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Abstract 
This essay will explore the ideas present in the Swedish house of parlament regarding the 

national minorities. The essay aims to answer the question about what idea is more common, 

the idea of everyones equal rights or the idea of some groups special rights. The essay will try 

to answer these questions by a qualitative idea analysis. The material that will be used is two 

debates i the Swedish house of parliament. In this essay there is also a background section that 

explains why the national minorities have become a new field in politics and there is also a 

section that explains the ideas that will be explored; equal rights and groupspecifik rights with 

its categories; equality arguments, historical arguments and arguments for a multicultural 

state. The analysis and conqlusion that follows shows that there is a bigger emphasis on the 

historical argument in the Swedish house of parlament although the other arguments and ideas 

are also present. The discourse has solidified the historical arguments in the timeline that has 

been explored.  

 

Keywords; National minorities, Sweden, Minority rights, Equal rights, Groupspecifik rights. 
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Inledning 
I Sverige finns det idag fem olika nationella minoriteter, dessa är; Finnar, Tornedalingar, 

Samer, Romer och Judar. Dessa folkgrupper erkänns och har en viss särställning i Sverige 

idag genom att bland annat ha rätt till sitt eget språk och sin egen kultur (Länsstyrelsen 2015-

1). Eftersom att vi i Sverige inte registrerar etnisk tillhörighet är det svårt att säkert säga hur 

många som tillhör de nationella minoriteterna. Denna uppskattning blir ännu svårare i och 

med att tillhörigheten är väldigt personlig. Ingen kan tvingas att vara en del av en nationell 

minoritet, utan är detta om denne har en anknytning till gruppen och känner sig som en del av 

denna grupp (Nordiska Museet 2015). Man uppskattar dock att det finns ungefär en halv 

miljon människor i Sverige som tillhör en nationell minoritet (Nordiska Museet 2015).  

Varför just dessa grupper fått en särställning som nationella minoriteter är på grund av sin 

långa historiska närvaro i Sverige och olikhet från majoriteten. För att kunna bli klassad som 

nationell minoritet ska gruppen ha funnits i Sverige flera hundra år (gärna tidigare än eller i 

samband med statsbildningen 1523), ha en samhörighet inom gruppen, ha en egen identitet 

och skilja sig från majoritetsbefolkningen (Minoritet 2015-1).  

Dessa grupper har dock inte alltid haft denna särställning och detta erkännande utan fick detta 

år 2000 (Länsstyrelsen 2015-1). Det har i Sverige tidigare bedrivits en assimilations politik 

mot dessa folkgrupper, exempelvis har det varit förbjudet för medlemmar av nationella 

minoriteter att tala sitt språk i skolan, vilket lett till en marginalisering och ett osynliggörande 

av deras kultur, språk och identitet (Minoritet 2015-1).  

Erkännandet för de nationella minoriteterna och rättigheterna som följt med detta erkännande 

har gett upphov till ett nytt politikområde, den så kallade minoritetspolitiken, som bland annat 

består av identitetsfrågor, språkfrågor, kulturfrågor och rättighetsfrågor (Minoritet 2015-1). 

Detta är ett relativt nytt och inte helt enkelt problem som den svenska staten har fått förhålla 

sig till. Ansatsen i denna uppsats är att se hur de svenska partierna förhåller sig till detta nya 

politikområde – de nationella minoriteterna.  

Sverige har under politikområdets korta existens fått kritik från Europarådet på det arbete som 

bedrivs. Det har, trots arbetet för de nationella minoriteternas förbättrade ställning, fortfarande 

uppmärksammats negativa attityder mot medlemmar av nationella minoriteter. Kritiken berör 

även att de nationella minoriteterna har en sämre allmänhälsa än majoritetsbefolkningen, att 
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mängden antisemitism har ökat samt att främlingsfientlighet i både politiken, media och på 

internet har ökat (ACFC 2012:6). 

Politikområdet är intressant att undersöka ur ett statsvetenskapligt perspektiv då det svenska 

demokratiska samhället bygger på allas lika värde (RF 1kap 2§). Det blir då intressant att se 

om och varför vissa grupper erkänns och ges en särställning i samhället. Vissa tänkare som 

Rawls och Rousseau menar att särrättigheter inte är bra och att alla i samhället, oavsett 

grupptillhörighet, ska ha samma rättigheter. Andra tänkare som John Stewart Mill och Anne 

Phillips menar å sin sida att särrättigheter är goda i samhället. Detta då vissa grupper 

systematiskt blir missgynnade och särrättigheter behövs för att rätta till ett skevt 

maktförhållande. Vilken av dessa idéer är då den mest framträdande i den svenska 

riksdagspolitiken? 
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Syfte  

Syftet med denna uppsats kommer att vara att belysa riksdagspartiernas debatt om de 

nationella minoriteterna avseende rättigheter. Det är intressant att se vilka idéer som är 

framträdande då politikområdet nationella minoriteter är tämligen nytt och området fått kritik 

från överstatliga organ. Uppsatsen kommer att jämföra år 2006 och 2014 för att få en bild av 

om och hur idéer inom politikområdet ändrat sig eller inte.  

 

Frågeställningar 
Vilka idéer om rättigheter är framträdande avseende de nationella minoriteterna mellan 

partierna på riksdagsnivå 2006 och 2014?  

På vilket sätt har idéerna om rättigheter för de nationella minoriteterna genomgått 

förändringar under tidsperioden 2006 till 2014? 

 

Disposition 
Denna uppsats kommer att ta sitt avstamp på det traditionella sättet i en abstract, inledning, 

syfte och frågeställning. Efter detta följer dispositionen som förklarar uppsatsens upplägg. 

Efterföljande avsnitt är en bakgrundsbeskrivning. Här kommer historiska, legala och 

sociologiska perspektiv på nationella minoriteter att presenteras. Detta avsnitt syftar till att ge 

läsaren en beskrivning om varför politikområdet nationella minoriteter kan ha en påverkan på 

individer, grupper och staten samt varför området är statsvetenskapligt intressant.  

Sedan följer det teoretiska avsnittet som beskriver två olika syn på rättigheter. Här presenteras 

huvudidéerna för rättigheter; allas lika rättigheter samt gruppspecifika rättigheter, med sina tre 

argumentationer. Nästföljande avsnitt kommer att beskriva den valda metoden för uppsatsen, 

vilken är en idéanalys, samt de materialval som gjorts. I detta avsnitt finns det raster som 

använts för analysen. Analysen av materialet kommer sedan att följa och slutsatser presenteras 

i ett eget avsnitt. Avslutningsvis finner läsaren en avslutande diskussion och referenslistan.   
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Bakgrund 
Det svenska staten har påverkat och påverkar de nationella minoriteterna i olika områden; 

historiska, rättsliga och sociala. Ur alla dessa områden kan man se hur de nationella 

minoriteterna drabbats av den assimilationspolitik som förts. I detta avsnitt kommer dessa 

områden att överskådligt att belysas. Avsnittet börjar med en mindre presentation av de 

historiska aspekterna sedan följer de rättsliga delarna av politikområdet, både överstatliga och 

inomstatliga regleringar. Sedan kommer de sociala aspekterna att belysas, specifikt 

identitetsformning, nationalism, etnicitet och språk. 

Nationella minoriteter ur ett historiskt perspektiv 
De nationella minoriteterna i Sverige har, som tidigare nämnts, inte förens nyligen blivit 

erkända i Sverige och har dessförinnan präglats av assimilationspolitik. 

Assimilationspolitiken som bestått av att få grupperna att anpassa sig till, och bli utövare av, 

majoritetskulturen. Detta har lett till en språklig nedsättning hos de nationella minoriteterna 

(Huss & Lindgren 2010:260). En anledning till att de nationella minoriteterna som har sitt 

huvudsakliga fäste i norra Sverige; samerna, finnarna och tornedalingarna, blivit så starkt 

präglade av assimilationspolitik var bland annat gränsdragningen vid 1809 års fred med 

Ryssland. Minoriteterna som tidigare haft en majoritetsställning i norra delarna av landet 

hamnade då i minoritetsställning (Huss & Lindgren 2010:257). Samerna, finnarna och 

romerna blev även föremål för rasbiologisk forskning och social-darwinistiska idéer under 

1900-talet och ansågs vara mindre utvecklade raser än den skandinaviska rasen. Dessa etniska 

minoritets identiteter stigmatiserades av denna utveckling (Huss & Lindgren 2010:259). Det 

fanns en skam att tillhöra dessa etniska grupper då gruppen troddes vara mindre utvecklad och 

kapabel än majoritetsbefolkningen. Tornedalingarna med sitt språk meänkieli ansågs länge 

tillhöra gruppen finnar och deras språk ansågs vara en dialekt av finska. Meänkieli som språk 

erkändes först 2005 av den svenska staten (Huss & Lindgren 2010:256). Den 

assimilationspolitik som först av den svenska staten har orsakat både en territoriell, språklig 

och kulturell försvagning av de nationella minoriteterna (Huss & Lindgren 2010:259). 

Eftersom att det länge ansågs fel att tala de nationella minoritetsspråken, detta förbjöds i 

skolan och inte var möjligt att använda i kontakten med myndigheter, fick språken en sämre 

status i samhället och kunde ge talare en negativ självbild. Detta ledde till att bruket av 

språken i hemmiljön också minskade då föräldrar ville ge sina barn en lättare ingång i det 

nationalistiska svenska staten. Därför avstod flera från att tala minoritetsspråk och istället 

talade svenska i hemmet (Huss & Lindgren 2010:261). 
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Nationella minoriteter ur ett legalt perspektiv    
Sverige ratificerade år 1971 FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter, denna trädde i kraft år 1976 (Zanderin 2011:18). Denna konvention hör till den så 

kallade andra generationens mänskliga rättigheter som anses vara speciellt viktiga för 

minoritetsgrupper i samhället (Zanderin 2011:28). I denna konvention ges individer vissa 

kulturella rättigheter som denne behöver för en fri utveckling och värdighet (Zanderin 

2011:26). Tyvärr ses denna konvention ofta som ambitioner istället för rättigheter av stater 

(Zanderin 2011:38). Zanderin skriver dock att han inte ser en saklig grund för att förminska 

denna rättighetsförklaring till ett ouppnåeligt gott som i praktiken inte skulle vara möjligt att 

uppnå. Utan denna konvention bör respekteras och ges samma tyngd som de politiska 

mänskliga rättigheterna (Zanderin 2011:38). De stater som ratificerat denna konvention har 

som skyldighet att vart femte år rapportera sitt arbete och får sedan kommentarer på det arbete 

som utförts (Zanderin 2011:44). 2008 fick Sverige hård kritik på sin rapportering om sitt 

arbete avseende konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Bland annat 

kritiserades Sverige för att inte ha löst frågan om samernas landrättigheter, barns praktiska 

möjlighet till modersmålsundervisning och möjligheten att få information från myndigheter 

på de nationella minoritetsspråken (Zanderin 2011:45-46). Zanderin menar att skyddet för de 

mänskliga rättigheterna är relativt svagt i Sverige eftersom att välfärdsstaten uppkommit ur 

politiska viljor och inte av en kamp mellan stat och samhälle (Zanderin 2011:49). Tanken om 

mänskliga rättigheter har alltså vuxit fram relativt naturligt och från politiskt håll. Det har inte 

varit en kamp från folkets sida att få vissa grundläggande rättigheter från staten.  

2012 fick Sverige återigen feedback på det arbete som bedrivits på området, denna gång från 

den rådgivande kommittén. I deras svar på Sveriges rapport talar man om den problematik 

som uppstått av den decentralisering som skett i Sverige. Rapporten menar att det uppstått 

bristfällig samordning och brister i genomförandet av den nationella minoritetspolitiken. Det 

saknas i Sverige ett sätt att säkerställa att decentraliserade myndigheter uppfyller de 

skyldigheter som de enligt internationell rätt ska uppfylla (ACFC 2012:6). 

Språklagen fastställer att huvudspråket i Sverige är svenska men ger också de nationella 

minoritetsspråken vissa rättigheter. Staten tar i denna lag ett ansvar för att främja och skydda 

språken samt att ge nationella minoriteter en möjlighet att lära sig sitt språk och att utveckla 

och använda detta (SFS 2009:600, §8, §14). Utöver språklagen finns också lag om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk som ger de nationella minoriteterna vissa, specifika, 

rättigheter. I denna lag fastslås att de nationella minoriteterna samer, tornedalingar och finnar 
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har rätt att använda sitt språk i kontakter med myndigheter i särskilda förvaltningsområden 

(SFS 2009:724, § 8). Dessa förvaltningsområden ska även erbjuda förskoleplats och 

äldreomsorg på dessa minoritetsspråk till den som begär detta (SFS 2009:724, §17-18). I 

lagen görs ett tillägg om att det i språklagens ramar bör vara specifikt viktigt att barns 

kulturella identitet och språk främjas (SFS 2009:724, § 4). Lagen nämner 2014 de kommuner 

som är förvaltningsområde, då fanns; tjugotre finska förvaltningsområden, fem 

förvaltningsområden för meänkieli samt sjutton samiska förvaltningsområden som finns 

namngivna i lagen (SFS 2009:724 §6). 2015 har dessa förvaltningsområden ökat och det finns 

idag femtionio finska förvaltningsområden, sex förvaltningsområden för meänkieli och nitton 

samiska förvaltningsområden (Länsstyrelsen 2015-2). Dessa förvaltningsområden ska 

informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och även ge dem möjlighet att 

påverka i sådana frågor som berör dem, gärna genom representanter (SFS 2009:724 §3 §5). 

Dessa språk anses vara territoriellt bundna medan judarnas språk jiddisch och romernas språk 

romani anses territoriellt obundna (Mänskliga rättigheter 2015).  

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget är de myndigheter som är huvudansvarig över de 

nationella minoritetspolitikens implementering och uppföljning (Länsstyrelsen 2015-3). Deras 

arbete består av att fördela statsbidrag och bedriva en uppföljning av lagar och mål 

(Länsstyrelsen 2015-3). Budgeten för att arbeta med minoritetsspråk har ökat från 10 miljoner 

år 2009 till 130 miljoner 2014 (CM 2014:6). De bedriver även ett arbete för att revitalisera 

och rädda de mest hotade språken samt vårda de nationella minoritetsspråken, detta görs 

genom specifika insatser för att främja meänkieli och jiddisch, samiska språkcentra och 

ortnamnsarbete. De bedriver också ett projekt för romsk inkludering (Länsstyrelsen 2015-4). 

Nationella minoriteter ur ett socialt perspektiv 
Självuppskattning, självrespekt och självförtroende bildar en grund för en individs 

identitetsformning (Mörkenstam 1999:16). Därför ses ett samband mellan identitet och 

kulturellt erkännande. En persons självkänsla kan därmed ta skada eller frodas av ett sådant 

erkännande från staten (Taylor 1994:25). Avbildas en grupp på ett missgynnande sätt, 

exempelvis genom att porträtteras som ociviliserade, eller inte erkänns alls, kan hela gruppen 

lida en skada. Detta är något som exempelvis feminister har uppmärksammat. Kvinnor som i 

vissa samhällen haft en lägre ställning kan, även om de får rättigheter som exempelvis 

rösträtt, ha svårt att ta plats i samhället då de har antagit uppfattningen av att de skulle vara 

sämre än majoriteten (Taylor 1994:25-26). Självkänslan kan skadas och det kan även leda till 

självhat (Taylor 1994:26).  
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Romantisk nationalism var en slags nationalism som under 1700- och 1800-talet som var 

vanlig i Europa (Torp 2009:41). Den romantiska nationalismen användes i Skandinavien för 

att bygga nationen genom att skapa gemenskap inom nationen och distansera sig mot andra 

stater (Torp 2009:41). Språk är ofta en av de största delarna i en nations uppbyggnad. Språk 

har en påverkan på den individuella och kollektiva identiteten, mobilisering och kulturen i ett 

samhälle (Safran 2010:49,66). Nations byggandet skedde och sker i stor del igenom skolan 

(Lorentzen 2009:262). Skutnabb-Kangas argumenterar för att skolan idag bör bli bättre på att 

främja multikulturella och flerspråkiga barns utveckling eftersom att detta skulle leda till 

positiva resultat. Exempelvis positiv inställning till flerspråkighet, mångkulturella identiteter, 

andra grupper och den egna identiteten (Skutnabb-Kangas 2010:186). De flerspråkiga barnen, 

det vill säga de barn som talar ett annat hemspråk än det språk som talas i skolan, har ofta 

svårare i skolan av flera anledningar. Ofta är deras föräldrar en del av den sämst ställda 

klassen, lågavlönade och lågutbildade. Detta leder till att barnen inte kan få hjälp hemifrån till 

sin skolgång och har det därför svårare än de elever som tillhör majoritetsbefolkningen 

(Skutnabb-Kangas 2010:189). Det kan också finnas kulturella skillnader i 

familjesammansättningen och könsroller som krockar med majoritetskulturens (Skutnabb-

Kangas 2010:189). Barnen har även ofta språkliga brister som gör skolgången svårare för dem 

än för de andra eleverna. Barnen har ofta inte lärt sig hemspråket så pass bra att de har 

möjlighet att kunna lära sig ett andra språk (Skutnabb-Kangas 2010:189). Skutnabb-Kangas 

menar att en längre användning av hemspråket, genom att använda detta i undervisningens 

första år, skulle gagna dessa barn. De får då en bra hemspråklig grund att stå på vilket 

kommer att underlätta deras lärande i senare år (Skutnabb-Kangas 2010:192).  

Safran menar att full jämlikhet till minoritetsspråk kan utlysas men att ett sådant erkännande 

inte kan vara komplett utan endast symboliskt (Safran 2010:65). Om minoritetsspråken ges 

tillgång till undervisning på sitt språk och möjlighet att använda språket i kontakter med 

myndigheter kommer kostnads- och effektivitetsfrågor att uppstå (Safran 2010:62). Ges dessa 

rättigheter till flera minoriteter och flera minoritetsspråk kommer det enligt Safran att uppstå 

en kamp om resurser mellan minoriteterna. Denna kamp om resurser kan till slut skada 

minoriteten (Safran 2010:62).   
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Teoretiskt ramverk  
Den nationella debatten kring de nationella minoriteterna kommer att undersökas ur ett 

rättighets perspektiv. Detta innebär att texten kommer att försöka förklara vilka typer av 

rättigheter som föreslås för dessa minoriteter bland de styrande partierna i Sverige. Det 

teoretiska ramverket kommer att definiera vad som avses med lika rättigheter och så kallade 

gruppspecifika rättigheter.  

Allas lika rättigheter  
 

Rousseau menade att allmänviljan var ett överlägset gott och att individer skulle överge sin 

egen, egoistiska, vilja för allmänviljan. Denna allmänvilja såg till att individer var fria genom 

att tvinga medborgaren att lyda lagarna som möjliggjorde hennes frihet. Även om de 

individuella viljorna ibland var tvungna att kvävas var allmänviljan det som var den djupare 

viljan och det som gav folket sin frihet och lycka (Nordin 2013:98). Enligt Nordin ansåg 

Rousseau att dessa lagar skulle vara få och enkla samt att dessa skulle stiftas av folket själva 

då Rousseau ansåg ”att lyda den lag man själv har stiftat är frihet” (Nordin 2013:98-99). Detta 

skulle ske genom att folket samlades i mindre lokala folkförsamlingar och där beslutade efter 

allmänviljan, alltså i en form av decentraliserade deltagardemokrati. I dessa folkförsamlingar 

fanns det dock enligt Nordins tolkning av Rousseau inte plats för enskilda viljor, gruppviljor 

eller partier då detta inte var en representation av allmänviljan. Dessa viljor kunde genom fin 

retorik manipulera församlingen och snedvrida beslut till en enskild viljas fördel och från det 

allmännas bästa (Nordin 2013:99).  

Rawls var en senare tänkare som levde på 1900-talet och hade en lite annorlunda teori om 

rättigheter och rättvisa. Nordin menar att Rawls ansåg att ett rättvist samhälle var ett samhälle 

där det fanns vissa grundläggande rättigheter och en ekonomisk jämlikhet. Denna slutsats 

kom Rawls fram till då han tänkte sig att ett rättvist samhälle endast kunde skapas om 

spelreglerna skapades bakom en slöja av okunnighet. Rawls myntade begreppet 

”okunnighetens slöja”. Bakom denna slöja viste inte individerna vad de skulle födas till i 

världen. De viste inte vilken hudfärg, kön, religion eller ekonomisk ställning de skulle få i 

livet och det var därför vissa grundläggande rättigheter fanns. Nordin skriver att Rawls antog 

att det bakom okunnighetens slöja skulle beslutas att diskriminering på grund utav kön, ras 

eller religion inte skulle accepteras och att en ekonomisk utjämning skulle ske så att de sämst 

ställda skulle ha det bättre (Nordin 2013:153-154). Rawls menade dock att gruppspecifika 

rättigheter inte behövdes i det ideala samhället. Han menade att om man hade vissa nackdelar 
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av naturen, sådant man inte själv kunnat påverka exempelvis sitt kön, och dessa nackdelar 

kunde leda till orättvisa skulle samhället ta detta i beaktande. Det skulle inte behövas några 

gruppspecifika rättigheter. Detta då dessa grupper skulle kompenseras på en individuell nivå 

genom ekonomisk utjämning och genom att var fria att leva sitt liv som de önskade. Om de 

naturliga egenskaperna hos en individ var henne till last skulle detta framkomma på olika sätt. 

Både genom att denne skulle ha det sämre ställt ekonomiskt än andra samt att denna skulle 

vara mindre fri än andra. Kompenseringen skulle därmed finnas på en annan nivå. Men om 

samhället var öppet att ge alla samma fri och rättigheter att leva sitt liv som de önskade och en 

ekonomisk utjämning skulle finnas, då behövs enligt Rawls inga gruppspecifika rättigheter 

och ingen specifik hänsyn för egenskaper som ras, religion eller kön (Mörkenstam 1990:10-

11). Rawls menade att människan i grunden är rationell och kan uppfatta vad som är gott och 

ett gott liv, därför skulle allas intressen och val vara lika värda (Mörkenstam 1990:9). Detta är 

varför alla bör behandlas med samma respekt och värdighet. Detta behöver inte betyda att alla 

är lika begåvade och gör lika bra val men alla ska ha samma chans att förverkliga sitt livsmål. 

Staten bör därför inte framhäva någon sorts livsstil eller tanke om det goda livet utan förhålla 

sig fullkomligt neutral (Mörkenstam 1990:11). Mörkenstam tolkar att individer enligt Rawls 

ska söka gemenskap och utveckling i frivilliga föreningar eller gemenskaper där de kan få 

uppskattning för sina livsmål. I ett välordnat samhälle, menar Rawls, finns det föreningar och 

gemenskaper för alla intressen och alla individer kan hitta ett forum där de blir uppskattade 

för sina mål och sin syn på det goda livet. Staten behöver, och ska, inte uppmuntra eller 

förhindra någon form av livsåskådning. Detta skulle kränka individens rättigheter att forma 

sitt liv och förminska deras handlingsutrymme att uppnå sin vision av ett gott liv. 

(Mörkenstam 1990:15-16). 

Kymlicka (1996:107) skriver i sin text att en vanlig uppfattning bland många liberaler idag är 

att gruppspecifika rättigheter är orättvisa. Han menar att den allmänna uppfattningen om 

gruppspecifika rättigheter är att en specifik grupps intressen inte ska ges särskilt företräde då 

detta skulle missgynna andra gruppers rättigheter. Rätten att utöva sin kultur, religion och sina 

seder är tillräckligt beskyddad i våra mänskliga rättigheter och behöver därmed inte heller 

något extra skydd.  Kymlicka menar också att den vanliga liberala uppfattningen är att det är 

onödigt att ge vissa kulturella grupper särskilda rättigheter. Denna uppfattning vilar på tanken 

att om en kultur är god och tillför sina medlemmar något kommer medlemmarna aktivt arbeta 

för att kulturen ska överleva (Kymlicka 1996:107-108). Tappar kulturen medlemmar är detta 

ingen kultur som medlemmarna känner ett behov att föra vidare och upprätthålla. Kulturen är 
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därmed dålig. Den fria viljan att hålla traditioner, seder och bruk levande i kulturer kommer 

att hålla goda kulturer vid liv och avskaffa de sämre. 

Kymlicka skriver också att det finns en åtskillnad mellan nationella minoriteter och 

invandrare (Kymlicka 1990:114). Nationella minoriteter kan i vissa fall vara berättigade till 

vissa stöd åtgärder då de fötts in i den stat som de tillhör och kan av denna anledning ha rätt 

till vissa stödåtgärder och vissa landrättigheter. Immigranter eller invandrare har dock valt att 

lämna sitt land och sin kultur och har inga landrättigheter i den nya staten. De anses frivilligt 

ha lämnat sin kultur och har därför ingen rätt att av staten få stöd till att utöva sin kultur. 

Assimilation av denna grupp är ett legitimt krav från statens sida medan en assimilation av 

nationella minoriteter är fel (Kymlicka 1996:104). 

Gruppspecifika rättigheter 
John Stewart Mill var en tänkare som levde under 1800-talet som hade en annan syn på 

rättigheter och frihet. Han menade att alla människor borde vara fria att leva sitt liv så som de 

önskade och det enda legitima tvång staten kunde utöva över en individ var för att skydda 

andra. Nordins tolkning av Mills syn på frihet är att kunna göra det man önskar så länge man 

inte skadade någon annan. Man kan inte legitimera statens tvång över människors liv genom 

att hänvisa till att besluten fattats demokratiskt eller i folkförsamlingar. Detta är en form av 

majoritetstyranni. Även om besluten fattats av folket och med allmänviljan i åtanke var inte 

de personer som beslutade samma som de personer som blev drabbade av besluten. Nordin 

skriver att Mill ansåg att det är individualismen, åsikter som skiljer sig från mängden, 

kreativitet och originella människor som ledde till samhällets utveckling. Det ska finnas en 

tolerans för det olika för att samhället ska frodas och utvecklas (Nordin 2013:136-137). 

Charles Taylor menar att ett ömsesidigt erkännande i en demokratisk stat är ett måste då ett 

missgynnande eller icke erkännande kan leda till en grupps förtyck och skada (Taylor 

1994:36). Synen på att alla människor är lika värda har lett till en utjämningspolitik, genom 

exempelvis politiska eller socioekonomiska rättigheter, där ansatsen är att det ska råda lika 

villkor för människor samt att det inte ska uppstå olika ”klasser” (Taylor 1994:37). Detta 

skifte mot en utjämnande politik, som försöker minska skillnader mellan människor, har även 

lett till en åtskillnads politik. Där menas att det finns skillnader som måste uppmärksammas 

och politiseras. Bland annat feminismen och mångkulturalismen är former av åtskillnads 

politik (Taylor 1994:38). Det menas att skillnader som finns mellan grupper och individer 

måste uppmärksammas, och att den utjämnings politik som förts har lett till att dessa 

skillnader har bortsetts ifrån och försökt att assimileras bort. Detta anses vara något 
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orättfärdigt som måste uppmärksammas samt åtgärdas (Taylor 1994:38). Åtgärder som kan 

tas i denna åtskillnads politik är bland annat kvotering vilket är en omdebatterad fråga. Vissa 

menar att kvotering är orättvist och att det leder till en favorisering av vissa grupper. Andra 

menar att kvoteringen avhjälper den diskriminering som gruppen fått utstå och placerat dem i 

en lägre ställning än den dominanta gruppen. Kvotering är för förespråkarna ett sätt att jämna 

ut spelfältet så att lika villkor till slut kommer råda mellan grupperna (Taylor 1994:40). De 

finns dock även de som menar att speciella villkor ska gälla för vissa grupper, inte för att 

jämna ut spelfältet så att alla till slut kommer att ha samma villkor, utan för att främja den 

specifika gruppens olikhet och identitet (Taylor 1994:40). Detta kan benämnas erkännandets 

politik och avser att ge individer och grupper möjligheten att förverkliga sig själva. Det ses 

som en universell rättighet (Taylor 1994:42).  

Taylor urskiljer tre olika ståndpunkter till frågan om hur minoriteter bör behandlas inom 

staten. Den första ståndpunkten kan beskrivas genom liberal tradition. Här menas att 

gruppspecifika rättigheter är fel, och att samhället enas genom individuell frihet och en allmän 

vilja (Taylor 1994:51). Den andra traditionen menar att den individuella friheten kommer 

först men det kan finnas behov för vissa gruppspecifika rättigheter. Det måste råda en 

balansgång mellan de gruppspecifika rättigheterna och den allmänna viljan (Taylor 1994:59). 

Den tredje ståndpunkten menar att de marginaliserade grupperna har rätt till ett erkännande 

och en speciell behandling eftersom det annars skulle kränka deras individualitet och kultur 

(Taylor 1994:64). Detta problematiserar dock Taylor, han menar att det är en diskriminering 

att behandla en viss kultur på ett fördelaktigt sätt eftersom att man då utmärker den som 

behövande och lägre stående än majoritetskulturen. Det uppstår ett hyckleri (Taylor 1994:70). 

Det finns också med detta ställningstagande ett problem med att en värdering av kulturer 

måste ske för att bedöma om de ska få vissa rättigheter eller inte. I ett liberalt samhälle hålls 

vissa värderingar, exempelvis jämlikhet. En nedvärdering av kulturer som inte innehar 

jämlikhet uppstår då och de kulturer som får rättigheter är då endast kulturer som liknar vår 

liberala kultur (Taylor 1994:71). Taylor själv förespråkar en liberal stat där det finns en 

balansgång mellan allas lika rättigheter och gruppspecifika rättigheter. Han menar att det i en 

typisk liberal stat skulle vara fördelaktigt med ett visst hänsynstagande till vissa gruppers 

rättigheter (Taylor 1994:61). Detta hänsynstagande skulle tas på grund av att det finns ett visst 

värde i kulturer och individens frihet att välja.  

Anne Phillips menar att väljare kan ärva politiska preferenser och att de inte nödvändigtvis 

röstar på det parti som passar dem bäst utan ibland röstar av vana (Phillips 1998:2). Phillips 
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föreslår bland annat därför att kandidater istället för genom val av parti bör väljas genom 

likhet med folket för att en bättre representativitet ska uppnås (Phillips 1998:3). Eftersom att 

det finns skillnader mellan grupper i samhället bör kandidater kvoteras in då exempelvis män 

inte kan representera kvinnor och majoritetsbefolkningen inte kan representera minoriteten 

(Phillips 1998:6). Reformer som skapas för en viss grupp, utan att inkludera medlemmar från 

denna mottagare grupp i reformens skapande, tenderar att bortse från viktiga aspekter och 

därför fungera dåligt (Phillips 1998:13).  

Kvotering är en reform som tenderar att bli förespråkad för att jämna ut skillnader mellan kön 

eller etniska grupper. Detta är dock en omstridd reform. Många kan enas om att det råder en 

ojämlikhet i samhället och det är ofta lätt att se skeva maktförhållanden samt att vara eniga 

om att något bör göras för att rätta till skevheten. En kvotering brukar dock möta starkt 

motstånd (Phillips 1998:21-22). Ett argument som förs fram mot kvotering är att 

polariseringen och distansen mellan grupper kommer att öka genom kvotering. Grupper som 

kan mötas och hitta gemensamma frågor att samarbeta kring kommer inte göra det då 

grupperna stigmatiseras och den egna gruppens rättigheter får företräde framför det allmännas 

bästa (Phillips 1998:22-23). Det anses vara missgynnande för staten och kan även leda till en 

fragmentering av staten (Phillips 1998:22).  

Dock anses också en systematisk icke representation av grupper som ett misslyckande för en 

demokratisk stat (Phillips 1998:28). Detta väcker enligt Phillips frågor om vilka politiska 

deltagande rättigheter som ska stödjas i en demokrati, formella eller reella (Phillips 1998:35). 

För att uppnå en reell delaktighet i politiken måste systematiska skillnader minskas, ett sätt att 

göra detta är att vissa, underrepresenterade, grupper blir positivt diskriminerade. Detta kan 

exempelvis uppnås genom att ge denna grupp en tyngre röst än de grupper som utgör 

majoritet (Phillips 1998:36). 

Kymlicka argumenterar för gruppspecifika rättigheter genom att ifrågasätta den allmänna 

liberala uppfattningen att gruppspecifika rättigheter skulle vara både onödiga och orättvisa 

(Kymlicka 1996:108). Han menar att vissa grupper systematiskt blir missgynnade av 

majoritetens beslut och att staten inte alls är så neutral som den påstås vara. Beslut om vilken 

språk man i landet ska tala, vilka dagar som är helgdagar och vilka seder som 

uppmärksammas är exempel på när staten aktivt stödjer majoritets kultur och minoriteter blir 

undantagna (Kymlicka 1996:108). Kymlicka menar att det finns två olika sätt att argumentera 

för att minoriteter ska ha vissa specifika rättigheter; jämlikhets skäl och historiska skäl. 
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Jämlikhetsargument 
Kymlicka menar att nationella minoriteter har svårare att få sina röster hörda, både 

representationsmässigt som kulturellt. Då dessa grupper är små riskerar de alltför ofta att 

förlora mot majoriteten på grund av bristande ekonomiska medel eller helt enkelt röstas ner av 

majoriteten (Kymlicka 1996:109). Då denna grupp alltid är minst är detta en återkommande 

ojämlikhet som därför blir till ett problem då minoritetsgruppen alltid är den förlorande 

gruppen. Detta är inget problem för medlemmar av majoritetskulturen då de alltid är den 

största gruppen och därmed innehar större resurser än minoriteterna. (Kymlicka 1996:109) 

Eftersom minoriteten alltid är den minsta gruppen och därmed inte har möjlighet att vinna 

över majoriteten är denna ojämlikhet inte är slumpmässig utan återkommande. Minoriteten 

har ett ständigt underläge och har därmed ett mindre värdefullt medborgarskap i staten. Detta 

då deras röst och deras vilja sällan går igenom har gruppen inte samma nytta av ett 

medborgarskap som majoriteten (Kymlicka 1996:109).  

Det finns därför enligt Kymlicka ett gott skäl att ge dessa, ständiga, nationella minoriteter 

någon slags rättigheter eller fördelar så att de kan dra samma nytta av sitt medborgarskap som 

majoriteten (Kymlicka 1996:109). Kymlicka nämner några olika former av rättigheter som 

skulle kunna ges till nationella minoriteter för att förbättra deras ställning vilka är; territoriellt 

självbestämmande, land rättigheter, rätt till sitt eget språk, garanterad representation och rätt 

till veto. Rätten till språket är det viktigaste, specifikt i skolan eftersom det finns ett samband 

mellan en kulturs fortlevnad och bruket av dess språk (Kymlicka 1996:109). Kymlicka 

föreslår att språkrättigheter kan beslutas i lokala församlingar om det finns en minoritet som 

har en majoritetsställning lokalt (Kymlicka 1996:112). Han nämner dock att rättigheterna är 

beroende av tid, plats och förutsättningar och det viktigaste är att den nya rättigheten kommer 

att hjälpa minoriteten att bli mer jämställd med majoriteten (Kymlicka 1996:110). Han 

medger dock att dessa gruppspecifika rättigheter kommer att orsaka problem för majoriteten 

genom att exempelvis öka kostnaden för land på minoritetsägt land eller sänka den offentliga 

servicen på majoritetsspråk (Kymlicka 1996:109). Dock menar Kymlicka att det ska vara 

godtagbara problem för majoriteten då det verkar till att göra minoriteten mer jämställd med 

majoriteten (Kymlicka 1996:113). 

Historiska argument  
Det finns olika historiska sätt som en minoritet hamnat inom en stat. Detta kan antingen ha 

skett genom ett fredligt federationsbildande eller genom tvång. Om en minoritet genom ett 

frivilligt federationsavtal ingått i en stat antar Kymlicka att denna minoritet hade avtalat om 
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specifika grupprättigheter för att kunna ingå på lika villkor som majoriteten (Kymlicka 

1996:117). Dessa avtal ska sedermera respekteras av staten både av lagliga och moraliska skäl 

(Kymlicka 1996:117).  

Om en minoritet intvingats in i en stat genom exempelvis kolonisering kan minoriteten ha 

legitima krav på självbestämmande vilket genom tillämpning av internationell rätt kan få till 

stånd en mer federationsliknande lösning (Kymlicka 1996:117). Dessa rättigheter som kan 

krävas av en minoritet är i stort sett samma som kan krävas av jämlikhetsargumentet dock 

skiljer sig statens ansvar i minoritetsfrågan.  

Kymlicka beskriver att med historiska argument äger minoriteten endast en negativ frihet, det 

vill säga icke inblandning, från staten. Detta till skillnad från ett jämlikhetsargument som ger 

minoriteten en positiv frihet från staten där de kan kräva hjälp att upprätthålla och bibehålla 

sin kultur (Kymlicka 1996:118). De historiska argumenten för gruppspecifika rättigheter avser 

alltså sådana rättigheter som kommer fram genom en förhandling med hänsyn till en sedan 

tidigare existerande landrättighet och ger minoriteten en frihet att sköta sig själv med en 

mindre inblandning från statens sida än för majoriteten. Har inget federationsavtal, eller avtal 

för samexistens, intecknats och samlevnaden ingått genom tvång kan staten avsäga sig 

ansvaret över minoritetens negativa frihet (Kymlicka 1996:119). Vill inte minoriteten tillhöra 

staten har inte staten ett ansvar att finansiera deras anspråk på självbestämmande. I de fall där 

avtal inte finns är det enligt Kymlicka mest troligt att minoriteter förespråkar jämlikhets 

argument för att tillskansa sig rättigheter (Kymlicka 1996:119).  

Kymlicka menar dock att de historiska argumenten för gruppspecifika rättigheter inte alltid 

räcker och att jämlikhets argument också behöver användas (Kymlicka 1996:120). Eftersom 

världen, minoritetens behov och storlek förändras måste dessa historiska avtal revideras, 

gärna utifrån ett jämlikhets perspektiv. När dessa rättigheter revideras menar Kymlicka att det 

gett motståndare för gruppspecifika rättigheter en chans att förminska minoritetens rättigheter 

i stater som Kanada. Kymlicka menar därför att det är viktigt att man vid en revidering både 

ser till den ursprungliga meningen med de historiska avtalen samt ser till ett 

jämlikhetsperspektiv (Kymlicka 1996:120). Det är enligt Kymlicka onödigt att tillämpa avtal 

som genom årens lopp tappat sin mening och sitt ursprungliga syfte (1996:120). 

Historiska argument är i fallet för immigranter inte möjligt att tillämpa. Denna grupp har inga 

landrättigheter och det är ovanligt att folk som invandrar kan upprätta ett avtal med staten om 
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att få vissa gruppspecifika rättigheter. Historiska argumenten är därför näst intill omöjliga för 

denna grupp att tillämpa (Kymlicka 1996:120).  

Argument för en mångkulturell stat 
Kymlicka menar vidare att det finns ett tredje argument för gruppspecifika rättigheter vilket 

skulle vara majoritetskulturens vinst av att leva i en mångkulturell stat (Kymlicka 1996:121).  

Kymlicka skriver att den mångkulturella staten leder både till individernas lycka och välstånd 

genom att ge individer ett rikare liv genom att stöta på olika kulturer (Kymlicka 1996:121). 

Det tros också leda till en mer hållbar miljö då ursprungsinvånares livsstil är mer 

hänsynstagande till miljön än den västerländska (Kymlicka 1996:121). Vissa kritiker menar 

att Européer, speciellt under kolonisationstiden, både förtryckt och nedvärderat andra kulturer 

vilket anses vara moraliskt fel (Taylor 1994:42). Detta argument för gruppspecifika rättigheter 

menar Kymlicka är populärt eftersom det inte fokuserar på minoritetsgrupper utan på staten 

och majoritetsbefolkningen (1996:121). Man talar om majoritetens intressen och välmående 

istället för majoritetens skyldigheter mot de utsatta grupperna.  

Kymlicka skriver dock att denna utgångspunkt är tämligen godtycklig och att detta argument 

väger mycket lätt i diskussionen om gruppspecifika rättigheter (Kymlicka 1996:123). 

Argumentet att ett mer mångkulturellt samhälle skulle ge individer större valmöjligheter att 

skapa sitt eget liv menar Kymlicka är bristande. Detta eftersom att det är en svår process att 

lämna sin kultur och ingå i en annan och det är väldigt få individer av majoritetskulturen som 

gör detta (Kymlicka 1996:121-122). Detta argument, att fler kulturer ger en större 

valmöjlighet för individen, sker i en för liten grad och är alltför kostsamt för 

majoritetsbefolkningen för att detta ska vara ett huvudskäl för gruppspecifika rättigheter 

(Kymlicka 1996:122). Ett mångkulturellt samhälle kan även uppnås på olika sätt, exempelvis 

genom en ökad invandring från andra länder, istället för att se till de nationella minoriteter 

som finns i staten. Argumentet brister enligt Kymlicka även på denna punkt eftersom det i 

argument inte ger något skäl till varför just de nationella minoriteternas kultur bör främjas 

(1996:122). Inte heller framgår det vem som ska bära kostnaderna för det mångkulturella 

samhället. Det finns en risk för att minoriteterna blir straffade genom specifika avgifter 

eftersom de tillhör en viss kultur som måste finansieras (Kymlicka 1996:122-123).   
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Metod  
I detta avsnitt kommer den valda metoden, kvalitativ idéanalys, att definieras både generellt 

och med hänsyn till uppsatsen. Ett raster kommer att tillverkas som analysen sker igenom och 

metodens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet kommer att diskuteras. Materialet som 

kommer att analyseras kommer också att presenteras i slutet av detta avsnitt.  

Idéanalys  

En idéanalys är ingen analysmetod med strikta ramar, metoden kan med fördel anpassas till 

flera olika områden och är ett flexibelt verktyg (Bergström & Boréus 2012:145). Idéanalysen 

avser att analysera texter och söker efter vissa idéers förekomst, exempelvis hos 

organisationer eller i debatter. En idé definieras av Bergström & Boréus som en stabil 

tankekonstruktion (Bergström & Boréus 2012:140). Med detta menas att det är en relativt 

konsekvent tanke om hur något är eller bör vara. I denna uppsats kommer därmed olika 

rättighetsidéers förekomst i debatten om de nationella minoriteterna att undersökas.   

Ett sätt att konstruera en idéanalys är genom en beskrivande ansats, denna ansats syftar till att 

finna förekomster av idéer i debatter eller politikområden (Bergström & Boréus 2012:146). I 

en beskrivande idéanalys ligger alltså fokus på ett område till skillnad från aktörsorienterade 

idéanalyser där fokus ligger på personer eller organisationer. Denna uppsats kommer att 

använda den beskrivande ansatsen och söka efter idéer som förekommer i debatten om de 

nationella minoriteterna. Beskrivande idéanalys som analysmetod passar bra att söka efter 

specifikt utmärkande idéer i en debatt och har därför valts istället för ett aktörscentrerat 

perspektiv. Eftersom riksdagen inte är en enhetlig eller stabil organisation då den 

omkonstrueras vart fjärde år i och med val, anses detta inte vara ett passande aktörsobjekt. 

Eftersom denna uppsats har som syfte att se på den nationella debatten om de nationella 

minoriteterna blir det även irrelevant att analysera ett specifikt parti då detta inte ger tillgång 

till de nationella perspektivet utan endast en del. 

En idéanalys med en beskrivande ansats kan använda sig av dimensioner eller idealtyper som 

analysverktyg. De analysverktyg som kommer att användas i denna uppsats är idealtyper. En 

idealtyp är ett analysverktyg som definierar ett sett av perspektiv (Bergström & Boréus 

2012:150). Detta kan exempelvis vara olika typer av ideologier eller, som i denna uppsats, 

olika typer av rättighets perspektiv. Idealtyperna renodlar de valda perspektiven och sorterar 

perspektiven i ett raster, även kallat analysschema (Bergström & Boréus 2012:150).  
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Raster och operationalisering 
 

I denna uppsats kommer rastret att baseras på Kymlickas tre gruppspecifika 

rättighetsargument samt argumentet för allas lika rättigheter som definierats i det teoretiska 

ramverket. Rastret byggs upp av dels av dessa fyra rättighetsperspektiv och dels av idéer som 

är relevanta för frågan (Bergström & Boréus 2012:150). De idéer, eller områden, som valts till 

denna uppsats och som förefallit vara relevanta för området är; språk, kultur, mark, 

representation och självbestämmande. Dessa idéer eller områden har valts på grund av att 

Kymlicka menar att de kan ha en gynnande eller missgynnande effekt på minoriteten 

(1996:109). Utöver Kymlickas förslag på åtgärder har även idén om kultur använts i detta 

raster då frågan är aktuell och man kan se en skillnad på synen av kultur i de olika 

argumenten. På detta sätt har en modell skapats om idealet i varje rättighetsperspektiv 

(Bergström & Boréus 2012:150).  

En fördel med att använda sig av idealtyper som analysverktyg är att det på ett överskådligt 

sätt organiserar materialet (Bergström & Boréus 2012:166). För att detta ska vara möjligt 

måste dock rastret vara väl genomarbetat och analysen måste ha genomförts noggrant. Om 

dessa krav uppfylls finns det goda möjligheter att jämföra de resultat som uppkommit 

(Bergström & Boréus 2012:166). Dock finns även nackdelar med idealtyper som 

analysverktyg. Att konstruera ett raster av idealtyper kan vara mycket tidskrävande och svårt 

(Bergström & Boréus 2012:167). Ett annat problem som Bergström och Boréus nämner med 

idealtyper är att de kan påtvingas materialet (Bergström & Boréus 2012:167). Med detta 

menas att uttalanden tvingas in i en kategori utan att i sin egentliga mening höra dit.  

Rastret kommer att användas för att analysera materialet och texten läses utifrån idealtyperna 

som finns i rastret (Bergström & Boréus 2012:150). Det är viktigt att kategorierna är 

ömsesidigt uteslutande för att rastret ska fungera och resultaten ska vara relevanta (Bergström 

& Boréus 2012:156). Med detta avses att idealtyperna inte kan överlappa varandra i något 

område. Rastret kan utöver idéerna i idealtyperna också visa på idéer som förekommer som 

inte passar in i rastret (Bergström och Boréus 2012:150). Det färdiga rastret är avbildat nedan.  
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 Allas lika 

rättigheter 

Jämlikhets-

argument för 

gruppspecifika 

rättigheter 

 

Historiska 

argument för 

gruppspecifika 

rättigheter 

Den 

mångkulturella 

statens argument 

för 

gruppspecifika 

rättigheter 

Språk Inget språk ska 

gynnas från 

staten. 

Språk är en del av 

identiteten och är 

därför en rättighet. 

Staten ska bekosta 

detta. 

Språk är en del av 

historiska 

överenskommelser 

och ska därför få 

finnas där det finns 

behov. Staten bör ej 

behöva bekosta. 

Fler språk ger 

folket fler 

valmöjligheter 

Kultur Alla får fritt välja 

sin kulturella 

utövning. Ingen 

grupp ska gynnas. 

Kulturen är en del 

av identiteten och är 

därför en rättighet. 

Staten bekostar 

detta. 

Kulturen får finnas 

och ska respekteras 

där det finns behov. 

Staten ska ej behöva 

bära kostnader. 

Ett mångkulturellt 

samhälle är en 

dygd för folket 

och staten 

Mark Nationella 

minoriteter har 

inga speciella 

markrättigheter 

De nationella 

minoriteterna kan 

ha rätt till vissa 

markrättigheter om 

detta åtgärdar deras 

ställning i samhället 

Markrättigheter som 

hör till de historiska 

överenskommelserna 

och är rättighet 

annars ej. 

Markrättigheter 

kan gagna 

majoritetens miljö 

och kan därför 

vara lämpligt 

Representation Alla kan i val 

rösta på den 

representant som 

de anser bäst 

Nationella 

minoriteter har rätt 

till speciell 

representation om 

de gynnar dem som 

grupp 

Minoriteten kan i 

avtal ha fått rätt till 

representation men 

annars är detta inte 

en rättighet. 

Representation i 

olika former kan 

gagna 

majoritetens 

intressen och är 

därför gott 

Självbestämmande Folket 

representeras av 

folkvalda 

representanter och 

självbestämmande 

för en grupp vore 

orättvist mot 

andra.  

Nationella 

minoriteter kan ha 

rätt till 

självbestämmande i 

vissa frågor eller 

områden om de 

gynnar gruppen.  

Minoriteten ska 

önska tillhöra staten 

men ett 

självbestämmande 

utan iblandning från 

staten i deras egna 

angelägenheter är 

godtagbart. 

Självbestämmande 

utesluter 

majoriteten och är 

därför inte en 

rättighet som bör 

ges till minoriteten 

     (Figur 1, Egen modell) 
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Allas lika rättighet, som den första kolumnen kallas, förespråkar inga gruppspecifika 

rättigheter. Denna kolumn förespråkar därför inga rättigheter till språk, kultur, mark, 

representation eller självbestämmande för minoritetsgrupper eftersom detta ses som orättvist. 

Förespråkare för detta argument är anhängare av den klassiska liberala teorin och menar att 

alla individer bör ha samma rättigheter att fritt välja hur de önskar leva sitt liv. Det bör av 

denna anledning vara samma regler för alla, utan hänsyn till etnisk tillhörighet. 

Den andra kolumnen som här kallas Jämlikhetsargument för gruppspecifika rättigheter, menar 

dock att vissa grupper har rätt till ett speciellt hänsynstagande från statens sida. Eftersom att 

en stat inte kan vara fullkomligt neutral måste staten kompensera, genom exempelvis 

ekonomiska medel, för de grupper som blir missgynnade. Därför bör nationella minoriteter ha 

rätt till sitt eget språk och sin egen kultur. De har även vissa mark rättigheter, rätt till 

representation eller till och med självbestämmande om dessa åtgärder skulle leda till att 

gruppen får en mer jämlik del i samhället.  

Den tredje kolumnen, Historiska argument för gruppspecifika rättigheter, önskar att ge 

nationella minoriteter en särställning. Denna särställning baseras dock på historiska avtal 

istället för jämlikhet. Förespråkare för detta argument menar att nationella minoriteter har rätt 

att tala sitt språk och utöva sin kultur, eftersom detta står, eller borde stå, i ett avtal av 

samexistens. Dock har staten inget ansvar över att finansiera dessa rättigheter. Detta avtal kan 

även involverat delar som behandlar mark och representation men det är inga självklara 

rättigheter. Finns inget avtal som behandlar detta ska staten göra en ansats till att skapa ett 

avtal där en federationsliknande lösning ska nedtecknas mellan staten och minoriteten. 

Självbestämmande är något som kan förekomma i ett sådant avtal. Detta självbestämmande 

avser då gruppens egna angelägenheter och endast en icke inblandning från statens sida. 

Minoriteten ska önska att vara del av staten.  

Den fjärde och sista kolumnen som kallas Den mångkulturella statens argument för 

gruppspecifika rättigheter är den mest svårtolkade av Kymlickas argument. Kymlicka själv 

medger att argumentet är godtyckligt och att ansvarsfrågan är relativt öppen. Man kan inte 

avläsa vad som är statens åtaganden eller kostnader och vilka som inte är detta. Argumentet 

menar dock att fler språk och en större variation av kulturer i ett samhälle är av godo för hela 

samhällets tillväxt. Mångkulturalism ska ses som något gott och eftersträvansvärt i en stat då 

det ger individer mer valmöjligheter och gör dem lyckligare. Argumentet menar att 

ursprungsinvånare är mer hänsynstagande mot miljön och att detta är positivt för en mer 

hållbar utveckling i en västerländsk stat. Därför kommer markrättigheter att ses som en 
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rättighet för minoriteter i detta raster. Om minoriteter får tillgång till mark kommer de att 

använda denna mark mer hållbart och med en större hänsyn än majoritetsbefolkningen vilket 

enligt argumentet vore något eftersträvansvärt. Därför antas förespråkare för detta argument 

stå bakom att ge minoriteter rätt till mark. Representation kommer i detta raster tolkas som 

något förespråkare för mångkulturs argument står bakom. Detta då minoriteter genom 

representation kan upplysa samhället om den kultur de företräder och en större upplysning hos 

allmänheten uppnås. Självbestämmande ses dock inte som något rättfärdigat enligt detta 

argument då självbestämmande skulle skapa en uppdelning av samhället. Det skulle inte 

längre vara mångkulturellt utan det skulle uppstå olika kulturella delar och folken skulle inte 

leva och lära tillsammans. Detta kommer i detta raster att tolkas som något förespråkare av 

detta argument skulle motsätta sig. De skulle önska att minoritet och majoritet levde 

tillsammans och inte i olika delar.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 

Validiteten i en beskrivande idéanalys som använder sig av idealtyper kan bli problematisk 

genom det ovan nämnda; när ett material tvingas in i ett raster. Textens egentliga mening 

förvrängs då för att passa in i idealtypen. Detta kan då leda till att man inte mätt det man 

avsåg att mäta och egentligen undersökt något annat, den så kallade validiteten blir bristfällig. 

Intersubjektiviteten som avser den mänskliga faktorn i tolkningsprocessen, det vill säga att 

olika människor tolkar uttryck på olika sätt, kan också skapa ett problem i en idéanalys som 

använder sig av idealtyper. Har man ett raster med hårt specificerade kategorier kan man få 

mycket restposter. Det vill säga material som inte passar in i kategorierna. Man kan då stå 

inför ett reliabilitetsproblem (Bergström & Boréus 2012:169). Reliabilitetsproblem uppstår 

även om rastret är för löst kategoriserat och det uppstår tolkningsproblem i vilken kategori 

material ska placeras i (Bergström & Boréus 2012:169).  

Rastret i denna uppsats innehåller i de första tre kategorierna; Allas lika rätt, 

jämlikhetsargument för gruppspecifika rättigheter och Historiska argument för gruppspecifika 

rättigheter, ingen stor del av tolkning. Kymlicka har redogjort för dessa argument relativt 

noggrant och kategorierna ses som ömsesidigt uteslutande. Det fjärde argumentet, Den 

mångkulturella statens argument för gruppspecifika rättigheter, är dock luddigare. Kymlicka 

skriver att detta argument för gruppspecifika rättigheter kan ses som godtyckligt och var 

ansvaret för dessa rättigheter finns är svårt att avgöra. Detta har lett till ett stort mått av 

tolkning när rastret skapats. Det kan finnas de som inte tolkar detta argument på samma sätt 
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och här finns reliabilitetsproblem som kan uppstå om någon annan skulle skapa ett raster och 

undersöka samma material. Denna kategori Den mångkulturella statens argument för 

gruppspecifika rättigheter skulle kunna skilja sig från den kategori som finns i denna uppsats. 

Dock har den tolkning som behövts för att skapa kategorin redogjorts noggrant vilket har en 

förmildrande effekt på reliabiliteten.  

Generaliserbarheten, det vill säga hur långt man kan dra slutsatser, i denna uppsats är liten. De 

idéer som förekommer, eller inte förekommer, hos riksdagen kan ge en fingervisning om hur 

det kan se ut på lokala nivåer. Några slutsatser av uppsatsen om lokala nivåer kan dock inte 

dras. Man kan heller inte sia om hur idéerna kommer att utvecklas av denna uppsats men 

teorier om åt vilket håll politikområdet rör sig mot är möjliga att konstruera. Detta rör sig då 

endast om teorier. Uppsatsen kan inte heller generaliseras utåt, det vill säga mot andra länder 

eller överstatliga organ, då den svenska politiken endast har inomstatlig relevans. 

Material  

Materialet som kommer att analyseras i denna uppsats är två debatter i riksdagen avseende de 

nationella minoriteterna.  

Förväntningen med att undersöka partiernas ståndpunkt avseende de nationella minoriteterna 

är att finna en skillnad mellan blocken. Det antas att argumentationen ska skilja mellan 

högerblocket och vänsterblocket. Det är intressant att undersöka om det finns en samsyn i 

politikområdet eller om det finns tydliga blockskillnader, om politikområdet präglas av 

splittring eller samförstånd.  

Denna samsyn eller splittring förväntas även kunna ses mellan de jämförda åren. Eftersom att 

politikområdet är nytt förväntas det finnas idéskillnader mellan åren 2006 och 2014. 

Antagandet är att det 2006 ska finnas mer splittring och mer tecken på idéer om allas lika 

rättigheter eller historiska argument och att politikområdet 2014 ska präglas av mer 

jämlikhetsargument och argument för en mångkulturell stat. Detta antagande baseras på att 

Språklagen och Lagen om nationella minoriteter tillkommit 2009 samt att Sverige fått kritik 

från bland annat Europarådet. Detta kan tyda på att insatser satts in för de nationella 

minoriteterna och deras ställning eventuellt höjts.  

Att valet av material fallit på debatter avseende de nationella minoriteterna istället för 

partiprogram är på grund utav att omnämnandet av de nationella minoriteterna i 

partiprogrammen var mycket litet eller inget alls. Det fanns inte tillräckligt med material för 

att kunna genomföra en analys av partiernas ståndpunkt. Det föreföll också finnas en risk att 
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partiprogrammen uppvisar en marknadsförande bild av partiet och därför inte tar hänsyn till 

den komplexitet som präglar politikområdet. Valet av debatter kan dock leda till att partiets 

ståndpunkt förvanskas av talaren. Partiets ståndpunkt kan färgas av talaren och en 

förskjutning av grundtanken kan ske. Dock anses detta problem vara godtagbart eftersom 

talarna fått förtroende från partiet att föra talan och därför anses partiet stå bakom det 

ledamoten anför i talarstolen. 

Debatter där minoriteterna nämns är omfattande varav en avgränsning av materialet är 

nödvändig. Det valda materialet kommer från två debatter som specifikt avser de nationella 

minoriteterna och kallas Minoritetsfrågor. Debatterna har förts i riksdagen under åren 2006 

och 2014. Valet av debatt och år har gjort utifrån en mest lika design. Denna metod fungerar 

väl i fall där det finns en stor mängd material att analysera samt om målet med analysen har 

en beskrivande ansats (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012:101).  

Valet av debatter är baserat på att debatterna har samma namn och endast behandlar frågor om 

de nationella minoriteterna, till skillnad från exempelvis budgetpropositionen där de 

nationella minoriteterna endast upptar en mindre del av debatten. Debatterna behandlar inte 

heller endast en av de nationella minoriteterna utan behandlar området övergripande.  

Valet av år är baserat på att båda åren varit valår. Detta eftersom valår är en tidpunkt då de 

politiska partierna är mest benägna att tydligast kommunicera sina målsättningar med 

politikområden. Valåret 2014 ger även analysen en relativt färsk bild av diskursen inom 

området. De valda åren var även tider då det skedde ett maktskifte. Under 2006 skiftade 

makten från en röd-grön majoritet till en blå-allians regering och under 2014 skiftade makten 

från den blå-allians regeringen till en röd-grön minoritetsregering.  

Även om de valda åren är lika finns det även skillnader mellan dem. Det råder efter valet 

2014 en ovanlig parlamentarisk situation i Sverige. Den så kallade december-

överenskommelsen ingicks då det fanns en överhängande risk för ett nyval. Detta var ett unikt 

läge för Sverige och den politiska situationen inom staten är mer instabil än den var under 

2006. Detta är en av svagheterna i urvalsmodellen. Det är väldigt svårt att hitta fall som är helt 

lika och det finns ofta små, men för den sakens skull inte oviktiga, skillnader (Esaiasson et.al 

2012:102). 
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Analys 
De nationella minoriteterna var en del av debatten 33 gånger 2006 och 60 gånger 2014 

(Riksdagen 2015-1, Riksdagen 2015-2). Det har alltså skett en markant ökning av antalet 

gånger de nationella minoriteterna omnämns i debatterna som förts i riksdagen. Detta kan 

vara ett tecken på att diskursen mognat och fått fäste i regeringspolitiken. Även budgeten för 

minoritetsfrågor har ökat stort, från 10 miljoner till 130 miljoner mellan åren 2009 till 2014 

(CM 2014:6). Det stora budget tillskottet kan också ses som att politikområdet mognar och får 

ett stadigare fäste på riksdagsnivå.  

Fokus i denna uppsats, som tidigare redogjorts, avser en idéanalys av riksdagspartiernas syn 

på nationella minoriteters rättigheter år 2006 och 2014. För att genomföra analysen har två 

debatter avseende minoritetsfrågor valts från vartdera året. Analysen som följer nedan är 

uppdelad enligt parti och redogör för de idéer som förekommit hos representanter från partiet. 

Även partier som inte deltagit i debatten eller som inte varit representerade i Riksdagen 

kommer finnas med i analysen. 

Vänsterpartiet. Vänstern finns representerade av Mats Einarsson och Siv Holma i debatten 

2006 och uttrycker där både jämlikhetsargument och historiska argument för de nationella 

minoriteternas rättigheter. Jämlikhetsargumenten visar sig då man talar om att det finns ett 

demokrativärde och ett symbolvärde i att kunna ta del av information från riksdagen och 

regeringen på minoritetsspråken (Riksdagen 2006). Detta tolkas som att Vänstern anser att 

språken i sig är viktiga och att hela befolkningen jämlikt ska kunna ta del av information från 

staten. Vänstern vill även införa ett presstöd till de tidningar som publicerar delar av sin 

tidning på ett minoritetsspråk (Riksdagen 2006). Detta tolkas som att de anser att staten har ett 

finansiellt ansvar över de nationella minoriteternas kultur vilket klassas som ett 

jämlikhetsargument. Också citatet nedan tolkas som ett jämlikhetsargument; 

Det krävs särskilda insatser från samhällets sida för att göra det möjligt för den romska 

minoriteten att hävda sina rättigheter, inte minst på det kulturella området. Därför behövs det 

också en stabilitet i det ekonomiska stödet och i stödet till utbildning för romer. (Einarsson, 

Riksdagen 2006) 

Här argumenterar vänstern för att ge romerna hjälp att upprätthålla sin kultur och sitt språk. 

Eftersom att Kymlicka nämner att språket är bland det viktigaste för en kulturs överlevnad 

samt att en minoritet har rätt att kräva ekonomisk hjälp av staten för att bibehålla sin kultur 
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klassas detta som ett jämlikhetsargument. Den nationella minoriteten romer får då genom 

ökade utbildningsinsatser ett mer fullständigt medborgarskap. 

Vänstern argumenterar 2006 också för att de nationella minoriteterna bör omnämnas i 

Regeringsformen samt att Sverige har stiftat lagar till förmån för de nationella minoriteterna 

(Riksdagen 2006). Detta tolkas som att Vänsterpartiet dels genom ett grundlagsomnämnande 

vill skapa ett ”avtal” med minoriteterna samt att de genom lagar skapats ”avtal” med 

minoriteten. Eftersom de historiska argumenten menar att ett folk som ingått i en stat där inget 

avtal om samexistens har undertecknats, har rätt till ett federationsliknande avtal, så ses detta 

lagskapande och grundlagsomnämnande som ett sätt att i efterhand skapa ett avtal och 

tydliggöra de historiska rättigheterna som folken har. Därmed tolkas detta som historiska 

argument. Vänsterpartiet anför även följande; 

De skriver om behovet av en balanserad lösning och en förbättring av den rättsliga 

säkerheten i fråga om markrättigheterna i områden som traditionellt bebos av samerna, i 

syfte att säkra harmoni mellan de etniska grupperna i regionen och skydda urbefolkningens 

kultur och identitet. (Holma, Riksdagen 2006). 

I citatet ovan talar Vänsterpartiet om att samerna, på grund av sin historiska existens i vissa 

områden, har rätt till land. Citatet tolkas som att i de områden där samerna har en traditionell 

och historisk närvaro ska deras kultur och identitet skyddas. Skyddet är därför sammankopplat 

med det område som historiskt bebotts av dem och tolkas därmed som ett historiskt argument.  

Vänsterpartiet är 2006 förespråkare för gruppspecifika rättigheter och använder då både 

jämlikhetsargument och historiska argument. 2014 fortsätter de argumentera på samma vis.   

2014 representeras partiet av Mia Sydow Mölleby. Här talas det om historiska argument 

genom att referera till en demonstration där demonstranterna burit nazistiska symboler och 

polisen låtit bli att ingripa (Riksdagen 2014). Detta protesterar vänstern emot och talar om att 

det förekommit ett brott mot lagen eftersom att nazistiska symboler är förbjudet att bära. 

I Sverige ha vi ett förbud mot att bära nazistiska symboler och uniformer just för att dessa i 

sig är tydligt riktade mot de grupper som förföljdes och mördades under tyska nazitiden. 

(Sydow-Mölleby, Riksdagen 2014). 

Här ser vi en koppling bakåt i historien om varför den nationella minoriteten judar ska ha en 

särskild ställning. Eftersom de varit utsatta anses de ha rätt att ingå i staten på samma villkor 

som majoriteten och inte bli diskriminerade, varvid detta klassas som ett historiskt argument. 
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Ur vänsterpartiets anförande kan även jämlikhetsargument avläsas i följande citat; 

Samhället har ett stort ansvar för att komma till rätta med rasism, diskriminering och 

förföljelser. (Sydow-Mölleby, Riksdagen 2014) 

Här argumenterar partiet för att det är staten som är ansvarig att rätta till dessa ojämlikheter 

som de nationella minoriteterna står inför. Detta kan ses som systematiska och återkommande 

ojämlikheter och är enligt jämlikhetsargumentet något som staten är ansvarig att korrigera 

eftersom att de annars ger individerna ett mindre värt medborgarskap.  

Socialdemokraterna. Socialdemokraterna representeras i 2006 års debatt av Per Axel 

Sahlberg. Under detta år tolkas socialdemokraterna befinna sig i gruppen som kallas ”Allas 

lika rättigheter”. De förespråkar alltså i debatten inte gruppspecifika rättigheter varken genom 

jämlikhetsargument, historiska argument eller argument för en mångkulturell stat. 

Socialdemokraterna förefaller i denna debatt vara emot att ge de nationella minoriteterna 

några gruppspecifika rättigheter utan man talar snarare om integration. 

På det här sättet tycker jag att politiken för nationella minoriteter i och för sig inte skiljer sig 

så mycket ifrån det som vi annars diskuterar när vi talar om integrationspolitik. Det handlar 

om att hitta balanspunkterna, där vi hittar formerna för att samarbeta och integreras… 

(Sahlberg, Riksdagen 2006). 

Här förefaller partiet dela den liberala uppfattningen om att gruppspecifika rättigheter är 

orättvist, en stat ska inte gynna vissa kulturer då detta skulle vara orättvist mot andra kulturer. 

Alla kulturer förefaller istället ha som mål att integreras med majoritetskulturen vilket tolkas 

som ett tecken på allas lika rättigheter. Det finns även tecken på ett så kallat miss-erkännande, 

där man inte erkänner en grupp. Detta genom att man talar om att minoritetsspråken i vissa 

fall är varianter av andra språk och inte riktiga språk. 

I något fall är det ett tämligen enhetligt språk, men i andra fall är det nästan inte ens ett 

språk, utan varianterna av det är så enormt olika. (Sahlberg, Riksdagen 2006). 

Socialdemokraterna förefaller vara anhängare till den liberala tanken om att en kultur, eller ett 

språk, överlever om den är god. Vill medlemmarna att språket ska överleva kommer det också 

att göra detta genom medlemmarnas engagemang och behöver inget statligt stöd. Detta tolkas 

därmed som ett exempel på allas lika rättigheter. Eftersom Kymlicka menar att ett språk är 

bland de viktigaste för att en kultur ska överleva, kan detta uttalande inte klassas som 

förespråkande för gruppspecifika rättigheter. Socialdemokraterna tar även upp kostnaden för 
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riktade insatser för de nationella minoriteterna och förefaller inte vara villiga att bekosta 

dessa. I alla fall inte mer än de gör i det förslag som lagts fram. Detta tolkas som ett sätt att 

avsäga sig ansvar genom att stoppa medlen vilket också gör att tolkningen som allas lika 

rättigheter består.  

Under 2014 representeras partiet av Hans Ekström, Raimo Pärssinen och Pyry Niemi och en 

tydlig förskjutning för gruppspecifika rättigheter ses detta år. Detta år förekommer alla former 

av argument; jämlikhetsargument, historiska argument och argument för en mångkulturell 

stat.  

Talare argumenterar för språkrättigheter för att stärka identiteten, jämlik tillgång till 

information och kultur samt för en jämlik vård och omsorg (Riksdagen 2014). Eftersom de 

talar om identiteten samt argumenterar om att information och vård sak kunna fås på samma 

villkor som majoriteten ses detta som jämlikhetsargument. Eftersom de tydligt förespråkar en 

större användning av de nationella minoritetsspråken, även genom att tala finska i sina 

anföranden, ses detta som att de vill ge minoriteten möjligheten till en jämlik roll i samhället. 

Detta exemplifieras nedan; 

Hon är 89 år nu men kan inte få service och omsorg på finska, vilket jag djupt beklagar. 

(Pärssinen, Riksdagen 2014). 

Historiska argument uppfattas främst då Socialdemokraterna argumenterar för gruppspecifika 

rättigheter på grund utav historiska oförrätt som den svenska staten utsatt minoriteter för. Man 

talar om att dessa folkgrupper missgynnats och utsatts för en annan, mycket sämre, 

behandling än majoritetsbefolkningen samt att detta skadat minoriteten. Vissa minoriteter blir 

än idag starkt diskriminerade och detta anses bero på den behandling de fått utså historiskt.  

Även vårt internationellt skyddade urfolk, samerna, utsätts för effekterna av fördomar och 

resultaten av tidigare förtryck. (Ekström, Riksdagen 2014) 

Även om en minoritet idag inte utstår en stark diskriminering kan de fortfarande lidit skada 

genom att deras språk försämrats. Det förefaller alltså vara de historiska händelserna som ger 

folken rätt till gruppspecifika rättigheter. Socialdemokraterna talar även om rötter och ett 

gemensamt ursprung. En talare påpekar att det finska språket talats vid riksdagens 

sammanträden fram till år 1809 när den finska provinsen förlorades till Ryssland (Riksdagen 

2014). Detta tolkas som historiska argument eftersom man framhäver de historiska arvet, 

skyldigheterna som följer av det gemensamma välfärdsbyggandet och de oförrätt som 

majoriteten utsatt minoriteterna för.  
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Socialdemokraterna visar även argument för en mångkulturell stat genom att tala om den 

svenskspråkiga befolkningen i Finland.  

Vi måste förstå att vårt bristande skydd för finskan också har negativa effekter på svenskans 

ställning i Finland. Den svenskspråkiga gruppen i Finland och den finskspråkiga gruppen i 

Sverige är viktiga för att vidmakthålla de starka och unika banden mellan Sverige och 

Finland.  (Ekström, Riksdagen 2014).  

Detta tolkas som att det finns ett ansvar i Sverige för den svenskspråkiga minoriteten i 

Finland. Även att samarbetet med Finland är något som bör värnas om som något som kan 

gynna majoritetsbefolkningen i Sverige. Argument för en mångkulturell stat fokuserar på 

majoritetens vinst och välgång vilket Socialdemokraterna här tolkas göra och detta 

kategoriseras här som ett sådant argument. 

Miljöpartiet. Miljöpartiet representerades år 2006 av Gustav Fridolin som idag är ett av 

partiets språkrör. Tolkningen av materialet kategoriseras som präglat av historiska argument.  

…[L]yfta fram den antiziganism som har funnits i det svenska samhället i ljuset och belysa 

det så att vi kan lära på ett bra sätt av historien och också av de övergrepp som fortfarande 

sker. (Fridolin, Riksdagen 2006) 

Det talas här om att lära av historien, vilket tolkas som att den historiska utsattheten som 

gruppen haft har en koppling till den vardagsdiskriminering gruppen möter även idag. På 

grund av detta ska minoriteter erhålla gruppspecifika rättigheter. Även om alla grupper inte 

har landrättigheter att basera sina gruppspecifika rättigheter på ses den historiska 

diskrimineringen här som ett argument för en statlig kompensering. Miljöpartiet vill även 

skapa formella regler av historiska skäl. De kritiserar regeringen för att inte undertecknat ILO 

konventionen vilket här tolkas som att de kritiserar att ett avtal som förtydligar reglerna inte 

undertecknats (Riksdagen 2006). Miljöpartiet argumenterar i denna debatt också att 

teckenspråket bör ges ställning som nationellt minoritetsspråk eftersom dess legala ställning 

är oklar (Riksdagen 2006).  

2014 representeras inte Miljöpartiet i debatten om de nationella minoriteterna. 

Centerpartiet. Kerstin Lundgren representerar Centern i debatten 2006. Detta år talas det i 

debatten om att minoritetspolitiken har sin grund i diverse olika konventioner och avtal som 

Sverige har undertecknat (Riksdagen 2006). 
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Den byggde på att identifiera grupper som funnits i vårt land och som har en lång historia 

och rötter långt bakåt i vårt land och som mot den bakgrunden särskilt skulle, och ska, lyftas 

fram - människor, grupper, som under den här historiska perioden ofta också har varit 

föremål för åtskilligt av förtryck och övergrepp från storsamhällets sida. (Lundgren, 

Riksdagen 2014) 

Det är enligt Centerpartiet historien som ger dessa minoriteter gruppspecifika rättigheter och 

detta tolkas därför som historiska argument. Denna historia vi skapat tillsammans är 

anledningen till varför dessa grupper ska ha samma möjligheter och ingå på samma villkor 

som majoriteten. Centern vill även att de nationella minoriteterna ska omnämnas i grundlagen 

(Riksdagen 2006). Detta tolkas som ett försök att skapa ett avtal med minoriteten. Avtalet 

tolkas här som ett erkännande och tydliggörande av skyldigheter från statens sida. Centern tar 

även upp frågan om TV på finska. Det vill säkerställa att den finska sändningarna ska fortsätta 

på samma sätt (Riksdagen 2006). Detta tolkas som att det blivit praxis att det finns finsk TV 

och att det vore enligt de historiska argumenten fel, både rättsligt och moraliskt, att bryta eller 

försämra denna praxis.  

Även 2014 tolkas Centerpartiet som förespråkare av historiska argument för gruppspecifika 

rättigheter. De talar, genom sina representanter Kerstin Lundgren och Per-Ingvar Johnsson, 

om att de i konventioner avtalats om vilka som är nationella minoriteter samt att ingen kan 

tvingas in i en minoritetsgrupp. 

Grunden är att alla ska ha rätt att få vara olika som individer. Vissa vill bevara sitt kulturarv; 

andra vill inte bli intvingade i någon grupp. (Lundgren, Riksdagen 2014). 

Här förefaller Centern tala om de nationella minoriteterna präglad av en negativ frihet. De ska 

råda en icke inblandning mot de nationella minoriteterna. Det är den individuella friheten och 

det individuella valet att tillhöra, eller inte tillhöra, en grupp som är viktigt och inte något 

staten ska blanda sig i. Detta tolkas därav som historiska argument.  

De argumenterar också om att de svenskspråkiga finländarna ska klassas som en nationell 

minoritet genom bland annat följande; 

Den ena, språkdelen, har givits ett särskilt skydd för hela sin identitet - sitt kulturarv, sin 

historia och sin koppling till Finland. Den andra delen har inte givits den rätten. Trots att vi 

har så väldigt långvariga band har vi inte klarat av den uppgiften. (Lundgren, Riksdagen 

2014) 



Statskunskap C. VT2015 
Självständigt arbete 
 

29 
 

De förefaller här att förespråka ett erkännande för den svensktalande finländska minoriteten 

på grund utav den historia denna grupp har. Både med den svenska majoritetsbefolkningen 

samt den finskspråkiga minoriteten. Centerpartiet kritiserar den svenskspråkiga finländarnas 

icke erkännande här tolkat genom historiska argument.  

Folkpartiet. Folkpartiet representeras i debatten 2006 av Liselott Hagberg. Detta år tolkas 

Folkpartiets inställning till de nationella minoriteterna präglas av både jämlikhetsargument 

och historiska argument. De talar om att minoriteterna behöver erkännas och ges stöd 

(Riksdagen 2006), vilket tolkas som jämlikhetsargument eftersom att staten här tar ett 

ekonomiskt ansvar över gruppernas erkännande. Man vill stärka minoritetens ställning mot 

majoriteten och eftersom de lägger ansvaret på staten klassas detta som ett 

jämlikhetsargument. Detta kan exemplifieras genom följande citat; 

Till exempel handlar det om ett sammanhållet bidragssystem för det ekonomiska stödet till 

minoritetsorganisationer. (Hagberg, Riksdagen 2006) 

De historiska argumenten visar sig genom att även Folkpartiet argumenterar för ett 

omnämnande av minoriteterna i grundlagen (Riksdagen 2006). Detta ses som ett försök att 

skapa ett ”avtal” och ses därför som ett historiskt argument. De talar även om informationen 

från staten på de nationella minoritetsspråken och kritiserar detta.  

Men enligt de finska representanterna som deltog i utskottets seminarium har informationen 

på finska minskat sedan 70-talet. Så utvecklingen går faktiskt åt fel håll. (Hagberg, Riksdagen 

2006) 

Uttalandet tolkas som att det funnits en praxis som man numera försämrat eller frångått. Detta 

tolkas här som en försämring av den praxis som funnits med minoriteten. Enligt de historiska 

argumenten är detta både moraliskt och rättsligt fel samt något som enligt detta argument bör 

rättas till.  

Folkpartiet fortsätter 2014 med denna delade argumentation, som förespråkare för både 

jämlikhetsargument och historiska argument. Detta år representeras partiet av Stefan Käll. 

Folkpartiet säger sig anse att minoritetspolitiken handlar om demokrati och lika rättigheter 

(Riksdagen 2014), vilket här tolkas som en mycket tydlig jämlikhetsargumentation.  

Den som identifierar sig som tillhörig en nationell minoritet ska ha samma möjligheter som 

alla andra att delta i samhället och bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. (Käll, 

Riksdagen 2014) 



Statskunskap C. VT2015 
Självständigt arbete 
 

30 
 

Eftersom att de talar om demokrati och lika rättigheter ses de förespråka reell delaktighet och 

jämlikhet, vilket leder till kategoriseringen som jämlikhetsargument.  

De talar även om att de avskaffat ett tidigare krav avseende minoritetsspråksundervisning. 

Tidigare krävdes att detta språk skulle talas i hemmet och att vissa grunder skulle finnas hos 

eleven (Riksdagen 2014). Avskaffandet av detta krav möjliggör för fler att kunna studera 

minoritetsspråk. Detta tolkas som ett jämlikhetsargument eftersom detta möjliggör för 

nationella minoritets barn vars föräldrar inte har möjlighet att lära dem språket att kunna få 

del av det nationella minoritetsspråket. Detta innebär även en större grupp som har rätt till 

utbildning vilket även innebär en större kostnad för staten och därav kategoriserar detta som 

ett jämlikhetsargument.  

Folkpartiet talar 2014 också mycket om historia. De kritiserar Sveriges agerande och tar i sin 

argumentation upp att minoriteten och majoriteten levt tillsammans och tillsammans byggt det 

Sverige vi lever i idag (Riksdagen 2014). Detta tolkas som historiska argument eftersom de 

refererar till historien som orsak för riktade åtgärder, bland annat genom följande citat; 

Det är en historia att skämmas över. (Käll, Riksdagen 2014) 

Folkpartiet talar även om förvaltningsområden, de anser det vara bra att flera kommuner valt 

att ansöka om att bli förvaltningsområde (Riksdagen 2014). Detta visar dock på att kulturerna 

och språken inte enligt Folkpartiet bör ha samma ställning i hela landet utan endast i de 

områden där det finns behov. Detta tolkas därmed som ett historiskt argument.  

Moderaterna. Moderaterna finns 2006 inte representerade i debatten om de nationella 

minoriteterna. 2014 representeras partiet i debatten av Sedat Dogru. Detta år används 

argument för gruppspecifika rättigheter; historiska argument och argument för en 

mångkulturell stat, om än i olika utsträckning.  

Om romerna säger moderaterna att den diskriminering som gruppen utstår idag har ett 

samband med hur de behandlats historiskt.  

Vitboken belyser övergrepp mot och kränkningar av romer under 1900-talet på områden som 

registreringar, steriliseringar, omhändertaganden av barn, fördrivning, deras tillgång till 

bostad samt arbete och utbildning. Romers situation i dag har ett samband med hur de har 

behandlats historiskt och den diskriminering som de utsatts för under en lång tid. (Dogru, 

Riksdagen 2014). 
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Detta tolkas som ett historiskt argument då de argumenterar för åtgärder på grund dessa 

historiska skäl. Moderaterna tar även upp det rom register som Skåne polisen hade. Detta 

register kritiseras och Moderaterna berättar att flera myndigheter med tillsynsansvar, 

exempelvis diskrimineringsombudsmannen, har påbörjat utredningar eller ökat sin tillsyn, mot 

polisen i Skåne (Riksdagen 2014). Detta tolkas också som ett historiskt argument då det enligt 

lag är ytterst tveksamt om registret varit godtagbart och tolkas här som ett avtalsbrott. 

Eftersom avtalstanken är stark i de historiska argumenten tolkas detta som ett tecken på 

historiska argument.  

Argument för en mångkulturell stat visar sig hos Moderaterna när de talar om Sametinget.  

Det är bra att vi har inrättat ett sameting som kan bevaka och följa upp frågor som bland 

annat rör rennäringen, nyttjandet av mark och vatten. (Dogru, Riksdagen 2014) 

Då ursprungsinvånares livsstil anses vara mer hänsynstagande för miljön och därför leda till 

majoritetsbefolkningens väl anses detta vara ett argument för en mångkulturell stat. Här 

förefaller Moderaterna tala om vad sametinget kan göra för majoritetsbefolkningens 

hållbarhetsarbete och väl.    

Kristdemokraterna. Kristdemokraterna finns representerade i debatten 2006 av Ingvar 

Svensson. Inlägget i debatten är kort och avser frågan om svenskspråkiga finländares status. 

Kristdemokraterna önskar att denna grupp ska erkännas som en nationell minoritet även om 

de inte har ett språk som skiljer sig från majoritetens (Riksdagen 2006). Erkännandet av denna 

grupp tolkas som att partiet är för gruppspecifika rättigheter men en klassificering av 

argument är inte möjlig eftersom skäl för förslaget inte nämns i anförandet.  

2014 representeras partiet av Tuve Skånberg. Detta år talar Kristdemokraterna med vad som 

tolkas som jämlikhetsargument. Kritik riktas mot engagemangsnivån i riksdagen på området. 

Det är 20 motionsyrkanden som vi har att hantera, och därav kan man möjligen sluta sig till 

att debatten inte blir så oerhört engagerad. (Skånberg, Riksdagen 2014). 

Partiet kritiserar även de fördomar som, i synnerhet, romer och judar möts av. Kritik riktas 

mot att den judiska församlingen får bära vissa kostnader avseende säkerheten i synagogan 

(Riksdagen 2014). Detta tolkas som ett jämlikhetsargument då de anser att staten har ett 

ansvar och en skyldighet att bära en del av denna kostnad. Minoriteten judar ska enligt 

kristdemokraterna inte behöva bekosta den säkerhet som de behöver för att kunna utöva sin 



Statskunskap C. VT2015 
Självständigt arbete 
 

32 
 

tro på samma villkor som majoritetsbefolkningen. Staten ses här ha ett ansvar att tillförsäkra 

dem lika villkor och möjligheter.  

Jag bor i Skåne, och jag vet av personlig erfarenhet hur det är för unga judiska män och 

kvinnor, som jag känner, att inte kunna vandra på Malmös gator. Till och med de som har det 

traditionella mellanösternutseendet kan bli angripna på Malmös gator, och de drar sig för att 

åka in till Malmö. (Skånberg, Riksdagen 2014). 

Kristdemokraterna talar inget om historia utan poängterar genom, bland annat ovannämnda 

citat att den nationella minoriteter judar, inte har ett fullvärdigt medborgarskap. De är inte 

jämlikar med majoritetsbefolkningen eftersom att de inte kan gå ut utan att bli föremål för 

angrepp vilket försämrar deras handlingsutrymme. Detta ses som ett jämlikhetsargument då 

Kristdemokraterna vill ge minoriteterna en jämlik och förbättrad ställning i samhället. 

Kristdemokraterna talar även om att det är vårt medmänskliga ansvar att se till vår nästa och 

att vi har ett ansvar över fattigdomsbekämpningen i Europa. Detta gör de genom att debattera 

de icke-svenska romer som kommer till Sverige (Riksdagen 2014). I anförandet talas det även 

om muslimer och de diskrimineringar som de möter (Riksdagen 2014).  

Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna blev invalda i Riksdagen 2010 och finns därför 

ej representerade i debatten 2006. De finns inte heller representerade i debatten 2014 men 

Folkpartiet och Centerpartiet tar i sina anföranden upp Sverigedemokratiska förslag. 

Folkpartiet motsätter sig Sverigedemokraternas förslag att dra in det riktade stödet för romsk 

inkludering och anför följande; 

Och det är bara ett par månader sedan ett parti här i kammaren, Sverigedemokraterna, 

krävde ett totalt stopp för alla riktade åtgärder för den nationella minoriteten romer. Hela 

budgetanslaget, varenda krona, skulle dras in. (Käll, Riksdagen 2014) 

Förslaget som refereras går ej att kategorisera då Sverigedemokraterna inte finns delaktiga i 

debatten och inte kan anföra varför de anser att anslaget ska dras in. Förslaget kan 

kategoriseras antingen som ett historiskt argument för gruppspecifika rättigheter, genom att de 

ger minoriteten en negativ frihet och därför inte är villiga att bekosta reformer. Det kan också 

ses som ett tecken på idén allas lika rättigheter genom att de inte vill erkänna gruppen.  

Centerpartiet motsätter sig en Sverigedemokratisk motion som avser Sametinget. 

Jag vill också nämna att konstitutionsutskottet i detta ärende avstyrker en sverigedemokratisk 

motion om att sametinget ska avskaffas. (Johnsson, Riksdagen 2014). 
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Detta tolkas som att Sverigedemokraterna vill minska den representation som samerna har. 

Eftersom en minskning av representation endast förespråkas av idén om allas lika rättigheter 

så tolkas det som ett argument för allas lika rättigheter.  

Debatten 2006. Debatten detta år avsåg till stor del frågor om information på de nationella 

minoritetsspråken, de nationella minoritetsspråkens överlevnad och utbildning i dessa språk. 

Specifikt nämndes romani som ett språk som behöver stöd. Det argumenterades även flera 

gånger om att svensktalande finländare bör erkännas som en nationell minoritet. 

Teckenspråket var också ett språk som debatterades och ett erkännande som minoritetsspråk 

krävdes av Miljöpartiet (Riksdagen 2006).  

Debatten 2014. Under debatten detta år fanns fortfarande argument om att de svenskspråkiga 

finländarna skulle erkännas som en nationell minoritet. Det talades även i stor utsträckning 

om utbildning i nationella minoritetsspråk. De grupper som det talades mest om i denna debatt 

var finnarna, romerna och judarna. Samerna omnämndes i liten utsträckning och 

tornedalingarna nämndes endast när de olika grupperna räknades upp. Det talades även om 

icke-svenska romer och om muslimer (Riksdagen 2014).  
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Slutsatser  
Denna uppsats slutsatser avseende de båda frågeställningar kan visualiseras genom tabellen 

nedan. Denna visar de kategorier som partierna klassats som under de två 

undersökningstillfällena.  

 Allas lika 

rättigheter 

Jämlikhets-

argument 

Historiska 

argument 

Argument för 

en 

mångkulturell 

stat 

Ej delaktiga 

2006 S V, Fp V, Mp, C, Fp - M, Sd 

2014  V, S, Fp, Kd V, S, C, Fp, 

M 

S, M Mp, Sd 

     (Figur 2, Egen modell) 

Den första frågeställningen som avsåg att undersöka vilka rättigheter som de svenska 

riksdagspartierna förespråkar 2006 och 2014. Frågan kan mycket förenklat besvaras som att 

partierna i huvudsak förespråkade gruppspecifika rättigheter. Dock kommer inte slutsatsen 

förenklas riktigt så långt i denna uppsats. 

Allas lika rättigheter.  

Idén om allas lika rättigheter menar att alla individer, oavsett grupptillhörighet, ska ha samma 

rättigheter. I denna idé är gruppspecifika rättigheter i grunden fel och orättvist. Vi kan 

konstatera att Socialdemokraterna var det enda partiet som 2006 var negativt inställda till 

gruppspecifika rättigheter och som klassades till idén om allas lika rättigheter. Allmänhetens 

bästa ansågs av partiet vara större än de nationella minoriteternas kompensering. Detta då 

partiet var negativt inställda till de reservationer som fanns och inte ville ge politikområdet 

mer resurser. Partiet förefölls genom sitt misserkännande av språk anse att en god kultur 

kommer att överleva utan statligt stöd genom medlemmarnas engagemang. 

Socialdemokraterna talade även om integration vilket är ytterst problematiskt i detta 

sammanhang. Sverige hade redan år 2000 erkänt de nationella minoriteterna och undertecknat 

ramavtal som har som mål att skydda de nationella minoriteterna och ge dem möjlighet att 

utöva och utveckla det som särskiljer dem. De nationella minoriteterna ska alltså inte 

assimileras.  

2014 kunde man se tecken på att Sverigedemokraterna skulle klassas i denna idé, dock fanns 

inte partiet representerat i debatten och en klassificering av partiet kan inte göras. De referat 
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som gjordes till partiets förslag hade dock tydliga tecken på att höra till denna idé. Eftersom 

att Sverigedemokraterna föreslagit att Sametinget ska avskaffas förefaller de vara anhängare 

av den liberala teorin som Kymlicka diskuterar. Det anses i teorin att gruppspecifika 

rättigheter är fel eftersom att staten ska förhålla sig fullkomligt neutral. Den ska inte ge en 

grupp företräde framför en annan. Individer ska istället ingå i frivilliga gemenskaper och 

därigenom kan alla individers uppfattning om det goda livet tillgodoses. 

Gruppspecifika rättigheter.  

Idén om gruppspecifika rättigheter har fått ett stadigt fäste i riksdagen. Rättigheter, 

kompensation och hjälp till de nationella minoriteterna förespråkades av så gott som alla 

partier och genom fler olika argument. Ett av de mest använda argumenten för gruppspecifika 

rättigheter är den historiska diskriminering som grupperna fått utstå. Detta argument klassas i 

denna uppsats som ett historiskt argument, eftersom att endast samerna har mark som staten 

gjort intrång på. Samerna är den enda grupp med en historisk markrättighet. Grupperna finnar 

och tornedalingar är förvisso geografiskt sammanhållna men de har inte blivit fråntagna mark 

av staten. De två resterande grupperna, judar och romer, är geografiskt obundna och har inga 

tidigare markrättigheter. Detta gör att endast markrätt inte kan vara en avgörande faktor för 

historiska argument. Jag menar att ett intrång på mark kan jämföras med ett kroppsligt tvång 

och klassar därmed tvångssterilisering, tvångsförflyttning och kroppslig bestraffning på grund 

av kulturell tillhörighet, som likvärdigt ett intrång på mark. Eftersom ett fråntagande av mark 

på grund av etnisk tillhörighet är ett tvång och en diskriminering från statens sida, anser jag 

att kroppslig bestraffning på grund av etnisk tillhörighet också bör klassas som ett likvärdigt 

tvång och diskriminering. Enligt John Stewart Mill är det enda legitima tvång en stat kan 

utöva det tvång som behövs för att skydda andra. Det tvång som den svenska staten historiskt 

utövat mot de nationella minoriteterna kan inte anses vara detta.  

Eftersom att denna tolkning gjorts, att historisk diskriminering klassas som ett historiskt 

argument, har det historiska argumentet förespråkats i en större utsträckning än de andra 

argumenten. Det har även uppmärksammats att partier förespråkat en negativ frihet för de 

nationella minoriteterna. Denna frihet avser att ge dem frihet att själva sköta sina 

angelägenheter och en icke inblandning från staten. Det finns även ett stort fokus bland de 

svenska riksdagspartierna kring tanken om avtal. Man talar ofta om de ramavtal och 

konventioner som undertecknats samt om lagförslag och lagändringar. De förefaller ha ett 

legalistiskt förhållningssätt till de nationella minoriteterna. Som Zanderin sagt så är det ofta 

den svenska staten antar en position av att se till sina skyldigheter istället för folkets 
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rättigheter. Detta kan vi se exempel på här. Staten vill skapa tydliga spelregler och en klar 

ansvarsfördelning mellan minoriteten och staten för att kunna gå vidare i området. De 

förefaller vilja skapa ett avtal vilket är en av de grundläggande komponenterna i ett historiskt 

argument. Finns inga avtal så har staten inga definitiva skyldigheter och genom att skapa avtal 

så tydliggörs hur staten ska agera mot eller för de nationella minoriteterna.  

Jämlikhetsargument kan vi se hos främst Vänsterpartiet och Folkpartiet, de argumenterar för 

de nationella minoriteternas jämlikhet både 2006 och 2014. År 2014 får de även stöd för 

jämlikhetsargumentationen av Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Här argumenteras 

det främst för gruppspecifika rättigheter, inte för att jämna ut skillnaderna mellan grupper, 

utan för att främja och bevara de skillnader som finns. Man ser ett värde i de olika kulturerna 

samt de olika språken och det är något som enligt dessa partier bör främjas och utvecklas. Det 

är dock ingen av dessa partier som förespråkar kvotering som Phillips anser är ett sätt att 

uppnå reell delaktighet. Kvotering som reform möter dock ofta motstånd vilket kan vara en 

anledning till att detta inte tas upp i debatten.  

Argument för en mångkulturell stat kan upptäckas hos Socialdemokraterna och Moderaterna. 

Detta argument är enligt Kymlicka populärt men uppstod i endast en liten utsträckning bland 

de svenska riksdagspartierna. Argumentet har sitt huvudfokus i vad majoriteten kan vinna av 

minoriteter med olika kulturer. Här talas det om den relation som finns mellan Sverige och 

Finland. Detta anses vara något gott som bör värnas. Här talas även om samernas del i miljö-, 

skogs- och vattenpolitik. Argumentet menar att ursprungsinvånares livsstil är mer 

hänsynstagande till miljön och detta anses leda till majoritetens välmående. 

Den andra frågeställning avsåg att förklara om det skett några förändringar avseende de idéer 

eller argument som förespråkas. Här kan konstateras att argumentationen under båda åren 

förespråkat gruppspecifika rättigheter. Främst genom historiska argument. Dock ökade 

jämlikhetsargumenten under 2014 och argument för en mångkulturell stat användes 2014 till 

skillnad från 2006 då dessa inte uppmärksammades. Det har alltså skett en mindre ökning av 

jämlikhetsargument 2014 men argumentationen är relativt oförändrat historisk.  

Det fanns dock under båda år en känsla av förvirring kring begreppet nationell minoritet 

bland riksdagens ledamöter. Under 2006 önskade Miljöpartiet att teckenspråket skulle 

erkännas som ett nationella minoritetsspråk och under 2014 var det tal om ickesvenska romer 

och muslimer. Ingen av dessa minoriteter har en ställning som en nationell minoritet eller som 

ett nationellt minoritetsspråk eftersom de inte uppfyller kraven för att klassas som en nationell 
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minoritet. Teckenspråket talas ej av en sammanhållen grupp med en gemensam kultur. 

Ickesvenska romer är inte svenska medborgare och muslimer som grupp har inte funnits i 

Sverige tillräckligt länge. Det finns alltså en viss sammanblandning av termerna minoritet och 

nationell minoritet bland ledamöterna.  

Kritiska argument. 

Den största brist i denna uppsats är den tolkning som gjorts. Idéanalysen är känslig, som ovan 

nämnts, för tolkning. En läsare kan tolka ett anförande som ett historiskt argument medan en 

annan läsare kan tolka ett anförande som ett jämlikhetsargument. Ett exempel på detta är att 

historisk diskriminering här tolkats som ett historiskt argument. Skulle man klassa historisk 

diskriminering som ett jämlikhetsargument hade uppsatsen nått ett annat resultat. 

Reliabiliteten är utan tvekan denna uppsats huvudsakliga brist. De åtgärder som vidtagits för 

att lätta denna brist är att i analysen förklara de tolkningar som gjorts.  

Tolkningen av materialet har också varit väldigt strikt vilket dock lett till att stora delar av 

materialet inte gått att kategorisera. Detta har lett till att Kristdemokraternas inlägg i debatten 

2006 inte alls kunnat kategoriseras vilket är en nackdel. Dock gjordes beslutet att ha en hård 

tolkning eftersom att Kristdemokraternas anförande 2006 varit svårt eller omöjligt att 

kategorisera även med en enklare tolkning. Detta har haft en positiv påverkan på validiteten. 

Dock finns det även problem med validiteten i denna uppsats. Eftersom materialet varit litet 

går det ej att utesluta att ett annat resultat hade kunnat nås med ett annat eller ett större 

material. Materialet som valts till uppsatsen är dock noga övervägt och ansågs bäst 

representera området vilket har en förmildrande effekt på validitetsproblemet.  

Generaliserbarheten i uppsatsen är, som förväntat, låg. Det går inte att dra några säkra 

slutsatser om politikområdet på andra nivåer. Det går dock att konstatera att området 

uppmärksammas på regional nivå mer och mer, då antalet förvaltningsområden ökar. Det 

framgår även att politikområdets status och innehåll övervakas från överstatlig nivå, då det 

riktats kritik mot det arbete som bedrivits i Sverige. Detta kan ha en positiv effekt på området 

i framtiden. 
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Diskussion 
Denna uppsats har haft som mål att undersöka de idéer som finns bland riksdagspartierna 

avseende de nationella minoriteterna. Tyvärr är det undersökta materialet inte så stort som det 

ursprungligen var tänkt men trots ett mindre material har vissa idéer kunnat upptäckas och 

omfattning av dem bland riksdagspartierna. Skillnader mellan blocken var väldigt små och 

politikområdet präglades av en historisk argumentation. Den största idéförändringen kunde 

ses hos Socialdemokraterna som ändrat sin argumentation mellan åren 2006 och 2014 medan 

de andra partierna föreföll vara samlade kring de historiska argumenten och 

jämlikhetsargumenten under hela tidsperioden. Dock ökade jämlikhetsargumentationen och 

argumenten för en mångkulturell stat 2014 vilket stämde med det förväntade resultatet.  

Det är glädjande att se att politikområdet har fått ett fäste i den svenska debatten och att 

Kymlickas förslag om att kombinera historiska argument med jämlikhetsargument förefaller 

att användas, men det finns även viss anledning till oro.  

Kunskapen om politikområdet har inte ökat nämnvärt från 2006 till 2014. I den första 

debatten 2006 debatterades om teckenspråket skulle erkännas som ett nationellt 

minoritetsspråk. Detta är problematiskt då gruppen hörselskadade inte är en enhetlig grupp 

med en egen kultur, gemensam historia eller specifik sammanhållning. Debatten om 

teckenspråket hade dock behandlats fram till 2014 men då talades det i sin tur om ickesvenska 

romer och muslimer. Dessa grupper kan inte heller kategoriseras som nationella minoriteter. 

Dels på grund av nationalitet och dels på grund utav frånvaron i den svenska historien. Detta 

tyder på att det bland riksdagsledamöterna finns en okunskap om vad en nationell minoritet är 

och varför de ges vissa rättigheter till skillnad från andra grupper.  

En annan oro är de förslag som lagts fram från Sverigedemokraternas sida om att dels 

avskaffa sametinget och dels att dra in stödet för den romska minoriteten. Det är oroande att 

se partiet förespråka försämringar för de nationella minoriteternas rättigheter.  

Eftersom de nationella minoriteterna blivit förtryckta av den svenska staten under en lång tid; 

både språkligt, kulturellt och till och med genom rasbiologisk forskning som stämplat dem 

som underlägsna, kan det antas att grupperna skadats. Utsträckningen av denna skada är dock 

inte belyst i denna uppsats men ett ansvarstagande och en kompensering kan anses vara 

nödvändig från statens sida till dessa grupper. Denna kompensering är nödvändig för att inte 

dessa grupper ska dö ut kulturellt eller språkligt och få ett fullvärdigt medborgarskap. Hur 
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dessa insatser görs och argumenten för dem kan se olika ut men då Sverige har undertecknat 

konventioner och ramavtal kan slutsatsen, att detta är den svenska inställningen.  

Dock kan vi se att insatserna som görs av Sverige för dessa nationella minoriteter är 

otillräckliga. Dels då de blir kritiserade av olika överstatliga organ och dels då de nationella 

minoriteterna fortfarande möter diskriminering i deras vardagliga liv. De nationella 

minoriteterna behöver erkännas även i praktiken och det är ett område som den svenska staten 

behöver arbeta med. Mycket har hänt på området men mycket finns fortfarande att göra. Ett 

sätt att förbättra för de nationella minoriteterna skulle kunna vara genom att utvärdera den 

decentralisering som politikområdet präglas av. Eftersom ansvaret för implementeringen finns 

hos förvaltningsområdena och området övervakas på en överstatlig nivå skulle området kunna 

gynnas av en nationellt ansvarig myndighet. Nationellt ansvarig över området är idag 

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget men deras arbete består till stor del av 

måluppföljning och fördelning av statsbidrag. Decentraliseringen av området har redan mött 

kritik från överstatliga organ som Europarådet och en nationellt ansvarig myndighet skulle 

kunna ge politikområdet mer tyngd och mer kvalitativa satsningar genom exempelvis 

samordning och utvärdering. Dessa åtgärder skulle kunna förmildra den kritik som området 

får från överstatligt och inomstatligt håll samt ge de nationella minoriteterna en mer reell 

delaktighet. Som avslutning passar jag på att citera Kristdemokraten Tuve Skånberg som i 

debatten 2014 anförde följande: 

Jag vill bara påminna om att vi har en resa framför oss. (Skånberg, Riksdagen 2014). 
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