Stier beskriver att denna process går att se som ett 

fördomsfullt tänkande, då personer som ser en grupp som homogen kan förvänta sig ett visst 

beteende från en person tillhörande gruppen redan innan ett möte har uppstått (2009). Det går att 

urskilja denna process i utsagan ovan där respondenten uttrycker sig veta att personer som 

kommer från den specifika gruppen har dessa egenskaper, hen verkar ha gjort detta till en 

generell kunskap. Att socialarbetaren beskriver en sådan stark bild av gruppen kan tänkas 

påverka hur hens professionella yrkesroll gentemot denna grupp påverkas av detta tankemönster. 

Exempelvis kan det tänkas att detta kan påverka hur mötet kommer gå till mellan respondenten 

och en ungersk rom, då det beskrivs att hen möter denna grupp i sitt arbete. Det som kan tänkas 

bli problematiskt i dessa sammanhang är att det skapas stereotypa föreställningar kring en 

specifik grupp, som kan innebära att individerna inom gruppen inte ses som enskilda individer, 

utan stämplas med negativa egenskaper – i det här fallet som ”mördare”. 

 

5.5 Tankar kring framtiden 

 

När det talades kring hur socialarbetarna såg på framtiden förekom skiljaktigheter kring hur de 

ansåg att socialt arbete bör ske med den romska gruppen framöver. Vissa av respondenterna 

ansåg att det sociala arbetet helt bör ske i hemlandet, medan somliga såg detta som omöjligt. 

Detta då de ansåg att det inte kommer ske en förändring i Rumänien som tillåter en positiv 

utveckling på grund av exempelvis strukturella problem. Respondent 1 ger nedan uttryck för 

tankar kring att hjälp till den romska gruppen bör ges i hemländerna. 

”Det går ju inte att ha de svenska normerna när man jobbar med gruppen och jag tror inte vi 

kan hjälpa de här, utan jag har ju kommit fram till att en förändring för den gruppen måste ske 

på deras villkor i Rumänien.” (Respondent 1) 

Socialarbetaren arbetar inom organisation 1, och som hen beskriver finns en tanke kring att det 

sociala arbetet i Sverige med ”de svenska normerna” inte är anpassat för att kunna ge adekvat 

hjälp till den romska gruppen. Hen anser vidare att hjälpen bör utvecklas i exempelvis Rumänien 

för att på bästa sätt hjälpa gruppen till bättre förhållanden. Verksamheten som socialarbetaren 

arbetar på har varit aktiv sedan flera decennier tillbaka, och har börjat arbeta med romska EU-

medborgare som målgrupp sedan bara några år tillbaka. För ett antal år sedan hade 
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organisationen personer med svenskt medborgarskap som målgrupp. Denna inställning som 

beskrivs av socialarbetaren kan tänkas grunda sig i att hen upplever att arbetet på arbetsplatsen 

har ändrats till något nytt som har krävt en anpassning från verksamhetens sida. I följande citat 

kan en utläsa hur respondenten fortsätter med att skildra en uppfattning kring att hjälpen som 

romska EU-medborgare tar emot påverkar den sociala hjälp som andra grupper erhåller.  

”En viss anpassning måste ske men samtidigt kan jag känna att när det blir bekostat på andra 

grupper… är det inte bra för resurserna är begränsade” (Respondent 1) 

I detta citat resonerar socialarbetaren kring att den romska gruppens mottagande av sociala 

tjänster påverkar hjälpinsatser för andra grupper. Hen fortsätter med att förklara att en 

anpassning måste ske för att denna hjälp ska kunna ges. Då organisationen varit verksam i 

flertalet år och tidigare enbart arbetat med svenska medborgare kan det tänkas att detta påverkar 

inställningen gentemot nya grupper då en anpassning måste ske. Detta kan tänkas skilja sig från 

verksamheter som har startats med syfte att arbeta för exempelvis romska EU-medborgare. 

Respondent 6 ställer sig kritisk till att hjälp endast ska aktualiseras i Rumänien, vilket går att 

urskilja i citatet nedan.  

”Jag tycker att… dom som säger att arbetet och resurser ska aktualiseras i Rumänien, är helt fel 

ute. Det är ett svart hål. Många miljoner rumäner är lika fattiga som romer, vad är det som 

säger att romerna ska få hjälp innan dom andra rumänerna? Och… jag… är för att man ska 

jobba både här och i Rumänien, se en generell bild. Enligt deras lagstiftning kan vi inte göra 

skillnader på romer och rumäner… och jag tror också att alla lagstiftare som lagstiftar för 

romer begår politiskt självmord, det är det som är problemet, dom måste kringgå det här. Dom 

måste… komma på fötterna ekonomiskt och fortsätta utveckla sociala förmågor att hjälpa fattiga 

människor.” (Respondent 6) 

Socialarbetarens åsikter kring hur hjälpen bör utvecklas i framtiden avviker starkt och rentav 

kritiserar det respondent 1 uttryckt ovan. Resterande respondenter med undantag från 

socialarbetarna på organisation 1 delar samma ståndpunkt som respondent 6 och anser att hjälpen 

bör aktualiseras i både Sverige samt att det ska arbetas för bättre förhållanden i gruppens 

hemländer. De fyra socialarbetare som uttrycker denna åsikt arbetar på två organisationer som 

har startats med enbart syftet att hjälpa EU-medborgare. Även om dessa socialarbetare inte kan 
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representera hela sina verksamheter kan ändå en skillnad samt ett mönster urskiljas mellan 

organisationerna.  

Respondenten beskriver att ett hinder i att hjälpa romska EU-medborgare i Rumänien handlar om 

en brist på politiker som arbetar för gruppens rättigheter. Cederberg beskriver hur det efter EU:s 

utvidgning har bedrivits mycket hets mot folkgrupp i bland annat media. Trots detta säger 

författaren att det inte har kunnat urskiljas protester från politiker i Europa (Cederberg, 2010). 

Detta liknar den problematik som respondenten beskriver uppstår när inga politiker står upp för 

gruppen offentligt. Det kan tänkas att detta leder till att den romska gruppens situation blir 

svårföränderlig. Turunen beskriver hur alla romska grupper i Europa har blivit utsatta för 

diskriminering samt att de än idag har fastnat i marginalisering (1995). Faktumet att de har 

fastnat i en ond cirkel av utsatthet kan tänkas bero på det som respondenten talar om, och som 

tidigare forskning pekar på - att Europas politiker, som är en del av majoritetssamhället, inte 

prioriterar ett arbete för förändring av den romska gruppens villkor. 

 

6. Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 

 

Studien har använt sig av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer samt ett 

hermeneutiskt tolkningsperspektiv. Detta har medfört för- och nackdelar. Kvalitativ metod med 

intervjuer valdes då studiens syftade att söka svar på socialarbetares egna upplevelser, vilket 

ansågs kunna uppfyllas genom intervjuer. Ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv valdes då jag 

gick in i forskningsprocessen med en förförståelse och ville få en djupare förståelse för hur detta 

påverkar de resultat som skulle framkomma samt slutsatser som skulle dras, vidare ville jag med 

se hur min egen förförståelse förändrats under forskningsperioden.  

Fördelar med metoden är att den gett mig verktyg för att beskriva samt på ett djupare plan tolka 

och analysera respondenternas utsagor. Metoden har även nackdelar, då jag med den insamlade 

empirin enbart kan föra en diskussion kring respondenternas subjektiva tolkningar kring arbetet 

samt de romska EU-medborgarnas situation grundad på de specifika socialarbetarnas 

upplevelser. Detta begränsar möjligheten att se på gruppens situation ur andra perspektiv. 
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Alternativa metoder hade kunnat vara att intervjua romska EU-medborgare om deras egna 

upplevelser. Detta hade kunnat bidra till tolkningar som inte är möjliga i denna studie. När det 

kommer till huruvida resultatet kan generaliseras kan denna studie inte utge sig för en statistisk 

generalisering, som hade varit möjlig vid exempelvis en kvantitativ enkätstudie. En analytisk 

generalisering kan därför ses mer relevant för denna studie, där analys av olikheter och likheter 

har gjorts, vilket öppnar möjligheten för bedömning om studiens resultat kan överföras till andra 

liknande situationer (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

6.2 Studiens resultat i förhållande till tidigare forskning 

 

Denna studie har ämnat att beskriva och analysera hur socialarbetare upplever arbetet med 

romska EU-medborgare samt hur arbetet kan utvecklas i framtiden. Vidare har studien strävat 

efter att beskriva och analysera vilka föreställningar socialarbetarna anser finns i samhället kring 

den romska gruppen.  

Ett centralt resultat i studien var att alla respondenter talade kring att det finns mycket fördomar 

och diskriminering riktat mot den romska gruppen samt att detta har funnits historiskt men även 

finns i hög grad idag i Sverige. Detta är en tydlig likhet med tidigare forskning som talar kring 

att bofasta romer blivit utsatta för diskriminering och kopplade till stereotypa föreställningar, 

samt att detta reproduceras på de romska EU-medborgare som kommer till Sverige idag för att 

tigga. Genomgående säger tidigare forskning att romer stämplas med negativa beskrivningar, 

vilket även majoriteten av respondenterna resonerar kring. Många av respondenterna talar kring 

att den romska gruppen stämplas av majoritetssamhället som ett socialt problem samt avvikande 

från de svenska normerna. 

En slutsats av studien handlar om att kulturell kompetens är viktigt för att kunna utföra ett bra 

socialt arbete med den romska gruppen. Genom en ökad kulturell kompetens ökar chansen att 

bygga relationer med gruppen vilket respondenterna beskriver som viktigt. Tidigare forskning 

visar att det finns en stor brist hos socialarbetare gällande kulturell kompetens, där aspekter som 

liten kunskap och förståelse för den romska gruppens kultur beskrivs. Denna studies resultat 

skiljer sig från detta. Respondenterna talade ofta om kulturell kompetens, ibland genom att 

nämna det vid namn och ibland genom att beskriva aspekter inom kulturell kompetens de 
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använder sig av i sitt arbete. Respondenterna beskrev också vikten av kulturell kompetens genom 

att de fått mer kunskaper samt att fördomar som tidigare funnits hade förändrats. Flera 

respondenter uttryckte även hur de genom relationsbyggande och en kontinuitet i arbetet lärt sig 

att respektera den romska gruppens kultur, även gällande aspekter de inte förstod sig på. Flera 

respondenter uttryckte att förståelsen för kulturens betydelse ökade med kunskap om den romska 

gruppens historia. Dock fanns i studien även respondenter som visade den brist på kulturell 

kompetens som tidigare forskning talar om. Detta genom att exempelvis se den romska gruppen 

som en homogen grupp samt inte visa förståelse för kulturella skillnader. Ur ett hermeneutiskt 

perspektiv blir det här intressant att tala om den förförståelse jag gick in med i denna studie samt 

hur den förändrats. Jag hade en bild av att socialarbetare hade en öppen och tolerant syn på den 

romska gruppen. Det faktum att fördomar och generaliseringar kring gruppen delvis dök upp 

under denna studie har därför gett mig en bild som delvis motsäger sig detta. Detta har bidragit 

till att känslor rörts upp men en medvetenhet har funnits kring att det förefaller rimligt att 

motsägelsefulla bilder skulle komma fram då studien inriktar sig på olika organisationer samt 

flertalet respondenter. Därför ses det logiskt att även dessa åsikter kommer fram, då 

socialarbetare arbetar i en viss kontext men ändå är en del av samhället och tar del av de 

föreställningar som finns där. 

Majoriteten av tidigare forskning som beskrivit den romska gruppen i relation till socialarbetare 

beskriver hur det finns en motsättning mellan dessa. I denna studie har detta delvis kunnat ses 

genom uttalanden kring svårigheter med att förstå sig på och hjälpa den romska gruppen. Dock 

har flertalet av respondenterna visat på skillnader mot detta, då de beskriver en god relation med 

gruppen samt att gruppen är tacksam för den hjälp de får från respondenterna. Detta kan tänkas 

bero på att de organisationer som beskriver detta har startats enbart för att hjälpa romska EU-

medborgare. Det faktum att organisationerna inte har myndighetsutövning kan också tänkas 

spela in på detta. Studiens resultat visar därav på att organisationer som inriktar sig enbart på 

romska EU-medborgare samt inte utövar myndighetsutövning kan bidra till att ge den romska 

gruppen en bättre hjälp. 

En slutsats studien dragit är att den romska gruppen inte utgör hinder i arbetet, istället handlar 

det om ett strukturellt problem. Denna slutsats dras genom respondenternas uttalanden där alla 

respondenter beskrev hur de romska EU-medborgarna inte har samma rättigheter som svenska 
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medborgare samt att myndigheter inte tar sitt ansvar genom att följa exempelvis följa riktlinjer, 

vilket begränsar arbetet. Detta menar respondenterna beror på okunskap samt att den romska 

gruppen inte prioriteras. Respondenterna beskrev även hur strukturella förändringar behöver ske 

för att förbättra arbetet. Detta skiljer sig från tidigare forskning som dock inte undersöker icke 

myndighetsutövande organisationer vilket kan bidra till att denna skillnad urskiljs.  

 

6.3 Förslag till framtida forskning 

 

Då studien endast inriktar sig mot organisationer som inte arbetar med myndighetsutövning kan 

det vara intressant för framtida forskning att göra en jämförande studie. Detta där socialarbetare 

från både organisationer som arbetar med myndighetsutövning och organisationer som inte gör 

det intervjuas, för att på detta sätt kunna urskilja likheter och skillnader där emellan. 
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8. Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Socialarbetarens bakgrund  

1. Berätta om din utbildning!  

2. Har du arbetat med socialt arbete innan du började arbeta här? (återkoppla senare om detta 

känns intressant!) 

3. Hur länge har du arbetat m. romska EU-medborgare? (På denna arbetsplats/tidigare?) 

4. Hur kom det sig att du började arbeta med gruppen romska EU-medborgare? Berätta! 

Organisationen  

1. Varför/hur/när startade denna organisation? 

2. Kan du berätta om organisationen? (Målgrupp, arbetssätt, organisationsstruktur) 

3. Vad är din roll/dina arbetsuppgifter här på organisationen? 

Arbetet med romska EU-medborgare 

1. Kan du beskriva hur det är att arbeta med romska EU-medborgare? (Stor fråga, tänk 

fritt!) 

2. Skiljer sig arbetet från andra grupper du har arbetat med? I så fall på vilket sätt?  

3. Kan du se svårigheter i arbetet med denna grupp? I så fall vilka? Vad tror du att de beror 

på? Berätta! 

4. Hur tänker du att en på bästa sätt kan handskas med dessa svårigheter?  

5. Hur ser du på socialt arbete med en grupp från en annan kultur? (Stor fråga, vad tänker 

du?) 

6. Hur anser du att en bäst kan lära sig om den romska kulturen? 
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7. Kan du se några möjligheter med att arbeta med denna grupp? (Vad som underlättar/för 

arbetet framåt/konstruktivt)  

8. Hur ser du på samarbeten mellan olika organisationer och personer när det kommer till att 

hjälpa denna grupp (ex socialtjänst  ideella föreningar, privatpersoner, kyrkor). 

Möjligheter, svårigheter) 

9. Vad tänker du är det mest positiva med att arbeta med denna grupp?  

10. Vad tänker du är det mest negativa med att arbeta med denna grupp? 

11. Vilka föreställningar upplever du finns kring gruppen inom samhället? Vad tror du ligger 

bakom dessa föreställningar/vad grundar de sig i? 

12. Anser du att detta påverkar ditt arbete? Om ja, hur? 

13. Vad tänker du är nödvändiga egenskaper hos en socialarbetare som arbetar med romska 

EU-medborgare? 

14. Hur upplever du att romska EU-medborgare ser på den hjälp som erbjuds? (Finns det 

brister som har en tendens att framkomma enligt gruppen?) 

15. Upplever du som socialarbetare att du släpps in i gruppen? (välkomnande till att ta emot 

hjälp/ta kontakt) Hur? Berätta!  

Angående framtiden, hur arbetet kan utvecklas 

1. Hur tror du att arbetet med romska EU-medborgare kommer se ut i framtiden (ex om 10 

år)? 

2. Tycker du att arbetet med romska EU-medborgare behöver utvecklas på något sätt? I så 

fall, hur? 

3. Ser du några hinder för att utvecklingen ska ske på det sätt som du beskrev? 

 

 


