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Abstract 

This essay examines the historical development of group rights for cultural minorities in Sweden 

between the years 1970 and 2010. The purpose of the study is to analyze the development of 

political measures taken at government level for different minority groups, foremost explaining 

the division that have arisen between measures aimed at the five national minorities, the Sámi, 

the Swedish Finns, the Roma, the Jews and the Tornedalians, and measures directed at other 

ethnic groups. 

My conclusions are that the division in Swedish public policy between one the one hand 

national minorities, and on the other hand immigrant groups, is in no way self-evident. The 

division has arisen from an international standard on how democratic states, such as Sweden, 

should treat their cultural minorities. Further, this division has had an immense impact in shaping 

public policy as well as determining the type of group rights introduced for minority groups in 

Sweden. 

A difference has also been found in how the minorities are perceived by state actors. 

Immigrant groups are currently perceived as less entitled to group rights due to their short 

presence in Sweden, whereas national minorities are seen as more entitled to group rights due to 

their long historic presence in the country. However, as this essay shows, this view has not 

always been the prevailing view in Swedish politics in the 1970s and the 1980s, a time when 

national minorities had little or no say in matters concerning minority rights. 

Nyckelord: Grupprättigheter, nationell minoritet, invandrargrupp, kategorisering, statlig 

politik, jämlikhet 
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1. Inledning 

Tanken att kulturella minoriteter har vissa grundläggande rättigheter baserade på kulturell och 

etnisk tillhörighet har länge förnekats av numera demokratiska stater. Historiskt har ideal om 

nationers kulturella homogenitet utgjort den rådande uppfattningen i Sverige och flera andra 

nationalstater, en ståndpunkt som bidragit till långtgående förtryck av minoriteter och krav på 

anpassning till majoritetsbefolkningens kulturella praktiker. Sverige har likt andra länder en 

oerhört mörk historia av förtryck av minoriteter. En historia som innehållt rasbiologisk 

forskning, tvångssteriliseringar av minoriteter, omhändertagande av barn, förbud av nomadskola, 

assimilerande språkpolitik m.m.
1
 Men assimilation av kulturella minoriteter är inte längre en 

öppet tolererbar politik. Minoriteters rättigheter är numera väl förankrade i internationell rätt. 

Samtidigt är ämnet om gruppspecifika rättigheter, utöver generella rättigheter, för minoriteter 

politiskt laddat. En debatt som uppstått inom såväl forskning som politik är om grupprättigheter 

behövs för att uppnå politisk jämlikhet, eller om de innebär en orättvis fördel för minoriteter i 

förhållande till majoritetsbefolkningen. Även frågor kring hur tolerant en stat ska vara inför 

kulturella praktiker vilka avviker eller rentav står i strid med majoritetsbefolkningens normer och 

värderingar är politiskt och akademiskt omstridda ämnen
2
. 

 

Enligt ett flertal forskare tog Sverige avstånd från idén om assimilation av kulturella minoriteter 

år 1975 och anammade istället en multikulturell politik (se bland andra Elenius, 2006, Borevi, 

2013, Wickström, 2012). Riksdagen markerade en tydlig ideologisk vändning av den offentliga 

ståndpunkten då de beslutade att skriva in i Regeringsformen att ”etniska, språkliga och religiösa 

minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas”, 

en formulering som kvarstår än idag (SFS, 1974:152). Knappt trettio år senare, år 2000, antog 

Sverige den Europeiska stadgan för landsdels- och minoritetsspråk samt Europarådets 

ramkonvention om nationella minoriteter. Konventionerna förbinder Sverige till att förse fem 

minoriteter; judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar, med 

ett antal språkliga och kulturella rättigheter. Minoriteterna erkändes som nationella minoriteter, 

                                                 

1
 Jag har ingen källa pga. att jag betraktar exemplen som allmän kunskap. För den som vill fördjupa sig, se Forum 

för levande historia eller regeringens Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer (Ds 2014:8). 
2
 För en ingående debatt kring dessa frågor se verk av grupprättighetsforskarna Will Kymlicka, Susan Moller Okin, 

Charles Taylor och Amy Gutmann mfl. 
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vars historia i Sverige sträcker sig långt tillbaka i tiden. Med erkännandet följde ett antal 

gruppspecifika rättigheter med fokus på minoriteternas inflytande och stöd åt minoriteternas 

språk och kultur. Men förutom de fem nationella minoriteterna finns det andra kulturella 

minoriteter i Sverige, bestående av människor som invandrat hit under 1900-talet och som delar 

en gemensam kultur, samt har en vilja att behålla en egen etnisk identitet. Vad har Europarådets 

konventioner inneburit för andra grupper? Har andra minoriteter tilldelats några gruppspecifika 

rättigheter och hur motiveras i så fall dessa? 

 

I uppsatsen analyserar jag grupprättigheter åt minoriteter, vilka har utvecklats under tre 

tidsperioder under de senaste fyrtio åren, samt vad formuleringen i Regeringsformen att främja 

olika etniska, språkliga och religiösa minoriteters kultur- och samfundsliv faktiskt inneburit. 

Uppsatsen behandlar såväl Sveriges nationella minoriteter som den statliga politiken riktad mot 

andra kulturella minoriteter. Vad har lett fram till förgreningen i två politikområden med å ena 

sidan minoritetspolitik och andra sidan integrationspolitik, och hur gestaltar sig politiken konkret 

i form av rättigheter för kulturella minoriteter? Ämnet har i stort förbisetts i tidigare forskning, 

vilken undersökt antingen rättigheter åt invandrade grupper och integrationspolitiken eller 

rättigheter åt de nationella minoriteterna och minoritetspolitiken. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att analysera den svenska statliga politiken riktad mot kulturella 

minoriteter
3
 med fokus på skillnaden i åtgärder för å ena sidan nationella minoriteter och å andra 

sidan invandrargrupper. Studien syftar dels till att få en överblick över den statliga politiken som 

bedrivits gentemot kulturella minoriteter, dels till att analysera hur och varför politiken skiljer sig 

åt för de olika minoriteterna. I syftet ingår inte att studera implementeringen av den förda 

politiken. Däremot kommer jag att analysera eventuella konsekvenser av den offentliga politiken 

kring föreställningar om olika minoriteter. 

 

Mina frågeställningar lyder: 

                                                 

3
 Jag använder termen kulturell minoritet som ett samlingsnamn för både invandrargrupper och nationella 

minoriteter och begreppet används synonymt med etnisk minoritet. Valet av att använda begreppet invandrargrupp 

diskuterar jag närmare i uppsatsens teoridel då jag är medveten om att det begreppet är särskilt problematiskt. 
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- Vilka minoriteter har tilldelats gruppspecifika rättigheter i svensk statlig politik mellan 

åren 1970 och 2010? 

- Hur motiveras förekomsten eller avsaknaden av gruppspecifika rättigheter i statlig 

politik? 

- Varför har invandrargrupper och nationella minoriteter fått olika rättigheter? 

- Vilken bild av minoriteterna förmedlas i statlig politik? 

1.2 Bakgrund – Sveriges minoriteter 

1970-talet beskrivs av flera forskare som en vändpunkt i den svenska statens behandling av sina 

etniska minoriteter. Skiftet beskrivs som en vändning från en syn på att minoriteter ska 

assimileras i majoritetsbefolkningens kultur till en syn på integrering, dvs. att minoriteter ska få 

behålla sin kulturella identitet samtidigt som de inom andra samhällsområden inte ska 

missgynnas i relation till majoritetsbefolkningen. Mats Wickström (2012) har i artikeln The 

difference white ethnics made analyserat 1960-talets debatt om minoriteternas rättigheter och vad 

som föranleder vändningen från en assimilationspolitik till en multikulturell politik. Wickström 

menar att en stor del av vändningen beror på minoritetsgruppernas förmåga att främja sin önskan 

om en multikulturell politik, samt hur minoriteterna uppfattades av offentliga institutioner. Han 

skriver att “[…] who the immigrants were and how they interacted with and were perceived by 

the established political organizations mattered profoundly” (Wickström, 2012, s. 45). 

Wickströms slutsats pekar på nödvändigheten av analysera politiken mot Sveriges minoriteter 

och i detta ta hänsyn till vilka minoriteter politiken faktiskt handlar om. I detta avsnitt ges därför 

en kort beskrivning av Sveriges mångkulturella befolkning, samt en presentation av 

minoritetspolitiken som infördes år 2000. 

 

Fram till och med 1930 var Sverige ett utvandringsland, dvs. utvandringen översteg 

invandringen. Efter 1930 har förhållandet vänt och under efterkrigstiden har invandringen till 

Sverige i stora drag bestått av arbetskraftsinvandring från Norden och övriga Västeuropa, samt 

flyktingar och deras anhöriga från Östeuropa och utomeuropeiska länder (Lundh, 2005, ss. 13-

14). Mellan 1945-1970 har arbetskraftsinvandringen dominerat, medan flyktinginvandringen 

som var relativt liten fram till 1970 då ökade snabbt och har fortsatt dominera tillsammans med 
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anhöriginvandringen (ibid., ss. 23, 38). Efterkrigstidens invandring har snabbt förändrat Sveriges 

tidigare relativt homogena befolkning till ett land präglat av etnisk mångfald. År 2013 utgjordes 

20,7 procent av Sveriges befolkning av personer med utländsk bakgrund, dvs. utrikes födda samt 

inrikes födda med en eller båda föräldrarna födda utomlands (SCB, 2014). De 10 vanligaste 

födelseländerna bland utrikes födda var, enligt SCB:s senaste rapport om Sveriges befolkning, 

Finland, följt av Irak, Jugoslavien, Polen, Iran, Bosnien-Hercegovina, Tyskland, Danmark, 

Norge och Turkiet (SCB, 2009, ss. 43-44). 

 

I och med ratificeringen av Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter 

(ramkonventionen) och den Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, 

(minoritetsspråkskonventionen) erkände Sverige fem nationella minoriteter. Samerna erkändes 

dock redan 1977 som urfolk och 1993 infördes Sametinget, en statlig myndighet och ett folkvalt 

samiskt parlament (Sametinget, 2014). Då Sverige inte för statistik baserat på etnicitet är det 

svårt att veta exakt hur stora de fem minoritetsgrupperna är. Det har dock gjorts uppskattningar 

av antalet minoritetsmedlemmar. Länsstyrelsen i Stockholms län, som tillsammans med 

Sametinget innehar uppdraget att övervaka den nationella minoritetspolitiken, uppskattade år 

2011 minoriteternas storlek till följande siffror: 

Samer: 20 000–35 000. (Samerna talar olika varieteter av samiska. Samerna är även ett urfolk.) 

Sverigefinnar: 450 000–600 000. (Många sverigefinnar bor i Stockholm-Mälardalen. 

Minoritetsspråket är finska.) 

Tornedalingar: 50 000. (Tornedalingarna är framförallt bosatta i Norrbotten. Minoritetsspråket 

heter meänkieli.) 

Romer: 50 000–100 000. (Romerna är bosatta över hela landet. Minoritetsspråket är olika 

varieteter av romani chib.) 

Judar: 20 000–25 000. (Minoritetsspråket är jiddisch.) 

 

Minoritetsspråkskonventionen är den mest omfattande av de två konventionerna och förbinder 

Sverige till att skydda och aktivt främja de nationella minoriteternas språk. Språkstadgan 

innehåller två olika nivåer av stöd för minoritetsspråken, ett grundskydd enligt del II och ett 

starkare stöd enligt del III. Del III skydd inkluderar konkreta åtgärder för att främja 

minoritetsspråket i olika delar av det offentliga livet, exempelvis i ”education, courts, 
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administration, media, culture, economic and social life, and trans-frontier co-operation.” 

(Europarådet, 2014). I Sverige har finskan, samiskan och meänkieli erkänts under del III, medan 

romani chib och jiddisch innehar del II stöd (Proposition, 2008/09:158, s. 17). År 2010 trädde 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, SFS 2009:724, i kraft vilket förankrade 

Europarådets konventioner i svensk lag. 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av sex sektioner. I nästa sektion ges en översikt av den tidigare forskning som 

bedrivits inom uppsatsens problemområde. I uppsatsens tredje sektion presenterar jag det 

teoretiska ramverket. I den fjärde sektionen beskriver jag det undersökta källmaterialet samt den 

metod jag använt för att analysera materialet. Sektion fem består av analysen, vilken är indelad i 

sju temata samt efter tre tidsperioder. I den sjätte och sista sektionen för jag en avslutande 

diskussion kring resultaten och besvarar mina frågeställningar.  
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2. Tidigare forskning 

I denna del av uppsatsen kommer jag att gå igenom tidigare forskning om grupprättigheter åt 

etniska minoriteter i Sverige. Forskningsöversikten är indelad i tre rubriker; tidigare forskning 

om grupprättigheter åt invandrare, tidigare forskning om grupprättigheter åt nationella 

minoriteter och tidigare forskning ur ett jämförande perspektiv. 

3.1 Tidigare forskning om grupprättigheter åt invandrare 

Det finns ett stort forskningsfält som på olika sätt rör invandrar- och integrationspolitik i Sverige. 

Det finns dock få forskare som studerat svensk invandrar- och integrationspolitik från ett 

grupprättighetsperspektiv. Den som kommit närmast att studera detta är Karin Borevi. 

 

Borevi har i sin forskning behandlat förekomsten av gruppspecifika åtgärder i den svenska 

invandrar- och integrationspolitiken från 1960-talets slut fram tills idag. Borevi analyserar 

politikens förändring på en övergripande målformuleringsnivå genom att undersöka offentliga 

politiska dokument. Hennes forskning har inspirerat mig i såväl valet av metod som material. 

Borevi identifierar tre faser i invandrarpolitikens historia i Sverige. Den första fasen, från mitten 

av 60-talet till 1980, innebar en formulering av en sammanhållen invandrar- och 

minoritetspolitik och ett avståndstagande från den tidigare rådande assimileringspolitiken av 

invandrare och minoriteter. Riksdagen beslutade år 1975 om tre mål för politiken; jämlikhet, 

valfrihet och samverkan (Borevi, 1998, ss. 171-172). Borevi betecknar 1975 års politik som 

multikulturell då den stödde ett skydd av minoritetsidentiteter (Borevi, 2013, s. 145). Södergran 

(2000, s. 7) menar att 1975 års invandrar- och minoritetspolitik utmärktes av en ovanligt bred 

politisk enighet av vänster-, mitten- och högerpolitiker. 

 

Den andra fasen kännetecknades av en utvärdering och ett problematiserande av den första 

fasens politik. Enligt Borevi övergavs den tidigare multikulturella politiken i och med 1986 års 

beslut om en ny invandrarpolitik. Bland annat beslutades att invandrar- och minoritetspolitik 

skulle övergå till enbart invandrarpolitik och det deklarerades att invandrare som kommit till 

Sverige efter andra världskriget inte kunde anses utgöra språkliga eller historiska minoriteter 

(Borevi, 2013, ss. 146-147). 
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1997 presenterades återigen en ny politik benämnd integrationspolitik istället för 

invandrarpolitik. Den tidigare politiken kritiserades för att ha stigmatiserat invandrare genom att 

peka ut en kategori av människor som annorlunda och i behov av särskilda åtgärder. Begreppet 

”invandrare” används nästan inte alls i 1997 års politik. Istället ska integrationspolitiken riktas 

till hela befolkningen och sträva efter att tillgodose alla människors behov oavsett etnisk och 

kulturell tillhörighet (Borevi, 1998, ss.179, 182). Borevis fasindelning är viktig för att förstå den 

nuvarande uppdelningen i två politikområden, integrationspolitik och minoritetspolitik och 

indelningen kommer att användas i den kommande analysen av källmaterialet. 

 

Borevi pekar i sin avhandling, Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället, ut olika 

spänningsförhållanden som den moderna välfärdsstaten i mångkulturella samhällen står inför. En 

spänning identifierar hon som avvägningen mellan särskilda och generella åtgärder gentemot 

invandrare och etniska minoriteter respektive befolkningen som helhet (Borevi, 2002, ss. 307-

308). Borevi menar att svensk politik strävat efter en hög grad av generalitet i välfärdsåtgärder, 

samtidigt som en strävan efter jämlika förutsättningar för alla i samhället skapat ett behov av 

säråtgärder för vissa grupper, exempelvis invandrargrupper. Borevi identifierar ett antal riktade 

åtgärder för invandrare som infördes mellan 1970 till och med sent 90-tal, såsom utvecklingen av 

en diskrimineringslagstiftning med allt mer fokus på aktiva åtgärder mot etnisk diskriminering i 

arbetslivet, samt framväxten av modersmålsundervisning. Genomgående för alla riktade åtgärder 

har dock varit svårigheten att definiera målgruppen för åtgärderna (Borevi, 2000, ss. 129-130). 

Borevis slutsats är att det är svårt att genom politiska åtgärder både införa säråtgärder och 

samtidigt undvika att kategorisera, vilket i sig kan ge negativa konsekvenser för den avsedda 

målgruppen. Hon menar att Sverige hittills har försökt undvika dilemmat genom att införa 

riktade åtgärder, men gjort så utan att formulera en tydlig målgrupp för åtgärderna. I längden blir 

dock en sådan politik svår att upprätthålla (ibid., s. 174). Spänningsförhållanden mellan särskilda 

och generella åtgärder är relevant för denna studie, då gruppspecifika rättigheter utmärks av 

särskilda åtgärder till invandrare och minoriteter, i motsats till universella åtgärder riktade till 

hela befolkningen. Dilemmat med att införa politiskt riktade åtgärder och samtidigt undvika att 

kategorisera är även det ett tydligt tema i min undersökning. 
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3.2 Tidigare forskning om grupprättigheter åt de nationella minoriteterna 

Då den aktiva minoritetspolitiken är ett nytt politikområde i Sverige finns det betydligt färre 

studier av minoritetspolitiken än av invandrar- och integrationspolitiken. 2011 sammanställde 

Hugo Valentin Centrum vid Uppsala universitet en kunskapsöversikt om nationella minoriteter 

på uppdrag av Sveriges riksdag. I kunskapsöversikten konstateras att forskningen om de 

nationella minoriteterna fortfarande är liten samt ojämnt fördelad mellan de olika 

minoritetsgrupperna. I kunskapsöversikten påpekas också att perspektivet från vilka de nationella 

minoriteterna studeras ser olika ut, där judar och romer förekommer i forskning om 

diskriminering och utsatthet, medan studier av samer, tornedalingar och sverigefinnar behandlas 

utifrån frågor om språk och kulturell identitet samt inflytande i samhället (Gröndahl & Huss, 

2012, s. 107). 

 

Förutom att perspektivet i forskningen skiljer sig åt har även den faktiska minoritetspolitiken 

skiljts sig åt beroende på vilken grupp den riktats till. Lars Elenius menar i sin bok Nationalstat 

och minoritetspolitik – samer och finskspråkiga minoriteter i ett jämförande nordiskt perspektiv 

att svensk minoritetspolitik kan delas in i den politik som förts mot de territoriellt baserade 

minoriteterna samer, sverigefinnar och tornedalingar, respektive den som riktats mot de icke-

territoriellt baserade minoriteterna romerna och judarna (Elenius, 2006, s. 24). Elenius har främst 

studerat den svenska minoritetspolitiken riktad mot de territoriellt baserade minoriteterna. 

Elenius ger en historisk bakgrund till framväxten av den nuvarande minoritetspolitiken ur ett 

etnosymboliskt perspektiv, vilket innebär att det nationella identitetsskapandet ses som en lång 

kontinuerlig process som tog sin början långt innan moderniseringen (ibid., s. 21). Hans 

slutsatser om den moderna minoritetspolitiken är dock att det efter andra världskriget skedde ett 

skifte i svensk minoritetspolitik från en assimilerande politik baserad på rasbiologiska och 

kultursegregerande värderingar till en mer liberal hållning baserad på tanken om alla människors 

lika rätt i samhället (ibid., s. 271). I och med detta blev också minoritetspolitiken gentemot 

minoriteterna mer likartad då den karaktäriserades av en övergripande mångkulturell hållning 

(ibid., s. 326). Elenius identifierar ett antal faktorer som bidrog till minoriteternas ökande 

erkännande efter andra världskriget. Framförallt har internationell påverkan spelat en central roll. 

Mot bakgrund av Förintelsen antogs FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som en 
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internationell norm för individens rättigheter. Diskriminering av minoriteter blev därmed 

moraliskt oförsvarbart (ibid., s. 290). 

 

Ytterligare en faktor som bidragit till brytningen med den tidigare assimileringspolitiken menar 

Elenius är den ökade invandringen till Sverige och framväxten av en generell invandrarpolitik, 

vilken även gynnade historiska minoriteter (Elenius, 2006, s. 272). Denna faktor tas även upp av 

Sia Spiliopoulou Åkermark och Leena Huss (2006, s. 553) som menar att Sverige under de 

senaste decennierna behandlat invandrar- respektive minoritetsfrågor som väldigt likartade 

frågor. Författarna ser dock inte sammanblandningen av politikområden som enbart något som 

gynnat de nationella minoriteterna. Även om politiken riktad till invandrargrupper i Sverige har 

påverkat rättigheterna för de nationella minoriteterna har det också hindrat utvecklingen att 

tillkännage särskild minoritetsstatus till mer etablerade minoriteter (ibid., ss. 546-547). 

Spiliopoulou Åkermark och Huss förutspår att uppdelningen i två politikområden sedan år 2000 

med fokus på å ena sidan invandrares integration och å andra sidan minoritetskulturer kommer 

att fortsätta debatteras och kan komma att ifrågasättas i framtiden, med argumentet att skydd för 

invandrarkulturer också är en fråga om mänskliga rättigheter (ibid., s. 553). 

 

Elenius menar att den nationella liberaliseringsperioden som pågått från efter andra världskriget 

till början av 1990-talet övergått till en postmodern period. Den nuvarande minoritetspolitiken 

kännetecknas av ett större deltagande från minoriteterna själva och utgör en aktiv 

revitaliseringsprocess. Tillkomsten av den Europeiska unionen har också bidragit till den 

postmoderna erans framväxt, då den betoning som finns på överstatlighet och regionalisering har 

stärkt lokala etniska identiteter och språkrörelser, samtidigt som den försvagat nationalstatens 

hegemoni (Elenius, 2006, ss. 272, 305). Resultaten från minoritetsforskningen stärker min 

hypotes att det innan uppdelningen av politiken i två områden funnits en sammanblandning av 

kulturella minoriteter. Det finns av denna anledning behov av en studie som problematiserar den 

samtida historiens betydelse för dagens politiska utveckling. 

3.3 Tidigare forskning ur ett jämförande perspektiv 

Forskning som specifikt jämför grupprättigheter åt invandrare respektive nationella minoriteter i 

Sverige saknas helt. För att hitta forskning som rör uppsatsens syfte sökte jag även efter 
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forskning som uppmärksammar och jämför den kategoriska uppdelningen av minoriteter i 

nationella minoriteter respektive invandrargrupper. Sådan forskning visade sig dock också vara 

sparsam. 

 

Satu Gröndahl har i forskningsprojektet Från Rinkeby till Pajala: Konstruktionen av invandrar- 

och minoritetskultur i Sverige vid millennieskiftet studerat den kategoriska uppdelningen i 

nationella minoriteter och invandrare. Projektets frågeställning var huruvida ”konstruktionen av 

kulturell särart för de nationella minoriteterna medför en positivare representation, och vice 

versa, om konstruktionen av kulturell särart utmynnar för invandrargrupperna i en rasifierad 

sådan” (Gröndahl, 2012, s. 1). Resultatet av projektet var att det har skett en tydligare separering 

mellan nationella minoriteters kulturer respektive andra etniska gruppers kulturer sedan 

erkännandet av fem nationella minoriter år 2000 (ibid). Projektet pekar också ut en tydlig trend; 

att nationella minoriteters kulturella identitet ses som mer positiv än den kulturella identiteten 

som konstruerats kring invandrarkollektiv, vilken beskrivs i rasifierade och sexualiserade termer 

(ibid., s. 2). 

 

Gröndahl har undersökt konstruktionen av invandrar- och minoritetskulturer bland annat genom 

litteratur skriven av författare med invandrarbakgrund respektive med rötter i Sveriges historiska 

minoriteter. Under föreläsningen Hellre invandrare än minoritet? redovisar Gröndahl att 

författarnas självidentifikation skiljer sig från varandra beroende på minoritetstillhörighet. 

Medan författare med invandrarbakgrund uttalar sig om sin etniska identitet genom att 

understryka att de inte representerar ett etnisk kollektiv, vill författare som representerar en 

nationell minoritet förstärka sin bakgrund i sitt författarskap. Gröndahl menar att det inte är 

underligt att förhållningssättet till sin etniska identitet skiljer sig åt i litteraturen beroende på 

vilken grupp författaren tillhör, då det finns ett samband mellan minoriteters formella rättigheter 

och upplevelsen av sin etniska identitet (Gröndahl, 2009). Resultatet av Gröndahls forskning 

visar att det finns ett behov av en studie som analyserar den historiska utvecklingen av 

kategorierna nationell minoritet och invandrare i svensk politik, och i denna även studerar de 

faktiska rättigheterna åt respektive minoritetskategori för att få fram vilken upplevelse av sin 

etniska identitet som rättigheterna leder till för medlemmarna av minoriteterna. 
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Genomgången av tidigare forskning pekar på behovet av en empirisk studie av grupprättigheter 

åt nationella minoriteter och invandrare i svensk politik där dessa två kategoriseringar och 

politikområden jämförs med varandra. Tidigare forskning har ignorerat detta perspektiv då de 

båda politikområdena studerats som en enhet, vilket de historiskt sett också utgjort. I de fall där 

grupprättigheter åt invandrare och nationella minoriteter har studerats, vilket framförallt återfinns 

i nyare forskning, har det jämförande perspektivet saknats. Det behövs en ingående granskning 

av den statliga politiken riktad mot kulturella minoriteter för att kunna få en helhetsbild och 

därmed bedöma giltigheten av den politik som den svenska staten bedriver inom området. 
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3. Teori 

I denna sektion presenterar jag uppsatsens teoretiska ramverk. För att analysera det empiriska 

materialet har jag i huvudsak valt att utgå ifrån den liberala politiska filosofen Will Kymlickas 

teori om minoritetsrättigheter. Kymlicka är den mest inflytelserika rösten inom 

minoritetsforskningen. All annan teori som jag läst om grupprättigheter har på ett eller annat sätt 

hänvisat till Kymlicka, varför jag finner det lämpligt att bygga det teoretiska ramverket med 

utgångspunkt i hans teori. Kymlicka är en stark förespråkare av minoritetsrättigheter, men i hans 

teori förekommer även deskriptiva
4
 inslag på så sätt att han utformar en typologi av 

grupprättigheter och identifierar olika former av kulturell mångfald. De deskriptiva inslagen av 

teorin är användbara för att analysera den svenska statens inställning inom området. Huruvida de 

grupprättigheter som införts i Sverige motiveras med samma normativa teoretiska argument som 

de Kymlicka för fram för att försvara grupprättigheter lämnar jag till kommande analysavsnitt. 

 

Utöver Kymlickas teori presenteras en feministisk kritik från Susan Moller Okin. Okin kritiserar 

försvarare av grupprättigheter för att missa den potentiella konflikten mellan feminism och 

mångkulturalism vid tilldelningen av grupprättigheter. Även teoretiska ingångar från två svenska 

forskare, Karin Borevi och Ulf Mörkenstam, är viktiga delar av det teoretiska ramverket. Borevi 

och Mörkenstams teorier är relevanta eftersom deras empiriska forskning av svensk 

invandrarpolitik respektive minoritetspolitik har påvisat brister i Kymlickas teori. Teorikapitlet 

avslutas med en summering av de för undersökningen centrala teoretiska begreppen. 

4.1 Nationella minoriteter och invandrargrupper 

Will Kymlickas teori om minoritetsrättigheter bygger på antagandet att västerländska staters 

uppbyggnad och försök till att tillgodose de mänskliga rättigheterna organiseras från den rådande 

majoritetskulturen. Detta sker på bekostnad av kulturella minoriteter, och för att jämna ut de 

orättvisor som orsakas av majoritetskulturens dominans föreslår Kymlicka att gruppspecifika 

rättigheter införs inom områden som särskilt berör etniska minoriteter (Kymlicka, 1995, s. 5). 

Kymlicka skiljer på två övergripande mönster av kulturell mångfald som kan urskönjas i 

västerländska stater i modern tid. I multinationella stater har den kulturella mångfalden 

                                                 

4
 Med deskriptiv avses att beskriva hur något är, snarare än normativ, hur något borde vara. 
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uppkommit ur en inkorporering av tidigare självstyrande och territoriellt avgränsade kulturer i en 

större stat. Dessa kulturer utgör nu vad han kallar för nationella minoriteter i en stat
5
. Ett 

exempel på en multinationell stat är Schweiz (ibid., s. 13). Den andra formen av kulturell 

mångfald kallar Kymlicka för polyetniska stater och har uppkommit genom invandring till en 

befintlig stat. Här utgörs minoritetsgrupperna av vad han kallar för etniska grupper eller 

invandrargrupper (Kymlicka, 1995, s. 10). Det är viktigt att skilja på dessa två former av 

pluralistiska stater då grupperna har olika mål och uppfattning om vilka rättigheter de kan kräva 

av majoritetssamhället. Även om invandrargrupper vill kunna behålla sin distinkta kultur står 

detta inte i motsättning till deras institutionella integrering menar Kymlicka (ibid., s. 14). 

Invandrare vill med andra ord få uttrycka sina etniska särdrag inom majoritetssamhällets 

offentliga institutioner, snarare än att bygga upp ett parallellt samhälle. Invandrargrupper är inte 

kompletta ”nationer” som innehar land. I teorin är det dock möjligt för etniska grupper att bli 

nationella minoriteter om de bosätter sig ihop och kräver autonomi, men detta är väldigt ovanligt 

i praktiken (ibid., s. 15). 

 

De två formerna av kulturell mångfald; multinationella och polyetniska stater, kan sammanfalla 

så att det både finns nationella minoriteter och etniska grupper inom en och samma stat, vilket 

exempelvis är fallet i USA (Kymlicka, 1995, ss. 11, 14). Kymlicka understryker här den vanliga 

förvirring och ignorans som föreligger i samband med de två typerna av kulturell mångfald. 

Ignoransen som är vanlig i samband med förekomsten av nationella minoriteter i ett land menar 

Kymlicka kommer ifrån det europeiska arvet och synen på inhemska minoriteter och 

urbefolkningar som underlägsna och underutvecklade i jämförelse med majoritetsbefolkningen. 

Synsättet har dock alltmer försvunnit till förmån för synen på nationella minoriteter som 

synonymt med etniska grupper vilka även de behöver integreras i majoritetssamhällets 

institutioner. Termen multikulturalism har fått beteckna alla former av kulturell olikhet vilket är 

vilseledande (ibid., ss. 20-22).  

 

                                                 

5
 I senare verk har Kymlicka diskuterat huruvida ursprungsbefolkningar ska ses som en egen grupp eller som en 

nationell minoritet. Han menar att ursprungsbefolkningar, på grund av deras speciella historia som ett koloniserat 

folk, kan ställa andra krav på rättvisa än vad nationella minoriteter kan men understryker samtidigt att de alla har ett 

gemensamt motstånd mot deras staters nationsbyggande och en liknande strävan efter självbestämmande (Kymlicka, 

2001, kap 6). 
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Kymlickas uppdelning i etniska grupper och nationella minoriteter är användbar för att förstå 

grupprättigheter åt minoriteter i Sverige, eftersom politiken har utvecklats från ett gemensamt 

ansvarsområde till två ansvarsområden riktade mot å ena sidan nationella minoriteter och å andra 

sidan etniska grupper. 

4.2 Typer av grupprättigheter 

Kymlicka delar in gruppspecifika rättigheter i tre övergripande kategorier; rätten till självstyre, 

polyetniska rättigheter och speciella representationsrättigheter (Kymlicka, 1995, s. 27). Den 

extrema formen av självstyre innebär att en nation vill forma en egen stat till följd av att de inte 

ser några möjligheter till självstyre inom den nuvarande staten. Men långt ifrån alla nationella 

minoriteter vill forma en egen stat och krav på någon form av politisk autonomi eller territoriellt 

område inom staten är ett betydligt vanligare krav. Ett sätt som självstyre för minoriteter kan 

tillgodoses på är genom federalism, vilket fördelar makten på olika regionala enheter. Ett federalt 

system finns det exempel på i Kanada där Québec delats in i en provins baserat på folkets 

gemensamma nationella och etniska tillhörighet (Kymlicka, 1995, ss. 27-28). 

 

Polyetniska rättigheter, även kallade multikulturella åtgärder
6
, är rättigheter som beviljas till 

invandrargrupper och varierar från rätten att inte bli diskriminerad till att få ekonomiskt eller 

annat stöd för kulturella praktiker. De mest kontroversiella kraven på gruppspecifika rättigheter 

är undantag från lagar och regler som missgynnar en etnisk grupp på grund av deras religiösa 

praktiker. Exempel på detta finns i Storbritannien där judar och muslimer har sökt undantag från 

söndagsstängning samt undantag i lagen angående slaktmetoder (Kymlicka, 1995, ss. 30-31). 

Borevi kritiserar Kymlickas redogörelse över multikulturella åtgärder för att vara bristfällig i 

förhållande till det svenska fallet. Hon menar att begreppet multikulturella åtgärder klumpar ihop 

en rad olika rättigheter åt invandrargrupper vilket är olyckligt då det rör sig om väldigt olika 

typer av åtgärder. För att förstå svensk politik kan detta begrepp brytas ned i ytterligare två 

idealtyper, positiva och negativa rättigheter. Positiva rättigheter är de rättigheter som utmärks av 

ett statligt stöd åt invandrare. Exempel på dessa rättigheter är språkträning i den offentliga skolan 

och ekonomiskt stöd åt invandrares etniska organisationer. Negativa rättigheter syftar istället till 

                                                 

6
 I Politics in the vernacular (2001,  kap 8) använder Kymlicka termen multikulturella åtgärder istället för 

polyetniska rättigheter då han syftar till grupprättigheter åt invandrargrupper, men den teoretiska definitionen är 

densamma. 
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de rättigheter åt minoriteter där undantag från nationell lag och statlig inblandning gjorts. I det 

svenska fallet är denna analytiska distinktion mellan positiva och negativa rättigheter viktig 

menar Borevi, då Sverige traditionellt sett varit mer öppna för att införa positiva rättigheter 

(Borevi, 2013, ss. 143-144). 

 

Till sist förekommer krav på speciell representation för minoritetsgrupper. Krav på 

representation har även ställts av andra sociala grupper och bygger på insikten att västerländsk 

demokrati inte är representativ då det finns en underrepresentation i landets styrande organ av 

historiskt missgynnade grupper, exempelvis kvinnor, etniska minoriteter och funktionshindrade. 

Representationen av grupper kan utformas på olika sätt, bland annat genom att reservera ett antal 

platser i ledande organ för medlemmar från marginaliserade grupper (Kymlicka, 1995, ss. 31-

32). Kravet från nationella minoriteter att få ett antal platser i ledande positioner hänger ofta ihop 

med kravet på självstyre, då de vill ha insyn i den institution som kan förändra eller rentav radera 

deras autonomi (ibid., ss. 32-33). 

 

Enligt Kymlicka beskriver flera forskare gruppspecifika rättigheter i termer av kollektiva 

rättigheter vilka ställs i motsats till individens rättigheter (Kymlicka, 1995, s. 34). Denna 

beskrivning är missvisande och för att förstå i vilka fall grupprättigheter kan stå i motsättning till 

individuella rättigheter gör Kymlicka skillnad mellan interna restriktioner och externa skydd. 

Interna restriktioner är rättigheten för en grupp att utöva särregler inom den egna gruppen. 

Interna restriktioner kan rättfärdiga illiberala, teokratiska eller kvinnoförtryckande praktiker. 

Externa skydd däremot, är rättigheter som avser att skydda gruppen och dess medlemmar från 

missgynnande beslut tagna av majoritetssamhället (ibid., ss. 35-36). Det är följaktligen interna 

restriktioner som riskerar att hota de individuella rättigheterna hos gruppens medlemmar. 

Kymlicka håller med om att dessa typer av kollektiva rättigheter går tvärs emot en liberal 

multikulturell politik, medan kollektiva rättigheter i form av externa skydd inte bara går i linje 

med individuella friheter utan till och med förstärker individens valmöjligheter inom den egna 

gruppen (1995, s. 41). Målet är “frihet inom minoritetsgruppen, och jämlikhet mellan minoritets- 

och majoritetsgrupperna” (Kymlicka, 1995, s. 152). Vidare menar han att gruppspecifika 

rättigheter ibland tilldelas gruppen som helhet, exempelvis rätten att få jaga eller fiska på en viss 

mark, och ibland till individuella medlemmar av gruppen. Ett exempel på individuella rättigheter 
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till medlemmar av en minoritet är rätten att få lära sig och få utöva sitt språk i kontakt med 

myndigheter (Kymlicka, 1995, s. 45). Dessa grupprättigheter utgör ett externt skydd från 

majoritetsbefolkningen och är inte avsedda att missgynna majoriteten, utan snarare att placera 

minoriteten på en jämlik nivå med den övriga befolkningen, för vilka dessa rättigheter är givna 

(ibid., s. 36). 

 

Susan Moller Okin (2002) kritiserar Kymlickas försvar av grupprättigheter åt kulturella 

minoriteter och menar att han, tillsammans med flera andra grupprättighetsförsvarare, 

underskattar risken för internt illiberala praktiker som framförallt drabbar kvinnor. Okin (2002, 

s.17) menar att Kymlicka ägnar mycket uppmärksamhet åt maktbalansen mellan olika grupper, 

medan maktskillnaden mellan män och kvinnor inom gruppen ignoreras. Eftersom de flesta 

kulturer präglas av patriarkala strukturer och många, dock inte alla, kulturella minoriteter som 

kräver särskilda rättigheter är mer patriarkala än det omgivande samhället påverkar stödet till de 

kulturer kvinnor i negativ bemärkelse (ibid., s. 23). Vidare påpekar Okin att de flesta 

förtryckande praktiker mot kvinnor sker i den privata sfären och de kulturella seder som stöds 

genom grupprättigheter oftast rör ”familjerätten”, exempelvis regler kring giftermål, vårdnad av 

barn och arvsbestämmelser. Detta innebär att kulturer som även tycks respektera kvinnors 

grundläggande rättigheter inom den egna gruppen riskerar att diskriminera kvinnor i den privata 

sfären. Vid en närmare granskning av kulturella minoriteters privata sfär blir med andra ord 

Kymlickas krav på att gruppen ska vara internt liberal svårt för många kulturer att leva upp till 

(ibid., s. 28). 

4.3 Argument för grupprättigheter 

Förutom att skilja ut olika typer av grupprättigheter tar Kymlicka upp olika argument för att 

införa grupprättigheter för nationella minoriteter och etniska grupper (Kymlicka, 1995, kap. 6). 

Det första argumentet, jämlikhetsargumentet, bygger kort sagt på att ingen stat kan vara 

kulturellt neutral och därmed inte heller behandla alla individer inom staten jämlikt. 

Majoritetskulturen gynnas på en rad olika sätt, både medvetet och omedvetet. Ett tydligt exempel 

är beslutet om vilket det officiella språket i ett land ska vara. Huruvida en kultur överlever eller 

inte avgörs till stor del av om dess språk talas i det offentliga rummet, dvs. i skolan, domstolar, 

inom sjukvården med mera, och genom att göra majoritetskulturens språk till det officiella stöds 
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majoritetskulturen automatiskt. Grupprättigheter kan och bör enligt Kymlicka användas för att 

jämna ut dessa orättvisor och därmed skydda minoritetskulturer från majoritetskulturens beslut 

(Kymlicka, 1995, ss. 108-115). 

 

Borevi kritiserar Kymlicka avseende jämlikhetsförsvaret. Enligt jämlikhetsförsvaret har 

majoritetsbefolkningen präglat staten och nationella institutioner i en etnisk riktning som de facto 

gynnar dem och därmed missgynnar minoriteter. Borevi ifrågasätter inte argumentet i teorin men 

menar att empiriskt sett förekommer det åtgärder som är riktade mot offentliga institutioner med 

syftet att ändra den offentliga sfärens etniska skevhet och göra staten mer tillmötesgående för 

etnisk mångfald. Strategin återfinns i Sverige på olika sätt (Borevi, 2013, s. 144). Exempel på 

denna typ av generella multikulturella åtgärder som vidtagits i Sverige är förändringar i 

grundlagen som bekräftar den mångfald som finns inom statens gränser, förändringar i 

medieutbudet för att bättre representera olika etniska grupper och införandet av en multikulturell 

läroplan inom skolan (ibid., s. 146). 

 

Det andra argumentet som Kymlicka ger för grupprättigheter kan ses som ett komplement till 

jämlikhetsargumentet. Argumentet grundas i att vissa stater historiskt sett ingått avtal med 

minoritetsgrupper där vissa gruppspecifika rättigheter ges och dessa avtal bör uppfyllas av 

lagliga och moraliska skäl. Kymlicka understryker att historiska avtal är viktiga därför att 

historiska minoriteter många gånger ställt krav på någon form av självbestämmande eller andra 

grupprättigheter för att uppgå i en större stat, och hade detta avtal inte tecknats hade dessa 

minoriteter möjligtvis inte ingått i staten idag. Med andra ord är det sätt på vilket nationella 

minoriteter ingått i en större stat avgörande för deras krav på grupprättigheter. Vid en frivillig 

inkorporering av en mindre nation i en stat finns ofta ett avtal på plats, medan vid en ofrivillig 

inkorporering av nationen, exempelvis genom kolonisering, har folket enligt internationell lag 

rätt att ompröva villkoren för deras nation. Kymlicka syftar här till att FN deklarationer ger alla 

”folkslag” rätt till ”självbestämmande” och att bilda en egen stat. Han medger dock att denna 

princip är omöjlig att upprätthålla i praktiken på grund av att det vore omöjligt att luckra upp alla 

existerande statsgränser. Ett sätt att kringgå dessa praktiska problem kan dock vara att förse 

nationella minoriteter med en viss grad av självbestämmande inom de existerande staterna 

samtidigt som internationella avtal följs (Kymlicka, 1995, ss. 116-120). 
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Det tredje och sista försvaret är att grupprättigheter bidrar till kulturell mångfald i ett samhälle 

vilket har ett värde i sig. Medan de två förra argumenten vädjar till de skyldigheter 

majoritetsbefolkningen har gentemot minoriteter vädjar detta argument till majoritetens 

intressen. Det ligger i majoritetens intresse att bevara kulturell mångfald då det ger mer 

erfarenheter och utvidgar majoritetens kulturella horisonter (Kymlicka, 1995, s. 121). Kymlicka 

pekar ut mångfald som ett tänkbart försvar av grupprättigheter, men han menar samtidigt att 

argumentet är mer användbart till försvar av polyetniska rättigheter då dessa rättigheter direkt 

medverkar till mångfald inom majoritetssamhället, medan huvudsyftet med rättigheter till 

självstyre för nationella minoriteter är att öka valfriheten för minoritetsmedlemmar. Vissa 

fördelar kommer såklart för majoritetsbefolkningen av att skydda nationella minoriteter, men 

dessa är diffusa och bör inte i första hand användas för att försvara grupprättigheter. Dessutom 

har majoritetskulturer historiskt sett snarare sett fördelarna med att inte erkänna nationella 

minoriteter rättigheter, då de inkluderat bland annat tillgång till minoriteternas land och 

naturresurser, ökad rörlighet inom landet för majoritetsbefolkningen samt politisk stabilitet. 

Dessa och liknande fördelar kombinerat med etnocentriska fördomar har historiskt sett varit 

starka incitament för majoritetsbefolkningar att inte erkänna nationella minoriteter rättigheter 

(Kymlicka, 1995, ss. 121-123). 

4.5 Föreställningar om gruppen 

Som jag påvisade under tidigare forskning har det historiskt sett i Sverige funnits en motsättning 

mellan att införa grupprättigheter till skillnad från generella rättigheter. Okin uppmärksammade 

svårigheten av att tillförsäkra jämlikhet mellan minoritetsgruppens medlemmar vid tilldelandet 

av rättigheter. Ytterligare en praktisk svårighet återfinns i att definiera målgruppen för 

rättigheterna, en svårighet som Mörkenstam (1999) ägnat uppmärksamhet. Mörkenstam 

kritiserar tidigare teoribildning kring minoritetsrättigheter för att inte tillräckligt problematiserat 

föreställningar om gruppen och dessas betydelse för utformningen av praktisk politik. 

Mörkenstam bygger i sin avhandling Om Lapparnes privilegier – Föreställningar om samiskhet i 

svensk samepolitik 1883-1997 upp ett analytiskt ramverk sammansatt av olika teorier för att 

förstå minoritetspolitiken och i synnerhet svensk samepolitik
7
. Mörkenstams ramverk fungerar i 

                                                 

7
 Mörkenstams ramverk är hans egen konstruktion av väletablerade teorier från bland andra Weber, M, Habermas, J, 

Berger, P & Luckmann, T, Bauman, Z, Skinner, Q. Att i uppsatsen grundligt ge en beskrivning av Mörkenstams 
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uppsatsen som komplement till Kymlicka då det hjälper till att analysera den mer grundläggande 

frågan om vilka föreställningar om grupper som politiken riktad till kulturella minoriteter vilar 

på. Mörkenstams teori bidrar också med ett maktperspektiv. Nedan redogör jag för Mörkenstams 

tre viktigaste idéer för att förstå minoritetspolitisk praktik. 

 

Mörkenstams första utgångspunkt är att ”samhälleliga föreställningar är avgörande för att förstå 

varför en viss institutionell ordning betraktas som legitim” (Mörkenstam, Om "Lapparnes 

privilegier" - Föreställningar om samiskhet i svensk politik 1883-1997, 1999, s. 42). 

Samhälleliga föreställningar uttrycks genom hur verkligheten beskrivs och politiska beslut 

baseras på den rådande föreställningsvärlden vilket återger denna verklighet. Men 

beskrivningarna i sig bidrar i sin tur till att konstituera samhälleliga föreställningar (ibid., s. 44). 

Detta innebär för min studie att statliga utredningar och andra centrala dokument återger vissa 

samhälleliga föreställningar om hur verkligheten ser ut för Sveriges minoriteter, samtidigt som 

beskrivningarna av minoriteterna i sig bidrar till att skapa föreställningar som kan vara mer eller 

mindre önskvärda. Om det råder politisk enighet kring de samhälleliga föreställningarna kommer 

den nuvarande institutionella ordningen att betraktas som legitim och är därmed svårföränderlig. 

Råder det däremot motstridiga föreställningar finns det underlag för att utmana den rådande 

politiska ordningen (ibid., s. 45). Inom minoritetspolitiken är samhälleliga föreställningar om 

gruppen avgörande för att en viss institutionell ordning ska uppfattas som legitim. Hur 

exempelvis den samiska gruppen beskrivs och vilket värde gruppen tillskrivs får praktiska 

konsekvenser för hur politiken utformas. 

 

Den andra utgångspunkten är att dessa föreställningar om grupper institutionaliseras genom 

lagstiftning och annan offentlig politik (Mörkenstam, 1999, s. 46). Denna utgångspunkt ser jag 

som ett skäl till att studera lagar och politiska beslut, för att få fram den bakomliggande 

föreställningsvärlden inom svensk invandrar- och minoritetspolitik. Mörkenstam menar att 

offentlig politik spelar en betydande roll i konstitueringen av grupper, vilket han kallar för 

politikens konstituerande karaktär (Mörkenstam, 2004, ss. 171-172). Staten har ett 

tolkningsföreträde i utformningen av politiken riktad gentemot minoriteter och är den 

                                                                                                                                                             

teoretiska utgångspunkter anser jag varken hållbart eller nödvändigt för studiens syfte. För vidare läsning se 

Mörkenstam (1999, kap. 3). 
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lagstiftande makten. För att utforma riktade åtgärder åt minoriteter krävs en beskrivning av vilka 

grupper politiken riktas till. Grupperna måste kategoriseras och definieras för att staten ska 

kunna tilldela särskilda rättigheter åt grupperna. I och med denna kategorisering 

institutionaliserar statsmakten föreställningar om gruppen och dessa anses därmed legitima 

(Mörkenstam, 1999, ss. 46-48). 

 

Tills sist menar Mörkenstam (1999, s. 42) att ”politiska aktörers handlingsutrymme både 

begränsas och möjliggörs av etablerade föreställningar”. Sambandet mellan föreställningar om 

grupperna och den politiska praktiken möjliggör vissa sätt att agera och uttrycka sig på för olika 

politiska aktörer. Interna gränser skapas inom ett specifikt politikområde vilket begränsar politisk 

handling (Mörkenstam, 2004, s. 173). Politikområdets interna gränser får konsekvenser för vilka 

minoritetsgrupper som kan kräva gruppspecifika rättigheter och vilka rättigheter olika grupper 

anses vara berättigade till av staten. En hypotes från min sida är att även kategorierna nationell 

minoritet och invandrargrupp påverkar gruppens politiska handlingsutrymme. 

 

Eftersom minoritetspolitiken fungerar konstituerande, dvs. skapar och återskapar väl avgränsade 

kategorier, finns det en risk att en hierarkisk ordning uppstår mellan olika minoriteter. 

Mörkenstam pekar här ut en risk med att tilldela grupprättigheter på kulturell grund, vilket kan 

öppna upp för en hierarki och maktobalans mellan grupper. Kulturskillnader är ofta en stark 

orsak till varför en grupp behandlas ojämlikt, men föreställningen att kultur i sig kan legitimera 

särskilda rättigheter öppnar upp för motsättningar mellan grupper. Mörkenstam anser att debatten 

om grupprättigheter för minoriteter inte bör föras genom att ställa grupper mot varandra, utan 

snarare se debatten som en gemensam kamp mot majoritetssamhällets dominans  (Mörkenstam, 

2004, s. 186). 

4.5 Operationalisering av centrala begrepp 

Genom det teoretiska ramverket har jag visat att kulturella minoriteter vanligtvis inte förstås som 

en sammansatt grupp utan teoretiskt har delats in i två idealtyper, invandrargrupper och 

nationella minoriteter. Skillnaden mellan de två typerna återfinns i gruppens förhållande till 

staten, hur gruppen historiskt inkorporerats i en stat, vilket påverkar deras krav på 

grupprättigheter Begreppet nationell minoritet avser en territoriellt avgränsad och tidigare 
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självstyrande grupp vilken inkorporerats i staten vid dess bildande. Nationella minoriteter strävar 

efter grupprättigheter som kan underlätta för grupperna att behålla sin kultur genom att bygga 

upp egna institutioner. Termen etnisk grupp/invandrargrupp avser istället en minoritet bildad av 

personer som invandrat till en befintlig stat. Invandrargrupper kräver, till skillnad från nationella 

minoriteter, grupprättigheter för att behålla sin kultur inom ramen för majoritetssamhällets 

institutioner. Jag kommer att använda dessa två idealtyper för att undersöka det svenska fallet 

och för att besvara min första frågeställning vilka minoriteter som tilldelats grupprättigheter. 

 

Jag är medveten om att min användning av begreppet invandrargrupp (min egen översättning av 

termen ’immigrant group’) kan vara problematisk. Kymlicka (1995, s. 10) skriver att 

invandrargrupper uppkommit ur individer och familjer som invandrat från ett visst land vilka 

sedan bildar en gemenskap som vill behålla sin etniska identitet. Samtidigt tolkar jag Kymlicka 

som att denna gemenskap kan sträcka sig över flera generationer, vilket innebär att inte enbart 

utrikes födda ingår i begreppet, utan att även infödda med en eller två invandrade föräldrar som 

valt att hålla kvar vid sin etniska identitet inkluderas i begreppet invandrargrupp. Med detta i 

åtanke har jag ändå valt att använda termen invandrargrupp för att markera den teoretiska 

skillnaden gentemot nationella minoriteter. Jag problematiserar begreppet ytterligare i 

kommande analyskapitel. 

 

Jag har med hjälp av Kymlickas teori lyft fram tre relevanta argument som kan användas av 

staten för att legitimera grupprättigheter. 

- Jämlikhetsargumentet 

- Historiska överenskommelser eller internationella avtal 

- Mångfaldsargumentet 

De tre argumenten kommer att användas som referenspunkter för att besvara min andra 

frågeställning, hur förekomsten eller avsaknaden av gruppspecifika rättigheter i svensk politik 

motiveras. 

 

Grupprättigheter kan vidare delas in i tre övergripande typer: 

- Självbestämmande 
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- Representation 

- Multikulturella åtgärder (positiva och negativa) 

Multikulturella åtgärder delar jag, med hjälp av Borevis teoretiska distinktion, in i ytterligare två 

typer; positiva respektive negativa rättigheter. Med positiva rättigheter menar jag statligt stöd åt 

minoriteter och med negativa rättigheter menar jag undantag från nationella lagar vilka 

missgynnar en eller flera etniska grupper. Kymlicka menar nationella minoriteter främst gör 

anspråk på självbestämmande- och representationsrättigheter medan invandrargrupper framför 

önskemål om olika multikulturella åtgärder. Mörkenstams idéer om vikten av hur 

minoritetsgrupper kategoriseras och hur samhälleliga föreställningar om olika grupper påverkar 

politiska aktörer hjälper till att förklara varför invandrargrupper och nationella minoriteter fått 

olika rättigheter. Mörkenstam härleder nämligen värdet som statliga aktörer tilldelar gruppen till 

den politik som sedan bedrivs gentemot gruppen. Indelningen av Kymlicka i olika typer av 

rättigheter och Mörkenstams teori används för att analysera min tredje och fjärde frågeställning, 

varför olika grupper fått olika rättigheter samt vilken bild av grupperna som förmedlas i statlig 

politik. 

Till sist är Kymlickas indelning i grupprättigheter i form av interna restriktioner och 

grupprättigheter i form av externa skydd en relevant analytisk distinktion för kommande 

analysavsnitt. Interna restriktioner definierar jag som rätten för minoriteter att tillämpa särregler 

inom minoritetsgruppen vilka avviker från nationell lag medan externa skydd kan definieras som 

bestämmelser vilka skyddar minoritetsgruppen från majoritetssamhällets dominans. 
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4. Metod och material 

Jag har valt att göra en jämförande analys av politiken riktad mot invandrargrupper och 

nationella minoriteter mellan 1970-2010. Jämförelsen sträcker sig över tid och mellan två 

politiska sakområden. Den metod som används är kvalitativ textanalys. Som beskrivet i Esiasson 

(2007, kap. 12) syftar metoden till att ta fram det väsentliga innehållet i en text genom att 

noggrant läsa textens delar, helhet och den kontext vari den ingår. I denna sektion beskrivs de val 

jag gjort avseende den studerade tidsperioden och det undersökta textmaterialet. Jag beskriver 

och motiverar också analysmetoden samt hur jag preciserat de analytiska redskapen. 

2.1 Val av tidsperiod och material 

I uppsatsen studerar jag tidsperioden mellan år 1970 och 2010. 1970-talet utgör en historisk 

brytpunkt i Sveriges behandling av etniska minoriteter. Efter flera sekel av assimilationspolitik 

beslutade Sveriges riksdag om en invandrar- och minoritetspolitik, vilken syftade till att integrera 

människor utan krav på kulturell assimilering. Att Sverige för första gången formulerade en aktiv 

politik riktad till invandrare och minoriteter gör 1970 till en intressant startpunkt. År 2010 trädde 

en nationell lag i kraft, SFS 2009:724 Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och 

erkännandet av fem nationella minoriteter år 2000 förstärktes genom ett utökat minoritetsskydd. 

Efter år 2010 har den svenska regeringen inte initierat någon avgörande politisk reform inom 

vare sig integrationspolitiken eller minoritetspolitiken och därför finns det ingen anledning att 

studera politiska dokument efter år 2010. Det finns naturligtvis en risk att missa viktiga politiska 

förändringar och argument då en så pass lång tidsperiod som 40 år studeras. För att undvika detta 

har jag valt att avgränsa materialet till enbart offentligt tryck och även bland detta material har 

jag gjort ett strategiskt urval för att kunna analysera politiken i viktiga skeenden av förändring. 

Ett strategiskt urval har varit att fokusera på den brytpunkt i den statliga politiken som skedde år 

2000 i och med erkännandet av de nationella minoriteterna. Fokuset avspeglar sig i valet av 

material då materialet från tiden kring slutet av 1990-talet är mer omfattande. Exempelvis 

studerar jag remissvaren från denna period mer ingående, och jag har även undersökt 

riksdagsdebatter enbart från år 1997 och år 1999 på grund av min avgränsning av ett större 

material till denna period
8
. 

                                                 

8
 Se uppsatsens sektion 7. Källor och litteratur. 
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Vad gäller val av material har jag använt tidigare forskning som referenspunkt för att kunna 

avgöra vilka politiska reformer som varit viktiga i integrationspolitikens och minoritetspolitikens 

historia. Efter en genomläsning av tidigare forskning konstaterade jag att vissa statliga 

utredningar inom såväl invandrarpolitisk som minoritetspolitisk forskning är relevanta att 

studera. Invandrarutredningen (1968-1975), Invandrarpolitiska kommittén (1980-1984), 

Invandrarpolitiska kommittén (1994-1997) samt Minoritetsspråkskommittén (1995-1998) och 

dess slutbetänkanden är centrala för att förstå reformerna inom den statliga invandrar- och 

minoritetspolitiken. Utöver dessa utredningar har propositioner, riksdagsdebatter, lagar och vissa 

andra offentliga utredningar studerats för att få en heltäckande bild av den politiska utvecklingen 

inom området. En viktig källa har också varit remissvaren till de ovan nämnda statliga 

utredningarna. Tidigare forskning har inte studerat remissvar knutna till minoritetsgrupperna och 

studien tillför därmed ytterligare en aspekt av den statliga offentliga politiken riktad mot etniska 

minoriteter. Genom att även studera minoritetsorganisationers åsikter i frågor som rör gruppernas 

rättigheter framkommer dialogen mellan staten och minoritetsorganisationerna och dess 

betydelse för utformningen av politiken. 

 

Genom valet av material riktas analysen mot olika politiska aktörer och deras idéer, nämligen 

statliga utredare, regeringar, riksdagspolitiker och företrädare för minoriteterna. Valet att studera 

många olika aktörers idéer och budskap under en längre period gör att jag kan uttala mig om den 

förda politiken på ett bredare plan än om jag exempelvis hade valt att utföra intervjuer med 

företrädare för olika minoritetspolitiska intressen. Ett alternativ hade även varit att undersöka 

mediernas återgivning av politiken och även om det hade varit ett intressant komplement är 

syftet främst att undersöka statlig politik och jag har då valt att avgränsa material till offentligt 

tryck. 

 

Materialet inhämtades i elektronisk och i tryckt form. De flesta dokument finns tillgängliga på 

Sveriges riksdags hemsida. Däremot saknades två för undersökningen väsentliga 

remissammanställningar i elektronisk form, vilket innebar att de fick inhämtas i 

regeringskansliets arkiv. Det var remissvaren till SOU 1996:55, Sverige, framtiden och 

mångfalden samt SOU 1997:192 och 193, Steg mot en minoritetspolitik. Jag besökte därför 
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regeringskansliets arkiv vid två tillfällen under våren 2014 för att ta del av viktiga 

remissyttranden. Till sist kan nämnas att analysmaterialet är omfattande. Det rör sig om flera 

hundra sidor, vilket inneburit att mycket tid gått åt till att läsa igenom materialet. 

2.2 Analysmetod 

Den metod jag använt för att analysera materialet är idéanalys. Jag använder mig av Ludwig 

Beckmans definition av idéanalys som ”det vetenskapliga studiet av politiska budskap” 

(Beckman, 2005, s. 11). Idéanalys är lämplig för att beskriva och förklara politiska idéers 

uppkomst och utveckling. I den här uppsatsen studeras den idéhistoriska utvecklingen bakom 

den förda invandrar- och minoritetspolitiken och den politiska debatten kring grupprättigheter åt 

kulturella minoriteter, vilket gör idéanalys till en utmärkt analysmetod. Hade jag istället velat 

studera implementeringen av politiken hade eventuellt intervjuer eller enkätundersökningar med 

företrädare för Sveriges minoriteter lämpat sig bättre. 

 

Den idéanalytiska metoden består av olika analystekniker vilka kan användas separat eller i en 

och samma studie, begreppsanalys, argumentationsanalys och diskursanalys. Jag använder mig 

av alla tre tekniker för att besvara frågeställningarna. Begreppsanalys används för att ”klargöra 

de termer och begrepp som används för att formulera politiska budskap” (Beckman, 2005, s. 31). 

Beckman menar att en analys av centrala begrepp är en nödvändig del av alla idéanalyser då 

politiska ideal som ”jämlikhet” och ”rättvisa” avgör hur ett politiskt budskap tolkas (ibid.). I min 

uppsats är betydelsen av begreppen ”invandrare” och ”nationell minoritet” centrala, men även 

andra begrepp analyseras. En analys av argument förekommer också i uppsatsen. Detta för att 

förstå motiven bakom olika politiska ställningstaganden och skälen till inriktningen på den förda 

politiken. Med en diskursanalytisk teknik kan till sist ”utsagor, föreställningar och tankar” 

studeras (Beckman, 2005, s. 88). Det som skiljer diskursanalysen från de andra idéanalytiska 

teknikerna är enligt Beckman att politiska budskap och föreställningar i sig är en form av 

politiskt handlande. Diskursen är en del av politiken genom att den skapar och omskapar den 

politiska verkligheten (ibid. s. 92). 

 

Anledningen till att jag använder flera olika idéanalytiska tekniker är att syftet består av att både 

beskriva och förklara en minoritetspolitisk utveckling i svensk politik. Begreppsanalys och 
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argumentationsanalys använder jag för att förstå politiken och de begrepp och argument som 

framförs av olika aktörer på statlig nivå. Den diskursanalytiska tekniken använder jag istället för 

att förklara politikens utformning och varför olika minoriteter fått olika rättigheter. 

Diskursanalysen utgår till stor del från ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt till det studerade 

materialet. För den här undersökningen innebär det att de begrepp som studeras ses som sociala 

konstruktioner och inte som på förhand givna kategorier som finns oberoende av människors tal 

och handlingar
9
. Att jag använder mig att tre olika idéanalytiska tekniker hänger vidare samman 

med uppsatsens olika analysnivåer. I sektion fem av uppsatsen skildrar jag den statliga politikens 

utveckling gentemot Sveriges minoriteter. Utvecklingen förstås och problematiseras utifrån 

tidigare forskning och det teoretiska ramverket, vilket jag även förhåller mig kritiskt till. I 

sektion sex fördjupas analysnivån ytterligare då jag förklarar innebörden av resultaten och av de 

analyser som gjordes i sektion fem. I diskussionen ger jag också de slutgiltiga svaren på 

uppsatsens frågeställningar. 

2.3 Precisering av de analytiska redskapen 

Vid studiet av texter menar Esaiasson (2007, ss. 243-245) att man antingen kan arbeta med 

förhandsdefinierade analyskategorier eller anamma ett mer öppet förhållningssätt. Jag har valt att 

arbeta efter det mer öppna förhållningssättet då det ger ett mer nyansrikt svar. Att arbeta efter 

förhanddefinierade kategorier riskerar att trivialisera svaret på uppsatsens frågeställningar till ett 

par sammanfattande kategorier (idem.). En potentiell fara av ett öppet förhållningssätt är att 

analysen saknar tydligt fokus då materialet är stort och behandlar komplexa politiska frågor om 

grupprättigheter åt kulturella minoriteter. Enligt Esiasson (idem.) kan man försöka undvika detta 

problem genom att precisera de analytiska redskapen. En sådan precisering kan vara att bryta ner 

uppsatsen frågeställningar till ytterligare frågor vilka är direkt applicerbara på materialet. För att 

kunna söka efter svaret på mina forskningsfrågor har jag därför ställt ett antal mer preciserade 

frågor till textmaterialet (se bilaga 1). Jag har också försökt att hela tiden behålla uppsatsens 

problemställning i åtanke. Jag har formulerat problemställningen till en hypotes att det historiskt 

sett funnits en sammanblandning mellan nationella minoriteter och invandrade grupper, vilket 

påverkat utformningen av politiskt riktade åtgärder till de olika minoriteterna. Med detta menas 

                                                 

9
 För en närmare förklaring av socialkonstruktionismen se Vivian Burr (1995) An Introduction to Social 

Constructionism. 
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att det i svensk statlig politik historiskt varit otydligt vilka grupper som ska omfattas av vilka 

typer av åtgärder. Sammanblandningen av grupper har antytts av tidigare forskning inom 

området, men den har aldrig uteslutande studerats empiriskt. Jag ställer mig kritisk till detta och 

till den nuvarande uppdelningen i integrationspolitik respektive minoritetspolitik som given ur 

ett historiskt perspektiv. 

 

En ytterligare precisering av de analytiska redskapen består av förtydligandet av de teoretiska 

verktygen. Vid ett öppet förhållningssätt är det inte önskvärt att bestämma uteslutande teoretiska 

kategorier på förhand, utan istället görs en mer allmän avgränsning av vad som kännetecknar de 

centrala teoretiska ramarna. Av den anledningen redogjorde jag i föregående teoriavsnitt för hur 

jag operationaliserat de centrala teorierna för att kunna studera mitt material. 

Till sist bör ett par iakttagelser om min roll som forskare göras. Synen att forskare kan vara 

oberoende av vad som studeras tror jag inte är applicerbar i förhållande till 

samhällsvetenskapliga studier. Forskaren är en del av samhället och forskarens ingång till 

problemet påverkar de frågor som ställs och de analyser som görs. Därför är det viktigt att på 

förhand tydliggöra sina utgångspunkter, vilket jag försökt göra i denna sektion. Utöver tidigare 

nämnda analytiska ingångar bör det nämnas att jag själv inte tillhör någon etnisk minoritet. Jag 

ser mig själv som tillhörande majoritetssamhället och jag har ingen utländsk bakgrund. Jag har 

dock arbetat ideellt med nyanlända invandrare, vilket betyder att jag har haft mer kontakt med 

personer från invandrargrupper än med personer från de nationella minoriteterna. Erfarenheterna 

har påverkat min kritiska ingång mot den nationella minoritetspolitiken som given ur ett 

historiskt perspektiv. Samtidigt har jag varit så pass medveten om detta att jag har förhållit mig 

ständigt kritisk till mina egna läsningar av materialet. Ett utmärkande drag i forskningen om de 

nationella minoriteterna är dessutom att forskaren vanligtvis har rötter i en av 

minoritetsgrupperna. Jag ser det därför snarare positivt än negativt att jag inte har det, eftersom 

jag kan bidra med en analytisk infallsvinkel i forskningen om minoritetsrättigheter som inte är 

normativ till fördel för de nationella minoriteterna
10

, vilket tidigare forskning till stor del varit. 

Inom forskningen om invandrarpolitiken finns det inte en lika tydlig respresentation av forskare 

                                                 

10
 Med normativ avses att verka föreskrivande, dvs. säga hur något (i detta fall minoritetspolitiken) borde vara. 
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med utländsk bakgrund som det finns minoritetsmedlemmar inom forskningen om de nationella 

minoriteterna, vilket gör att den forskningen inte är lika starkt normativ.  
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5. Analys – minoriteternas rättigheter i tid och rum 

I denna sektion analyserar jag det empiriska materialet och redovisar studiens resultat. Sektionen 

inleds med en förklaring av hur jag valt att disponera analysen i tre tidsperioder av svensk 

minoritetspolitik, samt utefter sju temata. Detta för att lättare kunna urskilja en förändring av 

politiken över tid parallellt med en jämförelse mellan kulturella minoriteter. 

 

Borevi (1998) har visat hur den statliga invandrar- och integrationspolitiken i Sverige utvecklats 

i tre faser och att politiken omformuleras ungefär var tionde år. Följande analys utgår ifrån de tre 

invandrarpolitiska faserna, men eftersom Borevis forskning fokuserar på invandrare anser jag att 

faserna behöver kompletteras från ett analytiskt perspektiv som även fokuserar på de nationella 

minoriteterna. Jag använder med andra ord Borevis tidsindelning av invandrarpolitikens faser 

men kompletterar denna med en egen analys av den politik som lett fram till den nuvarande 

minoritetspolitiken.  

Faserna kan sammanfattas på följande vis: 

 

 Fas 1, Etablering av en statligt invandrar- och minoritetspolitik och en samepolitik. År 1968-1980. 

Under den första fasen av politiken formuleras en invandrar- och minoritetspolitik som främjar utvecklingen av 

minoritetsidentiteter för invandrare. Målen för politiken är jämlikhet, valfrihet och samverkan. En samepolitik 

som till skillnad från tidigare, ger uppmärksamhet åt samernas språk och kultur, etableras. Viktiga statliga 

utredningar under denna fas är Invandrarutredningen (IU) och Sameutredningen. 

 

 Fas 2, Omformulering av invandrar- och minoritetspolitiken. År 1980-1997. 

Under denna fas beslutas att minoritetsbegreppet är förbehållet inhemska minoriteter och att politiken enbart ska 

omfatta invandrare. Politiken byter namn till enbart invandrarpolitik. Samerna får ett eget parlament år 1993 

kallat Sametinget. Viktiga utredningar är den Invandrarpolitiska kommittén (IPOK-80), 

Diskrimineringsutredningen och Samerättsutredningen. 

 

 Fas 3, Omformulering av invandrarpolitiken. Etablering av en samlad minoritetspolitik. År 1997-2010. 

Invandrarpolitik blir integrationspolitik. Ett nytt övergripande integrationspolitiskt mål införs vilket är lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etniskt och kulturellt ursprung. Erkännande av fem 

nationella minoriteter år 2000. En samlad minoritetspolitik införs för samerna, sverigefinnarna, tornedalingarna, 

judarna och romerna. Viktiga utredningar är Invandrarpolitiska kommittén (IPOK-90) och 

Minoritetsspråkskommittén samt Skrivelsen Regeringens strategi för integration 2008/09:24. 
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Utöver den tidsmässiga indelningen är analysen indelad tematiskt utifrån ett antal aspekter av 

den offentliga politiken som under mitt analysarbete återkommit som viktiga för att förstå den 

statliga politiken riktad mot kulturella minoriteter och uppdelningen som skett mellan 

invandrargrupper och nationella minoriteter. I första och andra analysavsnittet, 5.1 

Exkluderingen av nationella minoriteter ur invandrarpolitiken och 5.2 Exkluderingen av 

invandrare ur minoritetspolitiken, förklarar jag hur åtskillnaden mellan två kategorier av 

minoriteter skett vilket hjälper mig att svara på uppsatsens första frågeställning. I det tredje 

analysavsnittet 5.3 Spänningen mellan särskilda och generella åtgärder, undersöker jag 

potentiella förklaringar till varför invandrargrupper och nationella minoriteter fått olika 

rättigheter och under avsnitt 5.4 Argument för grupprättigheter, hur de olika rättigheterna 

motiveras. I avsnitt 5.5 Utvecklingen av grupprättigheter, analyserar jag vilka formella 

grupprättigheter som införts och vilken bild det ger av grupperna. I det sjätte analysavsnittet, 5.6 

Minoritetspolitisk konkurrens, analyserar jag konkurrensen om grupprättigheter mellan olika 

minoriteter, vilket är en konsekvens av hur politiken utformats. Till sist analyserar jag retoriska 

förändringar inom den statliga politiken i avsnitt 5.7 Retoriken i politiken. Retoriken har, 

jämsides med förändringar som skett i formella rättigheter, påverkat bilden som förmedlas av 

grupperna. 

5.1 Exkluderingen av nationella minoriteter ur invandrarpolitiken 

En hypotes jag formade under analysens inledande skede var att det historiskt funnits en 

sammanblandning av olika etniska minoriteter i svensk politik
11

. Vid en närmare granskning av 

materialet kom jag fram till att det snarare rört sig om en successiv exkludering av inhemska 

minoriteter som en del av den statliga invandrarpolitiken, för att sedan år 2000 övergå till en 

exkludering av invandrargrupper som en del av den nationella minoritetspolitiken. I detta och 

nästkommande analysavsnitt visar jag hur exkluderingen skett gradvis sedan 1970-talet för att år 

2010 övergå helt till två politiska sakområden – integrationspolitik respektive minoritetspolitik. 

 

Under den första fasen av politiken riktad mot kulturella minoriteter utarbetades övergripande 

mål och riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken. I denna fas omfattar politiken både 

invandrare och minoriteter, vilket gör det enklare för staten att undvika att dela in olika etniska 

                                                 

11
 Se sektion 4. Metod och material, s. 31 
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minoriteter som tillhörande den ena eller andra kategorin. Men utredarna i 

Invandrarutredningen
12

 för en diskussion redan i politikens första fas kring vilka grupper som 

ryms inom kategorierna invandrare respektive minoriteter. IU använder genomgående begreppet 

”språkliga minoriteter” som ett samlingsnamn för invandrare och minoriteter. Samtidigt skrivs 

det att språkliga minoriteter ”endast delvis avser samma personer”, vilket tyder på att kategorin 

inte ses som en enhetlig grupp (SOU 1974:69, ss. 93-94). IU gör skillnad på språkliga 

minoriteter i form av samer och tornedalsfinnar, samt invandrare och deras i Sverige födda barn, 

vilka kan vara mer eller mindre etablerade i Sverige. ”De grupper i Sverige som kan betraktas 

som etniska eller språkliga minoriteter är å andra sidan – bortsett från samer och tornedalsfinnar 

– bildade av invandrare och deras i Sverige födda barn” (Prop. 1975:26, s. 14). 

 

IU motiverar valet att behandla olika språkliga minoriteter inom samma politikområde med 

argumentet att minoriteterna ursprungligen bildats av människor som invandrat till Sverige. Det 

skrivs att ”Eftersom de grupper som numera kan betraktas som ”etablerade minoriteter” (t.ex. 

judar och ester) ursprungligen är invandrargrupper behandlar IU i detta betänkande invandrar- 

och minoritetsfrågor som delar av ett och samma problemområde” (SOU, 1974:69, ss. 93-94). 

IU:s uppdelning möter inget motstånd från remissinstanserna, däremot påpekar Statistiska 

Centralbyrån (SCB) att vissa etablerade minoriteter, som zigenare och tornedalsfinnar, knappt 

alls behandlats av utredningen (Prop. 1975:26, s. 40). 

 

Vad gäller de politiska förslagen som förs fram gör IU skillnad på ”åtgärder för invandrarnas 

sociala anpassning” och ”åtgärder till stöd för kulturell egenverksamhet bland språkliga 

minoriteter”. De senare åtgärderna är enligt IU frågor av minoritetspolitisk karaktär och riktas åt 

”medlemmar i minoritetsgrupper som passerat de mest akuta anpassningssvårigheterna”. I 

utredningen framträder med andra ord olika grupper vilka delas in i tre övergripande kategorier 

och som bör omfattas av olika typer av politiska åtgärder. Vi har nyligen invandrade personer, 

etablerade minoriteter som består av invandrare och deras i Sverige födda barn, samt inhemska 

minoriteter, exempelvis samer och tornedalsfinnar. Samerna är den enda grupp som uttryckligen 

inte omfattas av politiken under den första fasen (SOU, 1974:69, s. 33). Samerna har redan under 

                                                 

12 Hädanefter förkortad IU 
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första fasen av invandrar- och minoritetspolitiken en tydlig särställning. De betecknas som 

ursprungsbefolkning med hänvisning till deras långa historiska närvaro i Sverige. Samernas 

status som urbefolkning motiverar andra rättigheter för samerna än för övriga minoriteter, vilket 

bekräftas av Sameutredningen. 

En grundläggande utgångspunkt för sameutredningen har varit uppfattningen att samerna utgör en 

ursprunglig befolkning, som torde vara lika gammal i Sverige som - eller äldre än ~ landets 

majoritetsbefolkning. Samerna är således inga invandrare i modern mening.  Samerna befinner sig i sitt 

eget land, men utgör en etnisk minoritet inom den samlade befolkningen.  Detta ger dem en klar 

särställning i förhållande till övriga minoriteter och det föreligger därför skäl att tillämpa delvis andra 

bedömningar för samernas del. 

(SOU 1975:99, s. 11) 

I den andra fasen av minoritetspolitisk utveckling för Invandrarpolitiska kommittén
13

 en 

diskussion om vem som kan sägas tillhöra en minoritet, vilka rättigheter minoriteter har, samt 

hur stor en minoritet måste vara. I diskussionen förhåller sig utredarna till internationella 

uppfattningar om hur minoriteter definierats enligt olika FN-organ. Kommittén menar att det 

förekommer en skillnad mellan hur internationella konventioner är utformade och den svenska 

synen av vad som kännetecknar en minoritet. 

I de internationella konventioner där minoritetsbegreppet förekommer har man ofta i förarbetena 

preciserat detta att gälla ursprungliga (autoktona) minoriteter, inte invandrare […] I Sverige har 

minoritetsbegreppet kommit att användas även av invandrade grupper. De autoktona minoriteterna 

har upplevt en ”pånyttfödelse” parallellt med och kanske under visst inflytande av de senaste 

decenniernas debatt om invandrarnas ställning.  

(SOU 1984:58, s. 56) 

Under den andra fasen förs, med anledning av skillnaden mellan det svenska synsättet och 

internationella definitioner, en diskussion om huruvida åtskillnad bör göras mellan 

invandrarpolitik och minoritetspolitik. Slutsatsen från kommittén är att det inte bör göras 

åtskillnad, invandrar- och minoritetspolitiken ska fortsätta ses som en enhet, men som 

sammansatt av olika delar. IPOK-80 delar, precis som IU, upp politiken i två huvudsakliga delar, 

anpassnings- eller integrationsåtgärder och kulturfrämjande åtgärder. ”Åtgärder för invandrarnas 

                                                 

13 Hädanefter förkortad IPOK-80 
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integrering och kulturbevarande åtgärder bör alltså vara delar av en sammanhållen invandrar- 

och minoritetspolitik. Avgörande för vilka insatser som skall göras bör vara behovet av åtgärder” 

(SOU 1984:58, s. 21). Även i remissvaren förekommer nu en splittrad syn kring definitionerna 

av invandrare och minoritet. Riksförbundet finska föreningar i Sverige (RFFS) efterlyser i sitt 

remissvar redan under denna fas ett officiellt erkännande av finska som minoritetsspråk då de 

anser att sverigefinnar utgör en minoritetsgrupp. Även Kroatiska riksförbundet och Assyriska 

riksförbundet efterlyser en uttalad minoritetspolitik och menar att flera invandrargrupper 

uppfyller kriterierna för en minoritetsdefinition (Prop. 1985/86:98, s. 141). 

 

1986 års regering drar dock en annan slutsats än IPOK-80 gällande minoritetsbegreppet och 

beaktar alltså inte remissinstansernas önskan efter en minoritetspolitik. Istället menar de att 

”Minoritetsbegreppet i den nu nämnda betydelsen kan alltså inte sägas vara tillämpligt på 

invandrarsituationen i Sverige” (Prop. 1985/86:98, s. 17). Invandrar- och minoritetspolitik byter 

under politikens andra fas namn till enbart invandrarpolitik och riktas enbart till invandrare. 

Beslutet att utesluta minoritetsbegreppet diskuteras i efterhand av den 1994 års tillsatta 

Invandrarpolitiska kommittén
14

 som skriver:  

Minoritetsbegreppet, som ibland ses antingen som en synonym eller som ett alternativ till invandrare, har 

däremot sedan riksdagsbeslutet om invandrarpolitiken 1986 en något annorlunda ställning. Då beslöts 

nämligen att begreppet skulle anpassas till ett folkrättsligt synsätt och därför förbehållas inhemska, ej 

invandrade minoriteter. 

(SOU, 1996:55, s. 47).  

Kommittén konstaterar också att ”en del har knutit sina förväntningar på politiken till att 

statsmakterna använt just begreppet minoritetspolitik och förväntade sig ett aktivt engagemang 

för att skapa bestående minoriteter med särskilda rättigheter. I första hand har det varit personer 

inom den sverigefinska gruppen som har knutit sina förhoppningar på den statliga politiken till 

begreppet minoritet” (SOU, 1996:55, s. 67). 

Genomgången av 1970- och 80-talets statliga politik visar att gruppens status som invandrare 

eller minoritet är av yttersta betydelse för att legitimera lämpliga åtgärder. Kymlicka menar att 

                                                 

14 Hädanefter förkortad IPOK-90 
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de rättigheter som tilldelas en minoritetsgrupp beror på om gruppen utgör en nationell minoritet 

eller om gruppen utgör en etnisk grupp. Kymlicka menar att dessa två typer av grupper har olika 

uppfattning om vad de kan ställa för krav på majoritetssamhället. Problemet med Kymlickas tes i 

förhållande till svensk politik är dock att i politikens inledningsskede råder det, med undantag 

från samerna, fortfarande en stor förvirring kring hur olika minoriteter ska kategoriseras och 

uppfattas från majoritetssamhället. Det är inte självklart vilka grupper som är nationella 

minoriteter respektive etniska grupper eller ens vad dessa etiketter betyder. Med Mörkenstams 

begreppsapparat i åtanke finns det i detta skede inte politiskt handlingsutrymme för de grupper 

som identifierar sig själva som nationella minoriteter, exempelvis sverigefinnarna, att ställa krav 

på grupprättigheter av det slag som Kymlicka förespråkar, eftersom den svenska staten inte delar 

gruppernas självuppfattning. Kymlicka missar att likväl som grupperna själva har olika 

uppfattning om vad de kan kräva av majoritetssamhället beroende på deras minoritetsstatus, så 

har majoritetssamhället en uppfattning om vad olika minoritetsgrupper bör tilldelas för 

rättigheter. Majoritetssamhället representeras ytterst av staten, vilken har makten att införa 

rättigheter genom att stifta lagar och ta viktiga politiska beslut. 

 

Förutom den samiska gruppen som tydligt uteslöts ur invandrar- och minoritetspolitiken redan 

under den första fasen står det klart även för IPOK-80 att utredningsuppdraget inte gäller 

inhemska minoriteter i Sverige (SOU 1984:58, s. 19). Det är dock otydligt uttryckt även under 

den andra fasen vilka grupper som faktiskt ryms inom begreppet inhemska minoriteter. Samerna 

och tornedalsfinnarna ges som exempel på ursprungliga minoriteter, men vare sig kommittén 

eller den dåvarande socialdemokratiska regeringen fastställer att grupperna är de enda två 

inhemska minoriteterna i Sverige (Proposition, 1985/86:98, s. 17). Under den tredje fasen 

utarbetas återigen nya riktlinjer för invandrarpolitiken. Precis som IPOK-80 understryker IPOK-

90 att deras utredningsuppdrag inte omfattar förslag om åtgärder för de inhemska minoriteterna 

(SOU, 1996:55, s. 10). Till skillnad från IPOK-80 slår dock IPOK-90 fast (om än i en fotnot) att 

de inhemska minoriteterna i Sverige utgörs av samerna och tornedalsfinnarna. De tre övriga 

nationella minoriteterna beskrivs fortfarande som invandrare (SOU 1996:55, s. 71). 

 

Vidare diskuterar IPOK-90 vad det innebär att Sverige blivit mångkulturellt. De anser att 

mångkultur kan beskrivas i deskriptiva och normativa termer där ett mångkulturellt samhälle rent 
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deskriptivt beskriver ökad etnisk och kulturell mångfald medan en normativ definition ser ett 

mångkulturellt samhälle som något önskvärt. Kommittén menar att ett mångkulturellt ideal inte 

är önskvärt i Sverige och att ”Om ett mångkulturellt samhälle skulle sättas upp som den bästa 

typen av samhälle skulle för övrigt värnandet om ursprungsbefolkningar vara i fara” (SOU 

1996:55). Citatet blottlägger ett förgivettaget antagande hos kommittén att 

ursprungsbefolkningar inte är en del av ett lands mångkultur och inte heller omfattas av en 

mångkulturell politik. 

 

Synsättet inom invandrarpolitiken att rättigheter åt ursprungsbefolkningar inte faller inom ramen 

för en mångkulturell politik ändras dock i och med Sveriges ratificering av Europarådets 

minoritetskonventioner. Minoritetsspråkskommittén, som är den utredning som fått i uppdrag att 

ta fram förslag på vilka grupper som är nationella minoriteter i Sverige, kritiserar IPOK-90 för 

att de exkluderat inhemska minoriteter som en del av mångkulturen i Sverige 

(Minoritetsspråkskommittén, 1997). Minoritetsspråkskommittén lyfter i sitt betänkande istället 

fram de nationella minoriteterna som en viktig del av det svenska kulturarvet och av 

mångkulturen i samhället (SOU 1997:193, s. 11) 2008 års regering delar också 

Minoritetsspråkskommitténs uppfattning. 

De nationella minoriteterna har berikat Sverige kulturellt och staten har ett ansvar för att ge dessa grupper 

det stöd och skydd som behövs för att de ska kunna bevara sin särart och hålla sina språk levande. 

(Proposition 2008/09:258, s14).  

Kommittén skriver vidare medvetet kring att det historiskt sett inte funnits någon samlad 

minoritetspolitik med inriktning på de nationella minoriteterna i Sverige. De uppmärksammar att 

det aldrig fastslagits vilka grupper som utgör nationella minoriteter i Sverige. ”Riksdagen har 

aldrig tidigare officiellt tagit ställning till vilka inhemska nationella minoriteter som finns i 

landet och kommitténs arbete är därför i denna del av grundläggande betydelse” (SOU 1997:193, 

s. 29). De påpekar dock att de nationella minoriteterna har fått ta del vissa åtgärder inom ramen 

för invandrarpolitiken, men att dessa varit i form av punktinsatser (ibid., s. 134). 

 

Jag tolkar Minoritetsspråkskommitténs bekräftelse på att Sverige aldrig tidigare fört en 

minoritetspolitik för de nationella minoriteterna som ett försök att gottgöra för statens tidigare 
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politik riktad mot minoriteterna. De nationella minoriteterna har fram till och med år 2000 endast 

fått ta del av politiska ad hoc lösningar snarare än att omfattas av en enhetlig och tydlig politik. 

Å ena sidan har de uteslutits ur invandrarpolitiken men å andra sidan har de fått ta del av vissa 

invandrarpolitiska åtgärder. Kymlicka menar att det finns starka incitament från 

majoritetsbefolkningar att inte erkänna nationella minoriteter, vilket kombinerat med 

etnocentriska fördomar förklarar den långsamma utvecklingen av grupprättigheter för nationella 

minoriteter i många länder. Kymlicka menar vidare att synen på nationella minoriteter som 

underutvecklade i jämförelse med majoritetsbefolkningen övergått till en syn på nationella 

minoriteter som etniska grupper vilka behöver integreras. I Sveriges fall skulle den långsamma 

utvecklingen av att tillerkänna de nationella minoriteterna särskilda rättigheter kunna tyda på ett 

medvetet agerande från majoritetsbefolkningen, men den slutsatsen är svår att dra enbart baserat 

på offentliga dokument. Det som dock framkommer är statens syn på nationella minoriteter 

under 1970- och 80-talet som etniska grupper vilka behöver integreras, en faktor som kan 

förklara bristen på erkännande av nationella minoriteter i Sverige åtminstone under de senaste 

decennierna då invandringen har ökat. 

 

Åkermark och Huss (2006, ss. 546-547) är kritiska till att minoritetspolitiska åtgärder behandlats 

inom det invandrarpolitiska området då de anser att det hämmat utvecklingen att tillerkänna 

särskild minoritetsstatus åt mer etablerade minoriteter. Författarnas hypotes att utvecklingen av 

en särskild minoritetspolitisk förhindrats i Sverige styrks av mina resultat, då det tydligt påpekas 

i de utredningar jag analyserat att inhemska minoriteter inte faller inom det invandrar- och 

minoritetspolitiska området. Med andra ord har åtgärder för inhemska minoriteter uteslutits i 

offentlig politik, utan att tydligt specificera vilka dessa är, samtidigt som ingen annan politik 

arbetats fram för dessa grupper. Den tornedalska gruppen utgör ett talande exempel på en 

minoritet som drabbats av avsaknaden av en offentlig minoritetspolitik. Inom invandrarpolitiken 

har tornedalingar kategoriserats som en inhemsk minoritet, vilket innebär att de därmed inte 

ansetts omfattas av det invandrarpolitiska området. Det har däremot inte upprättats en särskild 

’tornedalspolitik’ på liknande sätt som en samepolitik inrättats. I mitt syfte ingår inte att säga 

vilka konsekvenser som följt av de politiska besluten, men från det undersökta materialet kan jag 

dra slutsatsen att tornedalingar osynliggjorts som en minoritet i den statliga minoritetspolitiken. 
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5.2 Exkluderingen av invandrare ur minoritetspolitiken 

I detta avsnitt beskriver jag hur processen att välja ut nationella minoriteter i Sverige under 

politikens tredje fas gick till. Jag visar hur processen innebar en exkludering av invandrargrupper 

som en del av det minoritetspolitiska området på liknande vis som minoriteter blev exkluderade 

ur invandrarpolitiken under 1970- och 80-talet. 

 

Inför Sveriges ratificering av Europarådets minoritetskonventioner år 2000 tillsatte regeringen 

den så kallade Minoritetsspråkskommittén för att utreda huruvida Sverige skulle ratificera 

konventionerna. Kommitténs arbete innebar också att lämna förslag på vilka grupper i Sverige 

som är nationella minoriteter samt vilka språk som är nationella minoritetsspråk (SOU 1997:192 

& SOU 1997:193). Minoritetsspråkskommittén skriver att det avsiktligt saknas en definition i 

Europarådets konventioner av vad som kännetecknar en nationell minoritet i ett land, då detta är 

upp till länderna själva att avgöra. Kommittén tolkar däremot Europarådets ramkonvention som 

att nationella minoriteter kännetecknas av långvarigt bosatta minoriteter. Utöver kravet på 

långvarigt boende i landet lutar sig kommittén emot tidigare internationella avtal som slutits 

inom Förenta nationerna (FN), Europarådet och Europeiska säkerhetskonferensen (OSSE) för att 

avgöra vad som kännetecknar en nationell minoritet. Kommittén beslutar till sist om fem kriterier 

för en minoritetsdefinition. Fyra enligt kommittén objektiva kriterier; ”1) numerärt färre, icke 

dominerande grupp, 2) språklig, etnisk, kulturell och religiös särart, 3) historiska eller långvariga 

band med staten, 4) medborgarskap”, och ett, enligt kommittén, subjektivt kriterium, 5) 

självidentifikation (SOU 1997:193, s. 39). Med självidentifikation åsyftas ”dels en individuell 

identitet, där individen identifierar sig med gruppen, dels en gruppidentitet där gruppen 

identifierar sig som minoritet” (SOU 1997:193, s. 39). Kommittén återkommer upprepade gånger 

till kriteriet om långvariga band med staten som det allra viktigaste för att avgöra en grupps 

status som nationell minoritet. Här skiljer sig kommitténs synsätt från FN:s definition av 

nationell minoritet. ”Inom FN:s människorättskommitté har arbetet dock mer och mer inriktats 

mot en definition som utgår från individernas önskan att behålla sin särart och där tidsaspekten är 

av mindre betydelse som identifikationsinstrument” (SOU 1997:193, s. 42). Kommittén menar 

att om Sverige väljer att följa FN:s definition innebär det att ”såväl grupper som vistats i landet i 

hundratals år, som nya invandrargrupper kommer att omfattas av minoritetsbegreppet” (SOU 

1997:193, s. 42). Slutsatsen som dras av kommittén kring skillnaden mellan FN:s definition och 
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Europarådets definition är att det inte kan anses ”rimligt” att även nyare invandrargrupper 

inkluderas i minoritetsbegreppet (ibid.). 

 

Skrivningen tydliggör att kommittén medvetet väljer att exkludera ”nya invandrargrupper” i 

beteckningen nationell minoritet. Inställningen som successivt förändrats sedan 1970-talet har 

gett avtryck i minoritetsspråkskommitténs föreställningar, nämligen uppfattningen att 

invandrargrupper inte är att betrakta som minoriteter i Sverige. Invandrargrupper bör inte 

omfattas av minoritetsbegreppet menar kommittén. Det handlar om tydliga och medvetna 

ställningstaganden från de statliga utredarna att dela upp politiken i två områden vilka har olika 

målgrupper, invandrare respektive nationella minoriteter. Mörkenstam menar att staten har 

tolkningsföreträde i svensk politik men att samhälleliga föreställningar styr vad som är att 

betrakta som legitima politiska beslut. Av utredningen framkommer det att beslutet att exkludera 

invandrargrupper som potentiella nationella minoriteter i Sverige till stor del bygger på de 

dokument som framtagits i internationella fora och bland dessa har Europarådets 

rekommendationer följts före FN:s definition av vad som kännetecknar en nationell minoritet. 

 

Ett ytterligare resultat är att kommittén aldrig definierar vad som utgör eller kännetecknar en 

”ny” invandrargrupp. Det kan jämföras med de tidigare decenniers invandrarpolitiska 

utredningar vilka exkluderat inhemska minoriteter från politiken utan att definiera vad som 

kännetecknar en inhemsk minoritet. 

 

Avseende nationella minoritetsspråk förekommer det, till skillnad från i ramkonventionen, två 

krav enligt Europarådets språkkonvention artikel 1 på vad som utgör ett landsdels- eller 

minoritetsspråk. Enligt kommittén är kraven: 1) ”språket skall användas av hävd i ett visst 

territorium inom en stat av medborgare i staten, (invandrarspråk omfattas inte av konventionen)” 

och 2) ”språket skall vara annorlunda än det officiella språket (dialekter omfattas inte av 

konventionen)” (SOU 1997:192, s. 85). Kommittén diskuterar det första kravet på vad som 

kännetecknar ett minoritetsspråk och utvecklar vad som står i Europarådets språkkonvention: 

Konventionen omfattar inte de nya språk som till följd av invandring numera talas i de europeiska länderna. 

När ett språk övergår från att vara ett invandrarspråk till att vara ett landsdels- eller minoritetsspråk har inte 
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angetts i konventionen eller dess kommentar. Men det anses fullt möjligt att ett språk som först är ett 

invandrarspråk så småningom övergår till att vara ett landsdels- eller minoritetsspråk. 

(SOU 1997:192, s. 85). 

Både vad gäller definitionen av nationell minoritet och definitionen av ett landsdels- och 

minoritetsspråk exkluderar Minoritetsspråkskommittén medvetet invandrargrupper och 

invandrarspråk. Samtidigt utelämnas inte möjligheten att fler grupper med tiden kan komma att 

utgöra en nationell minoritet och att ett språk kan övergå till att bli ett nationellt minoritetsspråk. 

Påståendet stämmer med Kymlickas teori att invandrargrupper rent teoretiskt kan övergå till att 

bli nationella minoriteter om medlemmar av gruppen bosätter sig ihop och kräver autonomi, men 

empirisk sett är denna övergång ovanlig. 

En grupp som varken vill kategorisera sig som nationell minoritet eller som nyare 

invandrargrupp är esterna. I sitt remissvar till Minoritetsspråkskommittén kritiserar 

Sverigeesternas förbund att minoritetsspråksbetänkandena inte behandlar personer ur de 

minoriteter som inte uppfyller minoriteternas krav. De skriver att esterna är en minoritet och i 

mångt och mycket uppfyller de kriterier som används för bedömningen av en nationell minoritet. 

Samtidigt skriver de att de inte anser sig vara en minoritet enligt konventionens mening vilken 

syftar till grupper med långvarigt boende i landet. Förbundet skriver att ”Esterna intar en 

mellanställning mellan folk som sedan urminnes tider bott i Sverige och grupper som under 

senare årtionden kommit hit som invandrare eller flyktingar” (REL, 1999, s. 1). Esterna i Sverige 

är ett exempel som belyser brister i den teoretiska kategoriseringen av minoriteter då de varken 

anser sig utgöra en nationell minoritet eller en invandrargrupp. 

 

Förutom att utredningen utelämnar så kallade invandrarspråk utelämnas även två nationella 

minoritetsspråk i det inledande skedet av konventionernas tillkomst. Minoritetsspråkskommittén 

betraktar nämligen inte judarnas språk jiddisch som ett minoritetsspråk, och anser att 

tornedalingarnas språk meänkieli är en varietet av finskan, trots att judar och tornedalingar 

betraktas som nationella minoriteter. Kommittén motiverar uteslutningen av jiddisch på följande 

vis: 

Med det underlag kommittén haft att ta ställning till anser vi inte att jiddisch använts under tillräckligt lång 

tid och i tillräckligt stor omfattning i Sverige för att kunna anses som ett landsdels- och minoritetsspråk 
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som används av hävd i Sverige. Den omständigheten att jiddisch idag används av ett relativt litet antal 

övervägande äldre personer inom den judiska gruppen och att språket åtminstone hittills överförts till yngre 

generationer i begränsad omfattning talar också mot att tillämpa konventionens bestämmelser på jiddisch i 

Sverige […]. 

          (SOU 1997:192, s. 148) 

Slutsatsen möts dock av kritik från flera remissinstanser, däribland Judiska centralrådet. De 

menar att kommitténs källunderlag för beslutet att exkludera jiddisch som nationellt 

minoritetsspråk är bristfälligt och att jiddisch utgör just ett sådant historiskt europeiskt språk som 

Europarådets konvention syftar till att värna om. ”Centralrådet protesterar […] och finner det 

diskriminerande att inte det judiska minoritetsspråket jiddisch inkluderas bland de språk som 

anses vara värda stöd och skydd som hotat språk” (JC, 1999, s. 1). Beslutet av kommittén att 

utesluta meänkieli möter också kritik från flera remissinstanser. Svenska tornedalingars 

Riksförbund (STR-T) skriver att ”Meänkieli är ett eget språk och absolut vare sig dialekt eller 

varietet av standardfinska” (STR-T, 1999, s. 2). De menar att en sammanföring av de två språken 

skapar oklarheter som i förlängningen kan leda till konflikter mellan tornedalingar och finnar. 

 

Jiddisch och meänkieli erkänns efter protesterna som nationellt minoritetsspråk av Sveriges 

riksdag. Ett ytterligare språk som exkluderas av Minoritetsspråkskommittén och som möter 

motstånd från Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) är teckenspråket. Teckenspråket exkluderas 

av kommittén som ett minoritetsspråk med motiveringen att konventionens övergripande syfte är 

att stödja kulturen som är knuten till språket och att teckenspråkets funktion enligt deras mening 

inte i första hand ses som kulturell. Dessutom anser kommittén att teckenspråket redan har en 

stark ställning i Sverige och att en ratificering inte skulle leda till ytterligare stöd för språket 

(SOU, 1997:192, ss. 111-112). SDR invänder emot kommitténs slutsatser av anledningen att de 

ser döva som en nationell minoritet. De betraktar teckenspråket som ett modersmål för döva och 

svenskan som andraspråk. Den omständigheten att teckenspråket i första hand fyller en annan 

funktion än kulturell menar SDR gäller för alla språk, och de menar att döva har en egen kultur 

vilken bland annat bygger på ett gemensamt lidande ur historiskt perspektiv. Genom att erkänna 

teckenspråket som ett minoritetsspråk kan Sverige bli en föregångare i minoritetspolitikens 

utformning internationellt (SDR, 1999). Döva erkänns dock inte som en nationell minoritet och 

teckenspråket erkänns inte som ett minoritetsspråk i Sverige. 
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I debatten kring vad som kännetecknar en nationell minoritet och landsdels- och minoritetsspråk 

blir det som Mörkenstam betecknar som statens tolkningsföreträde tydligt. Som den lagstiftande 

makten spelar staten en betydande roll i konstitueringen av nationella minoriteter och deras rätt 

till stöd. Statsmaktens beslut bygger på samhälleliga föreställningar samtidigt som staten genom 

lagstiftning har en möjlighet att ändra på rådande föreställningar. Samhälleliga föreställningar 

begränsar och möjliggör vidare politiska aktörers handlingsutrymme. I fallet med jiddisch 

baseras Minoritetsspråkskommitténs beslut att utesluta språket på deras föreställningar om 

språkets kortvariga bruk i Sverige, och vad avser meänkieli karakteriseras språket som en 

varietet av finskan. I båda fallen finns det dock politiskt handlingsutrymme för judarna och 

tornedalingarna att argumentera för en ändring av kommitténs tolkning. I fallet med döva och 

teckenspråket finns dock inte detta politiska alternativt tillgängligt för de döva. Jag ser två 

faktorer som orsaken till gruppernas olika handlingsutrymme. För det första är judarna och 

tornedalingarna inte ensamma om att tolka sitt språk som ett nationellt minoritetsspråk. Flera 

andra remissinstanser, däribland flera universitet (Uppsala universitet, Luleå tekniska universitet, 

Umeå universitet, Stockholms universitet och Lärarhögskolan i Stockholm) stödjer gruppernas 

krav på erkännande av språken som nationella minoritetsspråk (Remissammanställning 

Minoritetsspråkskommittén, 1999). För det andra har kommittén redan fastställt gruppernas 

nationella minoritetsstatus, och att då erkänna deras språk som minoritetsspråk utgör inte ett lika 

stort steg som att erkänna döva som en nationell minoritet och teckenspråket som ett 

minoritetsspråk. Hade däremot den svenska staten gjort det som SDR uppmanar till, det vill säga 

att som föregångsland erkänna teckenspråket som ett minoritetsspråk, skulle det öppna upp för 

en ny föreställning kring dövhet som en kultur och döva som en kulturell minoritet. 

 

Ett ytterligare resultat utgörs av att kommittén menar att självidentifikation är ett viktigt 

kriterium för att avgöra om en grupp är att betrakta som en nationell minoritet eller inte, men 

trots detta bortser kommittén från döva personers självidentifikation som en språklig och 

kulturell minoritet. De ignorerar med andra ord helt det subjektiva kriteriet och utgår istället helt 

ifrån de framtagna objektiva kriterierna av ramkonventionen för att avgöra huruvida döva är en 

nationell minoritet. 
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5.3 Spänningen mellan särskilda och generella åtgärder 

Alltsedan etableringen av en invandrar- och minoritetspolitik 1975 har diskussioner om behovet 

av särskilda åtgärder för invandrare och minoriteter varit förekommande. I detta avsnitt 

analyserar jag motsättningen som funnits i politiken mellan särskilda åtgärder för minoriteter och 

generella insatser riktade till hela befolkningen. 

 

Under politikens första fas kategoriseras invandrare som språkliga minoriteter, och såväl 

generella åtgärder till hela befolkningen som grupprättigheter riktade åt invandrargrupper 

föreslås. För att uppnå ett av de tre invandrarpolitiska målen, valfrihet, menar IU att både 

generella och särskilda åtgärder för språkliga minoriteter behövs. 

Valfrihetsmålet innebär att medlemmar av språkliga minoriteter som är bosatta i Sverige genom 

samhällsinsatser skall ges möjlighet att själva välja i vilken grad de skall bibehålla och utveckla den 

ursprungliga kulturella och språkliga identiteten, och i vilken grad de skall uppgå i en svensk kulturell 

identitet. Detta förutsätter att de olika invandrargrupperna får ekonomiskt och annat stöd för att utveckla 

kulturell egenverksamhet, och att det allmänna kulturutbudet i Sverige bättre svarar mot de behov som 

uppkommit genom invandringen. 

  (SOU 1974:69, s. 95-96)  

Invandrare benämns i kollektiva termer, ”de olika invandrargrupperna”, inte individuellt, och 

invandrargrupper ska få stöd om de önskar behålla sin kulturella identitet. IU ser det inte som 

problematiskt att stödet till invandrare och minoriteter kan ske både genom generella och 

särskilda åtgärder. För att återknyta till uppsatsens första frågeställning finner jag att alla etniska 

minoriteter i Sverige har tillgång till grupprättigheter under politikens första fas. 

Remissinstanserna är även de positiva till utformningen av politiken under denna tid. 

Jugoslaviska riksförbundet menar bland att de invandrarpolitiska målen ”inger förvissning om att 

än radikalare insatser för invandrarna i Sverige är att vänta i framtiden” (Prop. 1975:26, s. 39). 

Det råder en enighet bland utredningens remissinstanser om att särskilda åtgärder behövs inom 

olika områden. I remissammanställningen skrivs att ”Många remissvar har i likhet med 

utredningen understrukit behovet av särskilda åtgärder inom olika områden för att invandrare 

skall beredas med majoritetsbefolkningen likvärdiga möjligheter” (Prop. 1975:26, s. 39). 
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Under den andra fasen problematiserar IPOK-80 valfrihetsmålet, framförallt med hänvisning till 

hur det riskerar att strida mot jämlikhetsmålet. Ett exempel som utredningen ger är synen på 

flickor och pojkars skolgång och hur en del invandrare anser det kontroversiellt att flickor och 

pojkar undervisas tillsammans. Kommittén menar att ”när det gäller fostran till jämställdhet 

mellan kvinnor och män finns ingen valfrihet i skolan” (SOU 1984:58, s. 48). Slutligen menar 

kommittén att ”valfrihetsbegreppet inom invandrar- och minoritetspolitiken tar sikte på det egna 

språket och den egna kulturen i dess traditionella, mera avgränsade mening” (SOU 1984:58, s. 

48). 

 

Regeringen instämmer med IPOK-80 i diskussionen om valfrihetsmålet om att det finns vissa 

grundläggande värderingar i Sverige som måste hävdas i alla sammanhang, exempelvis 

jämställdhet och barns rättigheter. Samtidigt skrivs det i propositionen 1985/86:98 (s. 20) att: 

När kulturkollisioner uppstår till följd av olika uppfattningar i grundläggande frågor som t.ex. synen på 

familj, barnuppfostran, sexualitet och samlevnad, kvinnans ställning eller frågor av livsåskådningskaraktär 

kan det emellertid ofta vara lämpligt att gå varsamt fram och söka praktiska lösningar i en generös anda 

istället för att hävda principer som motverkar eller förhindrar sådana praktiska lösningar. 

IPOK-80 anser, trots de utpekade problemen med valfrihetsmålet, att grupprättigheter behövs 

inom vissa områden för att jämna ut orättvisor mellan minoritetsgrupper och 

majoritetsbefolkningen.  Med andra ord så väger den tänkta jämlikheten mellan minoriteter och 

majoritetsbefolkningen som valfrihetsmålet står för tyngre än vad potentiella problem gör. 

Kommittén menar att ”positiv särbehandling är ett av kännetecknen för invandrar- och 

minoritetspolitiken” och att positiva säråtgärder för att jämna ut ojämlikheter mellan invandrare 

och minoriteter samt befolkningen i övrigt bör införas, särskilt inom samhällets kulturutbud 

(SOU 1984:58, ss. 25, 208). Ekonomiska och sociala insatser för nyinvandrade lyfts också fram 

som en del av politiken, med argumentet att ”ekonomisk och social trygghet […] är en 

nödvändig grund för att invandrarna, som jämbördiga med befolkningen i övrigt, skall kunna 

vidmakthålla en egen kulturell identitet och leva i harmoni med sin omgivning” (SOU 1984:58, 

s. 43). Med andra ord står jämlikheten mellan olika kulturer i centrum för invandrar- och 

minoritetspolitiken under den andra fasen. Det går helt i linje med Kymlickas teori som menar att 

grupprättigheter behövs för att jämna ut skillnader mellan majoritetsbefolkningen och olika 
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minoriteter som uppstått till följd av att majoritetens kultur fått dominera den offentliga sfären. 

Under den andra fasen är remissinstanserna, precis som under politikens första fas, positiva till 

att särskilda åtgärder inom införs olika områden för att säkra ”invandrares med svenskar 

likvärdiga möjligheter” (Prop.1985/86:98, s. 18). 

 

I politikens tredje fas sker dock ett tydligt skifte i inställningen till särskilda åtgärder för 

invandrare. IPOK-90 tar nu starkt avstånd från all särbehandling av invandrare. 

Kommittén har dock tagit klar ställning för tanken att invandrade personer eller anhöriga till dem skall ha 

samma rättigheter och skyldigheter som alla andra som bor i Sverige. Invandrare skall inte särbehandlas i 

svensk politik. 

(SOU 1996:55, s. 10) 

Kommittén skriver fortsättningsvis att de vill ”i ännu högre grad betona den generella politikens 

betydelse för att tillgodose invandrares behov” men att samhällspolitiken i betydligt större 

utsträckning och mycket tydligare än tidigare måste utgå ifrån och spegla samhällets etniska, 

kulturella och sociala mångfald (SOU 1996:55, ss. 354-355). Den nya inriktningen stämmer med 

Borevis resultat att Sverige infört åtgärder riktade mot offentliga institutioner med syftet att 

ändra den offentliga sfärens etniska skevhet och göra staten mer tillmötesgående för etnisk 

mångfald i ett försök att undvika säråtgärder för invandrare. 

Under den tredje fasen beslutar Sveriges riksdag om nya invandrarpolitiska mål och att 

valfrihetsmålet ska tas bort ur politiken. IPOK-90 är kritiska till hur valfrihet tolkats som att en 

minoritetspolitik med särskilda rättigheter ska bedrivas för invandrare. De skriver att ”[…] 

valfrihetsmålet har skapat förväntningar på en särskild politik för etniska grupper och 

minoriteter, både bland invandrargrupper och bland många svenskar som arbetat med 

invandrarfrågor inom offentlig verksamhet, forskning eller media” (SOU, 1996:55, s. 67). 

Kommittén riktar också kritik mot det alltför stora fokuset på kultur som orsak till invandrares 

bristande integrering, snarare än socioekonomiska och situationsbundna förklaringar. ”När 

tolkningar av problem övergår från socioekonomiska och situationsbundna förklaringar till 

kulturrelaterade, ligger det nära till hands att hitta förklaringarna till problemen hos invandraren 

själv, det är han eller hon som inte passar in, det är kulturen som är hinder osv.” (SOU 1996:55, 

s. 69). 
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Men trots kommitténs tydliga politiska skifte emot särlösningar föreslår den ändå vissa undantag 

från regeln om generell behandling. ”Kommittén menar således att staten inte annat än 

undantagsvis, t.ex. när det gäller stöd för organisering, kan särbehandla etniska och språkliga 

grupper. Ett generellt undantag utgör de inhemska minoriteterna som inte behandlas i detta 

betänkande” (SOU 1996:55, s. 10). Undantag från regeln om generell behandling kan med andra 

ord göras i förhållande till de inhemska minoriteterna, men även i förhållande till övriga etniska 

grupper. Det som först framstår som ett tydligt politisk ställningstagande från IPOK-90 visar sig 

alltså mer komplicerat i förhållande till de praktiska förslagen. Inom ramen för vad kommittén 

kallar för ”den generella politiken i det mångkulturella samhället” föreslår de sedan en rad 

särskilda åtgärder, exempelvis kompletteringsutbildningar för personer med invandrarbakgrund 

inom arbetsmarknadspolitiken, ett nytt stödsystem till etniska/språkliga gruppers kulturella 

verksamhet, projektstöd till studieförbund som önskar ta ansvar för utvecklingen av barnens 

modersmål m.m. (SOU, 1996:55, kap. 18). Ett flertal remissinstanser reagerar positivt på det 

faktum att invandrarfrågor ska vara del av den generella politiken, men ifrågasätter just därför att 

kommittén föreslår en rad särlösningar. Ett flertal remissinstanser menar att särlösningarna 

riskerar att bidra till ökad främlingsfientlighet i samhället (Remissammanställning IPOK-90, 

1997). Det är anmärkningsvärt att det även hos remissinstanserna skett en förändring av 

inställningen till grupprättigheter för invandrare, från att under den första och andra fasen varit 

positiva till särskilda åtgärder till att under den tredje fasen uttrycka en negativ inställning. 

 

Tio år senare, år 2008, diskuteras 1997 års fastslagna integrationspolitik i en skrivelse från 

regeringen, med fokus på hur politiken kan implementeras. I skrivelsen kan vi se att den statliga 

diskursen nu blivit än mer kritisk till särskilda åtgärder för invandrare. ”Regeringen bedömer att 

dessa inriktningar i huvudsak kan och bör förverkligas inom ramen för de generella insatserna 

[…] Särskilda integrationsinriktade insatser föreslås vid behov som komplement”, och då endast 

under den första tiden i Sverige (Skrivelse 2008/09:24, ss. 5-6).  

 

Genomgången av politiken i de tre faserna visar en förändrad inställning till särskilda åtgärder 

inom invandrarpolitiken. I statliga utredningar, regeringsdokument och remissvar kan en trend 

urskiljas; politiska aktörer blir mer och mer negativa till att tillämpa särskilda åtgärder för 
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invandrare. Framförallt är de negativa till åtgärder som tilldelas invandrare som grupp, då detta 

riskerar att peka ut invandrare som en eftersatt grupp. Mörkenstam diskuterar hur tilldelandet av 

grupprättigheter förutsätter en definition av minoritetsgruppen. Men definitionen riskerar i sig att 

konstituera en grupp med vissa drag som anses svårföränderliga, och att klumpa ihop invandrare 

under en gemensam kategori kan i Sveriges fall vara det som skapat förväntningar på gruppen att 

uppvisa vissa drag. I den tredje fasen uppmärksammar statliga aktörer att kategorin invandrare 

som målgrupp för särskilda rättigheter haft en negativ inverkan på människor som tillhör denna i 

själva verket oerhört heterogena grupp, vilket stödjer Mörkenstams påstående (Proposition, 

1997/98:16, ss. 20, 26). IPOK-90 menar också att problem med integreringen av invandrare i 

viktiga samhällsinstitutioner riskerar att skyllas på deras annorlunda kultur (SOU, 1996:55). 

Mörkenstam menar att grupprättigheter inte bör tilldelas på enbart en kulturell grund, då det 

öppnar upp för motsättningar mellan grupper, även om kultur i sig ofta är orsaken till att en 

grupp behandlas ojämlikt. 

 

Kymlicka gör en distinktion mellan grupprättigheter som riktas till individen och som riktas till 

kollektivet och menar att individuella rättigheter kan vara att exempelvis få lära sig sitt 

modersmål. Jag tolkar den ökande negativa inställning till särlösningar bland statliga aktörer 

framförallt som ett motstånd mot kollektiva rättigheter än som ett motstånd mot grupprättigheter 

per definition. Jag baserar min tolkning på att trots flera uttryck för idén att särlösningar är det 

som bidrar till att peka ut invandrare som ett kollektiv, anses vissa grupprättigheter ändå 

nödvändiga. Det finns en vilja att tillgodose individens rätt till sitt språk och sin kultur, men 

samtidigt en rädsla för att detta pekar ut olika kulturer som annorlunda och oföränderliga. Med 

Mörkenstams kritik i åtanke är det möjligtvis så att grupprättigheterna i sig inte är det som skapar 

en fastlåst bild av gruppen invandrare, utan snarare är det den politiska processen varvid 

målgruppen för åtgärderna ska kategoriseras och definieras som utgör problemet. Jag utvecklar 

denna idé mer i avsnitt 5.8. Retoriken i politiken. 

 

Utöver risken för att stigmatisera invandrare som en eftersatt grupp skulle rädslan för att 

grupprättigheter skapar ojämlikhet inom olika minoritetskulturer kunna förklara den ökade 

negativa inställningen till kollektiva rättigheter. Risken med interna restriktioner inom 

minoritetsgrupper uppmärksammades redan under politikens andra fas i relation till problemen 
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med valfrihetsmålet. Risken för ojämlikhet inom minoritetskulturer uppmärksammas även vid 

upprepade tillfällen under politikens tredje fas. Exempelvis säger riksdagsledamot Gustaf von 

Essen (m) att: 

Något slags kultur- eller moralrelativism kan inte leda till annat än ökade spänningar i samhället. De 

grundläggande värderingar som vi i Sverige under lång tid har processat fram i demokratisk ordning måste 

gälla alla. Det gäller synen på demokrati, på mänskliga rättigheter, på jämställdhet, på barns rätt, på 

rättsstaten och på medborgarskapets förpliktelser. 

(Anförande, Riksdagsdebatt den 2 december 1997) 

2008 års regering skriver i likhet med von Essen att: 

Det svenska samhället präglas av en tilltagande mångfald i befolkningen av olika etniska och nationella 

bakgrunder, religioner, kulturuttryck och individuella livsval […]. Samtidigt riskerar den att medföra 

konfliktsituationer i mötet mellan sinsemellan oförenliga individuella eller grupprelaterade 

värderingssystem, mål och ambitioner. 

(Skrivelse 2008/09:24, s. 56) 

Kymlicka menar att ojämlikhet inom gruppen inte behöver vara ett problem så länge 

grupprättigheter tilldelas i form av externa skydd. Okin menar däremot att det i praktiken är 

omöjligt att skilja på externt och internt då flera så kallade interna restriktioner såsom förtryck av 

kvinnor sker i den privata sfären. Det är svårt att se bevis för vare sig Kymlickas eller Okins 

ståndpunkter i det undersökta materialet då de politiska aktörerna endast uppmärksammar 

problemet på ett hypotetiskt plan. En möjlig tolkning är dock att eftersom idén att 

grupprättigheter medför ojämlikheter inom gruppen blir alltmer uttalad av politiska aktörer på 

den statliga nivån spelar det till sist ingen roll om detta är fallet i praktiken eller inte, då 

grupprättigheter för invandrargrupper redan pekats ut som en riskfylld politisk lösning. Med 

andra ord så är verkligheten betydelselös så länge den allmänna politiska uppfattningen är att 

särskilda åtgärder leder till en stigmatisering av invandrare, och medför en risk för kvinnor och 

barn att förtryckas inom gruppen. Fortsätter en sådan uppfattning att bli mer uttalad kan flera av 

grupprättigheterna åt invandrare komma att tas bort. 

År 2000 tilldelas samerna, sverigefinnarna, tornedalingarna, judarna samt romerna särskilda 

rättigheter i egenskap av deras status som nationell minoritet, och minoritetspolitiken skapas som 

ett eget sakområde. Vid en jämförelse av debatten om grupprättigheter till nationella minoriteter 
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och invandrargrupper under politikens tredje fas kan jag se att spänningen mellan särskilda och 

generella åtgärder inte är lika tydlig inom minoritetspolitiken. Minoritetspolitiken är begränsad 

till fem grupper och därmed uppbyggd av grupprättigheter åt dessa, vilket inte anses 

problematiskt så länge valet av minoriteter motiveras. Regeringen beskriver vikten av särskilda 

rättigheter för att stödja minoriteternas språk och menar att ”avsikten med konventionerna inte är 

att stödja minoritetsspråken på bekostnad av de officiella språken eller att segregera de grupper 

av befolkningen som tillhör en minoritetsgrupp från den övriga befolkningen” (Prop. 

1998/99:143, s. 29). Regeringen uttrycker heller ingen risk för att en särskild minoritetspolitik 

skulle ha någon segregerande eller stigmatiserande effekt. Däremot förekommer det fortfarande 

en spänning mellan kollektivet och individen inom det minoritetspolitiska området. 

Minoritetsspråkskommittén påpekar att rättigheterna i Europarådets konvention är till för 

individen men att dessa kan utövas i gemenskap med andra medlemmar ur minoritetsgruppen 

(SOU 1997:193, s. 60). Enligt kommittén är minoritetspolitiken inte utformad av kollektiva 

rättigheter. Kymlicka menar att grupprättigheter inte automatiskt innebär kollektiva rättigheter 

och att många forskare felaktigt benämnt grupprättigheter som kollektiva rättigheter. Inom 

minoritetspolitiken verkar det finnas en medvetenhet hos utredarna kring att det går att tillämpa 

grupprättigheter utan att dessa för den skull utövas av ett kollektiv. Samma medvetenhet 

förekommer inte inom integrationspolitiken avseende distinktionen mellan kollektiva och 

individuella rättigheter. Här ses själva urskiljandet av invandrare i motsättning till 

majoritetsbefolkningen som det som skapat en negativ bild av invandrare. Hur ska den här 

skillnaden i synsättet på grupprättigheter för invandrargrupper respektive nationella minoriteter 

tolkas? En möjlig tolkning, som jag utvecklar i analysavsnitt 5.6, är idén att grupprättigheter tros 

hämma invandrares institutionella integrering. Denna risk förekommer inte på samma sätt för de 

nationella minoriteterna, då de redan är väl integrerade i Sveriges institutionella system och 

snarare söker stöd för att skapa egna institutioner. 

5.4 Argument för grupprättigheter 

Innan jag går djupare in på vilka rättigheter som har införts i svensk politik och skillnader mellan 

de nationella minoriteterna och invandrare så är det viktigt att förstå vad som motiverar staten att 

införa grupprättigheter. I detta avsnitt analyserar jag de argument som förts fram för 
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grupprättigheter under de tre politiska faserna. Jag visar att argumenten varierar över tid och 

beroende på om rättigheterna riktas till invandrare eller till nationella minoriteter.  

 

Under den första fasen på 1970-talet formuleras målen valfrihet, jämlikhet och samverkan för 

såväl invandrare och minoriteter i Sverige. Ett av målen, jämlikhet, svarar direkt mot ett av de 

teoretiska argumenten för grupprättigheter, nämligen att grupprättigheter för etniska minoriteter 

används för att kunna uppnå jämlikhet mellan invånarna i en stat. Jämlikhetsargumentet används 

under 70-talet både för att legitimera grupprättigheter åt invandrare såväl som minoriteter. IU 

menar att jämlikhetsmålet innebär att ”invandrare och deras barn genom samhällsinsatser bör ges 

reella förutsättningar att bibehålla det egna språket, att utöva kulturell egenverksamhet och att 

upprätthålla kontakt med ursprungslandet” och att minoritetspolitiken bör ge språkliga 

minoriteter möjlighet att ”upprätthålla och skapa respekt för en egen språklig och kulturell 

identitet” (SOU, 1974:69, s. 95). Kymlicka menar att jämlikhetsförsvaret grundar sig på att 

majoritetsbefolkningens kultur genomsyras samhället och att grupprättigheter bör införas för att 

tillförsäkra minoriteter en jämlik tillgång till sin kultur. Jämlikhetsmålet i svensk invandrar- och 

minoritetspolitik är formulerat utifrån en liknande idé om att minoriteterna är missgynnade, 

exempelvis inom områdena informationsutbud, utbildning och kultur: ”I jämlikhetsmålet ligger 

att de språkliga minoriteterna bör få tillgång till information, utbildning och kultur som 

motsvarar det utbud som kommer majoritetsbefolkningen till del.” (SOU, 1974:69, s. 95). 

 

Under den andra fasen förtydligar IPOK-80 de invandrarpolitiska målen jämlikhet, valfrihet och 

samverkan. Enligt kommittén innebär jämlikhet att ”[…] invandrare skall ha samma rättigheter 

och skyldigheter som den övriga befolkningen men också att invandrare skall ha samma 

praktiska möjligheter att förverkliga sina önskemål” (SOU 1984:58, s. 41). Kommittén skriver 

också att ”Valfrihetsmålet inryms också i jämlikhetsmålet, eftersom detta anges också innebära 

att alla grupper i samhället skall ha likvärdiga möjligheter att bibehålla och utveckla sitt 

modersmål och att utöva kulturverksamhet” (SOU 1984:58, s. 43). Formuleringarna från IPOK-

80 är försiktigare än de från IU under 1970-talet, men i övrigt är innebörden av orden de samma. 

Idén att invandrare har en nackdel i förhållande till majoritetsbefolkningen vad gäller kultur och 

språk och att invandrargrupper bör stödjas inom dessa två områden är fortfarande den rådande 

synen från statligt håll. 
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Under den tredje fasen beslutar Riksdagen om en ändring av de invandrarpolitiska målen. 

Invandrarpolitiken ska nu begränsas till att gälla åtgärder under de första fem åren för dem som 

invandrat. IPOK-90 menar att ”den politik som riktar sig till dem som varit länge i Sverige eller 

till barn med föräldrar som invandrat faller inom ramen för den generella politiken […]” (SOU 

1996:55, s. 313). De förslag till grupprättigheter som utredningen föreslår, såsom statsbidrag till 

kulturella aktiviteter, förändring av modersmålsundervisningen och en skärpt diskrimineringslag, 

motiveras under den tredje fasen genom ett mångfaldsargument (SOU 1996:55, kap 18). 

Kymlicka menar att mångfaldsargumentet skiljer sig ifrån andra argument så till vida att det 

vädjar till majoritetsbefolkningens intressen snarare än majoritetens skyldigheter gentemot 

minoriteter. Att värna om kulturell mångfald gynnar således även majoriteten. Tanken att 

majoriteten tjänar på mångfald uttrycks vid flera tillfällen av IPOK-90. Utredningen skriver att: 

Inom ramen för vad som gäller i Sverige bör således valfrihet och mångfald bejakas. […] Kommittén anser 

det angeläget att inte bara ge utrymme för och erkänna olika kulturer och livsstilar, utan att också främja 

gemensamma mötesplatser och intressegemenskaper över etniska, kulturella och sociala tillhörigheter, så 

att ett ömsesidigt utbyte av värderingar, kunskaper och erfarenheter kan ske. 

(SOU 1996:55, s. 354). 

Vidare återkommer mångfaldstanken inom kultursatsningar, ”Kulturlivet skall vara öppet för nya 

impulser och spegla den förändrade sammansättningen av befolkningen” och inom det politiska 

livet; ”I ett mångetniskt samhälle är det en självklarhet att de politiska partierna har företrädare 

med rötter i andra kulturer.” och man ”måste bryta föreställningen att invandrare endast 

företräder ’invandrarståndpunkter’.” (SOU 1996:55, ss. 364, 387). 

Utredningen tycks inte enbart motivera åtgärder genom tanken att mångfald är positivt för 

majoriteten utan vill även sudda ut gränserna mellan majoritetsbefolkningen och kulturella 

minoriteter genom att påpeka att det finns mångfald även inom majoritetsbefolkningen. 

Exempelvis skriver utredningen att ”Det finns inte något givet samband mellan det faktum att en 

person har invandrat och hennes kulturella och sociala konsumtionsmönster, även om flertalet 

personer som anser sig tillhöra en språklig och kulturell minoritet i Sverige är födda utomlands” 

(SOU 1996:55, s. 50). Inom diskrimineringsområdet skrivs det att ”Kommittén anser det viktigt 

att betona att diskriminering inte är en invandrarpolitisk fråga utan en allmän rättsfråga” (SOU 
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1996:55, s. 385). Ett ytterligare tecken på att mångfald ses som en självklarhet inom 

majoritetsbefolkningen är att det som tidigare kallades stöd till ”invandrarorganisationer” ska 

bytas ut mot ett nytt stödsystem som istället riktar sig till ”etniska och språkliga gruppers” 

kulturella verksamhet (ibid,. s. 367). Listan med exempel visar att det skett en förändring i 

statens inställning till kulturell olikhet som något som inte är förbehållet invandrare och 

minoriteter utan som finns även inom majoritetsbefolkningen. Majoritetsbefolkningen har blivit 

mångkulturell, vilket kräver en generell politik som stödjer många olika kulturer och etniciteter. 

Men även om mångfaldsargumentet används för att försvara vissa grupprättigheter åt invandrare 

så ses ökad mångfald inte enbart som positivt. ”Även om mångfalden i det stora hela är en 

positiv förändring i samhället, kommer inte alla uttryck för den att vara det” (Skrivelse 

2008/09:24, s. 31). Regeringen syftar på konflikter mellan olika värderingssystem och menar att 

en anpassning av offentliga verksamheter till en befolkning som präglas av mångfald kommer 

vara strategiska utmaningar under de kommande åren (idem.). Ökad mångfald används därmed 

också som ett argument för att ändra majoritetssamhället. Jag ser det som ytterligare ett försök 

till att röra sig ifrån en politik som enbart riktar sig till att förändra invandrare, eftersom den 

politiken anses vara det som gett upphov till ett essentiellt synsätt på kategorin invandrare. 

Samtidigt pekas invandrare ut som orsaken till att samhället måste förändras. Kulturell valfrihet 

ersätts av begreppet mångfald, vilket flyttar fokuset från invandrarnas anpassning till 

majoritetsbefolkningens anpassning. Exempelvis skrivs det att ”Antalet äldre invandrare ökar, 

vilket ställer nya förväntningar på vård och äldreomsorg” (Skrivelse 2008/09:24, s. 31). Skiftet 

från att invandrare måste förändras till att majoritetssamhället måste förändras riskerar att öppna 

upp för rasism då de människor som inte vill se en förändring av samhället därmed riskerar att 

skylla oönskade förändringar i samhället på invandrare, även i fall då samhällets omvälvning kan 

härledas till strukturella förändringar. 

 

Vid en undersökning av motiven bakom minoritetspolitiken aktualiseras ytterligare ett utav de 

teoretiska argumenten för grupprättigheter, nämligen historiska överenskommelser och 

internationella avtal. Kymlicka menar att folkrätten ger folkslag rätt till självbestämmande och 

att där detta inte kan uppnås bör staten tilldela ett visst mått av självbestämmande åt minoriteter 

inom staten. Grupprättigheter åt de nationella minoriteterna motiveras bland annat med 
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utgångspunkt i internationella avtal. Regeringen skriver inför erkännandet av de nationella 

minoriteterna att: 

Internationella organisationer, som FN och Europarådet, har sedan 1950-talet uppmärksammat behovet av 

att trygga minoriteters rättigheter och har i detta syfte utarbetat konventioner, deklarationer och 

rekommendationer. Utan sådana åtaganden från staternas sida finns det risk för att minoriteternas språk och 

kultur går förlorade. 

(Prop. 1998/99:143, s. 11) 

Internationella avtal används också för att motivera språkliga rättigheter för de nationella 

minoriteterna. 

Rätten att få använda landsdels- eller minoritetsspråk i det privata och offentliga livet är en omistlig 

rättighet som stämmer överens med principerna i Förenta Nationernas internationella konvention om 

medborgerliga och politiska rättigheter och med andan i Europarådets konvention angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. 

(Prop. 2008/09:158, s. 16). 

Jämlikhetsargumentet används också för att försvara grupprättigheter åt de nationella 

minoriteterna. Men till skillnad från i förhållande till invandrargrupper används inte jämlikheten 

mellan minoriteterna och majoritetsbefolkningen idag för att legitimera rättigheter. Snarare 

menar regeringen att rättigheterna främst är till för att väga upp för historiska oförrätter mellan 

majoriteten och minoriteterna, vilket bevisas av följande citat: 

De nationella minoriteterna har under olika perioder varit utsatta och marginaliserade i det svenska 

samhället. Även övergrepp och kränkningar mot enskilda individer har förekommit långt in på 1900-talet 

bl.a. i form av rasbiologisk forskning, tvångsregistrering av etnicitet, kollektiva tvångsförflyttningar och 

avhysningar under statsmaktens försorg, tvångssteriliseringar och omhändertaganden 

(Prop. 2008/09:158, s. 32). 

Till sist har jag även funnit belägg för att mångfald används som ett argument för 

grupprättigheter i förhållande till de nationella minoriteterna. Jag ställer mig kritisk till 

Kymlickas idé att mångfaldsargumentet endast kan användas i förhållande till invandrargrupper. 

Jag menar att nationella minoriteter också har en vilja att dela med sig av sin kultur till 

majoritetsbefolkningen, snarare än som Kymlicka menar att nationella minoriteter vill hålla sig 

avskilda från majoritetsbefolkningen. Jag undrar varför självbestämmande skulle utesluta ett 



58 

 

utbyte mellan minoriteterna och medlemmar ur majoritetsbefolkningen. Historiskt sett har 

Sverige haft synsättet att mångfald är något som invandrare står för. Men under 2000-talet ändras 

detta och politiker uppmärksammar att de nationella minoriteterna faktiskt också bidragit med en 

mångfald till Sverige, vilket används som ett argument för att fortsätta värna om deras kultur. 

Det ändrade synsättet att de nationella minoriteterna också representerar mångfald menar jag kan 

spåras till idéer som kommer från Europarådets konventioner. Regeringen skriver år 2008 att: 

Huvudsyftet med minoritetsspråkskonventionen är att skydda Europas kulturella mångfald. 

Minoritetsspråkskonventionen bygger på insikten att det i dag finns ett stort antal minoriteter som lever i 

Europa och att vissa av dessa minoriteters språk hotar att försvinna. 

(Prop. 2008/09:158, s. 16). 

Citatet visar att mångfalden från de nationella minoriteterna anses komma från Europa, och 

därför kan härledas till Europas historiska arv vilket anses viktigt att bevara. Här är Mörkenstams 

kritik åter aktuell då han varnar för risken med att tilldela grupprättigheter enbart på kulturell 

grund. Istället bör tilldelandet av rättigheter ske utifrån en tanke om rättvisa. Att tilldela 

minoritetsrättigheter på grunden att rättigheterna skyddar Europas kulturella mångfald skulle 

troligtvis inte vara ett tillräckligt argument för att Mörkenstams krav på rättvisa skulle vara 

uppfyllt. Men då argumentet kombineras med andra argument, som att de nationella 

minoriteterna historiskt missgynnats, ter sig grupprättigheter för just dessa fem nationella 

minoriteter som mer rättvist utifrån ett moralfilosofiskt perspektiv. 

5.5 Utvecklingen av grupprättigheter 

I tidigare avsnitt visade jag hur inställningen till grupprättigheter för invandrare förändrats från 

idéer om att gruppspecifika rättigheter behövs för invandrare till en kritisk hållning emot 

särskilda åtgärder för invandrare som kollektiv. Jag visade också att särskilda rättigheter efter år 

2000 har förbehållits de fem nationella minoriteterna i Sverige och hur detta motiverats. Men 

vilka grupprättigheter handlar det om? I detta avsnitt analyserar jag utvecklingen av de 

grupprättigheter som införts mot bakgrund av den teoretiska uppdelningen i tre olika av 

grupprättigheter; rättigheter till självbestämmande, representationsrättigheter och multikulturella 

åtgärder. 
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Under politikens första fas etablerade Sverige en samlad invandrar- och minoritetspolitik och en 

rad grupprättigheter infördes för alla minoriteter i Sverige, exempelvis hemspråksundervisning 

(numera modersmålsundervisning), tolkservice, stöd till tidningar på minoritetsspråk, 

projektbidrag till trossamfund och andra organisationer med anknytning till invandrarfrågor 

(SOU 1974:69, ss. 19-22). De gruppspecifika rättigheter som införs kan typifieras som 

multikulturella åtgärder. Vi kan också se att grupprättigheterna under denna tid utgörs av vad 

Borevi kallar för positiva snarare än negativa rättigheter. Det är främst olika typer av stödformer 

som införs, såsom stöd för organisering, stöd till trossamfund och kultur, media och press. Inga 

större undantag från lagar införs. Kymlicka menar att multikulturella åtgärder främst riktas till 

etniska grupper och inte till nationella minoriteter. Det stämmer väl med mina tidigare 

redovisade resultat att den dåvarande invandrar- och minoritetspolitiken exkluderade inhemska 

minoriteter i Sverige ur politiken, samtidigt som de tre av de fem nationella minoriteterna som 

omfattades av politiken, sverigefinnar, judar och romer, kategoriserades som invandrargrupper. 

 

Under den andra fasen får etniska konflikter en allt större plats på dagordningen och parallellt 

med IPOK-80 arbetar även 1978 års tillsatta Diskrimineringsutredning. 

Diskrimineringsutredningen fick i uppdrag av den dåvarande regeringen att ”presentera ett 

samlat program mot fördomar och diskriminering på etnisk grund” (SOU 1984:55, s. 9). 

Utredningen resulterar i den första svenska lagen mot etnisk diskriminering. 

Diskrimineringsskydd är enligt Kymlicka också en multikulturell åtgärd främst riktad mot 

invandrare. 

 

Under politikens tredje fas sker den största förändringen av grupprättigheter åt kulturella 

minoriteter i Sverige när en minoritetspolitik etableras för de nationella minoriteterna och 

invandrarpolitiken förändras om till integrationspolitik. Behovet av en omläggning av 

invandrarpolitiken motiveras med ”en ökande segregering med etniska inslag” (SOU 1996:55, s. 

9). Det inofficiella målet med den nya politiken är integration, vilket beskrivs som en process för 

att förändra strukturella förhållanden, och de åtgärder som införs bör enligt IPOK-90 syfta till 

”jämlikhet – men med friheten att vara olik” (SOU 1996:55, s. 73). De tre officiella 

invandrarpolitiska målen jämlikhet, valfrihet och samverkan ändras och får, efter ett antal 

likartade formuleringar, slutligen formuleringen ”lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
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för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund” (Skrivelse 2008/09:24, s. 4). Framförallt har 

valfrihetsmålet skapat problem, och målets kompatibilitet med strävan efter strukturell 

integration har ifrågasätts, vilket bekräftas av IPOK-90 (SOU 1996:55, s. 73): 

Integration är en process […] som i tämligen stor utsträckning går att registrera och utvärdera så länge som 

mätningen rör i snäv bemärkelse strukturella förhållanden, som t.ex. situationen på arbetsmarknaden, det 

politiska deltagandet och hälsotillståndet. Så snart man vill väga in andra faktorer, som t.ex. graden av 

kulturell valfrihet, blir emellertid utvärderingen av integrationsprocessen mer komplicerad. 

Som jag diskuterade under föregående rubrik tas valfrihetsmålet bort bland annat med 

anledningen att målet skapat en förväntning om en särskild minoritetspolitik för invandrare. 

Valfrihet är med andra ord det mål som legitimerat säråtgärder, vilket den statliga 

integrationspolitiken nu vill röra sig ifrån. Istället uppmärksammas det som Kymlicka kallar 

invandrares institutionella integrering. Kymlicka menar att till skillnad från nationella 

minoriteter så vill invandrargrupper inte skapa parallella institutioner utan vill bevara sin 

kulturella särart inom ramen för majoritetssamhällets institutioner. Den svenska 

integrationspolitiken som växer fram under den tredje fasen syftar enligt mig just till 

institutionell integrering, vilket bekräftas av att den grupprättighet som är i fokus för invandrare 

under den tredje fasen är diskrimineringsskyddet. År 1999 införs, utöver förbud mot 

diskriminering, även aktiva åtgärder inom arbetsliv för att främja lika rättigheter och möjligheter 

oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning (SFS 1999:130). I 

Diskrimineringslag SFS 2008:567 utvidgas de aktiva åtgärderna till utbildningsområdet. 

Kymlicka menar att rätten att inte bli diskriminerad är en form av externt skydd för 

minoritetsgrupper att inte missgynnas i den offentliga sfären. Jag menar att åtgärden också är 

mer förenlig med Sveriges mål av institutionell integrering än andra grupprättigheter, eftersom 

anti-diskriminering undanröjer hinder för invandrare att delta i majoritetssamhället på lika 

villkor. 

 

Invandrarpolitikens tredje fas kännetecknas således av en strävan efter institutionell integrering 

parallellt med ett aktivt avståndstagande från kulturell valfrihet för invandrare. Ett ytterligare 

bevis för förändringen är det faktum att IPOK-90 pekar ut invandrarpolitiken som till för 

nyanlända invandrare snarare än etablerade grupper (SOU 1996:55, s. 309). Utredarna menar att 
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det uppstått en spricka mellan äldre och nyare generationer invandrare och att det blivit allt 

svårare för äldre generationer invandrare att konkurrera med flyktingfrågorna som allt mer tagit 

över dagordningen. Enligt IPOK-90 har ”äldre” generationer invandrare visat besvikelse över att 

invandrare inte längre klassas som etniska minoriteter och de har allt svårare att identifiera sig 

med ”nyare” invandrares problem (ibid. ss. 69-70). IPOK-90 föreslår sedermera en uppdelning 

av invandrarpolitiken i å ena sidan invandrarpolitik, vilken riktar sig till nyanlända invandrare, 

och å andra sidan ”den generella politiken i det mångkulturella samhället” (SOU 1996:55, s. 

313). Rättigheter för invandrare att bevara sin kultur ska under politikens tredje fas behandlas 

inom den generella politiken, då kulturfrämjande rättigheter är självklara för alla kulturer i 

Sverige, vare sig du är född i Sverige eller utomlands. Orsakerna till uppdelningen i 

nyanländarpolitik och en generell mångkulturell politik diskuteras mer ingående i nästa avsnitt. 

 

Men vad orsakade invandrarpolitikens förändring från en strävan efter kulturell valfrihet mot 

fokus på strukturell integration? Jag skulle vilja hävda att beslutet att ändra de invandrarpolitiska 

målen baseras på en föreställning att grupprättigheter för invandrare inte är förenligt med deras 

institutionella integrering. Spänningen mellan jämlikhet och valfrihet under politikens andra fas 

har övergått till en spänning mellan integration och valfrihet under den tredje fasen. Men 

eftersom jämlikhet tidigare definierades i termer av kulturell jämlikhet gjordes bedömningen att 

grupprättigheter förstärkte jämlikhetsmålet genom en jämlik tillgång till en kulturell identitet 

oavsett etnicitet. Under politikens tredje fas tolkas istället jämlikhet som strukturellt vilket anses 

oförenligt med valfrihetsmålet. Jämlikhetsmålet ”vinner” striden, vilket konkret innebär att 

säråtgärder för invandrare inte ska införas efter de första fem åren i Sverige, då det anses hämma 

deras möjligheter till jämlikhet med majoritetsbefolkningen och bidra till etnisk segregation. 

 

Kymlicka menar att grupprättigheter inte står i konflikt med invandrares integrering. Ändå finns 

denna spänning i svensk politisk diskurs, vilket visar sig i den alltmer negativa attityden till 

särlösningar och satsningar på att bekämpa strukturell diskriminering. Kymlickas normativa teori 

ter sig med andra ord bristfällig i förhållande till den praktiska politiken. Jag kan inte med det 

material som undersökts dra en slutsats huruvida institutionell integrering och grupprättigheter åt 

invandrare strider mot varandra eller inte. Men jag menar att den samhälleliga föreställningen 

hos statliga aktörer att dessa ideal strider mot varandra är tillräckligt för att stoppa 
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grupprättigheter åt invandrare i Sverige. Precis som att risken för ojämlikhet inom 

minoritetsgrupper pekas ut som en reell risk med att införa säråtgärder utan egentliga empiriska 

belägg, kan enbart föreställningen om att integration och grupprättigheter strider mot varandra 

leda till en negativ inställning till grupprättigheter. 

 

Vid en närmare undersökning av den politiska praktiken finner jag, den förändrade attityden hos 

den svenska staten till trots, att många av de grupprättigheter som infördes för invandrare under 

1970-talet finns kvar. Exempelvis ges fortfarande modersmålsundervisning och bidrag till 

etniska organisationer
15

, stöd till trossamfund m.m. Dessa säråtgärder diskuteras knappt alls 

under politikens tredje fas, ändå finns de fortfarande tillgängliga för medlemmar ur kulturella 

minoriteter. Den enda åtgärden för invandrare som tas bort under den tredje fasen är stiftelsen 

Invandrartidningen. Invandrartidningen var en tidning med information om det svenska 

samhället som gavs ut på en rad olika språk och finansierades med statliga medel. Vid en 

undersökning av remissvaren fann jag dock, utöver remissinstansernas svar, en stor mängd brev 

från privatpersoner som var oerhört besvikna över förslaget att lägga ned tidningen (Remissvar 

privatpersoner, 1997). Det visar att det fanns en vilja att bevara tidningen, men att regeringen 

valde att ignorera denna vilja. 

 

Undersökningen av grupprättigheter åt nationella minoriteter visar en något annorlunda 

utveckling än den som grupprättigheter åt invandrargrupper tog. Istället för att statens inställning 

till grupprättigheter blir mer negativ under den tredje fasen, vilket var fallet för 

invandrargrupper, så uppmärksammas det för de nationella minoriteternas del att Sverige tidigare 

försummat sina historiska minoriteters behov av grupprättigheter, vilket nu behöver gottgöras. 

Det som dock är anmärkningsvärt med den nya minoritetspolitiken är att de grupprättigheter som 

tilldelats de nationella minoriteterna till stor del består av de multikulturella åtgärder som 

infördes för invandrare och minoriteter under politikens första fas, redan 1975. 

Minoritetsspråkskommittén poängterar inför Sveriges ratificering av minoritetskonventionerna 

att ett antal riktade åtgärder redan finns på plats för minoriteterna. De åtgärder som nämns är 

modersmålsundervisning (generösare regler avseende modersmålsundervisning i samiska, finska 

                                                 

15
 De statliga bidragen reformeras visserligen, bland annat med ett namnbyte från invandrarorganisationer till etniska 

organisationer, men principen menar jag är densamma som på 1970-talet. 
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och tornedalsfinska), radio och tv utbud på minoriteternas språk (särskilda villkor avseende 

samiska, finska och tornedalsfinska), inrättandet av den statliga sameskolan, inrättandet av 

Sametinget, Rennäringslagen SFS 1971:437 och Sametingslagen SFS 1992:1433, samt bidrag till 

sverigefinska språknämnden (SOU 1997:193, s. 62). Om de åtgärder som funnits tillgängliga för 

de nationella minoriteterna skriver kommittén följande: 

 

De åtgärder som ändå kommit landsdels- eller minoritetsspråken till godo har ofta vidtagits inom ramen för 

invandrar- och minoritetspolitiken, en politik som trots benämningen inte omfattat de historiska/nationella 

minoriteterna eller deras språk. 

Den generella invandrar- och minoritetspolitiken har kompletterats med olika punktinsatser riktade mot 

vissa minoritetsgrupper inom vissa sakområden och med olika åtgärder riktade mot den samiska 

befolkningen. 

         (SOU 1997:192, s. 134) 

Minoritetsspråkskommittén drar sedan slutsatsen att ”[…]av de krav som ställs enligt 

bestämmelserna i del II i konventionen kan Sverige, enligt vår bedömning, redan idag anses 

uppfylla flera av konventionens krav” (s. 134). Enligt min mening framstår det nästan 

humoristiskt att den svenska staten erkänner fem nationella minoriteter och inför ett nytt 

politikområde, för att sedan låta politiken bestå av åtgärder införda inom invandrarpolitiken på 

1970-talet. 

 

Men trots att många av 1975 års åtgärder är kvar i politiken åt såväl invandrare som nationella 

minoriteter infördes ett antal ytterligare rättigheter för de nationella minoriteterna år 2000. Det 

som framförallt är nytt i minoritetspolitiken är att rättigheterna är indelade i rikstäckande 

åtgärder och regionalt tillämpliga åtgärder. Samer, sverigefinnar och tornedalingar omfattas, till 

skillnad från romer och judar, av de regionalt tillämpliga åtgärderna i ett antal 

förvaltningsområden för respektive minoritets språk. De förstnämnda gruppernas språk har även 

ett starkare skydd utanför förvaltningsområdena eftersom de tilldelats skydd III enligt 

minoritetsspråkskonventionen
16

. Att vissa rättigheter är territoriellt bundna och att det även finns 

en hierarki mellan de territoriella nationella minoriteterna samer, sverigefinnar och tornedalingar 

och de icke-territoriella minoriteterna judar och romer följer den uppdelning som Elenius gjort 

                                                 

16
 Se 1.2 Bakgrund – Sveriges minoriteter 
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av minoriteterna som territoriella och icke-territoriella minoriteter. Elenius menar att politiken 

riktad mot de territoriella och icke-territoriella minoriteterna skiljts sig åt historiskt. Men 

resultatet från min undersökning är att politiken efter 1970 skiljt sig åt snarare beroende på om 

gruppen kategoriserats som invandrare eller som inhemsk minoritet. Judar, romer och 

sverigefinnar kategoriserades från och med 1970 till år 2000 som invandrargrupper, medan 

samer och tornedalingar kategoriserades som inhemska minoriteter och omfattades inte av 

invandrarpolitiken. Resultatet att uppdelningen i invandrare respektive inhemska minoriteter är 

det som främst påverkat politiken riktad till minoriteterna motsäger därmed Elenius resultat. 

 

Under den andra fasen utvecklas politiken för Sveriges ursprungsbefolkning samerna då 

Sametinget införs 1993. Sametinget kännetecknar en grupprättighet som Kymlicka menar är 

vanligare för nationella minoriteter, nämligen representationsrättighet. Till viss del utgör 

Sametinget även rätt till samernas självbestämmande. Men eftersom Sametinget fortfarande är en 

svensk myndighet som lyder under svensk lag så är Samernas parlament inte fullt ut 

självbestämmande (Sametinget, 2014). Den nya minoritetspolitiken fokuserar till stor del på stöd 

för språket och stöd åt minoriteter, snarare än på undantag från lagar. Här är Borevis uppdelning 

i positiva respektive negativa rättigheter användbar. De negativa rättigheterna är uppenbart 

kontroversiella och staten är positiv till att tilldela externa skydd i form av positiva rättigheter 

men skeptiska till att tilldela negativa rättigheter. Ett exempel är att judarna nekas koscherslakt, 

vilket möts av starka reaktioner från Judiska Centralrådet som menar att det är en fråga om 

religionsfrihet, inte en jordbruksfråga (JC, 1999). Sametingets underställande av svensk lag och 

nekandet av koscherslakt åt judarna är två av flera exempel på att Sverige ogärna tillämpar 

särregler från svensk lag, dvs. negativa rättigheter, för att tillgodose minoriteter behov. 

 

Men i den nationella minoritetspolitiken så sticker romerna ut något vad gäller åtgärder. 

Romerna anses nämligen vara i särskilt behov av just diskrimineringsåtgärder. 2008 års regerings 

skriver att: 

Av årsredovisningen för 2007 framgår att antalet anmälningar från romer har hållit sig ganska konstant de 

senaste åren, även om en viss ökning har skett. Myndigheten (Diskrimineringsombudsmannen, egen anm.) 

har drivit och driver alltjämt ett flertal ärenden om diskriminering av romer, bl.a. på bostadsmarknaden, 
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inom arbetslivet och inom detaljhandeln. Judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar anmäler alltjämt 

diskriminering till myndigheten i relativt liten utsträckning. 

         (Prop. 2008/09:158, s. 38) 

Även Europarådets kommission mot rasism och intolerans, ECRI, har gett råd till Sverige att 

arbeta för att motverka diskrimineringen av romerna (Prop. 2008/09:158, s. 38). I avsnitt 5.7 

diskuterar jag en potentiell negativ konsekvens av att beskriva romerna som den grupp som är i 

störst behov av anti-diskrimineringsåtgärder. Men först analyserar jag en annan risk av att tilldela 

olika rättigheter till olika minoriteter, nämligen risken för konkurrens mellan 

minoritetsgrupperna. 

5.6 Konkurrensen mellan minoriteterna 

En följd av att tilldela etniska minoriteter olika rättigheter är att det uppstår en 

konkurrenssituation i resursfördelningen mellan minoriteterna. I detta avsnitt beskriver jag hur 

konkurrensen om utrymme och resurser har kommit till uttryck i den statliga politiken. 

 

Under den första fasen av politiken kategoriseras även nyare invandrargrupper som språkliga 

minoriteter och invandrar- och minoritetspolitiken ses som en enhet, vilket gör att alla 

minoriteter har jämlik en tillgång till grupprättigheter. Ett undantag är samerna som har en 

särställning i och med deras status som urbefolkning. Under den andra fasen, på 80-talet, kan vi 

se i remissvaren att flera organisationer knutna till invandrargrupper, exempelvis företrädare för 

den finska gruppen, samt kroater och assyrier vill få del av en minoritetspolitik. Denna vilja 

tonas dock ner allteftersom synen på invandrargrupper som minoriteter försvinner ur offentlig 

politik. Men är det så att viljan hos invandrargrupper att få ta del av en minoritetspolitik 

försvunnit, eller finns inte det politiska handlingsutrymmet för de grupperna att ställa sådana 

krav i dagens politiska debatt? Mitt svar är att ju fler olika etniska minoriteter som etablerar sig i 

Sverige, desto färre grupper har faktiskt det politiska handlingsutrymmet att uttrycka önskemål 

om ett särskilt stöd till sina aktiviteter. Varje grupp måste pga. det begränsade 

handlingsutrymmet således bedriva en identitetspolitik vilken grundar sig på legitima krav till 

varför just den gruppen ska stödjas. Anser då staten att gruppen inte ställt legitima krav så 

kommer heller inga grupprättigheter att tilldelas. Men detta är oberoende av kravens faktiska 
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giltighet och snarare avhängig statens föreställning om gruppens krav som legitima eller 

illegitima. 

 

Erkännandet av fem nationella minoriteter under den tredje fasen förändrade, enligt 

Mörkenstams begreppsapparat, den samhälleliga föreställningen om dessa fem grupper. 

Erkännandet påverkade såväl hur staten som minoriteterna själva såg på gruppernas rättigheter. 

Om innebörden av minoriteternas erkännande skrivs det att: 

Företrädare för de nationella minoriteterna vittnar om att erkännandet som nationella minoriteter i enlighet 

med Europarådets ramkonvention och minoritetsspråkskonventionen - har haft stor betydelse för 

grupperna. Erkännandet har gett gruppernas krav större legitimitet i majoritetssamhället och det har stärkt 

deras vilja att värna den egna särarten, det egna språket och kulturen. 

(Prop. 2008/09:158, s. 29). 

Citatet stärker Satu Gröndahls forskningsresultat att det finns ett samband mellan formella 

rättigheter och upplevelsen av den etniska identiteten som, i fallet med de nationella 

minoriteterna, positiv, alternativt negativ. Citatet stärker också Mörkenstams idé om politikens 

konstituerande karaktär. Att staten erkänner de nationella minoriteterna stärker minoriteternas 

objektiva värde och därmed också deras självupplevda värde. Erkännandet av minoriteterna och 

skiftet från tidigare etablerade föreställningar om minoriteterna gick dock inte helt obemärkt 

förbi. Flertalet remissinstanser ställde frågor kring den praktiska utformningen av 

Minoritetsspråkskommitténs förslag till minoritetspolitik. Frågorna belyser problematiken av att 

tilldela särskilda rättigheter vilket öppnar upp för en konkurrenssituation mellan minoriteterna, 

både bland de nationella minoriteterna men även i förhållande till andra stora etniska grupper. Ett 

exempel återfinns inom diskussionerna kring minoritetsspråkens synlighet i radio- och TV. Som 

ett led i den nya minoritetspolitiken ska programföretagen inom radio och TV i allmänhetens 

tjänst ge en särställning åt minoriteterna. Både Sveriges Television och Sveriges Radio är dock 

inledningsvis negativa till förslaget. SVT menar att det redan finns bestämmelser i 

sändningstillståndet kring att företaget ska spegla det mångkulturella Sverige, och att det strider 

mot kravet på programföretagets självständiga ställning att detaljreglera om särskilda insatser för 

vissa språk. SR menar att de redan bedriver särskild verksamhet på samiska, finska samt nio 

andra språk för de stora invandrargrupperna och att de saknar resurser för att inleda sändning 

även på romani. Minoritetsorganisationerna yttrar däremot att de vill få utökad sändningstid för 
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sina respektive språk. Sametinget vill att mer precisa krav ställs på SVT och SR att utöka 

sändningstiden för samtliga språk och att såväl nord-, lule- och sydsamiskan finns representerad. 

Svenska tornedalingars Riksförbund (STR-T) vill få 4-5 timmars TV-sändning per vecka på 

meänkieli och 12 anställda inom lokalradion för att få motsvarande utrymme som övriga 

minoritetsgrupper har (Remissammanställning Minoritetsspråkskommittén, 1999). 

Även inom andra områden förekommer krav från minoriteterna på grupprättigheter vilka styrker 

resultatet att en konkurrenssituation har uppstått mellan de nationella minoriteterna. Sametinget 

uttrycker att de vill se en särskild urfolkspolitik åt samerna, utöver den nationella 

minoritetspolitiken (Remissammanställning Minoritetsspråkskommittén, 1999). Kravet kan bero 

på att samerna nu förlorat sin särställning och kategoriseras som en nationell minoritet likt fyra 

andra grupper. Innan de nationella minoriteterna erkändes hade samerna färre rättigheter, 

samtidigt hade ändå gruppen då en större särställning i förhållande till övriga minoriteter, vilken 

inte är lika uttalad efter erkännandet. Erkännandet som nationell minoritet ger med andra ord 

samerna legitimiteten att kräva fler rättigheter då minoritetspolitiken syftar till att aktivt värna 

om de nationella minoriteternas kulturarv, och eftersom samerna vistats längst i landet bör deras 

historiska arv vara av stor vikt att bevara. Mörkenstam menar att etablerade föreställningar 

påverkar gruppernas handlingsutrymme att kräva rättigheter eftersom statens syn på vad 

grupperna har rätt till förändras. I och med ratificeringen av minoritetskonventionerna kan 

Sametinget under den tredje fasen uttrycka kravet på en urfolkspolitik, vilket hade varit svårt att 

få gehör för under politikens första fas då åtgärderna för samernas språk och kultur hade 

karaktären av punktinsatser (SOU 1997:193, s. 134). 

 

Vidare poängterar Svenska tornedalingars riksförbund (STR-T) att de, till skillnad från 

sverigefinnarnas och samernas föreningar, aldrig fått statligt verksamhetsstöd för STR-T. När 

jiddisch inledningsvis utesluts som minoritetsspråk lyfter Judarnas centralförbund fram att 

romani ansetts som ett nationellt minoritetsspråk medan jiddisch utelämnats. Argumenten ovan 

från de olika minoriteternas föreningsrepresentanter visar på hur ett fastställande av fem 

nationella minoriteter har gett grupperna större legitimitet att kräva grupprättigheter, men detta 

har också bidragit till att grupperna jämför sitt statliga stöd med andra gruppers stöd i hopp om 

att förbättra sin egen förhandlingskapacitet. 
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Konkurrensen förekommer även i förhållande till övriga kulturella minoriteter, framförallt pga. 

att flera etniska grupper är större till antalet än de nationella minoriteterna. Integrationspolitiken 

lyfter fram att samhället ska spegla mångfalden. Detta innebär exempelvis resurser till 

modersmålsundervisning och medieutbud, rättigheter som även är fastslagna för de nationella 

minoriteterna. Inom såväl språkområdet som utrymme i media uppstår en konkurrens om statliga 

resurser mellan olika minoriteter. Sverigeesternas förbund yttrar sig just över risken av en alltför 

stor klyfta mellan erkända minoriteter och övriga minoriteter. Förbundet skriver att ”Därför vill 

vi framhålla att det inte får bli ett stort trappsteg mellan ’allt’ för de föreslagna minoriteterna, och 

’inget’ för övriga. Nästa ’steg mot en minoritetspolitik’ bör vara att trygga valfriheten för oss 

övriga” (REL, 1999, s. ). 

 

Även bland enskilda riksdagspolitiker uppmärksammas konkurrensen mellan de erkända 

minoriteterna och andra etniska grupper. 

När vi nu går in för att ratificera de här konventionerna handlar det om de nationella minoriteterna, som i 

det här sammanhanget i första hand definieras utifrån ett historiskt perspektiv, och att samtidigt ge ett rejält 

lagutrymme för bevarande och utvecklande av de olika språken. Det här är viktigt ur det historiska 

perspektivet. Men jag skulle gärna se att vårt politiska arbete för integration över huvud taget sätts in i det 

här perspektivet, för vi har också andra minoriteter, på både etniska och religiösa grunder.  

     (Anförande av Pär-Axel Sahlberg (s), Protokoll 1999/2000:38) 

Ovanstående genomgång ger belägg för att det finns en reell oro hos såväl minoriteterna själva 

som hos andra politiska aktörer för att vissa minoriteter ska bli orättvist behandlade. Det som 

främst avgör stödet till olika minoriteter från statens sida är vad jag förstår gruppens historia i 

Sverige, gruppens storlek och gruppens förmåga att organisera sig. 

5.7 Retoriken i politiken 

Politiken riktad till invandrargrupper och minoriteter präglas av en stor begreppsförvirring. 

Enligt Mörkenstams teori bidrar beskrivningar av grupper till att konstituera, dvs. skapa, 

kollektiva identiteter vilka sedan tas som utgångspunkt för politiska aktörer i utformningen av 

praktisk politik. Att analysera de begrepp som använts för att beskriva kulturella minoriteter 

under de politiska faserna är således av stor vikt för att förstå statens inställning till olika 
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grupper. I detta avslutande avsnitt analyseras därför retoriska förändringar inom invandrar- och 

integrationspolitiken respektive minoritetspolitiken mer djupgående. 

 

Under den inledande fasen förekommer genomgående begreppet ”språkliga minoriteter” för att 

beskriva ”invandrare och deras i Sverige födda barn”. Under denna fas beskrivs 

invandrargrupper som minoriteter i Sverige och de anses ha rätt att bevara och utveckla sitt 

modersmål och sin kulturella identitet. I och med IU:s ställningstagande att invandrare utgör 

minoriteter i Sverige institutionaliserades denna kategorisering av invandrare och legitimerade 

åtgärder av minoritetspolitisk karaktär även för invandrare. 

 

Under den andra fasen används invandrarbegreppet allt mer flitigt och minoritetsbegreppet 

försvinner ur invandrarpolitiken. Ett kännetecken för retoriken under den andra fasen är att alla 

områden som är kopplade till stöd åt invandrare beskrivs i termer av ’invandrarskap’. 

Exempelvis benämns media som är riktad till eller utformad åt invandrare för ”invandrarpress”. 

Andra exempel är ”invandrarorganisationer”, ”invandrarförsamlingar”, ”invandrarbarn” och 

”invandraridrott”. Invandrare definieras nu inte enbart som utlandsfödda och deras barn, utan 

som utlandsfödda och deras barn och barnbarn. IPOK-80 menar att kategorin invandrare kan 

delas in i första, andra och tredje generationen invandrare (SOU, 1984:55). Med andra ord så 

definieras invandrare som en oerhört stor grupp under den andra fasen. Det får konsekvensen att 

en stor grupp människor som har behov av olika politiska åtgärder istället omfattas av samma 

politiska åtgärdspaket. 

 

Under den tredje fasen blir problemet av en bred definition av invandrare tydligt för politikerna. 

Enligt 1997 års regering har en alltför bred definition av kategorin invandrare bidragit till att 

stigmatisera människor med utländsk bakgrund (Proposition, 1997/98:16, s. 17). Som en reaktion 

på ett alltför flitigt användande av invandrarbegreppet, beslutas det under den tredje fasen om ett 

skifte av begrepp. Det beslutas att invandrarpolitik ska byta namn till integrationspolitik. 

Integrationspolitiken ska inte enbart vara riktad till invandrare, dvs. politiken ska inte baseras på 

att människor är födda i ett annat land eller har en annan etnicitet. År 2008 menas det att 

integrationsprocessen inte i första hand är kulturell, utan fokus är framförallt på ekonomiska och 

sociala faktorer som arbete och bekämpning av utanförskapet (Skrivelse 2008/09:24, s. 6). 



70 

 

Invandrarbegreppet finns dock kvar i politiken under den tredje fasen, men det definieras nu 

smalare än under de två tidigare faserna. Med invandrare avser IPOK-90 personer födda i ett 

annat land och som har vistats i Sverige i max 5 år (SOU 1996:55, s.10). Det är också för dessa 

personer, de nyanlända, som säråtgärder är legitima. Invandrarskapet får spela roll endast under 

den första tiden i Sverige och då rör det sig om åtgärder av socioekonomisk karaktär, och inte 

kulturbevarande  (Proposition, 1997/98:16, ss. 20-21). 

 

Vad gäller de nationella minoriteterna så har dessa länge beskrivits som inhemska minoriteter 

samt etablerade minoriteter (se avsnitt 5.1). Under den tredje fasen blir vissa etablerade 

minoriteter, och de inhemska minoriteterna samer och tornedalingar, erkända som nationella 

minoriteter. Beskedet välkomnas av sverigefinnarna som länge påtalat en avsaknad av en tydlig 

kategorisering från statens sida. Sverigefinska Riksförbundet skriver bland annat att 

”Sverigefinska Riksförbundet har länge kritiserat den svenska statsmakten för att begreppen 

”invandrare” och ”minoritet” inte preciserats och hälsar med tillfredsställelse kommitténs 

beskrivning av situationen på denna punkt” (RSKL,1999, s14). 

 

I material kan vi också se en skillnad i hur det skrivs om grupprättigheter beroende på om 

rättigheterna riktas till invandrargrupper eller till nationella minoriteter. Inom minoritetspolitiken 

uttrycks det att ”rättigheter” införs för de nationella minoriteterna. Dessa rättigheter beskrivs som 

givna på grund av gruppens historia i Sverige. Exempelvis skriver regeringen ”Att få tala och 

värna sitt eget språk är inget privilegium för de nationella minoriteterna, det är en rättighet.” 

(Prop. 2008/09:158, s. 33). Genom att beskriva rättigheterna som givna ur historien behöver inte 

regeringen ytterligare legitimera behovet av ”säråtgärder” på samma sätt som för invandrare, 

eftersom rättigheterna åt minoriteter anats ha funnits där även historiskt om det inte vore för den 

svenska statens förtryck. 

 

Inom invandrarpolitiken beskrivs däremot grupprättigheter inte som rättigheter, utan som 

åtgärder. Detta perspektiv återspeglas även i forskningen om grupprättigheter. Kymlicka (1995, 

s. 30) skriver i sitt ursprungliga verk Multicultural citizenship om ”polyetniska rättigheter” för 

invandrare, för att i senare verk istället benämna polyetniska rättigheter som ”multikulturella 

åtgärder” (Kymlicka, 2001, kap 8). Åtgärdsretoriken är framförallt synlig under politikens tredje 
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fas då integrationspolitiken sägs bestå av en rad ”strategiska insatser”. Insatserna är främst till för 

att bryta det så kallade ”utanförskapet” (Skrivelse 2008/09:24, s. 34). I skrivelsen Regeringens 

strategi för integration deklareras att ”Regeringens övergripande prioritering under 

mandatperioden är att bryta utanförskapet” (Skrivelse 2008/09:24, s. 6). I skrivelsen behandlas 

invandrares utanförskap inom en rad områden som arbetsmarknad, bostadsmarknad, sjukvård, 

ungas utanförskap m.fl. (idem.). Som jag diskuterade under rubrik 5.5 så är framförallt åtgärder 

inom diskrimineringsområdet prioriterade under den tredje fasen. Ökat fokus på 

diskrimineringsfrågor kan ses som en direkt följd av det ökande utanförskapet. 

  

Diskrimineringsfrågor är synliga i förhållande till de nationella minoriteterna, men då främst för 

den romska gruppen. Romerna är också den grupp som enligt staten anses vara i behov av 

integration. I materialet kan vi se att romerna under 1990- och 2000-talet till stor del beskrivs 

med samma begreppsapparat som den staten använder för invandrade grupper. Exempelvis 

skrivs det att romernas ”utsatthet” behöver bekämpas, vilket ska uppnås genom en särskild 

Delegation för romska frågor tillsatt av regeringen (Prop. 2008/09:158, s. 40). Delegationen 

presenterade sitt slutbetänkande 2010. Det är dock betydande att Delegationen i sitt 

slutbetänkande observerar att romerna tidigare beskrivits som marginaliserade, vilket på olika 

sätt missgynnat gruppen och därför behöver förändras (SOU 2010:55, s. 17): 

Romers exkludering är inget nytt fenomen, inte heller utredningar med syfte att förbättra romers situation. 

Perspektivet har tidigare varit majoritetssamhällets hantering av ”den andre”. Skulden för den uppkomna 

marginaliseringen har huvudsakligen lagts hos offren, romerna själva. Lösningarna har varit majoritetens, 

romerna har varit objekt och staten det goda familjeöverhuvudet. Vi har sökt ett annat förhållningssätt som 

baseras på ett rättighetsperspektiv. 

Citatet visar att min slutsats kring hur den romska gruppen beskrivits i annorlunda termen än de 

andra nationella minoriteterna möjligtvis håller på att förändras. Med detta beror helt på vad 

delegationens slutsatser leder till på sikt. Rättighetsperspektivet saknas dock fortfarande i 

förhållande till invandrargrupper, vilket jag menar är en faktor som bidragit till många 

invandrares marginalisering i det svenska samhället.  
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6. Diskussion 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att analysera den svenska politiken riktad mot kulturella 

minoriteter med fokus på skillnaden mellan nationella minoriteter och invandrargrupper. Jag 

belyser politiken såsom den har utvecklats under tre historiska tidsperioder. I denna avslutande 

sektion för jag en diskussion kring resultaten och ger svar på mina frågeställningar. Jag går 

igenom frågorna i tur och ordning och avslutar med en diskussion om konsekvenserna av mina 

svar. 

 

Vilka minoriteter har kommit i fråga för gruppspecifika rättigheter i svensk politik och 

hur motiveras valet av dessa? 

Efter genomgången av tidigare forskning formulerade jag en hypotes att det historiskt sett funnits 

en sammanblandning mellan nationella minoriteter och invandrade grupper, vilket påverkat 

utformningen av åtgärder till de olika minoriteterna. Mina resultat pekar mot att det i den statliga 

politiken genomgående varit otydligt uttryckt vilka minoriteter som omfattats av gruppspecifika 

rättigheter. Resultatet bekräftar även Borevis tidigare observation av svensk politik, nämligen att 

den svenska staten, i ett försök att undvika negativ kategorisering, helt enkelt undvikit att 

avgränsa målgruppen för de säråtgärder som ändå ansetts nödvändiga för att skapa jämlika 

förutsättningar i samhället. Generellt sett kan jag dock urskilja en övervägande positiv attityd till 

åtgärder som stödjer minoriteter i deras bevarande av sin etniska identitet. I uppsatsens tredje 

analysavsnitt beskriver jag hur staten, under de två inledande politiska faserna, har ansett att 

”positiv särbehandling” är ett kännetecken för invandrar- och minoritetspolitiken. Men de 

minoritetsgrupper som åtgärderna är riktade till har med tiden blivit allt färre. En förändring kan 

urskiljas från att en bred målgrupp av så kallade ”språkliga minoriteter” fått ta del av särskilda 

åtgärder under politikens första fas, till att fem grupper, vilka erkänts som nationella minoriteter i 

Sverige, är de som har rätt till gruppspecifika åtgärder under den tredje fasen. 

 

I analysens första och andra avsnitt utforskas vilka grupper som rymts inom kategorierna 

invandrare och minoritet genom de tre historiska perioderna. Vid en jämförelse av å ena sidan 

invandrar- och integrationspolitiken och å andra sidan minoritetspolitiken kan vi se en likartad 

process av exkludering av olika grupper som tillhörande den ena eller andra kategorin. 

Minoritetsbegreppet begränsas under politikens tredje fas till att gälla de nationella minoriteterna 
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och invandrarbegreppet begränsas till utlandsfödda under de första fem åren av sin vistelse i 

Sverige. Genom exkluderingen av minoriteter inom invandrarpolitiken och exkluderingen av 

invandrare som en del av det minoritetspolitiska området kan de båda kategorierna avgränsas i 

förhållande till varandra, vilket gör att staten slipper problematisera kategorierna. Med andra ord 

så bestämmer offentlig politik vad en grupp är (invandrare eller nationell minoritet), genom att 

hänvisa till vad den inte är, (ej invandrare eller ej nationell minoritet). 

 

Exkluderingsprocessen beror på en rad faktorer sett över de tre faserna. Vi kan tidigt se en 

skillnad mellan minoriteter som pekas ut som inhemska och som antas ha funnits i Sverige innan 

nationalstaten bildades, samt minoriteter som består av invandrare som anlänt till Sverige efter 

nationalstatens bildande. Med andra ord så är uppdelningen i invandrare eller nationell minoritet 

baserat på gruppens historia i förhållande till majoritetsbefolkningen och statens bildande. 

Uppdelningen går helt i linje med Kymlickas skiljelinje mellan nationella minoriteter och etniska 

grupper, vilket ytterligare bekräftar Kymlickas inflytande i frågorna. Vad som kan ifrågasättas är 

att uppdelningen görs utan närmare problematisering av vilka som ingår i 

majoritetsbefolkningen. Majoritetsbefolkningen, ”svenskarna”, beskrivs som relativt homogena 

under den första och andra fasen. Först under politikens tredje fas uppmärksammar staten att 

mångfald inte är något som etniska minoriteter står för, utan etnisk mångfald finns även inom 

majoritetsbefolkningen. 

 

Under den tredje fasen skapas en tydligare skillnad mellan kategorierna invandrare och nationell 

minoritet, en skillnad som hitintills varit outtalad och föga problematiserad av staten. Statens 

vaga beskrivning av termen minoritet har också skapat förväntningar hos grupper som själva 

identifierar sig som minoriteter och önskar stöd från staten att vidmakthålla sin kulturella 

identitet och sitt språk. I remissvaren har jag funnit att det sedan 1970-talet funnits en önskan 

från långt fler grupper om en minoritetspolitik och att just de ska få ta del av minoritetspolitiska 

åtgärder. Under 1970-talet efterlyser jugoslaver fler minoritetspolitiska insatser, under 1980-talet 

vill kroater och assyrier ha en särskild minoritetspolitik, och under 2000-talet önskar esterna och 

de döva ett minoritetspolitiskt stöd för sin kultur. Erkännandet av fem nationella minoriteter från 

Riksdagen motiveras framförallt med hänvisning till gruppernas långvariga vistelse i Sverige. De 

minoriteter som tidigare ansågs vara invandrare; sverigefinnarna, romerna och judarna, 
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kategoriseras nu in som nationella minoriteter av staten. Övriga grupper anses under den tredje 

fasen inte längre behöva grupprättigheter utan är snarare i behov av åtgärder som främjar deras 

institutionella integrering. 

 

Som jag visade i analysavsnitt 5.3 så är ett kännetecken för integrationspolitiken en generell 

mångkulturell politik som speglar landets mångfald. Borevi lyfter fram att den svenska staten på 

olika sätt försökt påverka majoritetssamhällets institutioner i en riktning som bättre speglar 

landets mångfald, en slutsats som mina resultat stödjer. Men den generella politiken verkar trots 

namnet ändå innehålla en del särskilda åtgärder för invandrare, utöver åtgärder som anpassar 

majoritetssamhällets institutioner till befolkningssammansättningen i Sverige. Det handlar här 

framförallt om positiva rättigheter som stöd åt språk och etnisk organisering. Det faktum att 

grupprättigheter ändå behövs visar på en förståelse hos staten att långt fler grupper än de 

nationella minoriteterna faktiskt vill bevara sin kultur, samt att det krävs vissa särskilda 

rättigheter utöver generella rättigheter för att invandrargrupper inte ska missgynnas i förhållande 

till majoritetsbefolkningens dominerande kulturella praktiker. 

 

Min slutsats i förhållande till den första frågeställningen är att Kymlickas uppdelning i två 

övergripande mönster av kulturell olikhet som bestående av å ena sidan nationella minoriteter 

och å andra sidan invandrargrupper har blivit verklighet i svensk politik. Uppdelningen har även 

fått styra vilka minoriteter som ska få särskilda rättigheter. Men dessa kategorier är inte givna på 

förhand. Naturligtvis förekommer det en reell skillnad mellan grupper som vill integreras i 

majoritetssamhällets institutioner och de grupper som vill skapa egna parallella institutioner. 

Uppdelningen följer också av hur länge minoriteterna vistats i Sverige. Men kategorierna är inte 

så självklara som Kymlicka, och den svenska staten, vill få den till att vara. När Sverige 

etablerade en invandrarpolitik förelåg ett synsätt på invandrare som minoriteter vilka har rätt till 

vissa gruppspecifika åtgärder för att bevara sin etniska identitet. 1970-talets syn på invandrare 

som minoriteter fick också prägla dåtidens multikulturella politik, vilken innehöll relativt 

omfattande riktade åtgärder för invandrare såsom modersmålsundervisning, stöd till 

invandrarorganisationer, Stiftelsen Invandrartidningen m.m.  
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Allteftersom synen på invandrare ändras i den offentliga politiken har allt färre multikulturella 

åtgärder införts för invandrargrupper och allt fler representations och 

självbestämmanderättigheter för de nationella minoriteterna. Kymlicka premierar 

grupprättigheter för nationella minoriteter. Så har nu även blivit fallet inom svensk politik. Men 

utvecklingen är inte spikrak ur ett historiskt perspektiv. I politikens tidiga fas gynnades nämligen 

invandrargrupper av poltiken, och flera av de numera erkända nationella minoriteterna fick inte 

ta del av grupprättigheter på samma sätt. Istället föll de inhemska minoriteterna mellan olika 

ansvarsområden och fick endast ta del av punktinsatser, vilket senare uppmärksammas av 

Minoritetsspråkskommittén. Resultatet visar att Sverige under 1970- och 80-talet hade en syn på 

nationella minoriteter som invandrare vilka behöver integreras i samhället. I själva verket hade 

många utav dessa minoriteter vistats i Sverige lika länge, om inte längre, än 

majoritetsbefolkningen. De nationella minoriteterna är med andra ord väl integrerade och målet 

för dem är att få utveckla sin kultur parallellt med majoritetssamhällets institutioner, vilket 

försvåras av att de betraktas som invandrare. 

 

Vikten av att bedöma var grupps omständigheter separat blir tydlig exempelvis vad gäller 

esterna. Esterna har en önskan om att få behålla sin etniska identitet och vill betraktas som en 

minoritet. Samtidigt får gruppen inte stöd som en nationell minoritet, vilket de heller inte anser 

sig vara enligt Europarådets kriterier. Gruppen utgör ett exempel på det faktum att en alltför 

tydlig uppdelning mellan olika kulturella minoriteter riskerar att skapa problem för de grupper 

som befinner sig mellan ett behov av integrering och ett behov av grupprättigheter, eller till och 

med har ett behov av båda typer av politiska åtgärder. Min analys visar att det saknas utrymme i 

den statliga politiken för önskemål från grupperna och gruppens medlemmar att själva välja 

vilken typ av åtgärd som bäst kan passa gruppens behov. De lämpligaste åtgärderna för 

minoriteterna är inget som kan bestämmas genom ett majoritetsbeslut, eftersom varje minoritet 

har så olika önskemål kommer det aldrig finnas ett majoritetsbeslut som passar alla Sveriges 

minoriteter. 

 

Hur motiveras förekomsten eller avsaknaden av gruppspecifika rättigheter i svensk 

politik? 
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Förekomsten av grupprättigheter motiveras framförallt med argument om att grupprättigheter 

behövs för att skapa jämlikhet mellan medlemmar ur minoriteterna och majoritetsbefolkningen. 

Som jag visade i avsnitt 5.4 så gäller detta för såväl invandrade minoriteter som för de nationella 

minoriteterna, och argumentet har använts genomgående under den första, andra fasen och 

tredje fasen, om än på olika sätt. Under den tredje fasen förändras motiven bakom 

grupprättigheter. Jämlikhetsmålet tas bort som ett officiellt mål med svensk invandrarpolitik och 

istället används argumentet att det är viktigt att värna om mångfalden. Samtidigt finns 

jämlikhetsmålet kvar inom den nya integrationspolitiken, men nu uttryckt som ”lika rättigheter 

och skyldigheter för alla oavsett etniskt ursprung”. Formuleringen legitimerar inte längre 

särskilda åtgärder för en viss etnisk grupp. Istället ses politisk jämlikhet som uppnåeligt genom 

generella rättigheter för hela befolkningen, oavsett etnicitet. 

 

I förhållande till de nationella minoriteterna förekommer ytterligare ett motiv för 

grupprättigheter från statens sida, nämligen att Sverige ska värna om internationella avtal. Detta 

argument uppkommer under den tredje fasen. Europarådets konventioner växte fram för att 

skydda och bevara nationella minoriteter, vilka vistats länge i Europa, men som trots detta 

genom historien har saknat inflytande och rätten att uttrycka sin kulturella särart. Sverige tar här 

fasta på konventionernas anda och motiverar valet av minoriteter, och valet av åtgärder för dessa, 

till stor del på grund av konventionernas uppmaning till stater att ta sitt ansvar och gottgöra för 

historiska oförrätter. 

 

Att analysera motiven bakom avsaknaden av grupprättigheter har varit en svårare uppgift, då 

dessa motiv ofta är dolda och sammanvävda med risker för andra samhällsproblem. Okin tar upp 

risken för förtryck av framförallt kvinnor i tilldelandet av grupprättigheter. Kvinnor är oftast de 

med minst makt i en minoritetskultur (precis som i en majoritetskultur) och därför riskerar 

särskilda grupprättigheter för minoriteter att styras till fördel för männen i kulturen, vilket i 

förlängningen kan leda till icke jämställda och förtryckande praktiker. Okins tanke att 

grupprättigheter leder till förtryck inom minoritetsgruppen återfinns inom den svenska invandrar- 

och integrationspolitiken, vilket delvis förklarar den negativa inställningen till grupprättigheter 

för invandrare. Exempelvis skrivs det i utredningarna under den andra fasen att kultur måste 

begränsas till en snäv innebörd, och att det statliga stödet till olika kulturer inte ska fokusera på 
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seder och bruk utan snarare på kulturella aktiviteter. Det skrivs också att kvinnor och mäns 

jämställdhet och barns rättigheter alltid kommer i första rum, och att det i dessa frågor inte finns 

någon valfrihet i förhållande till kulturella skillnader. Under den tredje fasen är staten tydlig med 

att påpeka att särregler inte ska tillämpas för invandrare (se avsnitt 5.3). Alla dessa argument 

tyder på en rädsla för att grupprättigheter i form av särregler för invandrargrupper ska leda till en 

inskränkning i kvinnor och barns friheter. 

 

Kymlicka är av en annan åsikt än Okin. Han menar att grupprättigheter kan införas så länge det 

handlar om externa skydd, och inte att tillämpa särregler inom minoritetsgruppen. Särregler kan 

rättfärdiga illiberala praktiker, men denna fara gäller inte för alla grupprättigheter. Jag menar 

dock precis som Okin att distinktionen mellan externa skydd och särregler är svår att dra i 

praktiken, vilket helt klart är en brist med Kymlickas teori. Samtidigt visar empirin att den 

svenska staten fortfarande anser att särskilda åtgärder behövs för invandrare, vilket tyder på att 

den politiska jämlikheten mellan grupper, snarare än inom minoritetsgrupper, anses väga upp för 

potentiella negativa effekter av grupprättigheter i det svenska fallet. Det jag dock ställer mig 

extremt kritisk till i svensk politik är att risken för ojämlikheter inom gruppen endast lyfts fram i 

förhållande till invandrargrupper och inte till de nationella minoriteterna. Det bygger på en 

föreställning hos staten att invandrare, och framförallt senare tidens invandrare från allt mer 

avlägsna länder, skulle vara mer illiberala än andra minoriteter och än det omgivande samhället. 

Tanken att Sverige (och andra västerländska demokratier) är ett jämställt och jämlikt land, utan 

problem med kvinnoförtryck och patriarkala strukturer är befängd. Okins teori uppvisar också en 

viss etnocentrism, för även om hon påpekar att illiberala praktiker förekommer även inom 

majoritetsbefolkningen i västvärlden, så menar hon samtidigt att dessa praktiker är ännu 

vanligare inom diverse minoritetskulturer. Det är också en grov generalisering och 

homogenisering från Okins sida att tala i termer av minoritetskulturer som om dessa vore 

likadana. 

 

Ytterligare en faktor som förklarar avsaknaden av grupprättigheter i förhållande till 

invandrargrupper är den spänning som finns mellan att å ena sidan stödja utvecklandet av var 

etnisk grupps kulturella särart och å andra sidan integrera nyanlända invandrare snabbt i 

majoritetssamhällets institutioner. I Sverige har en bristande integrering av nyanlända invandrare 
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delvis förklarats av invandrarpolitikens fokus på att stödja utvecklandet av en kulturell identitet. I 

analysavsnitt 5.5 visade jag att politiken läggs om mot integrering för att tidigare politik har 

bidragit till en ökad etnisk segregering. Men Kymlicka menar att till skillnad från i fallet med de 

nationella minoriteterna står inte invandrares bevarande av sin kulturella identitet i strid med 

deras institutionella integrering i majoritetssamhället. Det visar sig i kraven från de nationella 

minoriteterna att dessa önskar vissa egna institutioner, exempelvis samerna som kämpar för ett 

eget parlament och i Europarådets konventioner där det står att myndigheter ska bemöta 

minoriteterna på deras språk m.m. Men sådana krav har inte yttrats från invandrargrupper. Där 

har istället krav på stöd till kultur och språk inom ramen för majoritetssamhället institutioner 

yttrats. Det finns en vilja framförallt hos invandrare att integrera sin egen kultur ihop med 

majoritetens kultur, snarare än att leva sida vid sida oberoende av varandra. Det förefaller 

motstridigt från statens sida att först påpeka att en bristande integrering inte bör förklaras genom 

kulturella skillnader, för att sedan ändå hävda att majoritetssamhället måste anpassa sig till 

kulturella skillnader för att invandrare ska kunna integreras. 

 

Till sist visar analysen att avsaknaden av grupprättigheter kan förklaras med en uttalad risk för 

ökad främlingsfientlighet i samhället i kombination med en stigmatisering av invandrare. Det 

skrivs att för mycket fokus på kultur riskerar att låsa fast människor till sin kultur. Exempelvis 

visade jag i analysavsnitt 5.4 hur staten skriver att föreställningen att invandrare endast företräder 

”invandrarståndpunkter” måste brytas. Men vid en jämförande analys av invandrarpolitiken och 

minoritetspolitiken visar det sig att statens förutsägelser om politikens effekter inte 

nödvändigtvis stämmer. I fallet med de nationella minoriteterna har ett erkännande och 

framhävande av deras kultur, inte ett undertryckande, bidragit till en positiv självbild hos 

minoriteterna. Grupprättigheter kan således bidra till en positiv etnisk identitet, vilket blir tydligt 

i förhållande till de nationella minoriteterna. Ett erkännande kan också i sig verka integrerande 

på så sätt att majoritetssamhället nu får information om minoriteternas kultur. Information kan 

bidra till att en nyfikenhet och en förståelse uppstår hos majoritetsbefolkningen, snarare än en 

spridning av myter och fördomar om kulturer som tycks främmande. Erfarenheterna visar att 

framhävandet av kultur faktiskt kan bidra till att motverka främlingsfientlighet. I detta avseende 

har min undersökning bidragit till en viktig insikt i statens behandling av etniska minoriteter, 

nämligen att statens synsätt påverkar människors föreställningar om minoriteter, oavsett 
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minoritetstillhörighet och typ av minoritet. Mörkenstam har tidigare visat detta i förhållande till 

den samiska befolkningen. Men jag menar att slutsatserna är av vikt för alla minoriteter i 

Sverige. 

 

Varför har invandrargrupper respektive nationella minoriteter fått olika rättigheter? 

I analysen visade jag att en successiv uppdelning skett i statlig politik mellan nationella 

minoriteter och övriga minoriteter. Analysen visar vidare att det är själva kategoriseringen i 

nationella minoriteter och övriga grupper som påverkat utformningen av politiken och 

tilldelandet av rättigheter sedan 1970. Ett antal faktorer har spelat in. 

 

För det första förekommer en konflikt mellan en inhemsk syn på minoriteter som inte korrelerar 

med den utländska synen på minoriteter. Kategorierna nationella minoriteter (national 

minorities) och invandrargrupper (immigrant groups) har influerats av en internationell norm för 

hur stater ska betrakta sina etniska minoriteter där Europarådet, FN och OSSE har skiljt på dessa 

två typer av minoriteter. Spänningen mellan det inhemska och utländska synsättet på minoriteter 

uppmärksammas tidigt i den svenska invandrarpolitikens historia. I IPOK-80 uppmärksammar 

utredarna att det förekommer en annorlunda syn på minoriteter i internationella konventioner, 

där en minoritet definieras som autoktona (ursprungliga) minoriteter, snarare än 

invandrargrupper. 1986 beslutar Riksdagen om att ändra definitionen av begreppet minoritet till 

att gälla just ursprungliga minoriteter. Skillnaden markeras ännu tydligare under den tredje fasen 

då invandrarpolitik övergår till integrationspolitik och en särskild minoritetspolitik utformas. Det 

menas att invandrarpolitiken aldrig varit till för inhemska minoriteter utan att dessa fått ta del av 

punktinsatser. Samtidigt försvinner aldrig de grupprättigheter som infördes för invandrare på 

1970-talet. Dessa rättigheter kommer senare att utgöra en grundbult i den nationella 

minoritetspolitiken (se analysavsnitt 5.5). 

 

För det andra har utformningen av rättigheter åt minoriteter påverkats av den dialog som staten 

fört med minoritetsföreträdare. Genom att studera remissvar främst från minoriteters 

riksorganisationer har jag kunnat se en konflikt mellan statens utformning av politiken och 

minoriteternas egen vilja över hur minoritetspolitiken ska vara utformad. Flera grupper efterlyser 

tidigt en särskild minoritetspolitik. Sverigefinnarna är det tydligaste exemplet. Vissa grupper vill 
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behålla sin särställning även institutionellt. Här är det tydligaste exemplet samerna som länge 

önskat en särskild urfolkspolitik och ett självbestämmande genom ett eget parlament. Sametinget 

blir verklighet under den andra fasen för samerna. Även om varken samernas eller 

sverigefinnarnas önskningar uppfylls till fullo så styrker det ändå resultatet att gruppernas egna 

önskningar absolut kan påverka statlig politik. 

 

Till sist har föreställningen hos staten om grupperna som invandrare eller nationell minoritet 

bidragit till att ge grupperna olika rättigheter. Jag visade i analysen på en konflikt mellan statens 

synsätt och minoriteternas självbild. Statens bild av grupperna har kunnat ändras till viss del av 

att minoriteterna går i dialog med staten. Samtidigt verkar inte påtryckningar från 

minoritetsorganisationer alltid vara tillräckligt. Det finns fortfarande djupt rotade föreställningar 

om vilka grupper som kan anses vara minoriteter, trots att såväl de objektiva, som det subjektiva 

kriteriet för vad som kännetecknar en minoritet är uppfyllda (se analysavsnitt 5.2). I fallet med 

de döva anses inte de dövas språk vara bundet till en särskild etnisk kultur. Synen ändras inte 

trots protester och påtryckningar från Sveriges dövas riksförbund vilka menar att dövhet är en 

kultur. Likaså viljan från vissa grupper att bli kallade minoriteter, om än inte nationella 

minoriteter, hörsammas inte, utan minoritetsbegreppet är, efter beslutet år 1986, förbehållet 

autoktona minoriteter. Som jag diskuterade i analysavsnitt 5.2 gick flera remissinstanser, 

däribland universitet, i god för att jiddisch och meänkieli var att beteckna som minoritetsspråk 

och efter detta ändrades den första bedömningen av språkens status. En tydlig slutsats är således 

att det, utöver minoriteternas egna påtryckningar, också krävs etablerade ”svenska” institutioner 

för att ändra statens synsätt. Ingen etablerad svensk institution gick in och företrädde de döva i 

sin kamp för minoritetsstatus, vilket resulterade i att deras egna protester inte heller togs någon 

hänsyn till av staten. Beror detta på att de dövas argument är orimliga eller beror det på att inte 

tillräckligt många döva har mobiliserat sig och finns representerade inom majoritetssamhället 

institutioner? Det är möjligt att de döva inte hade ansetts vara en minoritet oavsett uppbackning 

från universitetsvärlden. Men forskare har intentioner och intressen, vilket innebär att om en viss 

grupp inte finns representerad hos forskarsamfundet kommer denna också bli osynlig i forskares 

lobbying gentemot staten. I vissa fall går staten emot forskarnas slutsatser, men i fallet med 

synen på meänkieli och jiddisch som minoritetsspråk följde staten forskarnas bedömning. I fallet 

med de döva saknades helt en bedömning. 
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För att sammanfatta så har det funnits en vilja hos staten att införa grupprättigheter. Men alla 

minoriteter kan omöjligt ta del av lika långtgående rättigheter. Därför har statens vilja att införa 

grupprättigheter främst kanaliserats mot de nationella minoriteterna. Upplägget av politiken i en 

politik för invandrare och en för nationella minoriteter härstammar från en utländsk modell i 

form av Europarådets konventioner (men även till viss del FN och OSSE). Men det exakta valet 

av minoriteter har, utöver utländska normer, påverkats framförallt av statens föreställningar om 

minoriteterna i kombination med minoriteternas förmåga att främja sin sak. 

 

Vilken bild av minoriteterna förmedlas i statlig politik? 

Vad har då den nuvarande uppdelningen i minoritetspolitik respektive integrationspolitik lett till 

för grupperna själva? I mitt syfte har det inte ingått att beskriva konsekvenserna av 

implementeringen av rättigheterna. Däremot har syftet varit att undersöka konsekvenser i 

meningen vilken bild av grupperna som förmedlas i statlig politik. Svaret är att generellt sett 

förmedlas en mer positiv bild av de nationella minoriteterna och en mer negativ bild av 

invandrargrupper. I analysavsnitt 5.7 pekade jag på att grupprättigheter åt nationella minoriteter 

överlag beskrivs i positiva termer och som en given rättighet för dessa fem grupper. Diskursen 

som romerna beskrivs inom är här ett undantag, men möjligtvis håller även detta på att förändras. 

Grupprättigheter åt invandrare tonas ner på grund av den förväntade negativa effekten detta 

kommer få för personerna i fråga. ”Säråtgärder” kommer bidra till en ökad främlingsfientlighet 

och ett ökat utanförskap för personerna i fråga. Men i detta inser inte staten, att införa 

grupprättigheter för invandrare, och beskriva dessa som ”åtgärder”, är mer stigmatiserande än att 

tala i termer av sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. Det rör sig om mänskliga 

rättigheter att leva ett värdigt liv. 

 

Min jämförelse av hur invandrare respektive nationella minoriteter beskrivs visar att själva 

kategoriseringen inte nödvändigtvis behöver resultera i en negativ bild varken för minoriteterna 

själva eller för majoritetssamhället. Under rubrik 5.6 i analysen visade jag att erkännandet av de 

nationella minoriteterna har bidragit till en positivare självbild, och att erkännandet var 

välkommet från minoriteternas sida. Men varför bidrar just kategoriseringen av invandrare 

fortfarande till en negativ bild av gruppen? Mitt svar är att det beror på att kategorin invandrare 

inte nyanseras. Dels klumpas personer från många olika länder ihop under en heterogen kategori, 
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dels beskrivs kategorin främst i förhållande till ökad marginalisering och utanförskap i samhället, 

snarare än som positiva resurser som utvecklar samhället. Ingen person vill beskriva sig som 

medlem av en grupp förknippad med marginalisering. Även om det finns strukturella problem så 

finns det en risk i att utmärka dessa för en viss grupp, speciellt för en så oerhört heterogen grupp 

som ”invandrare” eller utlandsfödda. Till viss del ändras den statliga diskursen under politikens 

tredje fas då staten poängterar att mångfald numera är en naturlig del av majoritetssamhället. 

Men samtidigt poängterar regeringen att mångfald ställer krav på anpassning från 

majoritetssamhället sida, vilket tyder på att det fortfarande finns en idé hos staten att 

majoritetssamhället inte är en del av några problem, utan snarare är lösningen då 

majoritetsbefolkningen är den grupp som anpassar sig till invandrarna. Det är ett tankesätt som 

funnits sedan invandrarpolitikens införande och som fortfarande finns inom 

integrationspolitiken. 

 

En ytterligare politiskt svår fråga är om särskilda åtgärder ska finnas inom en särskild politik för 

invandrare, precis som för de nationella minoriteterna, eller om åtgärderna ska rymmas inom 

ramen för den generella politiken? Under den första och andra fasen hade politiken mer 

karaktären av särskild än generell. Men under den tredje fasen är statsmakten tydlig med att 

invandrare ska inkluderas i majoritetssamhället och inte längre betraktas som minoritetsgrupper. 

Invandrare ska betraktas som en naturlig del av den alltmer mångkulturella 

majoritetsbefolkningen. Men med ett sådant mål följer också ett krav på majoritetssamhället att 

inte fortsätta tro att svenskar är ett homogent folk. Fortsätter staten att förutsätta detta genom att 

ständigt skriva i termer av majoritetsbefolkning och invandrare/utlandsfödda, ett ”vi och dom”, 

riskerar till sist fler och fler människor att stängas ute från statens beskrivning av 

majoritetsbefolkningen. Endast de invandrare som vill anpassa sig kulturellt, eller åtminstone 

accepterar en viss grad av assimilering, dvs. ett undertryckande av sin etniska bakgrund, kommer 

då att kunna vara en del av majoritetsbefolkningen. Strategiska insatser mot utanförskapet är 

säkerligen nödvändiga, men genom att inte behandla dessa enbart inom respektive sakområde, 

exempelvis arbetsmarknadspolitik, bostadspolitik, skolpolitik m.m., riskerar invandrare ändå att 

pekas ut som roten till deras eget utanförskap. I en verkligt generell politik behövs ingen 

integrationspolitik. Ett annat scenario skulle förstås vara att välkomna förekomsten av 

grupprättigheter, men att då benämna rättigheterna just som rättigheter och inte åtgärder. 
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Anpassning är tillsammans med åtgärder och insatser stigmatiserande begrepp. Rättigheter 

verkar inte stigmatiserande, eftersom begreppet legitimerar en självklar politik, snarare än något 

särskilt och utöver en generell politik. Erfarenheterna i förhållande till de nationella 

minoriteterna visar också att en rättighetsdiskurs bidrar till att grupperna själva börjar se sin 

etniska identitet som en källa till stolthet snarare än upphov till skam. 

 

Vidare har min analys (se avsnitt 5.6) visat på en risk för en konkurrens mellan 

minoritetsgrupperna i tilldelandet av rättigheter. Mörkenstam menar här att debatten om 

grupprättigheter inte ska föras genom att ställa olika grupper mot varandra, utan att debatten 

tvärtom bör ses som en gemensam kamp för alla minoriteter mot majoritetssamhällets dominans. 

Det är farligt, menar Mörkenstam, att som Kymlicka motivera grupprättigheter genom att 

hänvisa till kulturens värde, snarare än gruppens krav på rättvisa. Kymlicka menar dock att olika 

grupper kan ställa olika krav just för att vissa minoriteter har en historia inom landet av att ha 

missgynnats. Detta är så pass inbyggt i kulturen och gruppens historia att det också blir ett krav 

från gruppen efter rättvisa på grund av ett historiskt förtryck. Gruppens historia legitimerar 

således att minoriteterna gynnas nu. I materialet har jag funnit stöd för både Mörkenstams och 

Kymlickas idéer. Kymlickas uppdelning av nationella minoriteter och invandrargrupper har som 

nämnt blivit den rådande modellen för Sverige under 2000-talet. Samtidigt har tilldelandet av 

grupprättigheter till viss del motiverats genom att hänvisa till kultur utan att i det lyfta fram 

gruppens historia. Som jag visade i avsnitt 5.4 så hänvisar 2008 års regering till att de nationella 

minoriteternas språk måste skyddas för att Europas kulturella arv ska föras vidare och språken 

inte ska dö ut. Statusen som nationellt minoritetsspråk riskerar här att bli det som i sig 

legitimerar grupprättigheter, snarare än gruppens och språkens historia som hittills är det 

argument som främst använts för att motivera grupprättigheter. Men för framtiden kan det bli 

aktuellt för staten att komma ihåg att kulturer är flytande och i ständig förändring. Det kanske 

inte är de minoriteter som idag har flest legitima krav för grupprättigheter som kommer ha det 

om 50 eller 100 år. I ett sådant läge kommer motiven bakom rättigheterna som tilldelas att 

behöva revideras. Om det inte görs, öppnar det upp för en politik som bygger på att den starkaste 

och högst skrikande gruppen ”vinner”. 

 



84 

 

Avslutningsvis, att kultur och etnicitet är viktigt för människors identitet råder det inga tvivel 

om. Men hur vi människor bäst ska få utrycka vår kulturella identitet råder det definitivt tvistade 

läror om. Denna uppsats har visat på ett par olika perspektiv. Politiken för de nationella 

minoriteterna har sedan år 2000 börjat möjliggöra för kollektiva uttryck för medlemmarnas 

kultur. Politiken för invandrargrupper, däremot, har rört sig alltmer mot ett synsätt som kan 

liknas vid den officiella synen på religion, nämligen att kulturuttryck är individuellt och ska 

kunna speglas i samhället oavsett grupptillhörighet. Staten ska varken främja, eller förhindra, en 

viss kultur. Saten ska vara kulturellt sekulär om man så vill. Men kan kultur, och religion för den 

delen, vara helt individuellt? Och är en stat som speglar landets mångfald en kulturellt neutral 

stat? Om kultur individualiseras och staten verkligen lyckas med målet att spegla landets 

mångfald och olika kulturella tillhörigheter, kommer inte grupprättigheter för minoriteter 

behövas längre? Dessa och liknande frågor lämpar sig som ingångar för framtida forskning. I 

min mening behövs det mer forskning kring kulturens roll i alltmer individualistiska 

västerländska samhällen. Vad betyder kultur för människor och hur ska en stat som vill 

eftersträva demokrati och jämlikhet för alla sina medborgare utforma politiken för att bäst uppnå 

dessa mål? 
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Analysfrågor 

Nedan följer de preciserade frågeställningar som jag ställt till texten under respektive 

frågeställning. 

Vilka minoriteter har kommit i fråga för gruppspecifika rättigheter i svensk politik och 

hur motiveras valet av dessa? 

Vilka grupper beskrivs i de statliga utredningarna, propositionerna och riksdagsdebatterna som 

minoriteter? 

Vilka organisationer finns representerade bland de remissinstanser som är knutna till olika 

minoriteter? 

Reflekterar författarna till de undersökta utredningarna, propositionerna och lagarna eller 

riksdagspolitiker kring varför dessa grupper är aktuella för att tilldelas olika grupprättigheter, och 

vad ger de i så fall för motiv? 

Hur motiveras förekomsten eller avsaknaden av gruppspecifika rättigheter i svensk 

politik? 

Vilka centrala grupprättigheter införs i svensk statlig politik mellan 1970-2010? 

Förklaras det varför grupprättigheter ska införas för en viss grupp eller inom ett visst 

politikområde? 

I de fall då grupprättigheter inte anses behövas, motiveras detta och i så fall hur? 

Varför har invandrargrupper respektive nationella minoriteter fått olika rättigheter och 

vilka konsekvenser har detta fått? 

Ges någon förklaring i materialet till det politiska beslutet att tilldela fem minoriteter rättigheter 

vilka övriga etniska minoriteter inte tilldelas? 

Vad baserar beslutsfattarna sin avgränsning av nationella minoriteter på för kriterier? 


