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4. Abstract 

 

 

Syftet med uppsatsen är att identifiera samt undersöka två återkommande diskurser om 

nationella minoritetsspråk som förekommer inom olika myndigheter och 

verksamhetsområden, samt att granska hur dessa upprätthålls och tar sig i uttryck i det 

minoritetspolitiska arbetet. För att besvara uppsatsens syfte har tre myndighetsrapporter 

kopplat till minoritetspolitiken analyserats genom kritisk diskursanalys som metod. 

Uppsatsen avhandlar bland annat den övergripande diskursen om 

implementeringssvårigheter med minoritetsspråkslagstiftningen, där eventuella 

underliggande faktorer för upprätthållandet av den diskursen diskuteras. Vidare redogörs det 

för en ytterligare övergripande diskurs om behovet av att höja de nationella 

minoritetsspråkens status i samhället, även där diskuteras tänkbara faktorer som möjliggör för 

samt upprätthåller denna diskurs.  
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1. Inledning 

 

 

Jag läser min sista termin på kulturanalysprogrammet vid Umeå universitet. Under mina tre 

år på programmet har jag intresserat mig för studier ur ett diskrimineringsperspektiv, med 

särskild inriktning på området minoritetsspråk, vilket även har resulterat i att detta 

examensarbete ringar in ämnet minoritetsspråk. I den förstudie som utförts inför 

examensarbetet, uppmärksammades det i utredningar samt utvärderingar kopplat till 

minoritetspolitiken, att det fanns återkommande samt likartade diskurser kring arbetet med 

minoritetsspråksfrågor. Anledningen till att jag valde att ta fasta på detta, var det faktum att 

den rapportering som utförts sedan upprättandet av lag (2009:724) om nationella minoriteter 

och minoritetsspråk fram till idag, visar på vissa specifika diskursers kontinuitet över tid och 

bredd; de genomsyrar såväl olika verksamhetsområden som skilda ”tidsepoker”. Detta fångade 

min nyfikenhet att studera hur dessa diskurser kommer till i uttryck i det minoritetspolitiska 

arbetet, samt vilka faktorer som möjliggör att diskurserna upprätthålls. 

 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att identifiera samt undersöka två återkommande diskurser om 

nationella minoritetsspråk som förekommer inom olika myndigheter och 

verksamhetsområden, samt att granska hur dessa upprätthålls och tar sig i uttryck i det 

minoritetspolitiska arbetet. För att besvara uppsatsen syfte har tre frågeställningar utformats 

som komplement: 

 

➢ Vilka är diskurser är förekommande i det minoritetspolitiska arbetet? 

➢ Vilka faktorer är det som möjliggör samt upprätthåller diskurserna? 

➢ Hur samverkar de mer verksamhetsbundna diskurserna med de mer övergripande 

diskurserna i samhället?  

 

Begreppet minoriteter kommer att användas synonymt med de nationella minoriteterna: 

judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Likaså kommer ”minoritetsspråk” att 

användas synonymt med de fem erkända samt med de nationella minoritetsspråken: jiddisch, 
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romani chib, samiska, finska, meänkieli (www.riksdagen.se 2019-03-10). Begreppet 

minoritetspolitik, syftar till den alltomfattande minoritetspolitiken i samhället, det vill säga 

politik i form av exempelvis diskurser, debatter, all lagstiftning kopplat till de nationella 

minoritetsspråken, på samhällelig och kommunal nivå. Minoritetspolitik är egentligen ett 

samlingsnamn som innefattar både de nationella minoriteterna och nationella 

minoritetsspråk, men i uppsatsen syftar minoritetspolitik på de nationella minoritetsspråken. 

Vid uppsatsens förundersökning samt materialinsamling framkom det att Lag (2009:724) om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk, omnämns både som minoritetslagen och 

minoritetsspråkslagen, i uppsatsen används det sistnämnda ordet synonymt med lagen. I 

texten förekommer termen verksamhetsområden, vilket i detta fall främst syftar till det som 

uppsatsens underlag utgörs av, nämligen skolverksamhet, äldreomsorg, och 

biblioteksverksamhet. Övergripande- och samhälleliga diskurser används synonymt i 

uppsatsen och menar de diskurser som genomsyras samt återfinns i flera led i samhället.  

 

 

1.3 Teori 

 

I följande avsnitt redogörs för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för uppsatsen. 

Inledningsvis presenteras Michels Foucaults teori om diskurser, medan den andra teorin är 

utifrån Carol Lee Bacchis teori och metod om policyanalys. Vidare beskrivs Charles A. 

Ferguson teoretiska begrepp diglossi, och slutligen presenteras Katarina Mlekov och Gill 

Widells perspektiv på hur ett mångfaldsarbete inom organisationer kan begränsas av 

underliggande strukturer. 

 

1.2.1 Diskursteori - Foucault & Fairclough 

Uppsatsens huvudsakliga teoretiska anslag är inspirerad av Michel Foucaults diskursteori, där 

diskurs syftar på samtal och används för att beskriva sammanhang, en helhet av 

sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp (www.ne.se, hämtad 2019-02-26). Michel 

Foucault är en av de största influenserna för diskursteori. I hans bok Vansinnets 

historia under den klassiska epoken redogör han för hur man under olika tidsepoker talade 

om ”de vansinniga”, samt ansåg vad vansinne är. Dessa språkliga praktiker om vansinne gav 

utrymme för maktutövande gentemot de man kategoriserade som vansinniga. Detta kunde 

exempelvis komma till uttryck genom att samhället skapade olika institutioner för att hantera 

de man ansåg vara vansinniga (Foucault 1973). Något som går att likna med de nationella 

minoriteternas historia av förtryck i Sverige, där de länge varit hårt utsatta av 

majoritetssamhället för statligt sanktionerad diskriminering och assimileringstryck (DO 

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Katarina%20Mlekov
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Gill%20Widell
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Gill%20Widell
http://www.ne.se/
https://umu-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=UMUB_ALMA21136865210004996&context=L&vid=UmUB&lang=en_US&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=default_tab_umub&query=any,contains,vansinnets%20historia&sortby=date&facet=frbrgroupid,include,975023638&mode=Basic&offset=0
https://umu-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=UMUB_ALMA21136865210004996&context=L&vid=UmUB&lang=en_US&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=default_tab_umub&query=any,contains,vansinnets%20historia&sortby=date&facet=frbrgroupid,include,975023638&mode=Basic&offset=0
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2008:20f). Detta blir ett tydligt exempel på att specifika diskurser om exempelvis homogenitet 

har fått utrymme att styra och påverka samhällstukturer och ideologier. Foucault menar att 

den som kan påverka språkets mening besitter även makten att påverka människors världsbild, 

vilket också gör att en specifik verklighet framstår som den rätta och på så sätt rättfärdigar 

personers handlande i den. Genom att dekonstruera diskurser synliggörs bland annat hur olika 

maktstrukturer påverkar hur människor talar, agerar och tänker. Något som gör diskursteorin 

relevant för uppsatsens syfte i synliggörandet av hur maktstrukturer möjliggör samt 

upprätthåller vissa typer av diskurser i det minoritetspolitiska arbetet.  

Uppsatsens analytiska förhållningssätt utgår ifrån Norman Fairclaoughs teori och metod 

kritisk diskursanalys. Han beskriver följande om teorin och metoden “CDA brings the critical 

tradition in social analysis into language studies, and contributes to critical social analysis a 

particular focus on discourse, and on relations between discourse and other social elements 

(power, ideologies, institutions, social identities etc.).” (Fairclaough 2013:3). Det vill säga den 

kritiska diskursanalysens stryka är bland annat att studera hur relationer mellan diskurser 

och olika samhällsfenomen, samverkar och påverkar varandra, särskilt utifrån perspektivet av 

maktstrukturer. Denna teori och metod utgår ifrån, precis som Foucaults teori om diskurser, 

ett konstruktivistiskt synsätt. Det vill säga tanken om hur vi talar om företeelser, vilka 

praktiker vi i övrigt utvecklar kring dem, påverkar våra föreställningar om dem. Även 

språkanvändning och andra sociala praktiker påverkar hur vi tolkar samhället och världen, 

men världen i sig påverkar också hur vi agerar och använder språket (Boréus 2015:177). För 

att komma åt de påverkansfaktorer som möjliggör att diskurser kan komma till uttryck på olika 

sätt i samhället, är diskursanalys en relevant teoretisk ingång. Den blir behjälplig i form av att 

lyfta fram hur språk inte enbart skildrar olika företeelser utan även kan förstås som en språklig 

praktik. Det vill säga i detta fall synliggöra hur dessa praktiker tar sig i uttryck i 

minoritetspolitiken, i form av exempelvis åtgärder, upprättandet av dokument och lagstiftning. 

Diskurser existerar sällan parallellt med varandra utan samverkar, upprätthåller och möjliggör 

varandras existens. Kritisk diskursanalys blir behjälplig att använda i syftet att blottlägga 

underliggande samband som vanligtvis tas för givna.  

 

1.2.2 Policyanalys och problemframställning – Carol Lee Bacchi 

Uppsatsen genomsyras av ett socialkonstruktivistiskt synsätt där språkhandlingar ses som 

meningsskapande processer. Det vill säga att vi med hjälp av språket framställer bilder av 

världen, både inom oss själva, i vårt tänkande, men även i samspel med andra. Genom 

språkliga praktiker befäster, eller förändrar, vi också förståelsen av skeenden och företeelser i 

vår omgivning och i våra liv (Edlund, Erson & Milles 2007:20ff). En av de utgångspunkterna 

för analysen är Carol Lee Bacchis teori och analysmetod ”What´s the problem represented to 

be?”, som främst riktar sig mot problemframställning i bland annat policydokument. Detta är 
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i huvudsak en analysmetod, däremot kommer inte materialet främst att analyseras utifrån 

samtliga frågeställningar som metoden utgår ifrån. Istället kommer Bacchis metod att i denna 

uppsats främst förstås ur ett teoretiskt perspektiv. I sin bok Women, policy and politics 

betonar hon vikten av att omvärdera på vilket sätt ”problem” vanligtvis kontextualiseras i 

skapandet av policys och policyanalyser. (Bacchi 2010:1). 

 

This idea transforms the way in which we think about government policy. Commonly 

governments are seen to be reacting to ‘problems’ and trying to solve them. The rethinking 

proposed here highlights that specific proposals (or ways of talking about a ‘problem’) 

impose a particular interpretation upon the issue. In this sense governments create 

‘problems’, rather than reacting to them, meaning that they create particular impressions 

of what the ‘problem’ is. Importantly these impressions translate into real and meaningful 

effects for those affected. (Bacchi 2010:2) 

 

Bacchi anser att varje policyförslag innehåller ett implicit eller explicit antagande om det 

problem som ska lösas, detta är det hon kallar för problemframställning. Hon menar även att 

man vanligtvis i policyanalys ser det som att problemen redan existerar, och 

problemframställningen snarare handlar om hur de ska lösas. Istället menar Bacchi att 

policyproblem inte existerar oberoende av hur man talar om och framställer dem. Därför är 

det problemframställningen, det vill säga själva konstruktionen av problemet som är det 

viktiga att studera (Boréus 2015:181). Policys, lagstiftning, eller andra framtagna texter, skulle 

därför kunna ses som kulturella produkter som är skapade i sitt sammanhang. Som nämnts 

ovan så utgår Bacchis analysmetod ifrån en rad konkreta frågeställningar, något som denna 

uppsats inte har för avsikt att följa till punkt och pricka. Istället har Bacchis teori och metod 

använts som ett komplement för att lättare kunna synliggöra hur minoritetspolitiken och dess 

lagstiftning är en kulturell produkt av samtiden, samt att belysa att även diskurser är något 

som konstruerats i utifrån givna ramar i sitt sammanhang. 

 

1.2.3 Diglossi- Charles A. Ferguson 

Begreppet diglossi som teori myntades av den amerikanska lingvisten Charles A.Ferguson, 

som studerar två språks- eller varieteter av ett språks olika roller i samhället. Från början 

används begreppet för att studera arabiskan och dess olika varieteters funktionella fördelning 

i samhället. Ferguson menar att diglossi kan förstås som ”…two varieties of a language exist 

side by side throughout the community, with each having a definite role to play. (Ferguson 

1959:325). Det vill säga att teorin syftar till hur ett språk med olika varieteter kan tilldelas 

separata roller i ett samhälle, där det ena tillskrivs en högre officiell status medan det andra 

ges en inofficiell roll som mestadels nyttjas i en privat sfär. I uppsatsen används diglossi mer 

övergripande, det vill säga utifrån perspektivet majoritets- och minoritetsspråk, istället för 
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olika varieteter av ett språk som begreppet från början syftade till. Med majoritetsspråk menas 

det svenska språket, och med minoritetsspråk avses de fem erkända nationella 

minoritetsspråken. Begreppet diglossi blir betydelsefullt i uppsatsens analys, eftersom det 

bidrar till att synliggöra språkens olika roller i samhället, som i sin tur kan förklara vilka 

möjliga faktorer som försvårar realiseringen av det minoritetspolitiska arbetet. Majoritets- och 

minoritetsspråken är inte strikt binära motsatspar, däremot har de en separerande roll i 

relation till varandra, vilket motiverar uppdelningen av motsatspar som majoritet- och 

minoritetsspråk i analysen. Eftersom generaliseringen i detta fall är till för att synliggöra 

eventuella orsaker till språkens olika funktioner i samhället.  

 

1.2.4 Underliggande strukturer - Katarina Mlekov och Gill Widell 

Slutligen analyseras materialet utifrån Katarina Mlekov och Gill Widells perspektiv och 

analysmodell om hur ett mångfaldsarbete inom organisationer kan begränsas av 

underliggande strukturer. I denna uppsats syftar perspektivet till att främst förstå dessa 

strukturer utifrån ett samhälleligt sammanhang samt att mångfald syftar till språklig 

mångfald. Denna teori och analysmodell kan dock vara en aning förenklande av den 

komplexitet som organisationsstrukturer innebär. Fördelen med detta perspektiv är däremot 

att det på ett tillgängligt sätt lyfter fram en övergripande bild av hur dessa strukturer på skilda 

nivåer kan påverka olika typer av mångfaldsarbeten.  

Katarina Mlekov och Gill Widells menar på att en organisationskultur kan förstås utifrån 

tre olika modeller monokulturell, pluralistisk- och multikulturell organisation. I deras bok 

”Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen?” redogör de följande: Den Monokulturella 

organisationen präglas ofta av normer och arbetsvillkor utvecklade av dem som också har haft 

makten att skapa dem. Assimilering förväntas till den rådande homogena kulturen inom 

organisationer, representation av olikheter ses inte som något eftersträvansvärt (Widell & 

Mlekov 2013:71). Vidare finns den pluralistiska organisationen där det successivt utvecklas en 

”tolerantare” organisationskultur, och man börjar se över organisationssystemen ur ett 

diskrimineringsperspektiv – däremot betraktas likhet fortfarande som eftersträvansvärt och 

önskvärt (Widell & Mlekov 2013:74). Inom denna typ av organisation finns det således en 

vision om att vara multikulturell, men organisationskulturen styrs av underliggande 

strukturer, normer, värderingar som bidrar till en fortsatt homogen kultur. Slutligen redogör 

de för den multikulturella organisationen där mångfald handlar om att värdesätta och 

uppskatta individuell olikhet (Widell & Mlekov 2013:76). Som tidigare nämnts är detta en 

förenklad modell som utelämnar områdets komplexitet, däremot synliggör den på ett 

övergripande sätt hur strukturer kan begränsa ett mångfaldsarbete. I det studerade materialet 

avspeglas svårigheter med att tillämpa minoritetsspråkslagstiftningen i de olika 

verksamhetsområdena. En bidragande faktor till dessa svårigheter skulle kunna förklaras med 

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Katarina%20Mlekov
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Gill%20Widell
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Katarina%20Mlekov
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Gill%20Widell
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Katarina%20Mlekov
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Gill%20Widell
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strukturella begränsningar. De tre ovan nämnda perspektiven blir relevanta i analysen kring 

vilka underliggande strukturer som möjliggör samt upprätthåller diskurser som i sin tur 

begränsar en språklig mångfald- och det minoritetspolitiska arbetet. I texten förekommer 

hänvisningar till det pluralistiska perspektivet, vilket jag tolkar som synonymt med det 

mångkulturella perspektivet som Widell & Mlekov representerar. 

 

1.3 Material och metod 

 

Materialet består av tre stycken offentliga utredningar kopplat till minoritetspolitiken. Dessa 

tre rapporter skiljer sig åt i årtal samt verksamhetsområden såsom skola, äldreomsorg samt 

biblioteksverksamhet, vilka också måste förhålla sig till minoritetsspråkslagstiftnigen. Det är 

ett medvetet val att analysera rapporter gjorda utifrån olika verksamhetsområden samt årtal, 

detta för att kunna synliggöra samt identifiera återkommande mönster i diskurser som 

förekommit över tid inom olika verksamhetsområden. På grund av uppsatsen begränsade 

tidsram och omfattning har viss avgränsning skett, vilket i sin tur exkluderat andra 

utredningar som utförts rörande minoritetspolitiken. 

 

1.3.1 Skolinspektionen- Kvalitetsgranskning Rapport 2012:2  

Skolinspektionen har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan 

pedagogisk verksamhet. De ska verka för att barn och elever får goda förutsättningar för sin 

utveckling och sitt lärande samt för förbättrade kunskapsresultat för elever och 

vuxenstuderande. I uppdragen ingår bland annat att utföra tillsyn och kvalitetsgranskning. 

(www.skolinspektionen.se, 2019-03-06).  Uppsatsens material består bland annat av 

skolinspektionens kvalitetsgranskning från 2012 ”I marginalen – En granskning av 

modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken”. 

Rapportens omfattning består av 51 sidor, i utredningen har 34 skolhuvudmän, 73 skolor, 

varav fem tvåspråkiga, granskats. Skolinspektionen belyser att man inte avser att ge en 

nationell bild av förhållandena. Rapportens syfte beskrivs enligt följande: 

 

Syftet med kvalitetsgranskningen är att undersöka hur kommuner och rektorer informerar 

om rätten till undervisning i de nationella minoritetsspråken och fullgör sin skyldighet 

enligt skollag och skolförordning att erbjuda sådan undervisning. I syftet har också ingått 

att granska tvåspråkig undervisning på de nationella minoritetsspråken. (Skolinspektionen 

2012:44) 

 

http://(www.skolinspektionen.se/
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I skollagen (2010:800) finns paragrafer som berör frågor gällande de nationella 

minoritetsspråken, vilka även samverkar med lag (2009:724) om nationella minoriteter 

och nationella minoritetsspråk. Granskningen av skolinspektionens rapport blir intressant 

som underlag med anledning av att minoritetsspråkslagstiftningen tillsammans med 

skolverksamheten genomsyras i flera led i samhället och samverkar med den kommunala 

politiken. 

 

1.3.2 Socialstyrelsens rapport- Äldreomsorg på minoritetsspråk 2015 

Den andra utredningen som uppsatsen material består av, grundar sig i Socialstyrelsens 

rapport Äldreomsorg på minoritetsspråk. Socialstyrelsen är en statlig myndighet under 

Socialdepartementet med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

(www.socialstyrelsen.se, 2019-03-06). Rapporten är utfärdad 2015, med en omfattning på 32 

sidor. Denna utredning har skett i uppdrag från regeringen med syftet att: 

 

 …överväga om kommuner i förvaltningsområdena för meänkieli, samiska och finska har 

behov av ett mer effektivt kunskapsstöd för att fler äldre ska kunna få sin rätt till 

äldreomsorg tillgodosedd enligt 18 § lag (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk. (socialstyrelsen 2015:7).  

 

Denna rapport skiljer sig från de två övriga som ingår i materialet, då den enbart specificerar 

sig på de nationella minoritetsspråk som får ett stärkt skydd av att ingå i ett 

förvaltningsområde, det vill säga finskan, meänkielin samt samiskan. Trots denna skillnad i 

avgränsning anser jag det inte att påverkar analysen av materialet i någon större utsträckning. 

Detta eftersom det är de övergripande diskurserna som uppsatsen ämnar att ta upp, även om 

ett språk innefattas i ett förvaltningsområde, så utgår även det språket ifrån grundskyddet i lag 

(2009:724) om nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk. Skillnaden är att 

specifika rättigheter har stärkts för det språk som ingår i ett förvaltningsområde, detta är något 

som förklaras mer ingående senare i uppsatsen. Rapporten om äldreomsorgen på 

minoritetsspråk blir relevant att studera eftersom kommunerna har huvudansvaret för 

äldreomsorgen runt om i Sverige vilket gör att äldreomsorgens olika verksamheter därmed 

måste samverka samt arbeta efter kommuners riktlinjer i frågor rörande de nationella 

minoritetsspråken. (www.skl.se, 2019-03-07).  

 

1.3.3 Kungliga biblioteket- Biblioteken och de nationella minoritetsspråken 

2018 

Den sista rapporten som granskats är Kungliga bibliotekets undersökning ”Biblioteken och de 

nationella minoritetsspråken - En lägesbeskrivning.” Rapporten omfattar 83 sidor. Kungliga 
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biblioteket har bland annat i uppdrag att ha nationell överblick och att följa hur 

biblioteksplaner utformas och används samt utgör ett underlag till arbetet med en nationell 

biblioteksstrategi. Minoritetspolitiken regleras genom ett flertal lagar varav bibliotekslagen 

(2013:801) är en. I tidigare undersökningar inom området, utförda av kungliga biblioteket, har 

det framkommit att det generellt saknas kunskaper kring bibliotekslagen kopplat till 

minoritetspolitiken hos biblioteken, vilket har resulterat i denna rapport. (Kungliga biblioteket 

2018:9). Rapportens syfte beskrivs enligt följande: 

 

Syftet med denna undersökning är att belysa folkbibliotekens aktiviteter och verksamheter 

kring nationella minoriteter och minoritetsspråk, samt att ge en övergripande 

lägesbeskrivning av hur biblioteken prioriterar och tillgodoser nationella minoriteter. En 

del av undersökningen är att belysa hur kommunala och regionala biblioteksplaner och 

även hur regionernas kulturplaner i kultursam verkans modellen är utformade inom 

området. (Kungliga biblioteket 2018:10). 

 

Precis som nämnts i de två tidigare rapporterna om kommuners ansvar över olika 

verksamhetsområden, så ansvarar de även över viss biblioteksverksamhet1. 

Biblioteksverksamheten blir därför viktigt i relation till hur samt i vilken omfattning 

minoritetsspråken representeras i biblioteken ute i de olika kommunerna. 

 

1.3.4 Avgränsning och urval 

Från och med den 1 januari 2019 gäller den stärkta lagstiftningen (2009:724) om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk, skollagen (2010:800) samt socialtjänstlagen (2001:453). 

Skillnaden är att minoritetsspråkslagstiftningen tidigare har verkat parallellt med skollagen 

och socialtjänstlagen. Justeringar har nu gjort att delar av lag (2009:724) om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk numera ingår i Skollagen (2010:800) och Socialtjänstlagen 

(2001:453) (www.riksdagen.se, hämtad 2019-03-06). I denna uppsats utgår inte analysen 

ifrån den nya lagändringen, utan den utgår i stället ifrån den som var aktuell dessförinnan. 

Billy Ehn och Orvar Löfgren belyser ett liknade tillvägagångssätt för att analysera ett fenomen. 

De menar att det kan studeras utifrån kulturella kontraster, det vill säga analytiska teman så 

som att göra jämförelser över tid och rum, där tid i detta fall syftar till att få en överblick i 

minoritetspolitiken genom åren, och rum syftar till olika verksamheter och positioner där den 

återfinns i samhället (Ehn & Löfgren 2015:31). Jag anser därför, som motiverats ovan, att det 

finns ett värde i att studera utredningar som är genomförda innan lagändringen, då det går att 

 
1 Bibliotekslag (2013:801) 3 §   Bibliotekshuvudmän är kommunerna, landstingen, staten och, i fråga om vissa skolor, enskilda. 
   1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna. 2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, landsting, staten eller enskilda huvudmän 
i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. skollagen (2010:800).  3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar landstingen och de 
kommuner som inte ingår i ett landsting.  
(https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801, 
hämtad 2019-03-08) 

http://www.riksdagen.se/
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ta lärdom av dessa genom att belysa hur diskurserna i minoritetspolitiken har sett ut över tid. 

Uppsatsen ämnar inte att formulera några specifika lösningar, utan ambitionen är snarare att 

lyfta fram samt bidra med användbara perspektiv inför framtida arbeten vid förankrandet av 

den stärkta lagstiftningen. Dessutom är det svårt att synliggöra samt analysera några effekter 

av en så pass nyligen ändrad lagstiftning. Sedan ser jag inte några hinder med att granska 

rapporter gjorda innan den nya lagändringen trädde i kraft, eftersom de revideringar som 

gjorts i minoritetsspråkslagstiftningen inte är speciellt omfattande. De förändringar som har 

gjorts är på specifika punkter där lagstiftningen har skärpts samt givit utökade rättigheter. 

Ingen avgränsning har skett vad gäller de nationella minoritetsspråken, då ambitionen inte är 

att lyfta fram något nationellt minoritetsspråk mer än något annat. Det kommer heller inte att 

ske någon granskning av de olika lagstiftningarna kopplat till de nationella minoritetsspråken, 

om inte fallet är sådant att specifika poänger lyfts. 

 

1.3.5 Insamling och bearbetning av material 

Till en början utfördes en förstudie inför denna uppsats med syftet av att skapa mig en bild av 

de olika diskurserna gällande nationella minoritetsspråk och dess politik genom att bland 

annat av att läsa igenom kommunala dokument, utredningar, artiklar kopplade till 

minoritetspolitiken. Det som framkom av denna genomläsning utifrån de olika textbaserade 

källorna, var att det fanns ett liknade mönster i vilka diskurser som återkom i materialet, något 

som senare låg till grund för uppsatsens ämne och inriktning. Det är ett medvetet val att 

analysera myndighetsrapporter gjorda utifrån olika verksamhetsområden samt skilda årtal. 

Detta för att kunna identifiera återkommande mönster i diskurser som förekommit över tid 

inom olika områden. För avgränsningens skull upprättades kriterier för vilken typ av underlag 

jag planerade att studera. Kriterierna för underlaget bestod av skillnader i 

verksamhetsområden, skilda årtal för utfärdandet av rapporter, att de berörda 

verksamhetsområdena ska tillhöra den offentliga sektorn, samt att rapporterna ska vara 

likartade i omfattning. 

Vid framtagandet av detta material använde jag mig av söktjänsten Google, där sökorden 

bland annat var utredningar minoritetsspråk, rapporter minoritetsspråk, utvärderingar 

minoritetsspråk m.m. Jag anser att de tre myndighetsrapporter som valts ut som underlag 

fyller en mättnad i det som syftar att studerats, detta eftersom jag återfann upprepande 

mönster i materialet, och gjorde därför bedömningen att ytterligare dokument inte skulle 

tillföra några nya omvälvande perspektiv (Kaijser & Öhlander 2011:248). Efter en 

genomläsning av materialet har det sedan kodats utifrån sitt innehåll, det vill säga att jag har 

ringat in tematiska och återkommande ord i de olika rapporterna, exempelvis implementering, 

naturlig del, status, kompetens, efterfrågan. Detta gjordes med syftet att finna ett regelbundet 

mönster i materialet (Kaijser & Öhlander 2015:275)  
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Till uppsatsens analysdel har två övergripande diskurser valts ut, vilka har egna empiriska 

kapitel. En av de två övergripande diskurser har sedan dekonstruerats till mindre mer 

verksamhetsbundna diskurser. Vidare har samtliga diskurser analyserats med syftet att 

synliggöra vilka dolda grundantaganden samt omständigheter som möjliggör att dessa 

kontinuerligt upprätthålls. Jag vill understryka att minoritetspolitiken är ett komplext område 

och vill därför poängtera att de diskurser som diskuteras inte står helt skilda från varandra, 

fallet är snarare sådant att det är mera en gråzon där de olika diskurserna samverkar. Däremot 

var en kategorisering av diskurserna nödvändig att göra för att kunna genomföra en 

diskursanalys.  

 

1.3.6 Reflexivitet och etik 

I detta avsnitt diskuteras de aspekter som har varit nödvändiga att reflektera över under 

uppsatsens process. För det första vill jag tillägga att jag själv har efterenheter av samt ett 

engagemang för frågor rörande nationella minoritetsspråk, där jag främst intresserat mig för 

minoritetsspråket meänkieli. Av den anledningen har den reflexiva delen varit särskilt viktig i 

uppsatsens process, vilket innebär att reflektera över min subjektsposition och hur mina 

förkunskaper färgar mina tolkningar av materialet och därmed uppsatsens innehåll. Det vill 

säga hur befintliga föreställningar om området begränsar alternativa perspektiv, hur urval av 

material sker, på vilket sätt texter tolkas och analyseras med mera (Kaijser & Öhlander 

2011:96).  

Dessutom finns det en medvetenhet gällande uppsatsämnets komplexitet, samt risken med 

i att generalisera för mycket. Här ingår exempelvis risken att reproducera de olika nationella 

minoriteterna som en förenklad enhetlig grupp, trots att de inte är en homogen grupp. Bland 

annat aktualiseras denna risk vid applicerandet av begreppet diglossi, där en uppdelning gjorts 

mellan majoritetsspråk (svenskan)- och de nationella minoritetsspråken. Som nämnts ovan 

har ingen avgränsning skett vad gäller de nationella minoritetsspråken, eftersom ambitionen 

inte är att lyfta fram något nationellt minoritetsspråk mer än något annat. Jag anser att denna 

typ av generalisering till viss del varit nödvändig för att avgränsa uppsatsens omfattning, samt 

för att kunna analysera samt utläsa kontinuerliga mönster i de övergripande diskurserna.  

Vad gäller forskningsetiken har jag tagit informationskravet i beaktning, men jag valde att 

inte informera de berörda från de utvalda materialkällorna om studien. Denna bedömning har 

bland annat grundat sig i individskyddskravet, det vill säga kravet på att skydda 

undersökningsdeltagare och människor i deras omgivning mot de konsekvenser som kan 

tänkas drabba de som deltar (Kaijser & Öhlander 2011:80). Vidare har jag även utgått ifrån 

offentlighetsprincipen ”den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare 

för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas 

verksamhet.” (www.regeringen.se, 2019-03-11). Materialet som valts ut är offentligt 
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publicerade rapporter, samt så pass generella i sitt innehåll att de inte pekar ut enskilda 

kommuner eller personer. 

 

 

1.4 Tidigare forskning 

 

Ämnet minoritetsspråk är ett efterforskat område, framförallt sedan lag (2009:724) om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk tillkom har även kraven på uppföljning i de 

minoritetspolitiska arbetena skärpts. Nedan kommer jag kort att presentera tidigare forskning 

som har varit relevant i uppsatsens arbetsprocess. 

 

Till uppsatsens kartläggning över forskningsområdet samt vid analysförfarandet har stöd 

bland annat tagits ifrån Kenneth Hyltenstam, Monica Andresson och Inger Lindbers antologi 

”Flerspråkighet- en forskningsöversikt.”. Antologins ambition är att ”… mot bakgrund av det 

internationella kunskapsläget täcka de mest centrala delarna av svensk forskning på 

flerspråkighetsområdet”. Denna forskningsöversikt är omfattande i sitt innehåll, av den 

anledningen har jag enbart studerat forskningens första del ”Flerspråkighetens sociopolitiska 

och sociokulturella ramar”. I denna forskningsöversikt avhandlas förutsättningar för 

uppkomst av två- eller flerspråkighet samt om forskningsbaserad förståelse av vilka 

ideologiska, politiska, och socialpsykologiska förhållanden som gynnar eller motverkar två-

/flerspråkighet och bestämmer flerspråkighetens samhälleliga roll och karaktär. (Hyltenstam 

& Milani 2012:17) 

 

Som ett ytterligare komplement till uppsatsen forskningsöversikt har jag använt mig av 

språkvetaren Inger Lindbergs, artikel från 2009 ”I det nya mångspråkiga Sverige”. I sin 

artikel lyfter hon fram samt problematiserar viktiga flerspråkighetsaspekter inför den (då) 

kommande implementeringen av den nya språkpolitiken. Vidare poängterar hon vikten av att 

öka medvetenheten kring språkfrågorna för att den nya språkpolitiken inte ska stanna vid ett 

till intet förpliktigande politiskt dokument. Att behovet av en ökad medvetenhet inte bara 

innefattar beslutfattare på olika nivåer utan också hos alla språkbrukare som i sitt vardags-, 

samhälls- och arbetsliv berörs av språkpolitiska beslut och genom attityder, värderingar och 

eget agerande påverkar deras tillämpning (Lindberg 2009:10ff). 

 

Ytterligare en inspirationskälla är Francis Hult. Han har analyserat den svenska språkpolitiken 

med särskild inriktning mot språkliga rättigheter för Sveriges fem erkända nationella 

minoriteter och minoritetsspråk. Han belyser bland annat problematiken kring hur den 
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svenska språkpolitiken tycks befinna sig i en besvärlig position, det vill säga där det svenska 

språket kan liknas som ett minoritetsspråk gentemot engelskan, men samtidigt ha en position 

som ett majoritetsspråk gentemot de nationella minoritetsspråken (Hult 2004).  

 

Beatrice Cabau, professor vid Hong Kong Baptist University, har i sin forskning belyst 

skillnader mellan den svenska språkpolitiken gällande modersmålslära, och dess faktiska 

realisering inom utbildningsväsendet. I sin artikel ”Minority language education policy and 

planning in Sweden, current issues in language planning” belyser hon skolan som en viktig 

plattform för implementering av den svenska språkpolitiken. I sin studie synliggörs ”gapet” 

mellan språkpolitiken gällande modersmålslära och tvåspråkighet i skolan och dess 

implementering där, det vill säga att språkpolitiken inte efterföljs. Slutligen lyfter hon fram 

olika påverkansfaktorer som bidrar till försvårad implementering av språkpolitiken i skolan 

(Cabau 2014). 
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1.5 Disposition 

 

I följande kapitel ges en kort beskrivning gällande minoritetsspråkslagstiftningen samt 

minoritetspråkspolitikens ställning ur ett historiskt perspektiv. I uppsatsens tredje kapitlet 

belyses en övergripande diskurs om svårigheter med implementering av 

minoritetsspråkslagstiftningen, varpå denna diskurs bryts ner till två mindre 

verksamhetsbundna diskurser om bristande kompetens och kunskap, samt låg efterfrågan. 

Vidare diskuteras eventuella bakomliggande faktorer som möjliggör att dessa diskurser 

upprätthålls. I det fjärde kapitlet analyseras diskursen om att höja minoritetsspråkens status. 

Därefter diskuteras eventuella orsaker till upprätthållandet av denna diskurs. Uppsatsen 

avslutas med en kort diskussion och sammanfattning. 
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2. Minoritetspolitik 

 

 

Den 13 januari år 2000 beslutade regeringen att ratificera europakonventionens stadga 

”Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk Strasbourg den 5 november 1992”. 

Samt att i ratifikationsinstrumentet ange att samiska, finska och meänkieli är landsdels- eller 

minoritetsspråk i Sverige. Dessutom angavs det att romani chib och jiddisch skall anses som 

territoriellt obundna minoritetsspråk i Sverige vid tillämpning av stadgan. Detta trädde i kraft 

den 1 mars 1998 och för Sveriges del trädde den i kraft den 1 juni 2000.  

 Sverige ratificerade ytterligare en konvention från europarådet den 13 januari år 2000 

”Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter Strasbourg den 1 februari 1995”. I 

samband med ratifikationen angav man att de nationella minoriteterna i Sverige är samer, 

sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Båda av de nämnda konventionerna trädde, för 

Sveriges del, i kraft den 1 juni 2000. (www.regeringen.se, 2019-02-18).   

 Dessa två konventioner fungerar som ett kulturellt och språkligt skydd för de nationella 

minoriteterna och minoritetsspråk i de länder som undertecknat dem. Detta innebär till 

exempel att länderna ska höja statusen på de nationella minoriteternas språk och kultur samt 

skydda minoriteterna mot alla åtgärder som syftar till assimilering. Vilket bland annat, kort 

sammanfattat, innebär i praktiken att de nationella minoriteterna ska ha rätt att använda sina 

språk både privat och i offentliga sammanhang samt under vissa förutsättningar i kontakter 

med myndigheter. De staterna som undertecknat konventionerna är även skyldiga att erbjuda 

undervisning i minoritetsspråken. (www.minoritet.se, 2019-02-24) 

 

 

2.1 Europarådet 

 

Europarådet2 grundades efter andra världskriget 1949. På Riksantikvarieämbetets hemsida 

beskrivs följande om Europarådet: 

 

Europarådet är en mellanstatlig organisation vars uppgift är att stärka samarbetet mellan 

medlemsstaterna i arbetet för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsutveckling. I 

 
2 ”Europarådet ska inte förväxlas med Europeiska rådet, vilket är organet för EU:s stats- och regeringschefer. Inte heller ska 
Europadomstolen sammanblandas med EU-domstolen i Luxemburg. Det samma gäller Europeiska unionens råd även kallat 
ministerrådet eller rådet vilken är den institution där EU-ländernas ministrar träffas för att diskutera och besluta i olika politiska 
sakfrågor.” (https://www.europaportalen.se/tema/europaradet, 2019-02-21) 
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detta sammanhang har kulturarv, interkulturella relationer liksom kultur och konflikt en 

central plats men även frågor om miljörättvisa och hållbar utveckling (www.raa.se, 2019-

02-21) 

 

Europarådet fick i uppdrag att upprätta en europeisk konvention om mänskliga rättigheter, 

vilket i sin tur kom att kallas ”Europakonventionen” eller ”Europeiska konventionen om skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna”. Denna konvention var 

startskottet för de ca 200 nästkommande konventionerna räknat fram till idag. Värt att notera 

är att Europarådet skiljer sig från EU i frågan om bestämmanderätt. EU är en överstatlig 

organisation, vilket betyder att de sitter på makten att direkt påverka en stats agerande genom 

att utfärda ekonomiska eller politiska sanktioner om inte lagstiftning eller krav efterföljs. 

Europarådet fungerar däremot så att medlemsländer efter utfärdade konventioner kan, på 

frivillig väg, välja att ansluta sig till dessa. Detta innebär att länder inte kan sanktioneras på 

samma sätt som i det bredare EU-samarbetet (www.raa.se, 2019-02-21). Ratifikationen, samt 

godkännandet av de två konventionerna från Europarådet, innebar även krav på rapportering, 

det vill säga att uppvisa om eller hur konventionerna efterföljs. (www.minoritet.se 2019-02-

24) 

 

 

2.2 Nationella minoritetsspråk i Sverige 

 

Idag finns det fem erkända nationella minoritetsspråk i Sverige; finska, jiddisch, romani chib, 

meänkieli och samiska. Tre av de fem nationella minoritetsspråken det vill säga finskan, 

samiskan samt meänkielin, är så kallade territoriella språk, vilket betyder att dessa språk är 

knutna till vissa geografiska områden i Sverige. (www.minoritet.se, 2019-03-01). För att 

erkännas som ett nationellt minoritetsspråk i Sverige krävs det att minst två villkor uppfylls:  

• Det ska vara ett språk och inte en dialekt.  

• Det ska ha talats kontinuerligt i Sverige i minst tre generationer eller ungefär hundra 

år. 

I praktiken finns det även ett tredje villkor, vilket är att språkets talare själva önskar att det 

språket ska få ställning som nationellt minoritetsspråk. Dock är det en svår balansgång att 

avgöra om, eller när ett språk svara upp mot dessa kriterier. (www.sprakochfolkminnen.se, 

2019-03-01)  

 

 

https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/
https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/
http://www.sprakochfolkminnen.se/
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2.3 Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk  

 

Den svenska minoritetsspråkslagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 2010, och den syftar 

till att skydda samt stödja de nationella minoriteters språk och kulturer. Vilket betyder att 

kommuner och regioner har vissa skyldigheter enligt lag att bland annat arbeta för delaktighet, 

språk och information. Dessa skyldigheter har mer omfattande krav i så kallade 

förvaltningsområden. (www.minoritet.se, 2019-03-01). Nyligen har en del revideringar gjorts 

i den redan befintliga minoritetsspråkslagstiftningen. Hösten 2017 gjordes en omfattande 

utredning gällande den dåvarande befintliga minoritetsspråkslagstiftningen. Den utredning 

som lades fram grundar sig i att minoritetsspråkslagen inte fått det genomslag som både 

regeringen och de nationella minoriteterna hoppats på. Det framkom bland annat att de frågor 

som rör de nationella minoriteternas språkliga samt kulturella rättigheter ofta isoleras på 

myndigheter och kommuner, och inte integreras i myndigheternas arbete generellt 

(www.sprakochfolkminnen, 2019-03-02).  

 Från och med den 1 januari 2019 gäller den förnyad lagen (2009:724) om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk, skollagen (2010:800) samt socialtjänstlagen (2001:453). På 

regeringskansliets hemsida skriver de att de nya reglerna bland annat syftar till att stärka det 

grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur och till att stärka de 

utökade rättigheter som finns inom förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska. 

Lagändringen innebär även bland annat att kommuner och landsting ska anta mål och 

riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och att innebörden av samråd förtydligas i lagen. 

(www.regeringen.se, 2019-03-02). 

 

2.3.1 Förvaltningsområde för minoritetsspråk 

Att ingå i ett förvaltningsområde för de nationella minoritetsspråken innebär också en ökad 

kravbild gentemot minoritetsspråkslagstiftningen. De kommuner som ingår i ett 

förvaltningsområde för ett visst språk, måste bland annat kunna garantera att de nationella 

minoriteterna ska ha möjligheten att nyttja det språket i kontakt med myndigheter, det vill 

säga både skriftligt och muntligt, i ärenden där de är part. Kommunen ska också kunna erbjuda 

förskola och äldreomsorg på minoritetsspråken. De kommuner som anmält samt anslutit sig 

som förvaltningsområde får statsbidrag för merkostnader baserade på invånarantalet 

(www.regeringen.se, 2019-03-02). En kommun som anslutit till ett förvaltningsområde kan 

efter beslut av regeringen ansöka om utträde. Däremot får regeringen besluta om utträde 

endast om det finns synnerliga skäl (www.minoritet.se, 2019-03-01). 

http://www.minoritet.se/
http://www.sprakochfolkminnen/
http://www.regeringen.se/
http://www.regeringen.se/
http://www.minoritet.se/
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2.3.2 Lagstiftning - kulturell produkt av samtiden 

För att få ett grepp om minoritetspolitiken uppkomst, utveckling och riktning fram till vad den 

är idag, kan det vara av värde att förstå dess historiska kontext. Det är viktigt att vara medveten 

om den historiska komplexitet som varje nationellt minoritetsspråk grundar sig i. Dessvärre 

finns det inte något utrymme i denna uppsats att mer ingående redogöra för de separata 

språkens historiska kontext. Som tidigare nämnts har jag haft i beaktandet risken av att 

reproducera de nationella minoriteterna som en förenklad enhetlig grupp. Däremot syftar 

denna övergripande bild till att belysa de gemensamma erfarenheterna av utsatthet samt 

diskriminering som kommit till uttryck på olika sätt i svensk historia. 

Diskrimineringsombudsmannen redogör för de nationella minoriteternas historiska kontext i 

sin rapport ”Diskriminering av nationella minoriteter inom utbildningsväsendet”:  

 

Diskriminering och förföljelse inom såväl utbildningsväsendet som i det övriga samhället 

har varit återkommande inslag i minoriteternas liv. Minoriteterna uttrycker att enda 

möjligheten att bli accepterad i samhället har varit att undertrycka sin etniska tillhörighet 

och istället anpassa sig till majoritetssamhället. (DO 2008:20f) 

 

Den försvenskningsprocess3 som skedde i de svenska skolorna under 1900-talets början, samt 

den rasbiologiska forskningen4, är endast ett fåtal exempel på det förtryck som de olika 

minoriteterna har fått erfara. Kenneth Hyltenstam, Monica Axelsson och Inger Lindberg (red.)  

vetenskapliga rapport Flerspråkighet - en forskningsöversikt” visar på hur olika ideologier har 

lagt grunden för den minoritetsspråkslagstiftning vi ser idag. Hyltenstam menar att denna så 

kallade försvenskningsprocess, som kom till uttryck i det svenska samhället i början samt 

under mitten av 1900-talet, skulle kunna förstås utifrån den svenska statens självbild av 

homogenitet. Denna syn skapades i nationalstatlig anda utifrån den dominerande 

befolkningsgruppens intressen, medan minoriteterna och deras språk åsidosattes. 

(Hyltenstam & Milani 2012:21). Denna självbild är i själva verket inget som speglar den 

faktiska bilden av samhället, utan snarare speglar en ideologi. I och med den ökade 

invandringen till Sverige under 1960-talet ändrade minoritetspolitiken skepnad. Språkfrågor 

kom att vara en angelägenhet inom mångfaldsområdet för olika politiska sfärer så som 

exempelvis arbetsmarknad, utbildning och kultur. Detta i kontrast till statens tidigare 

inställning till språklig och kulturell mångfald. Det vill säga att denna tid övergick från ett 

 
3 ”Bor man i Sverige ska man tala svenska och införlivas i den svenska kulturgemenskapen. Det var svensk minoritetspolitik under 
1800-talet och långt in på 1900-talet. ” (http://www.minoritet.se/svenska-spraket-var-norm, hämtad 2019-03-11) 
4 Sverige blev det första landet i världen som 1921 inrättade ett statligt rasbiologiskt institut under ledning av Herman Lundborg. 
Rasbiologi utvecklades under 1800-talet och kom i allt större utsträckning att utgöra grund för en raspolitik där steriliseringar av 
bland annat romer och samer ingick som en uttalad strategi… Även sverigefinnar, tornedalingar och judar utsattes för 

rasbiologiska studier. (DO 2008:20) 

http://www.minoritet.se/svenska-spraket-var-norm
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starkt assimilatoriskt till ett pluralistiskt synsätt vilket även innebar en stor förändring. 

(Hyltenstam & Milani 2012:18). Detta resulterade i en nedtoning av svenskan som symbol för 

en nationell enhet, svenskan som kontinuerligt setts som en viktig ingrediens i ett 

nationsskapande projekt. Detta skulle kunna tolkas som att den uttalade nationella 

identitetskänslan förminskades eller i stora delar upphörde. Fallet var snarare sådant att den 

istället antog nya uttrycksformer. Efter andra världskrigets slut var ett av socialdemokraternas 

mål att skapa en bild av Sverige som en modell för ett modernt, neutralt, internationellt och 

jämlikt välfärdssamhälle, det så kallade folkhemmet (Hyltenstam & Milani 2012:116f). 

 Det som redogjorts ovan, visar på hur olika intressen dominerar samt styr politiska 

ideologier. De eller dem som ges inflytande i politiska beslut sitter även på makten att påverka 

bilden av en verklighet som i sin tur bildar en gemensam sanning, samt legitimerar handlande 

utifrån den sanningen. I detta fall syftar det till hur man, ur en historisk men även samtida 

kontext, talar om minoritetsspråksfrågan, samt vilka praktiker som utvecklas kring dem. Som 

tidigare nämnts i metodavsnittet menar Carol Lee Bacchi på att policys, eller andra likvärdiga 

texter, ofta utgår ifrån att det redan finns ett existerande problem som måste förändras eller 

förbättras, snarare än att man i själva verket konstruerar ett problem. Bacchi utrycker sig som 

att ”A what’s the problem? approach is that every policy proposal contains within it an explicit 

or implicit diagnosis of the ´problem´, which I call its problem representation” (Bacchi 

1999:1). Detta skulle kunna liknas med den försvenskningsprocess som pågick i de svenska 

skolorna under 1900-talets början och mitt. Där det som tidigare nämnts fanns från samhällets 

sida ett nationalistiskt tänkt Sverige som ett homogent land, både ur etniskt samt språkligt 

perspektiv. Där bland annat språklig mångfald uppfattades som ett hot mot det, vad man 

föreställde sig, enspråkiga Sverige. Detta resulterade i att de som innehade makten såg sig själv 

lösa problemet genom en påtvingad assimilering av de nationella minoriteterna. Det som 

snarare hände var att man, som Bacchi beskriver det, konstruerade ett problem som inte 

existerade från början, vilket sedan kom till uttryck genom denna försvenskningsprocess av 

minoritetsgrupperna. Därför kan minoritetspolitiken samt dess lagstiftning ses som kulturella 

produkter som speglade i sin samtid.  
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3. Implementering av 

minoritetsspråkslagstiftningen 

 

 

Som jag redogjorde för i metodavsnittet har tre myndighetsrapporter utifrån olika 

verksamhetsområden kopplat till minoritetspolitiken studerats. Syftet med att studera 

material utifrån olika verksamheter är framförallt ge ett alltomfattande perspektiv på 

minoritetspolitikens samhälleliga diskurser. I följande kapitel kommer den första 

övergripande diskursen att belysas, varpå den dekonstruerats till två mer verksamhetsbundna 

diskurser. Vidare redogörs för tänkbara underliggande strukturer till varför dessa diskurser 

blir möjliga.  

 

 

3.1 En naturlig del av verksamheten 

 

I de tre myndighetsrapporterna uppmärksammades en övergripande diskurs om en bristfällig 

implementering samt realisering av minoritetsspråkslagstiftningen i de olika 

verksamhetsområdena. Skolinspektionen menar att ”Det handlar då exempelvis om att göra 

modersmålsverksamheten till en naturlig del av elevers skolvardag och att skapa möjligheter 

till samverkan mellan modersmål och andra ämnen för att öka elevers möjlighet till språk- och 

kunskapsutveckling.” (Skolinspektionen 2012:2). På liknande sätt som skolinspektionen 

belyser även Kungliga Biblioteket behovet av ”…att göra minoritetsspråken till en självklar del 

i biblioteksverksamheten…” (Kungliga biblioteket 2018:71). Dessa uttalanden ger intrycket av 

att minoritetsspråkslagstiftningen inte är tillräckligt implementerad i de olika 

verksamhetsområdena. Uttalandena speglar också en diskurs som utgör en röd tråd i de olika 

rapporterna. Eftersom denna diskurs kontinuerligt återfinns i samtliga verksamhetsområden, 

skulle en möjlig förklaring vara att implementeringen av minoritetsspråkslagstiftningen 

begränsas av en större underliggande struktur. I materialet avspeglas likartade uttalanden 

kring vilka olika faktorer som anses försvåra implementeringen av lagstiftningen ute i 

verksamheterna. Nedan kommer några utvalda exempel att ges för vidare diskussion. 
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3.1.1 Bristande kompetens och kunskap 

En diskurs som jag genom urvalet valde att ta fasta på kopplat till svårigheter med 

implementering som ringas in de tre rapporterna, är en bristande kompetens och kunskap i 

frågor rörande minoritetsspråk. Socialstyrelsen skriver följande i sin rapport: 

 

Alla kommuner är överens om att ett av de största hindren är bristen på personal med 

språk- och kulturkompetens. Det gäller i första hand omsorgspersonal, men även 

biståndsbedömare som kan minoritetsspråk kan vara svårt att hitta och behålla.  

Kommunerna rapporterar att det finns vissa organisatoriska svårigheter med att bedriva 

äldreomsorg på minoritetsspråk om målgruppen är liten eller är geografiskt spridd. 

(Socialstyrelsen 2015:19)  

 

Likaså menar också kungliga biblioteket i sin rapport att ”Resultaten visar att det även behövs 

bättre kunskap om grundskyddet och minoritetspolitiken hos kommuner och regioner.” 

(Kungliga biblioteket 2018:25). I dessa fall syftar rapporterna på kompetens i att kunna 

efterfölja lagstiftningen, exempelvis genom att kunna ge ut korrekt information om särskilda 

rättigheter, utbilda, men också rent av språklig kompetens i något av de olika 

minoritetsspråken. I skolinspektionens rapport sägs att ”Brist på kunskap hos rektorer och 

lärare är en sak. Det går att åtgärda med kompetensutveckling (…) En slutsats som kan dras är 

att majoriteten av de tvåspråkiga lärarna är utbildade, men att det varierar i vilken mån de 

erbjuds kompetensutveckling” (Skolinspektionen 2012:25ff). I de givna exemplen ovan skulle 

bristande kompetens och kunskap kunna ses som en problemframställning, där 

åtgärdsförslaget går ut på att lösa detta problem genom kunskapshöjande insatser. Enligt 

Bacchi bör man däremot skifta fokus från problemframställningen för att se om ”problemet” 

skulle kunna ses på ett annat sätt eller ersättas (Bacchi 1999:12f). Det centrala som omnämns 

problem är bristande kompetens och kunskap, vilket i sig inte behöver vara osanning. Däremot 

framgår det i materialet att kompetens och kunskapshöjande insatser tycks variera vad gäller 

tillgång och förutsättningar. Därför skulle problemframställningen förslagsvis kunna 

omvandlas till bristfälliga förutsättningar vad gäller kunskap- och kompetenshöjande 

insatser. Sammanfattningsvis skulle exemplet ovan kunna förklaras med att kompetens och 

kunskap inte är en brist i sig, snarare vilka förutsättningar som ges för ökad 

kompetensutveckling. Närmare bestämt att skifta fokus på problemframställningen, och lyfta 

fram det som inte nämns som det centrala problemet. 

 

3.1.2 Låg efterfrågan 

Den andra utvalda diskursen, som speglar svårigheterna med implementering samt realisering 

av lagstiftningen, är bristen på att kunna erbjuda olika tjänster utifrån de nationella 

minoritetsspråken. Det kan exempelvis handla om att erbjuda äldreomsorg eller undervisning 
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på minoritetsspråk samt representation i biblioteksutbudet. En orsak till detta sägs vara genom 

brist på efterfrågan, vilket gör att en del verksamheter inte erbjuder tjänster på de nationella 

minoritetsspråken (Socialstyrelsen 2015:7; Kungliga biblioteket 2018:57). En viktig 

förutsättning för att kunna veta vad man som minoritet är berättigad till form av 

minoritetsspråk, är framförallt tillgången till information. Skolinspektionens granskning visar 

att ”…kommuner och skolor är dåliga på att uppmärksamma och informera om de 

särbestämmelser som gäller de nationella minoriteterna.” (Skolinspektionen 2012:36). Detta 

skulle kunna ses som en förklaring till låg efterfrågan. Eller som Socialstyrelsen påtalar i sin 

utredning: 

 

Behovet av äldreomsorg på minoritetsspråk utgår från den enskildes behov och önskemål 

att få sin äldreomsorg på det sätt han eller hon önskar. Efterfrågan utgörs av att dessa 

personer framför önskemål om att få sin äldreomsorg på detta sätt… … Efterfrågan styrs av 

många faktorer, bland annat av vilket utbud den äldre personen upplever att det finns att 

efterfråga. (Socialstyrelsen 2015:15)  

 

I exemplen ovan visas hur situationen gällande efterfrågan blir paradoxal, eftersom ett 

uteblivet utbud gällande minoritetsspråken på grund av låg efterfrågan, kan i sin tur kan 

påverka efterfrågan, om det uppfattas att det inte finns något att efterfråga om. Detsamma 

gäller bristen på information, där efterfrågan också kan påverkas om informationen inte går 

ut och man som nationell minoritet inte vet vad man är berättigad till enligt lag. För att 

lagstiftningens realisering, samt implementering, inte ska försummas är det som Kungliga 

biblioteket påpekar viktigt att synliggöra minoritetsspråken oavsett efterfrågan (Kungliga 

biblioteket 2018:57). Socialstyrelsen anger en ytterligare aspekt gällande påverkan av 

efterfrågan, nämligen att ”…flera kommuner i förvaltningsområdet för samiska rapporterar 

tjänstemännen att de uppfattar att de äldre på grund av sina erfarenheter av diskriminering 

inte vågar begära äldreomsorg på samiska.” (Socialstyrelsen 2015:18). Detta kan förstås utifrån 

professorn Kimberlé Williams Crenshaws begrepp intersektionalitet. Det handlar om att förstå 

och lyfta fram hur olika kategoriers ”skärningspunkter” överlappar och möts i olika 

sammanhang. Det innebär att de inte är oberoende av varandra. (Crenshaw 1992:2). Ett 

intersektionalistiskt perspektiv hjälper till att belysa hur olika maktstrukturer samverkar och 

skapar ojämlikhet; det synliggör hur handlande utifrån olika identitetskategorier begränsas 

eller möjliggörs, beroende på vilka skärningspunkter som samverkar. Som i exemplet ovan kan 

en förklarande faktor gällande låg efterfrågan vara olika positioner av makt i den specifika 

situationen, nämligen att begäran om äldreomsorg på sitt minoritetsspråk i detta fall 

begränsas av tidigare erfarenheter av utsatthet och diskriminering från statliga myndigheter.  
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3.1.3 Kommuner och dess självbestämmanderätt  

För att återkoppla till diskurserna kopplade till svårigheterna med implementeringen av 

minoritetsspråkslagstiftningen, skulle det även vara nödvändigt att lyfta detta ur ett lokalt 

perspektiv. Kommuner runt om i Sverige är skyldiga att efterfölja 

minoritetsspråkslagstiftningen, vilket innebär att de även ansvarar för att den efterföljs inom 

lokala kommunala verksamhetsområden.  I Sverige är kommuner självstyrande, vilket innebär 

att kommunerna på egen hand sköter lokala eller regionala frågor. (www.skl.se, 2019-03-07). 

Detta är något som öppnar upp för variation samt tolkning kring huruvida det 

minoritetspolitiska arbetet ska implementeras i de olika kommunerna. Länsstyrelsen i 

Stockholms län skriver i sin rapport ”Rapport om Nationella minoriteter och minoritetsspråk- 

Minoritetspolitikens utveckling 2017” ”Minoritetsfrågan har en tendens att drunkna i den 

konkurrens av frågor som kommuner har ansvar för och prioriterar. Det är också en utmaning 

att utbilda förtroendevalda och ansvariga tjänstepersoner om minoritetsrättigheterna och att 

integrera minoritetsfrågan i ordinarie verksamheter.” (Länsstyrelsen 2017:47). Bortsett från 

att det minoritetspolitiska arbetet i den lokala kommunen blir beroende av vilken prioritet 

frågan får av de förtroendevalda, så påverkas även det minoritetspolitiska arbetet av politiker 

eventuellt byts ut vid valår, vilket kan riskera att minoritetsspråksfrågan blir personbunden 

och därmed av den anledningen varierar i prioritet. Vidare konstaterar Kungliga biblioteket i 

sin rapport att ”Bibliotekslagen är svår att följa och tolkningar av den ger upphov till varierande 

prioriteringar. (Kungliga biblioteket 2018:47). Det vill säga att en lagstiftning ibland kan vara 

så pass öppen i sin formulering att det på så sätt skapar utrymme för tolkning, som i sin tur 

ger utrymme för variation i implementering av den lagstiftningen. Detta innebär att 

minoritetsspråkslagstiftningen kan tolkas och implementeras olika beroende på kommun. 

Således skulle diskursen om bristande kompetens och efterfrågan bland annat kunna förklaras 

med kommunens självstyre som i sin tur påverkar vilka förutsättningar som ges.  

  

http://www.skl.se/
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3.2 Underliggande strukturer 

 

Diskursen om svårigheter i implementeringen av minoritetsspråkslagstiftningen skulle till viss 

del kunna förklaras utifrån en övergripande samhällelig struktur, som sträcker sig vidare till 

de lokala kommunerna och ut till de olika verksamhetsområdena. Att diskursen om 

implementeringssvårigheter kring lagstiftningen återfinns i de olika rapporterna, tyder på att 

den övergripande diskursen som tidigare nämnts inte är begränsad till varken en viss tid eller 

ett specifikt område, utan upprätthålls av en större struktur. Vad är det då som möjliggör att 

denna diskurs upprätthålls? En övergripande faktor som möjliggör samt upprätthåller 

diskursen kan förklaras av underliggande monokulturella strukturer som därmed påverkar 

implementeringen.  

 Tidigare i teoriavsnittet redogjordes för Widell & Mlekovs teori om hur mångfald inom en 

organisationskultur kan ses genom tre olika modeller, den monokulturella, pluralistiska, samt 

multikulturella modellen. Dessa modeller är behjälpliga för att synliggöra hur ideologier samt 

arbetssätt påverkar mångfaldsarbete. Som tidigare redogjorts för i teoriavsnittet avser den 

multikulturella visionen till att värdesätta mångfald, vilket bland annat syftar på att värdesätta 

och uppskatta individuella olikheter (Widell & Mlekov 2013:76). Utifrån denna aspekt skulle 

minoritetspolitiken med dess lagstiftning kunna ses som en symbol för en ideologi om att ha 

samt värdesätta språklig mångfald. Däremot synliggjorde de olika rapporterna ett 

monokulturellt agerande i de olika verksamhetsområdena, det vill säga att lagstiftningen sällan 

tillämpas i praktiken ute verksamheterna, att den ofta tenderar att stå utanför det dagliga 

arbetet. Detta skulle kunna förstås som en övergripande samhällelig ideologi där gamla 

strukturer och uttryck om homogenitet implicit lever kvar. Även om ambitionen är ett 

pluralistiskt synsätt – där man uppmanar till att främja bland annat språklig mångfald – så 

agerar man inte utifrån detta på grund av underliggande strukturer, normer, värderingar som 

bidrar till en fortsatt homogen språklig kultur. (Widell & Mlekov 2013:71ff). Att diskursen om 

implementeringssvårigheter upprätthålls samt reproduceras tyder på att den rent strukturellt 

sett är svår att förändra. Inger Lindberg belyser också svårigheten med att förändra 

underliggande strukturer: ”Att ge erkännande åt mångfalden i en skola där normen självklart 

präglats av homogen svenskhet kräver betydligt mer än vad som på kort tid kan uppnås med 

kursplaner och andra styrdokument.” (Lindberg 2009:18). 
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4. Höja minoritetsspråkens status 

 

 

Den andra övergripande diskursen som uppmärksammats utifrån materialet handlar om att 

höja de nationella minoritetsspråkens status.  Som tidigare nämnts är inte diskurserna helt 

och hållet separerade från varandra utan de samverkar ständigt. I detta fall syftar delar av 

diskursen kring behovet av att höja minoritetsspråkens status till att bland annat underlätta 

implementeringen av lagstiftningen. Nedan synliggörs möjliga bakomliggande faktorer som 

bidrar till att denna diskurs reproduceras och upprätthålls.  

 

 

4.1 Minoritetsspråkens status 

 

Kungliga biblioteket skriver det följande: ”Generationer har förlorat sitt språk, assimilation 

har varit mycket effektiv på bekostnad av språket. Språkens status måste höjas.” (Kungliga 

biblioteket 2018:65). Eller som skolinspektionen betonar: ”Att höja statusen för de nationella 

minoriteterna och bättre föra fram vikten av att bevara deras språk och kultur måste vara en 

grundläggande förutsättning för att förbättra de nationella minoriteternas möjligheter till 

språkutveckling.” (Skolinspektionen 2102:34). Utifrån dessa uttalanden är det därför 

intressant att studera det som inte sägs, det vill säga att minoritetsspråken i dagsläget inte 

anses inneha en tillräckligt hög status, utan något som måste höjas. Dessutom finns det 

implicit uttalat ett annat språk som de olika nationella minoritetsspråken värderas mot, vilket 

i detta fall är det svenska språket, som också är Sveriges huvudspråk (www.riksdagen.se, 2019-

03-21). Hyltenstam och Milani skriver det följande: 

 

Enligt ett sådant synsätt är en lag som befäster svenskans status som `huvudspråk´ också 

en manifestation av vad Billig (1995:85) kallar `hegemonins syntax´ en symbolisk handling 

varigenom den svenska staten väljer ett språk att representera den svenska nationen. På 

detta sätt skulle staten genom lagstiftningen aktivt legitimera den sociala hierarkin av 

existerande ojämlika positioner som intas av olika språk i det svenska sociolingvistiska 

landskapet, och officiellt (åter)befästa svenskan i toppen, följd av inhemska 

minoritetsspråk och invandrarspråk. (Hyltenstam & Milani 2012:125f) 
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Det svenska språket skulle i detta fall kunna ses som en slags värdemätare gentemot de 

nationella minoritetsspråken. Utöver uppmaningar om behovet av att höja minoritetsspråkens 

status, framkommer det även förslag om hur detta skulle kunna realiseras. Skolinspektionen 

föreslår det följande:  

 

…på längre sikt anser Skolinspektionen att det är viktigt för yrkets status att 

modersmålslärare jämställs med andra lärare, med tillhörande krav på lärarlegitimation. 

Det är angeläget att samma krav på kunskap och kvalitet ställs på alla lärare och 

lärarlegitimationen kan ses som ett bevis på detta. Det skulle också kunna bidra till en 

förbättrad attityd till modersmålsundervisning och flerspråkighet rent generellt. 

(Skolinspektionen 2012:37)  

 

Detta skulle kunna uppfattas som ett försök till att höja språkets status genom att ge det mer 

meriterande värden utifrån ett akademiskt sammanhang, då det i dagsläget, utifrån en generell 

samhällssyn, inte anses som nog meriterande att arbeta med modersmålsundervisning i 

nationella minoritetsspråk inom skolväsendet.  

 

 

4.2 Diglossi 

 

Diglossi, som tidigare redogjordes för i teoriavsnittet, skulle kunna förstås utifrån två språks 

olika funktioner i ett samhälle. För att kunna applicera begreppet diglossi är, menar Ferguson, 

en indelning av de studerade språken nödvändig. Själva indelningen utgår ifrån att det finns 

ett språk- eller en varietet av ett språk som anses vara mer angelägen att användas inom 

officiella sammanhang, så som exempelvis i undervisning, radio, tv, litteratur m.m. Detta 

benämner han som högspråk. Motsatsen till högspråk kallas för lågspråk, vars funktion i 

samhället fyller en mer inofficiell roll, det vill säga att varieteten- eller språket användas i en 

mer privat sfär. Vidare menar Ferguson att diglossi även innebär att två varieteter- eller språk 

sällan korsas eller får utrymme inom samma domän. (Ferguson 1959:328).  Det vill säga att en 

språklig dikotomi uppstår där majoritetsspråk och minoritetsspråk får svårt att samexistera, 

bland annat på grund av den dominerande position som det svenska språket har i samhället. 

Problematiken med denna typ av värdemätande indelning, är att det finns en risk för att 

befästa en föreställning om den aktuella varieteten eller språket, det vill säga något som i detta 

fall skulle kunna uppfattas som att majoritetsspråket innehar ett högre och ett mer angelägnare 

värde än minoritetsspråken. Denna typ av indelning syftar inte till att det finns något 

inneboende värde i språken, utan menar snarare den generella synen som förekommer i 



26 
 

samhället, samt vilka underliggande strukturer som begränsar samt möjliggör inom vilken 

arena- och på vilka villkor dessa språk får ta plats. 

Ett gott exempel på när det blir tydligt att majoritetsspråk och minoritetsspråk tvingas 

konkurrera om att få utrymme inom en domän, anges i skolinspektionens rapport: ”…bristen 

på studiehandledning på modersmålet skulle också kunna tolkas som ett utslag av ett mer eller 

mindre oreflekterat majoritetsspråksperspektiv, där behovet av kunskaper i svenska språket 

ses som angelägnare, vilket påverkar erbjudandet om särskilt stöd till eleverna” 

(skolinspektionen 2012:25). I exemplet framgår svårigheter med att implementera 

minoritetsspråken i det ”offentliga rummet”, då det i dagsläget ”konkurrerar” gentemot 

svenskan. Förutom att minoritetsspråken ”konkurrerar” med det svenska språket, så 

omvandlas även svenskans roll i samhället gentemot det engelska språket. En stor utmaning 

för den nya språkpolitiken rör svenskans dubbla roll och ställning; som minoritetsspråk 

gentemot engelskan, sett som det globala världsspråket, och som majoritetsspråk gentemot i 

sammanhanget mer lokala språk, det vill säga nationella såväl som övriga minoritetsspråk. 

(Lindberg 2009:10). Dessa förändrade förutsättningar enligt vilka engelskan tenderar att 

omforma svenskans roll inom exempelvis universitetsstudier eller forskning, påverkar också 

minoritetsspråkens möjlighet att få utrymme i det offentliga, eftersom det fortfarande står sig 

som minoritetsspråk i relation till det svenska språket. Något som däremot kan vara av värde 

att nämna är nämligen att ”styrkeförhållanden mellan språk är relativa, vilket innebär att 

samma språk kan vara både minoritets- och majoritetsspråk beroende på vilken historisk och 

sociopolitisk kontext det handlar om och vilket språk man jämför det med” (Lindberg 

2009:10). För att ge ett exempel så blir samiskan ett högspråk i domäner så som sametinget, 

där det språket strukturellt sett ses som mer angeläget att använda, än om det exempelvis 

skulle nyttjas inom en annan offentlig myndighet.  

 

 

4.3 Språk- och identitetspolitik 

Själva minoritetsspråkslagstiftningen är en ytterligare faktor som är betydelsefull för hur de 

olika diskurserna upprätthålls. Med det menas att en lagstiftning också är en produkt skapad 

utifrån subjektspositioner i ett sammanhang, något som resulterar i att det finns 

underliggande antaganden i den. Lagstiftningen speglar i detta fall en uttalad ideologi 

samtidigt som den implicit riktar samhället i hur det ska agera utifrån lagstiftningen. 

Minoritetsspråkens funktion i samhället riskerar i detta fall att bli begränsad till de 

underliggande ideologier som lagstiftningen bygger på. Detta syftar inte enbart till att 

minoritetsspråkslagstiftningen ensam upprätthåller de övergripande diskurserna utan som 

tidigare nämnts är ingen text eller praktik neutral från underliggande antaganden. Även om 
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uppsatsen inte har utgått ifrån lagstiftningen, kan det ändå vara av intresse att belysa att 

aspekter såsom kultur och kulturell identitet ingår i lag (2009:724) om nationella minoriteter 

och minoritetsspråk: ”I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar 

för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt 

främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. 

Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska 

främjas särskilt” (www.riksdagen.se, 2019-05-13). Denna typ av sammankoppling mellan 

språk, kultur och kulturell identitet går att återfinna i det material som studerats. 

Socialstyrelsen skriver följande i sin rapport ”De hinder kommunerna identifierar är likartade. 

Alla kommuner är överens om att ett av de största hindren är bristen på personal med språk- 

och kulturkompetens”. (Socialstyrelsen 2015:19). Vidare skriver Skolinspektionen i sin rapport 

”Denna kvalitetsgranskning uppmärksammar därför särskilt hur kommuner och rektorer 

arbetar för att fullgöra sina skyldigheter för att elever ur de nationella minoriteterna ska få 

utveckla sitt språk, sin kultur och sin identitet” (Skolinspektionen 2012:11). En möjlig 

anledning till att de ovannämnda exemplen återfinns i rapporterna, är att de utför sin 

granskning utifrån minoritetsspråkslagstiftningen. Oavsett anledning angående talet om 

språk, kultur och identitets som återfinns i materialet, så är det ändå en social praktik som 

utförs i spegling av lagstiftningens riktning.  Poängen är att minoritetsspråken ofta omtalas i 

samband med kultur och identitet, vilka är nära sammanflätande, då vårt språkbruk är ett 

mycket kraftfullt sätt att signalera identitet och tillhörighet. Det egna språket är en del av oss 

själva, en del av vår identitet. (Edlund, Erson & Milles 2007:166). Sett utifrån avsikten att 

motverka diglossi, kan detta vara en begränsande faktor, med anledning av att lagstiftningen 

inte enbart innefattar en språkpolitik, utan även bildar någon form av identitetspolitik, något 

som kan bidra till en fortsatt funktion i det mer ”privata”. För att förtydliga är inte intentionen 

att på något sätt förkasta det faktum att språk och kultur är väsentliga beståndsdelar i en 

identitetsskapande process, och särskilt gällande de nationella minoriteterna, med anledning 

av den historiska kontexten om förtryck och assimilering. Däremot kan det vara av nytta att 

synliggöra eventuella orsaker som bidrar till fortsatt diglossi, vilket i sin tur kan bidra till att 

lagstiftningen inte har fått den implementering som intentionen från början var.   
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5. Avslutande diskussion 

 

 

Avsikten med denna uppsats har som tidigare nämnts varit att identifiera samt undersöka två 

återkommande diskurser om nationella minoritetsspråk som förekommer inom olika 

myndigheter och verksamhetsområden, samt att granska hur dessa upprätthålls och kommer 

till uttryck i det minoritetspolitiska arbetet. Ambitionen med synliggörandet av de diskurser 

som analyserats har varit att belysa olika perspektiv, där förhoppningen om att dessa 

perspektiv kan komma att vara till nytta för de som arbetar med, - eller intresserar sig för 

minoritetsspråksfrågor på samhällelig nivå, lokal nivå eller individnivå.  

Uppsatsen genomsyras av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, vars centrala premiss är 

att all text och lagstiftning är kulturella produkter som är skapade utifrån ett sammanhang. 

Varje skapad produkt i form av exempelvis en lagstiftning innehåller, möjligen oreflekterat, 

underliggande antaganden. Även diskurser är temporära konstellationer och blir till genom de 

ramar som är möjliga i ett visst sammanhang. Positioner av makt är ett betydande fundament 

för att upprätthålla en diskurs, då de möjliggör eller begränsar vem som får utrymme att säga 

vad inom den diskursen. De som besitter makten att påverka språkets mening får också 

tillträde till att spegla en ”sann” bild av verkligheten. Detta leder till att desto mer dominerande 

en diskurs är ju svårare blir det att ifrågasätta den, vilket leder till att den tas för given. Hur 

diskurser realiseras i praktiken beror också på vem som innehar makten att styra i vilken 

riktning och hur samhället ska agera utifrån dessa diskurser. Att det har skett en förnyelse vad 

gäller att stärka lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk kan ses som ett 

exempel på dominerande diskurser som fått genomslag. Lagstiftningen kan då ses som en 

förlängd arm av de ideologier som dominerar vid det tillfället, något som människor sedan 

förväntas att agera utifrån.  

Övergripande skulle dessa implementeringssvårigheter samt minoritetsspråkens status i 

samhället kunna förklaras genom att underliggande strukturer samt ideologier styr och 

begränsar realiseringen av lagstiftningen.  Som Hyltenstam och Milani skriver är det viktigt att 

belysa på vilket sätt ”gamla” ideologier om en-nation-ett-språk samexisterar, tävlar med eller 

står i maskopi med ”nyare” övertygelser om språklig och kulturell pluralism. (Hyltenstam & 

Milani 2012:111).   

Poängen är att minoritetspolitiken till viss del utgörs av ett monokulturell agerande, både 

på samhällelig nivå, lokal nivå och individnivå. Detta agerande verkar ske på grund av 

underliggande implicita antaganden om homogenitet. Lagstiftningen kan i detta fall ses som 

en symbol för en multikulturell ideologi, något som däremot begränsas till ett pluralistiskt 
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agerande då det förekommer övergripande monokulturella strukturer i samhället. Dessutom 

varierar implementeringen av minoritetsspråkslagstiftningen i olika led i samhället. Detta kan 

förklaras genom den självbestämmanderätt som kommuner har, men även det faktum att olika 

intersektioner får betydelse i vilka förutsättningar som ges för ett minoritetspolitiskt arbete. I 

intersektioner som till exempel platsens geografiska betydelse påverkar vilka förutsättningar 

som ges för ett minoritetspolitiskt arbete. Dessutom är det i många led samt positioner i 

samhället som lagstiftningen ska implementeras i, vilket kan bidra till att det varierar i dess 

utförande.  

  Vidare lyftes diglossi som en möjlig orsak till svårigheter med att realisera 

minoritetsspråkslagstiftningen. Ferguson menar att uppkomsten av diglossi i ett samhälle inte 

går att knyta till en specifik punkt eller tid utan att det är något som utvecklats under en längre 

tid och förändring sker långsamt. (Ferguson 1959:326-327). Diglossins komplexitet försvårar 

för minoritetsspråken att få en mer fungerande roll i samhället bland annat på grund av att 

även det svenska språket påverkas av diglossin. Det vill säga av globala värderingar, då 

svenskan i allt mer förekommande sammanhang kan ses som ett minoritetsspråk gentemot 

engelskan. Diskursen om behovet av att höja minoritetsspråkens status kan således uppfattas 

som ett försök till att ”justera” dess roll i samhället till en mer ”offentlig” variant. Att höja 

minoritetsspråkens status skulle kunna ses som ett exempel på en diskurs som fått utrymme 

utifrån positioner av makt, det vill säga utifrån hur minoritetsspråken värderas i förhållande 

till det svenska språket som norm. Men det betyder det inte att denna typ av diskurs har onda 

intentioner att nedvärdera minoritetsspråken, utan dess ”avsikt” skulle kunna sägas vara att 

ge dessa språk en mer självklar roll i samhället än vad de i dagsläget har. 

 Som påpekats ovan finns det ett antal möjliga faktorer som försvårar implementeringen av 

lagstiftningen i samhället. Lagstiftningens utformning spelar också en stor roll i hur det 

minoritetspolitiska arbetet styrs. Nämligen att det går att tolka minoritetsspråkslagstiftningen 

som en outtalad identitetspolitik, där den främst innefattar en språklig aspekt, men också en 

kulturell aspekt och en identitetsaspekt. Detta kan i sin tur bidra till att språket begränsas till 

dess talare, och på så sätt försvåra dess vidare etablering i samhället. Lagen är med andra ord 

implicit ”till för de som talar språket”, inte för dess funktion i samhället.  
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Sammanfattning 

 

 

Utifrån uppsatsens analysmaterial kunde två övergripande och återkommande diskurser 

synliggöras; den första kretsade kring implementeringssvårigheter av 

minoritetsspråkslagstiftningen ute i de olika verksamhetsområdena. Den andra handlade om 

behovet av att höja de nationella minoritetsspråkens status i samhället. Utifrån resultatet av 

analysen framkom möjliga påverkansfaktorer som försvårar implementeringen av 

lagstiftningen. Faktorer så som exempelvis vilka förutsättningar som ges, både vad gäller den 

geografiska placeringen, samt öppenheten för tolkning av lagen genom självbestämmanderätt 

i kommuner. Dessa förutsättningar varierar beroende på hur de begränsas eller möjliggörs av 

underliggande strukturer som genomsyras i samhället. Det analysen synliggjorde var det 

faktum att diskurser inte står vitt skilda från varandra utan ständigt är sammanflätande, där 

exempelvis diskursen om att höja minoritetsspråkens status länkas samman samt upprätthålls 

av diskursen om implementeringssvårigheter av lagstiftningen, och vise versa.  

Upprätthållandet möjliggörs bland annat av underliggande monokulturella strukturer i 

samhället som försvårar och begränsar att två eller flera språk kan fungera på samma villkor 

inom samma domän. Minoritetsspråken får i dagsläget svårt att uppnå status som ”högspråk”, 

eftersom de ses som ett undantag från svenskan.  
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