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Högre växel i minoritetspolitiken: stärkt 
samordning och uppföljning  

Beslut  
Härmed beslutas 
- att Uppsala universitet överlämnar bifogat yttrande som sitt 
svar på rubricerad remiss  
 

Bakgrund 
Uppsala universitet har anmodats yttra sig över rubricerad 
remiss.  
 
Bifogat yttrande har utarbetats av en expertgrupp bestående av 
filosofie doktor Constanze Ackermann-Boström och docent Satu 
Gröndahl, båda vid Hugo Valentin-centrum. 
 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro 
av universitetsdirektör Caroline Sjöberg, efter föredragning av 
utbildningsledare Sara Lilja Visén. Närvarande därutöver var 
akademiombudsman Per Abrahamsson och Uppsala studentkårs 
ordförande Jacob Färnert. 
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 YTTRANDE 
 
 2020-09-22 Dnr: UFV 2020/1472 
 
 
 Kulturdepartementet  
 

Remiss: Högre växel i minoritetspolitiken: 
stärkt samordning och uppföljning 
 
Uppsala universitet har anmodats yttra sig över slutbetänkandet 
Högre växel i minoritetspolitiken: Stärkt samordning och 
uppföljning (SOU 2020:27).  
Nedanstående yttrande har utarbetats av en expertgrupp 
bestående av filosofie doktor Constanze Ackermann-Boström 
och docent Satu Gröndahl, båda vid Hugo Valentin-centrum. 
 
Expertgruppen tillstyrker i huvudsak de förslag som 
framkommer i utredningen. Gruppen vill dock framföra följande 
synpunkter och förslag. 
 

Kort sammanfattning 
Det är expertgruppens uppfattning att slutbetänkandets 
huvudsakliga förslag är realistiska och möjliggör en 
effektivisering av den svenska minoritetspolitiken. 
Expertgruppen tillstyrker därmed de förslag som framkommer i 
utredningen, men vill betona vikten av att noga övervaka 
huruvida de tilldelade medlen är tillräckliga för syftet. Gruppen 
föreslår att en vetenskaplig referensgrupp med kompetens inom 
minoritetsspråk och minoritetskulturer knyts till Institutet för 
språk och folkminnen (hädanefter Isof), och att 
forskningsarbetet vid institutet bedrivs i nära anknytning till 
andra forskningsmiljöer i Sverige och övriga norden. Slutligen 
föreslår expertgruppen att samarbetet mellan Isof och 
Sametinget utökas i frågor som rör minoritetsspråksarbete i 
Sverige.  
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Kommentarer och ändringsförslag 
Slutbetänkandets huvudsakliga förslag är realistiska och ger 
möjligheter till att utveckla och effektivisera den svenska 
minoritetspolitiken. Det uppdrag som Isof föreslås få utgör, 
jämte inrättandet av ett särskilt råd för samordnings- och 
uppföljningsansvar, en bra grund för ett effektivare arbete inom 
minoritetspolitiken (avsnitt 8.7). Däremot finner expertgruppen 
det svårt att göra en uppskattning av huruvida de föreslagna 
medlen för samordning och uppföljning är tillräckliga för 
ändamålet (avsnitt 9.6.4). 
 
Expertgruppen tillstyrker den föreslagna omfördelningen av 
minoritetspolitikens delområden i fyra i stället för nuvarande tre. 
Gruppen finner att det i synnerhet är motiverat att tillgången till 
minoritetens kulturella identitet och minoritetsspråkens 
bevarande ses som separata delmål, eftersom vikten av 
kulturella uttryck varierar mellan minoriteterna, liksom 
minoritetsspråkens funktion i respektive minoritetsgrupp (avsnitt 
8.2.1–8.2.2).  
 
Expertgruppen finner det särskilt positivt att utredningen 
föreslår en utökning av Isof:s ansvarsområde kring utvecklingen 
och främjande av de nationella minoritetsspråken. Isof har idag i 
uppdrag att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, 
levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, 
folkminnen, namn och immateriella kulturarv i Sverige. Isof ska 
även enligt nuvarande uppdrag bedriva forskning inom 
verksamhetsområdet, samt verka för ökad kunskap i samverkan 
med andra aktörer, såsom universitet och högskolor. Enligt 
förslaget ska Isof överta det minoritetspolitiska uppdraget från 
Länsstyrelsen i Stockholm. Expertgruppen finner detta förslag 
välmotiverat, inte minst eftersom det enligt utredningen finns 
starka önskemål från minoriteternas sida att utöka Isof:s 
verksamhet på detta område (jfr. 8.8.3). 
 
Idag sker Isof:s arbete kring revitalisering och främjande av de 
nationella minoritetsspråken (förutom samiska) främst genom 
språkvårdare. Expertgruppens uppfattning är att det förutom 
språkvårdare även behövs funktionärer som arbetar med 
revitalisering, statusplanering (minoritetsspråkens plats i 
samhället), och acquisition planning (minoritetsspråkens status 
och undervisning i skolan och användning inom 
äldreomsorgen). Därtill behövs forskare som kan beforska dessa 
områden. Här kvarstår ett stort behov av att utöka Isof:s personal 
med kompetenta forskare (t.ex. språkvetare med bred kompetens 



4(4) 
 

 

Organisations/VATnr: 
202100-2932 

inom språkplanering och revitalisering), för att därmed 
säkerställa den vetenskapliga grunden till Isof:s verksamhet 
samt främja institutets arbete med hänsyn till revitaliseringen av 
de nationella minoritetsspråken.  
 
Expertgruppen föreslår även att en vetenskaplig referensgrupp 
med bred kompetens inom minoritetsspråk och -kultur knyts till 
Isof.  
 
Expertgruppen anser att forskningsarbetet vid Isof bör knytas till 
nordisk och internationell forskning om nationella minoriteter, 
och att forskningsmedel avsätts för detta ändamål. Dessa medel 
bör förvaltas av Isof. Vidare bör Isof arbeta för att garantera 
kontinuiteten i forskning om nationella minoriteter, och ha som 
uppgift att planera och föreslå fortsatta forskningsinsatser på 
området. Expertgruppen vill i detta sammanhang även 
förespråka ett utvidgat samarbete och samverkan mellan Isof 
och Sametinget i frågor som rör språkrevitalisering och 
minoritetsspråksarbete i Sverige. Ett kontinuerligt 
erfarenhetsutbyte mellan de båda institutionerna, samt berörda 
språkcentrum och forskare, är i expertgruppens mening 
avgörande för att uppnå det föreslagna fjärde delmålet; att de 
nationella minoritetsspråken bevaras och utvecklas. 
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