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This is a study witch examines the national minorities relations to authorities and DO’s report of 

discrimination within the educational establishment. The purpose of this essay is to illustrate and 

highlight the national minorities’ thoughts according to DO’s report, and approach the problem 

with the minorities trust for authorities. In this essay I present recommendations and proposals 

on how these authorities should work to approach the trust issue, according to my knowledge on 

the subject. The theories which are applied on the empiric material are based on Niklas 

Luhmanns theories and also of Kieran O’Hara’s thoughts of trust as a facilitator and as an 

enabler to achieve goals and maintain a nourishing collaboration. This is a qualitative 

exploratory study which is based on interviews with central organisations within the national 

minorities. To sum up the result of this study, the empiric material shows a very positive attitude 

towards DO:s report, but there is also a general distrust amongst the national minorities against 

these authorities. To address the issue of distrust against them, the authorities should establish 

improvements. Such as social representation, intimate knowledge of both parties, take action to 

reach out and nurture the relations that are essential for the minorities in order to trust and 

cooperate with the authorities. Only then can they obtain the achievements according to the 

complexity of these problems.
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1. Inledning

År 2000 ratificerade Sverige de nationella konventionerna om skydd för nationella minoriteter 

inom Europa, vilket i Sveriges fall gäller samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. 

De är alla grupper som har ett långt historiskt band till landet, en historia som tyvärr till stor del 

varit färgad av missförhållanden och förtryck. Men i och med erkännandet av dessa fem grupper 

har de numer större möjligheter och rättigheter för att stärka deras ställning i det svenska 

samhället. Diskrimineringsombudsmannen, DO, har dock undersökt dessa gruppers rättigheter 

och hur situationen ser ut i skolan. Ett arbete som resulterat i en rapport som behandlar den 

diskriminering som sker gällande de nationella minoriteterna inom utbildningsväsendet, en 

rapport som kommer att vara grundstommen i denna undersökning. Något som även konstateras 

i denna rapport är problematiken med ett bristande förtroende för myndigheter bland 

minoritetsgrupperna, vilket jag slutligen i detta arbete ämnar undersöka vidare.

   Mitt eget personliga intresse för Sveriges erkända nationella minoriteter väcktes i och med min 

lärarutbildning på Södertörns högskola. Trots att erkännandet skedde år 2000 var det inte förens 

fyra år senare som jag stötte på den för mig helt nya kunskapen om de fem erkända nationella 

minoriteterna. Efter snart fem år på lärarutbildningen har jag fått en relativt god inblick i det 

svenska skolsystemet, och vad jag fortfarande finner besynnerligt är den utbredda okunskap som 

finns gällande de nationella minoriteterna ute i skolorna. Jag tillhör själv ingen av 

minoritetsgrupperna och som representant för majoritetsgruppen i Sverige vill jag mena att 

okunskapen om minoriteterna är utbredd i stora delar av samhället, något som även den tidigare 

forskningen som berörs i detta arbete påvisar. Med denna allmänna okunskap i fokus, känns det 

oerhört viktigt att belysa de nationella minoriteternas situation i samhället och kanske allra 

främst hur situationen ser ut inom utbildningsväsendet. Intresset för att undersöka DO:s rapport 

om diskriminering av de nationella minoriteterna inom utbildningsväsendet väcktes då jag fick 

information om ett i högsta grad vagt visat intresse för rapporten när den lades fram på en 

konferens, detta trots att det fanns väldigt många representanter från de nationella minoriteterna 

närvarande. Detta väckte funderingar om huruvida minoriteterna själva fann något egentligt 

intresse inför debatten. Det kändes därav legitimt att på något sätt försöka kartlägga de nationella 

minoriteternas egen syn på det som skett. 

   Att belysa de nationella minoriteternas situation i skolan känns som en tveklöst viktig aspekt 

för att öka debatten och bidra med tankar gällande hur diskriminering av denna typ skall 

motarbetas. Jag belyser förtroendeaspekten då detta är en viktig faktor att ta hänsyn till gällande 

möjligheterna att nå ut till de berörda minoritetsgrupperna och för att på så sätt skapa förändring. 
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Detta arbete kan förhoppningsvis även förmedla viss kunskap om de nationella minoriteternas 

historia, rättigheter och deras egna tankar om dessa viktiga frågor. Dagens Sverige är inte ett 

homogent och enhetligt land, utan ett land som måste öppna ögonen för det interkulturella 

förhållningssätt som borde prägla vardagen. Det är viktigt att vi belyser de insatser som krävs för 

att förbättra situationen för de olika kulturer och språk som var och en berikar det nya Sverige.  

1.1 Syfte och frågeställning

Mitt syfte är att försöka kartlägga centrala nationella minoriteters organisationers åsikter om 

DO:s rapport om diskriminering av de nationella minoriteterna inom utbildningsväsendet, samt 

att försöka belysa förtroendeaspekten och innebörden av den i förhållande till rapporten och 

myndigheters arbete med dessa minoritetsgrupper. DO nämner själva problematiken med de 

nationella minoriteternas bristande förtroende för myndigheter1, och det vore därför intressant att 

undersöka hur denna förtroendebrist ter sig i förhållande till hur rapporten mottagits av de 

berörda minoriteterna och vad detta har för effekt. 

   Under de mänskliga rättigheternas dagar i Luleå presenterade DO sin rapport om 

diskriminering av de nationella minoriteterna inom utbildningsväsendet.2 Seminariet fick dock 

oerhört liten uppmärksamhet trots att det fanns väldigt många representanter från de nationella 

minoriteterna på konferensen. Och det kan tyckas märkligt att DO:s rapport inte ens når ut till 

dem den borde beröra allra mest, och mitt syfte och min frågeställning utgår ifrån detta ointresse. 

   Det är särskilt förtroendeaspekten jag vill undersöka och se hur pass utbredd den är bland de 

centrala organisationerna som alla på olika sätt samarbetar med myndigheter. Jag vill därför 

försöka ta del utav minoriteternas tankar och synpunkter på denna rapport och undersöka hur den 

mottagits bland grupperna, samt att problematisera vilken innebörd förtroendet kan ha för 

mottagandet och utfallet av myndigheters arbeten, i detta fall DO. Men även att på så sätt utifrån 

vetenskapliga teorier om förtroende ge förslag hur myndigheter kan förändra denna problematik. 

Vad har de nationella minoriteternas centrala organisationer för tankar gällande rapporten och 

hur har den mottagits bland grupperna?

Existerar det låga förtroendet för myndigheter som DO nämner i sin rapport bland de centrala 

organisationerna och i så fall hur tar sig detta uttryck?

                                                
1

Gällande begreppet myndigheter menas majoritetssamhällets statliga och kommunala myndigheter och andra 
auktoritära instanser som i detta fall rör utbildning, i detta arbete är DO ett exempel på ett sådant
2

MR-dagarna hölls år 2008 i Luleå den 13-14 november med nära 4000 deltagare, där ett av konferensens tema var 
”Urfolk och minoriteter”. 
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Finns det tankar bland organisationerna gällande DO:s arbetssätt, kan man ha gjort något 

annorlunda för att på så sätt intensifiera rapportens genomslagskraft?

På vilket sätt bör myndigheter arbeta för att förstärka förtroendet med utgångspunkt från de 

centrala organisationernas egna åsikter om problematiken?

1.2 Teorier

Då jag i min undersökning ämnat analysera förtroendeaspekten i förhållande till DO:s rapport 

om diskriminering av de nationella minoriteterna inom utbildningsväsendet, har jag utgått från 

Niklas Luhmanns teorier om vad förtroende är och vilken effekt den har för 

påverkansmöjligheter och handlingsaktivitet3. DO menar själva, som tidigare nämnt, att det 

bristande förtroendet hos minoriteterna gentemot myndigheter innebär svårigheter för dessa 

myndigheters arbete. Syftet med DO:s rapport är bland annat att öka de nationella minoriteternas 

egenaktivitet, vilket kan tyckas svårt om det bristande förtroendet bland grupperna sätter stopp 

för denna ambition. Det är därför min avsikt att applicera de teorier som följer nedan på de 

tankar och reflektioner som ges uttryck för i det empiriska materialet, för att på så sätt kunna 

problematisera och belysa förtroendeaspektens betydelse för mottagandet av DO:s rapport och 

arbete. 

   En utförlig analys om förtroende som social mekanism ges i boken Förtroende – en mekanism 

för reduktion av social komplexitet, där dessa teorier utvecklas. Luhmann menar att förtroende är 

grogrunden för att all typ av samverkan skall kunna ske och hävdar samtidigt att:

Förtroende är inte världens enda fundament; men en mycket komplex och ändå strukturerad föreställning om 

världen inte kan konstitueras utan ett tämligen komplex samhälle, och ett sådant inte utan förtroende.4

Detta förtroende tar sig i olika uttryck, men utgår från samma förtroendeskapande process, som 

förklaras likvid en supererogatorisk handling. En handling som ”utan att svara mot en plikt 

bedöms som förtjänstfull och inger aktning”, vari grundstenen ligger för att förtroende ska kunna 

uppstå. Enligt Luhmann så ligger det supererogatoriskas funktion i att det omvandlar 

uppkomstbetingelser till bevarandebetingelser, vilket är kravet för att förtroende skapas5. 

   Luhmann talar även om förtrogenhet som grund för förtroende, där förtrogenheten är en 

väsentlig faktor om man hyser förtroende eller ej. Man litar med andra ord hellre på den man 
                                                
3

Niklas Luhmann (1927-1998) var professor i sociologi och har under sin livstid skrivit över 60 böcker. 
4

Luhmann, 2005, s. 168
5

Ibid. s. 78
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känner till och är förtrogen med, än på främlingen.6 Men det finns ytterligare faktorer som spelar 

in, där motiven bland annat är konkreta garantier för att förtroendet inte bryts, samt den 

personliga riskberedskapen, det vill säga hur pass villig man är att riskera att det förtroendet man 

ger sviks. Förtroende är alltså i allra högsta grad förknippat med en riskfaktor, som enligt 

Luhmann kan förorsaka stor skada:

Förtroende är följaktligen alltid relaterat till ett kritiskt alternativ, där ett svek av förtroende kan åsamka större 

skada än den fördel förtroende kan ge upphov till.7

Sanktioner kan dock underlätta för att förtroende ska kunna uppstå trots dessa risker. De har en 

väsentlig funktion för förtroendeskapandet, då de bidrar till att minska riskerna att svek gör stor 

skada. Finns vetskapen om att sanktioner finns dit tredje part kan vända sig i händelse av 

förtroendesvek skapas en trygghet som kan bidra till att förtroende inleds.8 Detta påpekas även i 

Kieran O’Haras Trust: from Socrates to spin, där författaren diskuterar vikten av 

sanktionsmöjligheter, att en institution som är beroende av en fungerande samarbete baserat på 

förtroende måste ha dessa faktorer för att lyckas:

In order to be credible as a guarantor of trust, an institution must have decent sanctions up its sleeve.9

Att förtroende inleds har även kopplingar till hur den andre ges möjligheter till självpresentation 

och dess möjligheter. Grundregeln menar Luhmann är att den som vill erhålla förtroende måste 

ta del i det sociala livet hos den andre, samtidigt som dennes förväntningar måste byggas in i den 

egna självpresentationen. Man kan med andra ord inte kräva förtroende, utan det personliga 

förtroendet (gäller även i andra fall så som systemmekanismer) är beroende av möjligheten att 

skapa relationer. Luhmann skriver:

Därför är det inte förvånande att förtroende i första hand och framför allt visas den andra människan, i det man 

uppfattar henne som en personlighet, som ordnande och icke godtyckligt centrum i ett handlingssystem och som 

någon man kan komma överens med. Förtroende blir då den generaliserande förväntningen att den andre 

kommer att hantera sin frihet, sin skrämmande potential av handlingsmöjligheter, i enlighet med personlighet 

                                                
6

Luhmann, 2005, s. 59
7

Ibid. s. 44
8

Ibid. s. 66
9

O’Hara, 2004, s. 90
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han presenterat som sin och gjort socialt synlig. Värd förtroende blir den som håller fast vid vad han medvetet 

eller omedvetet meddelat om sig själv.10

Vad gäller handlingsaktivitet är förtroendet en oerhört viktig aspekt. Den handlingsaktivitet som 

är uppnåelig påverkas i stor grad om aktören hyser förtroende eller ej. Saknas förtroende 

omintetgörs möjligheter att uppfylla det man vill genomföra, därav är förtroende oumbärligt för 

ett ökat handlingspotential. Luhmann menar att man i dessa fall, där systemets möjligheter att 

tillgodose krav eller liknande omintetgörs på grund av bristande förtroende, måste med hårdhet 

fatta tydligare beslut om prioritering om dessa fall, vilket i sin tur kan leda till möjliggörande av 

dessa krav.11 Precis som Luhmann menar O’Hara att förtroende blivit mer angeläget i dagens 

moderna samhälle. Där ligger grunden i att lyckas som både som organisation och som 

privatperson:

Trust makes us more likely to achieve our goals. In the grim jargon of the new century, it is an enabler, a 

facilitator.12

Utan denna faktor blir det därför svårt att påverka och förändra handlingsmöjligheter och 

eventuellt uppsatta mål. 

   Förtroendets motpol är enligt Luhmann misstron, men är dock inte enbart motsatsen utan 

samtidigt en funktionell ekvivalent till förtroendet vilket innebär att man av det skälet både kan 

och måste välja mellan antingen förtroende och misstro. Vad gäller misstron, medför detta 

destruktiva strategier, såsom avståndstagande och kampstrategier och där misstron även ligger 

till grund för den fientlighet som skapas. Vad som är intressant att nämna är det faktum att den 

som hyser misstro, kan räkna med möjligheten att återigen bli bedragen om detta tidigare skett. 

Luhmann beskriver detta som en form av positiv förväntan där man förväntar sig att man ska bli 

illa behandlad.13 Misstron erbjuder även färre läromöjligheter, och skulle medvetenheten om 

misstrons negativt medförda aspekter var större, skulle detta kunna motarbetas och istället leda 

till mer positiva relationer där eftersträvansvärda förändringar kan uppstå, vilket Luhmann 

utvecklar:

                                                
10

Luhmann, 2005, s. 69
11

Ibid. s. 102
12

O’Hara, 2004, s. 14
13

Luhmann, 2005, s. 128
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Istället för att väpna sig mot den andres oberäknelighet i den fulla komplexiteten av alla möjligheter, kan man 

också försöka reducera komplexiteten genom att koncentrera sig på att utveckla och bevara ömsesidigt 

förtroende och handla mer meningsfullt med avseende på detta snävare definierade problem. Om medvetenheten 

om detta var större, kan det antas att de möjligheter som här öppnas skulle kunna utnyttjas bättre.14

Problemet är även samtidigt, att den som ser sig vara föremål för denna misstro, sällan är 

benägen att betrakta sig själv ur den andres perspektiv och söker heller sällan orsaken hos sig 

själv. Utan skulden för den misstro som riktas brukar ofta ges den andre, vilket i sin tur även 

försvårar möjligheterna att omvända detta negativa förhållningssätt15. Det finns med andra ord 

mycket att ta hänsyn till gällande både förtroende och misstro, då det gäller möjligheten till 

effektivitet bland organisationer och optimera hur pass vida alla parter känner sig delaktiga och 

har inflytande i det som förväntas eftersträvansvärt. 

   Vad som även känns relevant att ta upp, är det faktum att förtroende som fenomen kan vara 

svårt att studera, då det är så beroende på olika faktorer. Det är med andra ord ett relativt 

komplext fenomen, som bör ses till sin kontext, i detta fall till denna undersökning samt de olika 

medverkande parterna. O’Hara kommenterar just detta faktum, att förtroendet i sig står i relation 

till många olika sociala fenomen:

Trust is also ubiquitous, it is very difficult to study it in the abstract, because it interacts with so many other 

social phenomena. Because of that it is essential to look at it in its context.16

1.3 Metodbeskrivning 

Detta är en kvalitativ explorativ undersökning, där jag genom intervjuer med berörda parter skall 

försöka kartlägga och illustrera de tankesätt och intentioner som representeras bland 

intervjuobjekten i förhållande till frågeställningen, för att sedan analysera dessa utifrån 

vedertagna teorier.

   Jag har i denna undersökning valt att kontakta de nationella minoriteternas riksorganisationer 

som finns runt om i landet. Informanterna arbetar på något sätt med minoritetsfrågor och 

utbildning, samt är aktiva inom respektive organisation. Förfrågan om medverkan i intervju har 

skickats ut till totalt 22 centrala organisationer för de nationella minoriteterna. 

                                                
14

Luhmann, 2005, s.116
15

Ibid. s. 133
16

O’Hara, 2004, s. 23
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   Intervjufrågor har mailats ut till respektive informant, varpå senare tid för telefonintervju 

fastställts. Att formen för intervju utformades på detta sätt var efter begärt önskemål från 

majoriteten av informanterna själva, då detta var det bästa logistiska sättet för att genomföra 

intervjuerna i och med att de befunnit sig på olika orter i Sverige, samt att många av 

informanterna hade tidsbegränsat utrymme för att ha möjlighet att medverka i undersökningen. 

En intervju har dock på informantens begäran skett via ett personligt möte, samt en intervju med 

skriftliga svar via mail. De medverkande organisationerna i undersökningen har varit: FRIS 

(Finlandssvenska Riksförbundet i Sverige), SFRF (Sverigefinska Riksförbundet), Svenska 

Samernas Riksförbund, Sverigefinska delegationen, STR-T (Svenska Tornedalingars 

Riksförbund – Tornionlaaksolaiset), Riksförbundet Romer i Europa och Stockholms judiska 

församling. 

   Arbetet med att försöka få organisationerna att medverka i denna undersökning blev något 

svårare än trott. Väldigt många organisationer ansåg sig ha för lite kunskap om problemområdet 

och jag slussades många gånger runt inom olika organisationer utan att få några egentliga svar. 

Det har därför tyckts vara svårt att få kommentarer om rapporten. Informationen om rapporten 

bland de olika organisationerna var väldigt låg, vilket påvisades då många av de 

informationsansvariga inte hade någon vetskap om DO:s arbete. Detta resulterade i att många av 

de som medverkat i intervjuerna på något sätt själva har haft en relation till rapporten, några har 

själva suttit med i referensgruppen och arbetat med DO tidigare. Detta anser jag dock inte vara 

något hinder, utan det har varit av största vikt att få ta del av de reflektioner som finns gällande 

rapporten och förtroendeaspekten utifrån informanter som i faktum samarbetat med DO. Men 

vad som bör påpekas är dock att denna undersökning inte på något sätt kan anses vara 

representativ för hela minoritetsgruppen, utan enbart den del som arbetar aktivt inom centrala 

organisationer. En intressant aspekt kan därför vara att ha den stora massan av de nationella 

minoriteterna i åtanke. Det finns även en tidsaspekt som bör belysas, då rapporten lades fram i 

början på november månad år 2008. Detta kan ha en viss inverkan på möjligheterna att få 

kommentarer angående rapporten, då den är relativt ”ny” på marknaden. Men jag anser dock inte 

att detta är ett problem, då de medverkande informanterna gett tillräcklig information för att 

driva min undersökning vidare. 

   Intervjufrågorna är utformade som öppna frågor, det vill säga frågor där informanten har stor 

frihet att svara på det sätt de själva finner lämpligt. På så sätt finns det även möjlighet att få reda 

på saker som jag tidigare inte tänkt på. Dessa frågor är även lämpliga då intervjufrågorna varit av 
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en lite mer komplicerad karaktär som inte har några självklara svar.17 Att utforma frågorna på 

detta sätt har även känts relevant med tanke på att intresset ligger i att försöka få informantens 

unika åsikt gällande detta arbetes frågeställning. Detta innebär dock en mycket större mängd 

empirisk data som skall bearbetas, men då intervjuantalet varit begränsat har detta varit möjligt 

att genomföra. Då jag utifrån intervjuerna söker finna känslolägen och attityder skulle en mer 

strukturerad intervjuform inte ge samma utfall som jag behövt för att genomföra min 

undersökning och tyda de tankar som finns gällande min frågeställning och mitt syfte. 

   För att försöka tyda de tankar som mitt empiriska material ger uttryck för är ambitionen att 

göra en kvalitativ analys av intervjumaterialet genom ett hermeneutiskt perspektiv. En kvalitativ 

analys innebär mer än att bara beskriva ett fenomen, utan genom reflektion skall jag försöka 

abstrahera kring det som blivit beskrivet i mitt intervjumaterial.18 Den kvalitativa ansatsen 

innebär därav att söka fånga det subjektivistiska och det unika. Det hermeneutiska tolkandet 

innebär samtidigt att närma sig forskningsobjektet utifrån en egen förförståelse. Denna 

förförståelse blir på så sätt bli ett verktyg i min analys:

Den hermeneutiske forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse.

Förförståelsen, de tankar, intryck och känslor och den kunskap som forskaren har, är en tillgång och inte ett 

hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet.19

Förhållningssättet i min analys blir därav att försöka stå i en inre relation till mitt 

undersökningsmaterial och med subjektivitet och inlevelse försöka tolka den samt att bli en del 

av den verklighet som jag studerar. På så sätt kartlägga de gemensamma drag som finns bland de 

olika nationella minoriteterna samt att därefter gå in djupare in i vissa bitar i det empiriska 

materialet allt i förhållande till de Luhmanns teorier om förtroende. Ambitionen är därefter att 

försöka förstå dessa bitar var för sig och sedan ställa dessa i relation till varandra, min 

frågeställning och till den belysta förtroendeaspekten.20
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1.4 Begreppsdefinition

De begrepp jag använder mig av i detta arbete kan tyckas vara relativt allmängiltiga, men jag vill 

dock förtydliga dessa begrepps innebörd och då vad jag syftar till när jag använder mig utav 

dessa. 

1.4.1 Förtroende

Som jag tidigare nämnt utgår jag till största delen från Niklas Luhmanns teorier om förtroende, 

och det är de aspekter som han berör som jag håller vid mig genom arbetets gång. Förtroende 

enligt Luhmann är grogrunden för att samverkan skall kunna ske, utan förtroende minskar 

handlingsaktiviteten vilket innebär att nå uppsatta mål och att kunna påverka dem i rätt riktning 

förefaller mycket svårt att uppfylla. På så sätt är förtroende en viktig aspekt när det gäller 

förhållandet mellan de nationella minoriteterna och myndigheters strävan till att förbättra deras 

situation och nå ut med de strategier de anser vara väsentliga för att kunna uppnå detta. 

1.4.2 Nationella minoriteter

Det finns olika definitioner av begreppet nationell minoritet. Will Kymlicka talar till exempel om 

skillnaden mellan nationella minoriteter, såsom distinkta och potentiellt självstyrande samhällen 

i ett majoritetssamhälle, och etniska grupper det vill säga invandrade grupper som lämnat sin 

nationella gemenskap för att inträda i ett nytt samhälle.21 I de nationella konventionerna finns 

dock inte någon definition av begreppet nationell minoritet och vad det innefattar, jag kommer 

därför att utgå från den definition som den svenska regeringen har fastställt, något som jag 

förklarar mer i ett senare avsnitt. Begreppet innefattar de grupper som har långvarigt och 

historiskt band till Sverige och som alla påverkat och haft inflytande och en del i Sveriges 

historiska utveckling. De tillhör etniska, religiösa eller språkbaserade minoritetsgrupper som har 

en icke dominerande ställning i samhället, med en uttalad samhörighet och strävan efter att 

behålla sin identitet.22

1.4.3 Rättigheter

De rättigheter som jag talar om i detta arbete är, utöver de generella mänskliga rättigheterna, de 

av olika institutioner uppsatta reglementen för att stärka de nationella minoriteternas position i 

ett majoritetssamhälle. I denna undersökning ligger fokus på de rättigheter som rör skolan och 
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utbildningsväsendet, något som jag kommer att utveckla vidare senare i arbetet. Dessa 

rättigheter, framställda av den svenska regeringen samt internationella kommissioner, är ett 

nödvändigt ont för de nationella minoriteternas överlevnad. 

1.4.4 Diskriminering

I detta arbete utgår jag från DO:s rapport om företeelsen av diskriminering, och vill klargöra vad 

detta begrepp innefattar i förhållande till min uppsats. Arbetet berör diskriminering av personer 

av viss etnisk tillhörighet. Med etnisk tillhörighet menas en person som tillhör en grupp av 

personer som har samma nationella eller etniska ursprung.23 Diskriminering i dessa fall gäller 

direkt diskriminering, indirekt diskriminering och trakasserier. Direkt diskriminering betecknar 

då en enskild person missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas. Den 

indirekta diskrimineringen innebär tillämpning av bestämmelser, kriterier eller förfaringssätt som 

framstår som neutrala men som i den reella praktiken missgynnar personer av viss etnisk 

tillhörighet. Med trakasserier menas uppträdande som kränker en persons värdighet och som har 

samband med en etnisk tillhörighet.24

2. Historisk bakgrund 

Då DO:s rapport utreder hur utbildningssituationen för de nationella minoriteterna ser ut, vill jag 

härmed förankra den historiska bakgrund som finns gällande nationella minoritetsgrupper ur ett 

europeiskt perspektiv. Men även klarlägga hur ratificerandet av internationella konventioner sett 

ut, samt utveckla varför just dessa fem grupper är erkända i Sverige. 

   I Europa finns det ungefär ett fyrtiotal nationella minoriteter och runt fyrtio miljoner individer 

som tillhör dessa grupper.25 Men den syn som funnits i både Sverige och Europa på inhemska 

nationella minoriteter har varierat genom tiderna. Dock har en generell utsatthet, där grupperna 

genom tiderna utsatts för olika former av förtryck från personliga trakasserier till regelrätta 

utrotningsförsök, präglat historien.26 Den nationalistiska ideologin som växte fram från mitten av 

1800-talet, med parollen ett land, ett folk, ett språk – bortsåg från den egentliga verkligheten, där 

mångfald inom landets gränser var realiteten.27 Detta förhållningssätt innebar att man gjorde 

stora ansträngningar för att assimilera denna mångfald av olika befolkningsgrupper för att 
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anpassa verkligheten till ideologin.28 Men efter andra världskrigets slut och i och med de 

fredsträvanden som tog sin början under denna tid, uppkom debatten om mänskliga rättigheter. 

Efter upprättandet av internationella organisationer som FN och Europarådet, har man sedan 

1950-talet arbetat för att stärka och trygga minoriteters rättigheter i samhället.29 I och med 

Berlinmurens fall år 1989 fick minoritetsfrågorna ytterligare uppmärksamhet, då 

minoritetsgrupper i Central- och Östeuropa ställde krav på respekt för sin identitet i och med 

demokratiseringsprocessen av dessa länder.30

2.1 Konventionerna

Konventionerna som behandlar minoritetspolitiken har båda som syfte att öka medvetenheten 

bland länderna i Europa gällande de nationella minoriteter som finns i Europa, för att bevara och 

utveckla den flerspråkighet som finns i många länder samt att förvalta det mångkulturella arv 

som historiskt karaktäriserar Europa. En ytterligare viktig faktor för båda dessa konventioner är 

även syftet att aktivt försöka stödja de personer som tillhör en nationell minoritet i deras strävan 

att försöka bevara den egna kulturen och identiteten.31

   Ramkonventionen innehåller bland annat reglementen gällande skydd för språken, men även 

skydd för minoritetskulturer, traditioner, kulturarv och religion.32 Ramkonventionen omfattar 

även rätt till likhet inför lagen, all diskriminering på grundval av tillhörighet till en nationell 

minoritet skall därför enligt konventionen vara förbjuden.33 Länder som ratificerat 

ramkonventionen åtar sig även att lämna rapporter om lägesbeskrivning för de nationella 

minoriteternas situation och arbetet med dessa, som sedan uppföljs av Europarådets 

ministerkommitté. Detsamma gäller minoritetsspråkskonventionen som mer precist behandlar 

det språkliga avseendet. 

2.2 Sveriges ratificerande

Ett inträde för Sverige i EU 1995 innebar att högre krav ställdes på att Sverige skulle ansluta sig 

till den minoritetspolitik som de europeiska länderna inom EU förespråkade. Under denna tid 

började man därför ompröva synen på historiska minoriteter. Regeringen tillkallade i maj 1995 
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en kommitté (minoritetsspråkskommittén) som fick i uppgift att utreda huruvida Sverige skulle 

ansluta sig till den europeiska stadgan om skydd för nationella minoriteter samt skydd för de 

nationella minoritetsspråken.34  Ett resultat av den utredningen pekade på att Sverige som nation 

hade en lång tradition när det gällde att värna om mänskliga rättigheter och åtgärder för att 

förhindra diskriminering. Därav skulle ratificerandet av Europarådets två konventioner vara ett 

naturligt steg för att stärka de nationella minoriteterna inom landet:

Ett pluralistiskt och genuint demokratiskt samhälle bör ge utrymme för minoriteter som har en annan 

kultur, religion eller ett annat modersmål. Förekomsten av nationella minoriteter och minoritetsspråk i 

Sverige har berikat vårt land. De nationella minoriteterna har framför allt bidragit till att utveckla Sverige 

kulturellt men även i andra hänseenden. Staten har ett ansvar för att ge de nationella minoriteterna det stöd 

och skydd som behövs för att de skall kunna bevara sin särart och hålla sina språk levande.35

I februari år 2000 ratificerade Sverige Europarådets konvention för skydd av nationella 

minoriteter, ramkonventionen, och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, 

minoritetsspråkskonventionen.36 Denna ratificering innebär inte bara att Sverige åtar sig att värna 

om dessa folkgrupper och deras språk, utan även att sprida kunskap om dem.37

2.3 Sveriges erkända nationella minoriteter 

De nationella minoriteterna i Sverige har en hel del gemensamt, de har alla funnits i Sverige i 

århundraden och de har alla utsatts för förtryck och förföljelser. Detta har bland annat inneburit 

att de varit förbjudna att tala sitt språk, röra sig fritt eller utöva sin religion. Något som i sin tur 

har lett till att minoriteternas kultur och språk inte längre är lika levande som tidigare, 

minoritetsspråken har som exempel ofta fått ge vika för det svenska språket.38

   Det är dock mycket som skiljer sig mellan minoritetsgrupperna, några betraktas till exempel 

som territoriella grupper med stark anknytning till specifika geografiska områden, medan andra 

inte gör det.39 Gruppen och språkets ställning och förutsättningar skiljer sig med andra ord 
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beroende på andelen aktiva talare av språket, organisations verksamheter, geografisk spridning 

och förankring i majoritetssamhället.40

   Ramkonventionen innehåller inte någon definition av vad begreppet nationell minoritet 

innefattar, därav har den svenska regeringen fastställt vissa kriterier som gäller för att kunna 

definiera de nationella minoriteterna i Sverige. De uppsatta kriterierna som skall uppfyllas för att 

definiera begreppet nationell minoritet, är som följer:

 Det är en grupp med uttalad samhörighet som till antalet i förhållande till 

        resten av befolkningen har en icke dominerande ställning i samhället

 Att det finns en religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet

 Självidentifikation, vilket innebär att den enskilde såväl som gruppen ska ha en vilja 

och strävan att behålla sin identitet

 Att gruppen i fråga har historiska eller långvariga band med Sverige41

De erkända nationella minoriteter i Sverige som uppfyller dessa krav är samer, sverigefinnar, 

tornedalingar, romer och judar. De erkända nationella minoritetsspråken är samiska, finska, 

meänkieli, romani chib och jiddisch.42 Hur dessa kriterier uppfylls är något som regeringen 

utvecklar vidare:

De tillhör etniska, religiösa eller språkbaserade minoritetsgrupper med uttalad samhörighet som till antalet i 

förhållande till resten av befolkningen har en icke dominerande ställning. Samtliga har funnits i Sverige 

under en längre tid och flertalet identifierar sig med den grupp de tillhör. Många arbetar dessutom aktivt i 

sina egna organisationer för att bevara gruppens särart.43

De olika grupperna har dock lite olika förutsättningar, det tenderar att vara så att chansen att 

minoriteternas kultur och språk synliggörs är större ju större gruppen är på en viss plats:

Språkens och gruppernas ställning och förutsättningar skiljer sig markant avseende andelen aktiva talare av 

språket, geografisk spridning, befintlig organisation och förankring i majoritetssamhället.44
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Men trots att de nationella minoriteterna har många gemensamma nämnare, finns det även stora 

skillnader, även inom den egna gruppen. Det kan till exempel vara stor skillnad från att vara rom 

från Finland gentemot att vara rom från Kosovo.45

2.3.1 Samer 

Samer är inte bara en nationell minoritet utan även en urbefolkning, något som bekräftades av 

den svenska regeringen år 1977. Samer finns bosatta i norra delarna av nuvarande Sverige, 

Norge, Finland och Kolahalvön i Ryssland. Den samiska identiteten är dock inte bunden till 

nationella gränser, då de alltid rört sig över nationsgränserna mellan dessa länder.46 De har 

lyckats bevara sin kultur och sin gruppidentitet trots att de väldigt länge befunnit sig i 

minoritetsställning, och trots att de varit föremål för ett stort förtryck genom tiderna. Viktiga 

inslag i den samiska kulturen som gruppen till stor del lyckats bevara är det samiska språket, 

rennäringen, sameslöjden, jojken, matkulturen och den traditionella klädedräkten.47 .

   Den samiska befolkningen uppgår till ungefär 15 000 till 20 000 tusen personer i Sverige, och 

det finns runt omkring 70 000 samer inom det samiska området Sapmí.48   

   Det samiska språket är ett finsk-urgiskt språk som finns i olika språkvarieteter. I Sverige talas 

tre huvudsakliga varieteter, nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. Av dess tre är 

nordsamiskan den vanligaste och talas av cirka 75 procent av samerna totalt sett.49 Men det bör 

påpekas att långt ifrån alla samer talar någon form av samiska då språket under väldigt lång tid 

successivt trängts tillbaka. 

   Som minoritetsgrupp har samerna en särställning då de uppnått visst självstyre med ett statligt 

finansierat sameting. Sametinget inrättades 1993 som folkvalt organ och statlig 

förvaltningsmyndighet.50
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2.3.2 Sverigefinnar

Sverigefinnar är Sveriges största nationell minoritet, en folkgrupp som omfattar runt 

450 000 personer.51 Det är dock svårt att fullständigt uppskatta hur många dem är, beroende på 

om man räknar med den finlandssvenska gruppen eller ej. Det är drygt 200 000 personer inom 

den stora gruppen som talar finska.52

   Redan så tidigt som år 1533 bildades den första finska församlingen i Stockholm, och den 

finska närvaron i Sverige har funnits under mycket lång tid. Fram till år 1809 och sexhundra år 

innan dess var Sverige och Finland ett och samma rike, där det bland medborgarna fanns en 

mycket stor rörlighet. Detta innebar att det fanns finsktalande medborgare i Sverige, men även 

svensktalande medborgare i Finland.53

   Sverigefinnar skiljer sig från majoritetsbefolkningen inte bara genom sitt språkbruk utan det 

finns även vissa kulturella skillnader. De har under lång tid varit en välorganiserad grupp i 

Sverige, och det finns ett väldigt starkt intresse bland sverigefinnar att bevara sitt språk och sin 

kulturella särart i Sverige, och bevarandet av det finska språket betraktas som en kulturell 

överlevnadsfråga.54 Upprätthållandet av den sverigefinska identiteten var dock något som inte till 

lika stor del beaktades till en början bland gruppen. De första invandrarna efter kriget upplevde 

situationen i Sverige som provisorisk, och då tanken på återflyttning fanns hade man inget större 

motiv i att fördjupa sig i minoritetsdilemmat. Det fanns även en arbetardominans bland dem som 

invandrade till Sverige, vilket gav gruppen en relativt folklig karaktär, där man fokuserade 

mycket på att komma på benen i det nya landet och assimilerades till majoritetsbefolkningen.55

Idag finns dock som tidigare nämnt ett väldigt starkt intresse att bevara sin kulturella särart som 

minoritetsgrupp. Debatten om modersmålsundervisning är ett viktigt inslag inom 

minoritetsgruppen, och finskan har emellertid fått kämpa i motsträvig miljö i den svenska 

skolvärlden. Speciellt oroväckande är bristen på modersmålsstöd i förskoleåldern, då den 

tvåspråkiga basen skapas.56 Det är även denna tvåspråkighet som försvagats inom den nya 

generationen sverigefinnar, ett faktum som oroar den nationella minoritetsgruppen.57
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2.3.3 Tornedalingar

Tornedalen var under 1600-talet en språklig och kulturell enhetlig bygd i det svenskfinska riket, 

vars befolkning var finsktalande. Geografiskt syftar benämningen på ett relativt smalt område på 

båda sidor om Torne älv.58 Men i och med fredslutet 1809, då separationen mellan Sverige och 

Finland ägde rum och Tornedalen klövs itu, fick Sverige en finskspråkig gränsminoritet som 

med tiden skulle bli alltmer tvåspråkig.59 Antalet Tornedalingar uppskattas till ungefär 50 000 

personer, och meänkieli eller tornedalsfinska talas inte bara i Sverige utan även i Norge, 

Ryssland och Finland.60

   Minoriteten påverkades negativt av de bestämmelser som inrättades i Sverige år 1888, då man 

införde så kallade statsskolor och folkskolor, eftersom undervisningen i dessa skolor skedde helt 

och hållet på svenska.61 Detta hade en självklar negativ inverkan på språket, som senare 

förstärktes genom det förbud som infördes för skolbarnen att tala finska i skolan, även på raster. 

Detta var ett förbud som avskaffades 1958, men var dock en regel som tillämpades drygt ett 

årtionde till.62 Försvenskningen av denna minoritetsgrupp som skett sedan efterkrigstiden är 

något som man inom gruppen fruktar för.63

2.3.4 Sveriges romer

Romer är en folkgrupp som finns över hela världen och är Europas utan jämförelse allra största 

etniska minoritet.64 Det är en minoritet som består av många olika grupper, och man har länge 

diskuterat deras ursprung. Dock tycker man sig nu veta att denna minoritetsgrupp härstammar 

från Indien, och med detta gemensamma indiska ursprung har man sedan gått många olika vägar 

efter ankomsten till Europa.65 Redan under 1200-talet fanns de i sydöstra Europa, och vid mitten 

av 1500-talet fann de i alla Europas länder, precis som idag. De har i samtliga fall, oberoende av 

land, alltid varit en minoritet.66 Deras geografiska utspriddhet har delvis lett till den variation 

som finns inom den romska gruppen:
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Romer består av många grupper och släkter som uppvisar stora skillnader såväl i språk som i kultur och 

sedvänjor. De är ett folk i diaspora – ett folk utan hemland – som i större eller mindre grad har anammat 

religion, språk och levnadsvillkor i de länder där de slagit sig ner. Men sin egen, slutna kultur har de 

behållit, och det har varit deras överlevnadsstrategi under århundraden av förföljelser.67

Det romska språket, romani chib, har därav utvecklats på olika sätt, och tagit upp ord och 

grammatik från de olika länder de vistats i, men även påverkat omgivningens språk.68 Det är ett 

språk som till största delen är ett talat språk, vilket innebär att den litteratur som existerar är 

väldigt liten, och den är mycket mindre än hos andra folkgrupper av motsvarande storlek.69

   Vad gäller de olika grupperna och de olika variationerna inom språket, använder romerna 

själva beteckningarna finska romer, resande, svenska romer, utomnordiska och nyanlända. 

Språket delar man i olika varieteter såsom svensk romani, finsk romani vid sidan av lekderash, 

lovari och tjurari vilka alla tre går under beteckningen romanès.70

I dagens Sverige finns det uppskattningsvis 15 000 till 20 000 romer, samt 20 000 personer i 

resandegruppen.71

2.3.5 Sveriges judar

Inom Europa har det funnits en lång judisk närvaro ända sedan år 200 e.Kr. Deras historia inom 

Sveriges gränser är inte fullt så lång, men den första vågen av judar som från Centraleuropa 

skedde under 1770-talet.72

   Vid 1800-talets början, kom den andra vågen av judar till Sverige och dessa judar kom från 

Östeuropa.73 Under denna tid utfärdades emellertid många reformer för att öka rättigheterna hos 

de svenska judarna, detta efter en längre tid av antijudiska pamfletter som uppstod under tidigare 

delen av 1800-talet.

   Den tredje vågen av judar som kom till Sverige skedde i samband med andra världskriget och 

tiden efteråt, detta trots att Sveriges flyktingpolitik till en början var mycket restriktiv under 

denna tid. Det fanns en utpräglad och lång tradition av tyskvänlighet inom landet, det var därav 

inte förens under senare delen av kriget som Sverige öppnade gränserna för mottagande av 
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judiska flyktingar. Vid andra världskrigets slut fanns det ungefär 13 000 judar i Sverige, vilket 

innebar att den svenska judenheten hade fördubblats sedan 1933.74

   Mottagandet av judiska flyktingar har dock fortsatt även efter andra världskrigets slut. Efter 

östblockets sammanbrott har därför judiska flyktingar under senare tid sökt sig till Sverige till 

följd av de nya antisemitiska yttringar som blossat upp i öststaterna.75

   Det finns idag uppskattningsvis 25 000 personer med judisk bakgrund i Sverige, och cirka 

2500 personer talar jiddisch.76

  Idag finns det inom Norden ett utbrett samarbete de judiska församlingarna emellan, och på 

olika håll i landet finns det organiserade religionsskolor.77 Det har dock skett förändringar 

mellan de svenska judarnas generationer, judarna är en minoritet som assimilerats i Sverige 

under en längre tid, vilket leder till att en viss oro uttrycks för det judiska arvet:

Assimileringen spelar också en stor roll. Vissa betraktar uppgåendet i det svenska samhället och en allt 

svagare eller helt obefintlig känsla för det judiska arvet med stor oro. De är rädda för att den judiska 

identiteten skall vara helt utplånad om några generationer.78

3. De nationella minoriteternas rättigheter och Sveriges skyldigheter

Detta arbete och DO:s rapport om diskriminering av de nationella minoriteterna, grundar sig på 

de olika rättigheter som minoriteterna har och tyngdpunkt har legat på att i viss mån försöka 

förmedla det faktum att dessa rättigheter många gånger förbises. Dessa rättigheter behövs för att 

minoritetsgrupperna skall kunna överleva, de är rättigheter som reducerar gruppernas utsatthet 

för det större samhällets påtryckningar och politiska beslut. Många etniska minoritetsgrupper är 

med andra ord i stort behov av dessa rättigheter som ett slags yttre skydd, så att det större 

samhället på så sätt inte berövar dem de förutsättningar som behövs för deras överlevnad.79 Man 

kanske kan ifrågasätta varför det i ett demokratiskt och pluralistiskt land som Sverige är så 

viktigt med rättighetsbestämmelser, men den historiska förankringen har en stor betydelse för 

hur pass stort inflytande dessa minoriteter har i den polisiska sfären. En grupps historiska 

dominans över andra grupper sätter stora spår i form av barriärer och fördomar, vilka gör det 
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mycket svårt för de historiskt missgynnande grupperna att effektivt medverka i den politiska 

processen.80

   Men vad säger då de olika rättighetsreglementena, och vad har Sverige för skyldigheter att 

efterleva gällande de nationella minoriteternas rättigheter i skolan?

3.1 Konventionerna

De internationella konventionerna har fastställt kriterier som de berörda staterna skall utgå ifrån 

och innehåller de bestämmelser om de skydd som tidigare nämnts. I ramkonventionen anges att 

den som tillhör en nationell minoritet har laglig rätt att få lära sig sitt minoritetsspråk, vilket 

staterna skall säkerställa möjligheten till undervisning i eller på minoritetsspråket.81 Restriktioner 

finns dock gällande undervisningen, detta gäller enbart i områden som av hävd eller att det finns 

betydande antal bosatta personer i området som tillhör de nationella minoriteterna.82 Sverige har 

fått kritik från Europarådets ministerkommitté, där de konstaterar de brister som finns gällande 

modersmålsundervisningen. Vad gäller minoritetsspråkskonventionen framgår av 

bestämmelserna, att Sverige som allra minst ska erbjuda undervisning i landsdels- eller 

minoritetsspråken för de elever vars anhöriga begär detta (då antalet anses tillräckligt).83

Konventionerna ger med andra ord starkare skydd för dessa språk, som har en historisk 

geografisk bas, än de språk som är territoriellt obundna. Ministerrådet har även enligt 

minoritetsspråkskonventionens bestämmelser fått rekommendationer för ett förbättrat arbete, 

vilket gäller tillgången till utbildning på landsdelsspråk, att utveckla läromedel samt förbättra 

lärarutbildningen på alla utbildningsnivåer.84

3.2 Grundskoleförordningen

Enligt grundskoleförordningen har en elev rätt till undervisning i modersmål om en eller båda 

vårdnadshavare har annat språk än svenska. Modersmålet måste dock utgöra ett dagligt 

umgängesspråk, och vissa kunskapskrav för eleven gällande språket finns. En kommun är dock 

skyldig till att anordna modersmålsundervisning i ett språk, men även här finns vissa 
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restriktioner. Det måste till exempel enligt grundskoleförordningen finnas lämpliga lärare för att 

denna skyldighet skall genomföras. 

3.3 Läroplaner och kursplaner

Ratificeringen av ramkonventionen och minoritetsspråkskonventionen innebär som tidigare 

nämnt inte bara att Sverige åtar sig att värna om dessa folkgrupper och deras språk, utan även att 

sprida kunskap om dem. Så vad säger då läroplanen om Sveriges erkända minoriteter? Trots att 

den nuvarande läroplanen som gäller för skolväsendet implementerades redan 1994, det vill säga 

innan ratificerandet av konventionerna ägt rum, är de mål och kriterier som finns gällande de 

nationella minoriteterna i Lpo 94 tydliga. Där talar man om ett internationellt perspektiv och hur 

pass viktig den är för att skapa internationell solidaritet, där detta perspektiv också innebär att 

utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.85 Det är skolans ansvar att eleven 

efter genomgången grundskola: ”har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska, 

nordiska och västerländska kulturarv” men även: ”kunskaper om de nationella minoriteternas 

kultur, språk, religion och historia”86. I kursplanen i historia för grundskolan står det följande:

Ett interkulturellt perspektiv i historieämnet kan belysa likheter och skillnader mellan olika kulturer och 

utveckla förståelse för kulturell mångfald. Insikter i olika länders historiska bakgrund och utveckling ger 

vid jämförelser med den egna kulturkretsen kunskap om och förståelse för vad som förenar och vad som 

skiljer. Detta gäller även studier av det mångkulturella inom landet och situationen för de nationella 

minoriteter som finns i Sverige.

Man finner även konkreta mål i kursplanen för både historia och svenska vars undervisning ska 

sträva efter att eleven:

– tillägnar sig ett brett och djupt kunnande om kulturarvet, även så som det utvecklats i olika nationella 

minoritetsgrupper, samt utvecklar insikt om den identitet som detta ger

– får erfarenheter av språken i de nordiska grannländerna samt en orientering om det samiska språket och 

övriga minoritetsspråk i Sverige
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4. Tidigare forskning

DO framhäver i sin rapport, något som kommer visas senare, den bristfälliga forskning som finns 

kring de nationella minoriteternas situation, främst i förhållande till diskriminering och 

kränkningar. Men det finns sedan tidigare en mindre forskning som belyst de nationella 

minoriteternas situation i skolan, där Skolverket författat den största delen gällande denna 

problematik. I likhet med DO:s rapport framkommer det mycket bristfälliga förhållandet för de 

nationella minoriteterna inom utbildningsväsendet. 

   Genom beslut från regeringen år 2004 fick skolverket i uppdrag att kartlägga de nationella 

minoriteternas utbildningssituation, vilket resulterade rapporten De nationella minoriteternas 

utbildningssituation. Syftet med rapporten är att beskriva, analysera och komma med förslag till 

förbättringar avseende de nationella minoriteternas utbildningssituation, mot bakgrund till den 

minoritetslagstiftning som finns87. En stor del av studien skolverket gjort behandlar möjligheten 

att tillgodose minoritetsspråken i skolan, det vill säga modersmålsundervisningen. Rapporten 

pekar dock även på andra avgörande moment och menar att det finns två viktiga aspekter när det 

gäller utbildningsområdet. Den ena viktiga delen är att alla barn i Sverige får gedigen kunskap 

om de nationella minoriteternas historia, kultur, religion och språk, något som även är inskrivet i 

läroplanerna. Men sedan menar skolverket, som tidigare nämnt, att det är oerhört viktigt att 

stödja modersmålsundervisningen och den tvåspråkiga undervisningen för minoritetseleverna.88

Skolverket redovisar rapportens resultat genom olika teman, där många viktiga perspektiv 

framhålls gällande de nationella minoriteternas utbildningssituation. Av resultaten framkommer 

bland annat de bestämmelser som finns gällande kommunernas skyldigheter att ordna 

modersmålsundervisning, och vissa av de kriterier och förutsättningar som finns inte har stöd i 

konventionerna. Det visar sig även att minoriteternas situation gällande modersmålsundervisning 

inte uppmärksammats i många av de i rapporten undersökta kommunerna, vilket tydliggörs då de 

nationella minoriteterna sällan finns med i skolplaner eller andra policydokument.89

Kommunernas kompetens är även den, enligt rapporten, mycket bristfällig gällande dessa frågor.   

   Undersökningen visar att det fanns en utbredd okunskap bland annat gällande lagstiftning och 

minoritetspolitik. Vad gäller modersmålsundervisningen framgår det att den inte bedrivs i 

tillräcklig tidsomfattning, samt att tillgång till modersmålslärare är ett allvarligt problem. Detta 

gäller även tillgången till läromedel och situationen beskrivs i rapporten som akut, där även 
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förvånansvärt få kommuner i undersökningen hade kunskap om tillgång på läromedel i sina egna 

kommuner.90 Rapporten visar även de negativa attityder och fördomar som finns beträffande de 

olika minoritetsgrupperna, av intervjuer med tjänstemän och genom de enkäterna skolverket 

genomfört framkom dessa fördomar, vilket belyser det faktum att det behövs mer kunskap och 

information till majoritetssamhället gällande de nationella minoriteterna. Skolverket konstaterar 

sammanfattningsvis med denna rapport att de nationella minoriteternas utbildningssituation är 

mycket bekymmersam, krafttag krävs därför och åtgärder bör åtas skyndsamt. De förslag till 

åtgärder som skolverket presenterar är bland annat att kommunerna bör tydliggöra ansvaret för 

de nationella minoriteternas utbildningssituation i sin organisation, kommunernas information 

till minoriteterna bör också ses över, samt att sätta in speciella insatser för att rekrytera 

modersmålslärare. Läromedel bör utvecklas och myndigheter bör ge fortsatt stöd för att så sker. 

En ytterligare viktig åtgärd enligt skolverket är att öka kunskapen om de nationella minoriteterna 

både på nationell och lokal nivå.91 Detta är grundstenen för att bekämpa de attityder och 

fördomar som finns:

Genom en ökad kunskap ökar förhoppningsvis insikten och förståelsen av betydelsen av att de nationella 

minoriteternas språk och identitet kan bevaras.92

Ur denna aspekt kom Skolverket ut med en rapport för att bidra med inspiration till hur 

skolväsendet kan arbeta med dessa minoritetsfrågor. I Sveriges nationella minoriteter – att 

gestalta ett ursprung i barnomsorg och skola presenteras olika verksamheters strategier för att 

utveckla arbetet med minoritetselever. De verksamheter som undersökts ingick i ett 

utvecklingsprojekt som Skolverket startade 2001, där syftet var att stödja verksamheternas 

pedagogiska arbete samt att hitta vägar att synliggöra de nationella minoritetseleverna och ta 

tillvara på deras egna erfarenheter och kunskaper. Själva rapportens syfte är att synliggöra de 

nationella minoriteterna och att försöka inspirera andra verksamheter att göra detsamma.93 Detta 

genom att ge konkreta exempel på hur man arbetar med barn och ungdomar från de nationella 

minoriteterna, med hjälp av olika pedagogiska redskap. I rapporten varvas historiska 

beskrivningar med konkret fakta och beskrivningar från de olika verksamheterna som varit med i 

projektet. Rapporten visar tydligt det oerhört stora behov som finns för dessa insatser, och många 
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av de brister som tidigare rapporter tagit upp berörs även här, såsom bristfällig läromedel, 

okunskap samt de komplexa sammanhang som de nationella minoriteterna befinner sig i. 

Rapporten poängterar dock det faktum att dessa insatser inte nödvändigtvis behöver vara så 

särskilt omfattande projekt, utan att även små insatser i pedagogiska verksamheter kan ge 

mycket tillbaka och starta en process i rätt riktning.94

  Ytterligare en rapport om har varit väldigt intressant att ta del av i förhållande till min 

undersökning, är en extern utredning som gjorts över DO:s hantering av grupper som 

diskrimineras, nämligen Effekterna av informationsinsatser riktade till grupper särskilt utsatta 

för diskriminering, skriven av Josefine Gustavsson. Då denna uppsats inte enbart fokuserar på 

situationen i utbildningsväsendet, utan även hur DO som myndighet når ut till de berörda 

minoriteterna med denna rapport om diskriminering i skolan, var det givande att ta del utav vad 

forskningen säger om denna implementering. I rapporten framgår det att DO:s resultat både är 

tydliga och effektfulla samt att det finns en tro på och ett förtroende för arbetet. Samtidigt 

framhålls det faktum att myndigheterna inte nådde ut till dem som allra mest behövde hjälp, de 

allra svagaste och de som inte organiserar sig.95 Problematiken med DO:s arbete är vad rapporten 

visar bland annat svårigheter med hur kunskap och medvetenhet skall kunna omsättas till aktiv 

handling och egenaktivitet i grupperna. Det finns även brister i hur myndigheten arbetar med att 

nå ut med väsentlig information till majoritetssamhället, något minoritetsgrupperna som 

medverkat i undersökningen menar vara en mycket viktig aspekt.96 Myndighetens organisation 

diskuteras, och de framkommer brister inom organisationen såsom bristande dokumentering och 

kommunikationsproblem. Något som delvis förklaras utifrån det faktum att myndigheten 

genomgått en stor omorganisation.97 Dessa otydliga mål inom organisationen kan vara anledning 

till bristande trovärdighet, vilket är förargligt för en myndighet som DO. Men det huvudsakliga 

problemet gällande dessa rapporter är hur man genom strategiskt arbete med ett fåtal människor 

(referensgrupper) når ut till den breda massan, samt hur man får igång egenaktivitet i grupperna 

(något som DO själva anser vara den viktigaste aspekten av deras arbete). Detta är något man, 

enligt denna rapport, bör finna en lösning till på myndigheten.98
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5. DO – Ombudsman mot etnisk diskriminering

DO, ombudsmannen mot etnisk diskriminering, är en statlig myndighet som har i uppdrag ”att 

arbeta med att förebygga och motverka diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning”.99 Det är internationell lagstiftning, EG-rätt och 

internationella konventioner som ligger till grund för myndighetens verksamhet.

   Syftet med DO:s arbetssätt och strategier är att försöka bidra till att forma ett samhälle som 

bygger på principen om allas lika värde och rättigheter, detta oberoende av etnisk tillhörighet 

eller religion. Myndigheten har därav en strävan att bidra till en samhällsförändring i den 

riktningen.100

5.1 DO:s rapport 2008:2

Den kritik som riktats mot Sverige från Europarådet, gällande hur arbetet med de två ratificerade 

konventionerna efterföljs, har tillgången och möjligheten till modersmålsundervisning blivit 

mest uppmärksammad. Enligt DO borde skolan som instans, med sin demokratiska värdegrund 

och rätt till likvärdig utbildning, vara fri från all typ av diskriminering. De menar vidare att 

undervisningen i sig kan vara med och bidra till att motverka och förebygga diskriminering av de 

nationella minoriteterna, om undervisningen skulle ske om och med nationella minoriteter om 

deras kultur och språk. På så sätt även stärka de nationella minoriteternas språk och ställning i 

majoritetssamhället.101 Därav har arbetet med att kartlägga diskriminering inom 

utbildningsväsendet pågått sedan hösten 2007, vilket resulterat i rapporten Diskriminering av 

nationella minoriteter inom utbildningsväsendet.

   Syftet med rapporten har varit att tyda hur diskrimineringen av nationella minoriteter tar sig 

uttryck inom utbildningsväsendet, synliggöra deras egna erfarenheter och bidra med den kunskap 

som behövs för att kunna föreslå åtgärder som kan motverka och förebygga dessa 

diskrimineringar.102 För att synliggöra nationella minoriteters erfarenheter av diskriminering har 

myndigheten arbetat med en referensgrupp bestående av företrädare för minoritetsgrupperna. 

Delaktighet och dialog har varit ett viktigt inslag för att arbetet ska verka trovärdigt, och 
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referensgruppen är enligt DO av stor betydelse för att skapa långsiktighet i arbetet med att 

motverka och förebygga diskriminering.103

   De nationella minoriteterna har särskilda rättigheter i enlighet med nationell lagstiftning och 

internationell rätt, men omfattas även av den svenska diskrimineringslagstiftningen. Inom 

utbildningsväsendet skyddas även minoritetsgruppernas språk och kultur av 

grundskoleförordningen, lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling 

av barn och elever, en lag som även tydliggör den skyldighet som skolan har att bedriva ett 

arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter.104 DO:s rapport visar dock att dessa 

rättigheter och skyldigheter som finns i konventioner och lagar gällande minoritetsgrupperna i 

utbildningsväsendet, många gånger förbises. Tydligt framkommer det av rapporten att det finns 

strukturella problem inom utbildningsväsendet som försvårar de nationella minoriteternas 

möjligheter att tillägna sig minoritetsspråket, och de erfarenheterna gällande diskriminering inom 

utbildningsväsendet visar att det måste till ytterligare åtgärder för att Sverige ska kunna leva upp 

till de internationella konventionernas riktlinjer. Rapporten tydliggör även det faktum att det är 

majoritetssamhällets uppfattningar som väger tyngst i skolvärlden.105 Det framgår även att 

kommuner har mycket bristfällig kunskap om de nationella minoriteternas rättigheter.    

   De strukturella problem som drabbar de nationella minoriteterna är som rapporten visar bland 

annat bristen på lärare och läromedel, tillgång till tvåspråkig undervisning samt brister i 

modersmålsundervisningen. Trakasserier är även ett faktum, och rapporten synliggör de 

upplevelser om hur kommun och skola öppet motarbetar de nationella minoriteternas 

rättigheter.106

   Syftet med DO:s rapport är som sagt att bidra med kunskaper om de nationella minoriteternas 

situation inom utbildningsväsendet genom att synliggöra deras erfarenheter av diskriminering 

inom skolan. Ytterligare ett syfte är att föreslå åtgärder för att förebygga och motverka denna typ 

av diskriminering av minoritetsgrupperna, då rapporten tydligt visar att majoritetssamhällets 

normer och regler inom utbildningsväsendet stigmatiserar de nationella minoriteterna. Dessa 

myndigheters, enligt rapporten, uppenbara kränkningar innebär att det måste till ytterligare 

åtgärder, en kritik som enligt DO definitivt måste tas på allvar. 

   DO definierar dessa åtgärder utifrån erkännande, kunskap och delaktighet. Vad gäller 

erkännande menar DO att Sverige bör ha en mycket högre ambitionsnivå med den svenska 
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minoritetspolitiken, samt att regeringen stärker de lagliga rättigheter för minoriteterna. Detta 

genom att ta initiativ till en lag som säkerställa minoriteters lagliga rättigheter i enlighet med de 

nationella minoritetskonventionerna.107 DO:s rapport tydliggör den bristande kunskap som finns 

beträffande de nationella minoriteterna, och menar även att bristen på forskning och statistik är 

ett stort problem. De föreslår därför att regeringen avsätter medel för forskning om de nationella 

minoriteternas situation, och då särskilt gällande förekomsten av diskriminering inom olika 

samhällsområden.108 DO menar även att de nationella minoriteternas möjlighet till delaktighet 

och inflytande i samhället bör säkerställas, och skriver i rapporten att myndigheter, särskilt 

statliga och kommunala sådana har ett oerhört viktigt ansvar för att så sker. Dialogen mellan 

myndigheter och minoriteter bör därför enligt DO stärkas, informations- och utbildningsinsatser 

till länsstyrelser och kommuner om minoriteternas situation och mänskliga rättigheter bör 

införas. 

   DO redogör även för åtgärder som bör ske inom skolan och menar att regeringen bör ge 

Skolverket i uppdrag att i dialog med minoriteterna särskilt arbeta för att motverka och 

förebygga diskriminering inom utbildningsväsendet. Ytterligare påpekas vikten av att skolor 

granskar hur utbildningen för och om minoriteter sker samt inventerar kurslitteraturen för att på 

så sätt förebygga diskriminering och diskriminering. De enligt DO viktiga insatser som krävs är 

att utbildningsväsendet får fler modersmålslärare, att man speglar minoriteterna och deras kultur 

i utbildningen, att man framtar ny kurslitteratur, att reglerna gällande modersmålundervisning 

ändras samt att ytterligare åtgärder sätts in för att säkerställa minoritetsspråken.109

6. Resultatredovisning

Nedan följer en redogörelse av det empiriska material min undersökning resulterat i. Jag har valt 

att sammanställa datan utifrån de tre förstnämnda frågeställningarna gällande tankar om 

rapporten och dess mottagande, förtroendeaspekten samt de centrala organisationernas åsikter 

om rapportens genomförande. Den slutliga frågeställningen om hur myndigheter bör arbeta för 

att förstärka förtroendet utifrån de vetenskapliga teorier som introducerats i detta arbete, kommer 

jag att diskutera i det senare analysavsnittet. 

                                                
107

DO, 2008, s. 39
108

Ibid. s. 40
109

Ibid. s. 42



30

6.1 Rapporten 

Mottagandet av DO:s rapport har varit positiv överlag hos alla minoritetsgrupper. Rapporten 

anses vara ärligt skriven, med relevant frågeställning som berör viktiga aspekter i samma linjer 

som gruppernas egna åsikter. Rapporten bekräftar den uppfattning som funnits bland 

minoritetsgrupperna från början och det finns ett positivt uttryck till att denna typ av rapport 

skrivs och att minoritetsfrågor inom utbildningsväsendet blir belysta. Rapporten berör det man 

gemensamt anser vara ett betydelsefullt perspektiv i fråga för minoritetsgruppernas ställning och 

överlevnad. Några grupper som medverkat i DO:s referensgrupp menade även att detta var första 

gången man upplevde att myndigheten skrev det som faktiskt sades, samt att de uppriktigt 

lyssnade på de berörda grupperna. 

   Det fanns ett tydligt uttryck för att det är mycket viktigt att en myndighet som DO tar sig an 

och belyser dessa frågor. De nationella minoriteternas situation ifrågasätts sällan och kunskapen 

om dem är mycket låg enligt informanterna och det krävs därför rapporter som dessa för att man 

skall kunna arbeta gediget med att förbättra och förändra situationen för minoritetselever inom 

utbildningsväsendet. Skolan är en oerhörd viktig instans och de har ett mycket viktigt 

informationsansvar och arbetet med att ge Sveriges minoritetsgrupper status och erkännande 

börjar enligt de intervjuade grupperna i skolan. Dock hade några informanter svårt att tro att man 

i den aktuella skolan tar sig an och läser rapporter som dessa. Ointresset upplevs för stort, och 

det finns för lite tid och resurser i dagens skola för att man handgripligen ska arbeta med dessa 

frågor. Många grupper upplevde att steget mellan verkligheten och rapporten är stor, det vill säga 

hur den skall implementeras då det är längre ner i ”kedjan” som den egentliga och viktiga 

förändringen tar vid. Dock trodde man att rapporten kan få betydelsefullt genomslag bland 

politiker, och menade att den kom i exakt rätt tid för arbetet med den nya minoritetspolitiken i 

Sverige. Rapporten belyser faktorer som tidigare saknats, man trodde därför att den kommer att 

vara betydelsefull för arbetet med dessa frågor inom utbildningsväsendet. Man menade dock 

även att det är viktigt att frågan också riktas till majoritetssamhället, och inte bara till de 

nationella minoritetsgrupperna. 

   Det som uttrycktes i intervjuerna var att rapporten som helhet tar upp en mycket komplex 

fråga, och det kommer enligt informanterna ta lång tid för att den skall förankras inom 

minoritetsgrupperna och bland samhället. Det är ett arbete som måste ske genom ett gemensamt 

samarbete parterna emellan. De rättigheter som majoritetssamhället tar för givet, är något som 

minoritetsgrupperna ofta negligeras. Därför finns det positiva förhoppningar med att rapporten 

skall bidra till det arbetet som organisationerna bedriver. Det har tidigare inte funnits liknande 
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material att kunna hänvisa till, DO:s rapport fyller därför ett tomrum och kommer enligt 

informanterna underlätta de insatser och arbeten som bedrivs inom de olika organisationerna för 

att etablera minoriteternas ställning i samhället och inom utbildningsväsendet. Samtidigt tyckte 

några informanter att det varit väldigt tyst efter det att rapporten lagts fram, vilket de tyckte var 

oerhört trist då den berör en så pass viktig fråga.

6.2 Förtroendet

Vad gäller förtroendeaspekten var det bara en minoritetsgrupp som uttryckte ett gott förtroende 

för myndigheter. Den judiska gruppen menade dock att detta var på grund av gruppens särart, att 

majoriteten av denna grupp är välutbildade och vet med sig sina rättigheter, de har därav bättre 

förutsättningar enligt gruppen själva. Men bortsett från den judiska gruppen hade alla andra 

grupper kännedom om den misstro som finns gentemot myndigheter. Det låga förtroendet fanns 

särskilt riktat mot skolmyndigheter,, och många minoritetsgrupper upplevde att det var alldeles 

för ”enkelt” för skolor och kommuner att strunta i att minoriteterna och deras rättigheter inom 

utbildningsväsendet. En informant menade att det handlar om tid, resurser och ekonomi, vilket i 

sin tur leder att kommunerna ofta åsidosätter minoriteternas behov. En annan informant menade 

dock att det sker en strukturell diskriminering från kommunernas håll, och att det är svårt att få 

myndigheter att ingripa. Majoriteten av de intervjuade minoritetsgrupperna känner sig inte 

delaktiga när det gäller frågor som i allra högsta grad berör dem själva och det fanns en 

frustration över det faktum att grupperna sällan får vara med och bestämma i dessa frågor. 

  Det bristande förtroendet för myndigheter tar enligt de intervjuade grupperna sitt ursprung ur ett 

långt historiskt förtryck av minoriteterna och är rent generellt ett omedvetet arv från 

assimilationspolitiken som bedrivits under lång tid. Misstron finns därav starkast bland den äldre 

generationen, då det inte förens nu på senare tid börjat ske förändringar av minoritetsgruppernas 

situation i samhället. Samarbetet myndigheter och minoritetsgrupper emellan har därav satt 

igång mer ordentligt på senare tid, tidigare skedde vissa åtgärder helt utan minoriteternas egen 

medverkan vilket inte resulterade i några positiva utfall. 

   Det negativa förhållningssättet gentemot myndigheter lever dock enligt informanterna 

fortfarande kvar trots att samarbetet ökat. En grupp menade emellertid att man som organisation 

kände ett relativt gott förtroende för myndigheter, men att det finns inslag av bristande 

förtroende hos enskilda individer. Många grupper ville dock poängtera vikten av att de får känna 

sig delaktiga och att de själva har möjlighet att påverka sin egen situation. Man måste nå ut till 

alla parter inom alla minoritetsgrupper för att kunna rapporter som DO:s får den genomslagskraft 
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som behövs för att kunna påverka de villkor som rapporten tar upp.  Det tar dock enligt de 

intervjuade grupperna tid för att bygga upp förtroende och därför måste DO som myndighet 

enligt några av de intervjuade grupperna ta mer direkt kontakt med de berörda parterna. DO 

borde enligt en informant söka upp minoriteterna på fältet, gå ut med rapporten och informera 

om rättigheter för att på så sätt plocka upp anmälningar och bygga upp förtroende. DO är för 

många tyvärr ingen självklar samarbetspartner, det är inte alla som känner till myndigheten och 

det sker även få anmälningar från nationella minoriteter, något som rapporten också visar. Det 

borde därför enligt några av de intervjuade minoritetsgrupperna finnas sanktioner som tar upp 

denna problematik, som klargör hur och var de nationella minoriteterna skall vända sig vid när 

deras rättigheter blir åsidosatta. Arbetet med att förbättra situationen för de nationella 

minoriteterna kunde på så sätt underlättas om det fanns en myndighet som enskilt bar ansvaret 

för nationella minoritetsfrågor.  

   En minoritetsgrupp uttryckte problematiken med att DO som myndighet inte medverkar lokalt, 

och den kontakt som krävs för att skapa den medvetenhet som krävs gällande myndigheten kan 

vara svårt då de sitter på Drottninggatan i Stockholm, och ganska ”långt” ifrån den 

minoritetskultur som finns i stora delar av landet. 

   Några av minoritetsgrupperna menar att de har ett gott samarbete med olika myndigheter och 

att de lyssnar, men när de kommer med konkreta förslag så sker inga förändringar. I dessa fall 

känner informanterna att de inte tas på allvar och inflytandet, som en informant menade vara 

hörnstenen i minoritetspolitiska frågor, upplevs som mycket otillfredsställande. Att 

konventionerna och lagstiftningen varit gällande i snart åtta år, men att man ser få effekter av 

lagstiftningen, vilket enligt informanterna kan vara en god orsak till det bristande förtroendet för 

myndigheter. 

6.3 Arbetssätt   

Problemet med DO:s arbetssätt enligt de intervjuade grupperna var bland annat svårigheterna 

med att fokusera på språkliga rättigheter så som rapporten gör, då detta inte ger så mycket 

uppmärksamhet. Minoritetsspråk är enligt en av de intervjuade minoritetsgrupperna en icke-fråga 

i Sverige, och det finns en förkrossande majoritetstanke om att landet är enspråkigt och 

homogent. Kunskapen är därav oerhört bristfällig och det är för få i Sverige som har kunskap om 

minoritetsspråk och språkliga rättigheter, även bland minoriteterna själva. Myndigheter borde 

därför enligt några informanter arbeta mer utåt riktat till majoritetssamhället med ökade 

kunskapsinsatser. 
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   En utav informanterna har själv arbetat på DO och menar att deras tillvägagångssätt med 

rapporten fått betydelse för dess genomslagskraft. Arbetet med rapporten började med en 

forskardialog och det fanns knappt om tid och pengar på myndigheten. Man har tidigare förhållit 

sig sparsam gentemot de nationella minoriteterna i förhållande till andra grupper, och man har på 

myndigheten arbetat mer med andra aspekter än minoritetsfrågor. Enligt informanten är 

kunskapen om de nationella minoriteterna och deras rättigheter mycket bristfällig på 

myndigheten, vilket lett till att man tidigare undvikit dessa frågor. Genomslagskraften skulle 

därför enligt informanten kunnat vara annorlunda om tillvägagångssättet varit annat. Förutom 

resursfrågan måste man även förbättra kunskapen om den lokala kulturen, ta dessa frågor på 

allvar och göra mer fältarbeten på gräsrotsnivå för att nå ut till alla parter inom 

minoritetsgrupperna och skapa den debatt som behövs när det gäller frågor om diskriminering 

inom utbildningsväsendet.    

   Några av informanterna har uttryckt att DO:s rapport är alldeles för byråkratiskt skriven för att 

den ska kunna nå ut till alla parter. En kort och lättläst version av rapporten skulle vara värdefull 

för att fler ska uppmärksamma den. En grupp menade även att det inte finns någon större 

tradition att arbeta med myndighetsrapporter, och denna ovana tillsammans med 

organisationsformerna som finns inom olika minoritetsgrupper kan leda till att man inte 

uppmärksammar rapporter som DO:s tillräckligt. Den äldre generationen inom 

minoritetsgrupperna är inte vana vid att det ”händer saker”, därför finns det på olika håll en 

okunskap om hur man ska bearbeta och använda sig utav myndighetsrapporter. Därför skulle, 

enligt några av informanterna, en mer lätthanterlig version av rapporten vara viktiga för dess 

genomslagskraft.

   Sammanfattningsvis finns ett övervägande positivt mottagande av rapporten inom de nationella 

minoritetsorganisationer som intervjuats. Man förhåller sig även mycket positiv till att denna typ 

av arbeten och rapporter skrivs, vilket underlättar organisationernas eget arbete med dessa 

frågor. Skolan anses vara en viktig instans för att förbättra de nationella minoriteternas villkor i 

samhället, dock upplevs ett ointresse för dessa frågor från olika kommuners håll. Man frågar sig 

hur rapporten som sådan skall kunna implementeras i ”verkligheten” för att där kunna göra 

skillnad. Frågan anses vara mycket komplex och enligt de intervjuade grupperna kommer det ta 

tid innan en egentlig förändring kan infinna sig. Vad gäller det låga förtroendet för myndigheter 

var detta något som alla minoritetsgrupper kändes vid, undantaget för den judiska gruppen. 

Misstron är dock ett resultat av ett långt historiskt förtryck från det svenska majoritetssamhället, 

och trots att samarbete numera är ett faktum, lever misstron fortfarande kvar bland de nationella 



34

minoritetsgrupperna. De nationella minoriteterna proklamerar därav en önskan om en tydligare 

delaktighet och större möjligheter till att påverka sin egen situation för att förbättra 

förtroendeaspekten mellan myndigheter och minoritetsgrupperna. För att förstärka förtroendet 

måste myndigheter i Sverige ta denna problematik om de nationella minoriteternas situation i 

skolan på allvar, arbeta med kunskapsinsatser gällande minoriteterna, nå ut till den lokala 

kulturen på gräsrotsnivå. De nationella minoriteterna efterfrågar mer resurser för dessa frågor, 

men även att myndigheter som DO ökar närvaron och förståelsen för den lokala kulturen, samt 

ett mer gediget fältarbete på gräsrotsnivå. Enligt några av informanterna finns en ovana vid att 

läsa myndighetsrapporter, därför efterfrågas även en mer lätthanterlig version av rapporten.

7. Analys

Till och börja med ämnar jag applicera och analysera Niklas Luhmanns teorier om förtroende i 

förhållande till det empiriska material och de uttryck som de intervjuade minoritetsgrupperna 

lämnat för att på så sätt svara på min slutgiltiga frågeställning gällande hur myndigheter bör 

arbeta för att förstärka förtroendet. 

   Luhmann talar om förtrogenhet som grund för förtroende saknas hos båda parter, något som 

tydligt framkommer i min undersökning och även relaterat till tidigare forskning. Kunskapen om 

DO är låg, vilket även bekräftas av det låga antal anmälningar från de nationella minoriteterna 

som kommer till myndigheten. På samma sätt bekräftas den bristande kunskapen som finns hos 

myndigheten, men även bland samhället i stort, gällande de nationella minoriteternas erkännande 

och rättigheter. Och just som Niklas Luhmann uttrycker sig, så är kunskapen om och 

förtrogenheten med en väsentlig faktor om man hyser förtroende eller ej. Därför bör arbetet för 

att förstärka förtroendet bland minoritetsgrupperna börja med att fylla i de luckor som finns 

gällande kunskapen om båda parter och hos båda parter. 

   Vad gäller den riskfaktor som Luhmann talar om, är även detta något som informanterna gett 

uttryck för. Det efterlystes sanktioner dit de nationella minoriteterna kan vända sig, något som 

kan bidra till att förtroendet stärks. Enligt Luhmann skapar dessa sanktioner en trygghetsfaktor 

som behövs för att förtroende ska kunna inledas, något som även O’Hara framhäver som en 

viktig aspekt i förtroendeskapandet.

   Informanterna talade om problematiken att DO som myndighet inte är delaktig i den lokala 

kulturen, något som också kan problematiseras utifrån teorier om förtroende. Det är, som tidigare 

nämnt, grundregeln att den som vill erhålla förtroende måste ta del av det sociala livet hos den 

andra för att på så sätt skapa relationer som krävs. Så som några informanter uttryckte det, så 
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måste det till mer fältarbete på lokal nivå för att man ska kunna nå ut till hela gruppen och för att 

förtroende skall kunna skapas. 

   Avslutningsvis kan man då utefter Luhmanns teorier påstå att förtroendet är en oerhört viktig 

aspekt för att det överhuvudtaget ska kunna ske några arbetsinsatser och förändringar, 

handlingsaktiviteten påverkas i allra högsta grad om det finns förtroende eller ej. Som jag 

tidigare nämnt vill DO öka den egna handlingsaktiviteten bland minoritetsgrupperna, men finns 

inte ett etablerat förtroende för parterna emellan omintetgörs, enligt Luhmann, möjligheterna att 

uppfylla det man vill genomföra. O’Hara menar samtidigt att förtroendet underlättar och gör det 

mer möjligt att nå våra mål. Samma negativa effekt har den misstro som florerar, eftersom detta 

medför destruktiva strategier. Detta gäller även i högsta grad minoritetsgrupperna, som i och 

med sin misstro utsätts för det som Luhmann kallar för positiva förväntningar. Förväntar man sig 

att bli illa behandlad – så blir man även med stor säkerhet det. Medvetenheten om misstrons 

negativa effekter är därför mycket viktiga att ta hänsyn till, i förhållande till båda parter. 

Är man samtidigt föremål för misstro, vill man inte se det från den andres perspektiv, vilket 

innebär att skulden för den riktade misstron läggs hos den andre. Detta försvårar därav 

möjligheterna att omvända detta negativa förhållningssätt. 

Precis som Luhmann menar, så kan dessa negativa affekter motarbetas om kunskapen gällande 

misstro var större. Myndigheter som DO bör därför ta större hänsyn till denna aspekt, eftersom 

den är så pass avgörande för utfallet och mottagandet av arbeten såsom i detta fall DO:s rapport 

om diskriminering av de nationella minoriteterna inom utbildningsväsendet.  

   Just som jag nämnt tidigare i detta arbete, är dock förtroende som fenomen ganska komplext 

att studera, då det är beroende av så många olika sociala faktorer. Därför påpekar jag ytterligare 

en gång, i enlighet med O’Hara att den måste ses till sin kontext, till denna undersökning, mitt 

syfte och de medverkande parterna. 

   Med utgångspunkt från Luhmanns teorier om förtroende kan sammanfattningsvis följande 

förslag till åtgärder bidra till att stärka förtroendet hos de nationella minoriteterna för 

myndigheter. Först och främst framkommer det av min analys att en ökad kunskap ger en grund 

för ett ökat förtroende. Har man förtrogenhet om respektive part kan detta bidra till att förtroende 

skapas, något som myndigheter bör arbeta med gällande dessa frågor. Ytterligare 

kunskapsinsatser är även något som både DO och tidigare forskning proklamerar för. 

   Den riskfaktor som också är oerhört viktig kan säkerställas genom införandet av sanktioner. 

Genom att skapa trygghet ökar också möjligheten till ett ökat förtroende. Det gäller därför för 
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myndigheter att tillsätta instanser som enbart fokuserar på dessa frågor, dit de nationella 

minoriteterna kan vända sig. 

    Myndigheten måste även vara delaktig ”på plats”, ta del av det sociala livet genom att 

representera sig själv hos den lokala kulturen för att på så sätt skapa de relationer som krävs för 

att förtroende ska kunna skapas. 

   Slutligen är förtroende grundstommen för handlingsaktiviteten, på samma sätt är kunskapens 

om förtroendets betydelse för samarbete gällande dessa frågor oerhört viktig. Dessutom finns det 

en stor anledning till att de myndigheter som arbetar med frågor som rör de nationella 

minoriteterna och vars syfte är att nå ut till dessa parter, lägger större vikt gällande 

förtroendeaspekten. Där måste förtroendet återuppbyggas, för att få de förutsättningar som krävs 

för att uppnå uppsatta mål och riktlinjer. 

8. Diskussion

Avslutningsvis ska jag försöka realisera denna undersökning till en mindre konkluderande 

diskussion av de resultat som undersökningen resulterat i, i förhållande till teorier och tidigare 

forskning. Som framgår av min undersökning är att mottagandet av DO:s rapport varit mycket 

positiv bland de intervjuade organisationerna. Man är mycket angelägen om att denna typ av 

rapporter genomförs och har förhoppning om att rapporten skall kunna underlätta för politikers 

arbete, men även organisationernas eget arbete rörande frågor om de nationella minoriteternas 

situation i skolan. De intervjuade organisationerna tyckte att det var en väldigt relevant 

frågeställning som bearbetades i DO:s rapport och den tidigare forskningen talar också för att 

dessa frågor är aktuella, och i viss mån akuta. Speciellt i hänsyn till det ointresse bland många 

myndigheter i Sverige som uttrycks både i mitt empiriska material, samt i DO:s rapport och den 

tidigare forskningen. Det är med andra ord hög tid, enligt forskningen, för att på allvar ta sig an 

dessa frågor. 

   Dock bör det påpekas, att många andra organisationer inte kände sig tillräckligt insatta i denna 

fråga och många hade inte tillräcklig information om DO:s arbete. Något som kanske tyder på 

det tidsperspektiv som nämndes tidigare i arbetet, eller talar för det bristande förtroendet kan ha 

för effekter på rapportens genomslagskraft. 

   Vad som även kan konstateras är att kännedom om det bristande förtroendet för myndigheter är 

ett utbrett faktum bland de nationella minoriteternas centrala organisationer. Om denna 

problematik är ett bidragande faktor för mottagandet av rapporten kan väl antydas då, som jag 

precis nämnde, väldigt få av de organisationerna som kontaktats varit insatta i DO:s rapport och 
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denna debatt över huvud taget. Några informanter uttryckte frustrationen över att konventionerna 

och lagstiftningen varit gällande i drygt åtta år, men att man trots detta i dagsläget ser föga 

effekter av detta. DO:s rapport tar upp en svår problematik och ger en oroväckande bild av hur 

situationen ser ut för minoritetsgrupperna i skolan, vilket även den tidigare forskningen som jag 

berör gör. Det kan tyckas lite märkligt, att Skolverkets rapporter som är skrivna 2003 och 2005 

ger i princip samma bild som DO:s rapport 2008. Forskningen ger här stöd åt och kan därav 

förklara den frustration som de nationella minoritetsgrupperna känner gällande de frånvarande 

effekterna kring deras missgynnade situation. Det finns till exempel många likheter med de 

förslag till åtgärder och förbättringar från Skolverkets rapport om de nationella minoriteternas 

situation i skolan och DO:s rapport om diskriminering, trots att de författats med fyra års 

mellanrum. Dock finns ett uttryck för ett idag ökat samarbete mellan myndigheter och de 

nationella minoritetsorganisationerna, vilket är positivt. Några informanter menade att under 

DO:s arbete med rapporten för första gången togs på allvar, vilket kanske talar för den riktning 

dessa frågor tar sig. Något som även görs gällande den delaktighet som är så viktigt för frågan i 

sig. Vikten av samarbete parterna emellan är vidare något som påpekas inte bara av 

minoriteterna själva, utan även av den tidigare forskningen samt DO:s rapport.

   Det fanns även åsikter och tankar gällande DO:s arbetet med rapporten, faktorer som kan vara 

väldigt viktiga att ta hänsyn till. Några av de intervjuade organisationerna beklagade sig över det 

bristande intresset som visats för rapporten, och man menade delvis att det inte fanns någon 

tradition kring att arbeta med denna typ av rapport. Det byråkratiska språket kunde enligt några 

informanter försvåra möjligheten att rapporten når ut till dem den berör allra mest, och en mer 

lätthanterlig version efterfrågades. Rapporten riktar sig inte enbart till ”myndighets-Sverige”, 

utan diskuterar ju även vikten av de nationella minoriteternas egenaktivitet. Det kan därför 

tyckas något problematiskt att en så pass viktig fråga blir otillgänglig för stora delar av dem den 

riktar sig till. Problemet med myndighetens möjligheter att nå ut till den breda massan var även 

något som Josefin Gustavsson tog upp i sin bok Effekterna av informationsinsatser riktade till 

grupper särskilt utsatta för diskriminering, där det även konstateras att DO heller inte når dem 

som allra mest behöver hjälp. Gustavsson konstaterar även att DO:s något otydliga mål inom 

myndigheten kan leda till en bristande trovärdighet, vilket också bör ses i hänseende med 

rapportens genomslagskraft bland de nationella minoriteterna.  

   I all den forskning som jag tagit del av, har vikten av kunskapsinsatser lyfts. Detta är även 

något som minoritetsgrupperna ger uttryck för, och det fanns en önskan om att denna 

information måste rikta sig till majoritetssamhället likväl som minoritetsgrupperna. Den 
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bristande kunskapen om de nationella minoriteterna framhävs som problematiskt, men detta sett i 

förhållande till den okunskap som fanns gällande DO:s arbete bland minoritetsorganisationerna 

är ytterligare en problematik att ta hänsyn till. 

   Vidare framhäver min analys av det empiriska materialet utifrån Luhmanns teorier om 

förtroende, att kunskapen om förtroendets oerhört viktiga effekter borde vara något som man tar 

tillvara på inom myndigheter som arbetar med frågor som rör de nationella minoriteterna. För att 

bedriva ett effektfullt arbete med strävan och en ambition att förändra situationen för de grupper 

som under så lång tid trängts undan på grund av okunskap och rådande assimileringspolitik, visar 

många av de uttryck som erhållits under intervjutillfällena att förtroendeaspekten måste tas på 

allvar. Just som jag nämnde tidigare, måste förtroendet återuppbyggas för att erhålla de 

förutsättningar som krävs för att uppnå mål och eftersträvansvärda ambitioner. 

9. Slutord

DO talar om många viktiga aspekter och ger många viktiga förslag till förändringar och åtgärder, 

något som även de nationella minoriteterna tycker är viktigt, vilket också framgår av min 

undersökning. Men hur skall man kunna implementera dessa förändringar om förtroendet inte 

finns hos minoriteterna för dessa myndigheter? Hur ska man kunna nå ut till den breda massan 

om den är färgad av misstro gentemot dessa instanser? Förtroendet är en grogrund för att man 

skall få alla parter och vara delaktiga, annars arbetar man i motvind. En rapport som DO:s säger 

ju föga, om den inte når ut till dem det berör allra mest. Vilket min undersökning visar till en del. 

Vi måste börja med förtroendeaspekten, för att senare kunna möta minoriteterna på det sätt som 

krävs. 

   Det finns självfallet kritiska aspekter att ta hänsyn till i förhållande till detta arbete. Mitt arbete 

har sin utgångspunkt utifrån de centrala organisationerna som är verksamma i Sverige. 

Möjligtvis skulle det vara av ännu större vikt att undersöka hur DO:s rapport om diskriminering 

av de nationella minoriteterna inom utbildningsväsendet mottagits bland majoriteten av 

minoritetsgrupperna som själva inte är aktiva inom respektive organisationsverksamhet. 

Diskrimineringen som DO berör, tar ju sitt ursprung från denna majoritet, och det vore intressant 

att studera förtroendeaspekten ser ut bland dessa och vad de har för tankar om DO:s undersökta 

problematik i skolan. Därför är inte detta arbete till fullo representativt för den majoritet som jag 

nyss nämnt, utan undersökningen måste ses utifrån de centrala organisationernas aspekt. Jag har, 

som framkom av metodbeskrivningen, analyserat mitt empiriska material utifrån ett 

hermeneutiskt perspektiv, vilket inneburit att jag använt mig själv och mina egna förkunskaper 
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som ett redskap i min tolkning. Det är svårt att förhålla sig helt objektiv gällande dessa frågor, då 

det är jag i egen person som samtalat med de olika informanterna, vilket präglar undersökningen 

och intervjutillfällena. Detta anser jag dock enbart varit positivt, då jag försökt tolka mycket av 

de underliggande tankar som finns genom att ställa öppna frågor och samtala öppet om den 

problematik jag ämnat belysa. 

   I detta arbete förhåller sig DO som representant för myndigheter i Sverige, men de faktorer jag 

tagit upp kan mycket väl även appliceras på andra myndigheter på både lokal och statlig nivå. 

Min rapport visar, i likhet med DO:s rapport och den tidigare forskningen inom området, att vi 

måste öka kunskapen om minoriteterna och förändra samt förbättra deras situation i skolan. Var

annars lägga grunden för detta än i skolan? Do borde arbeta utåt, förmedla rapporten till 

grupperna samt skolansvariga för att skapa debatt den debatt som behövs. Samtidigt måste 

majoritetssamhället med för att förändring skall kunna ske. Så för att förändring ska kunna ske 

måste skolan vara med och lägga grund för det förtroende som är så viktigt, genom att erkänna 

minoriteterna. Detta kan ske genom en gedigen utbildning om minoritetsgrupperna, de måste få 

ta den rättfärdiga plats de behöver i den svenska undervisningen. Kunskapen om minoriteterna 

måste med andra ord bli bättre. Det hela kan med stor fördel börja i skolan, där man kan ta direkt 

kontakt med dessa minoritetselever och försöka ändra deras syn, stärka deras identitet för att på 

sikt göra dem medvetna om sina rättigheter så att de själva arbetar för sin egen överlevnad och 

sin ställning i samhället. DO:s rapport om diskriminering av de nationella minoriteterna inom 

utbildningsväsendet, ger oss inte enbart kunskap om hur diskrimineringen ser ut i skolan. Jag vill 

hävda att den även belyser vikten av den problematik som det bristande förtroendet faktiskt ger. 

Man har skrivit en oerhört viktig rapport, som inte alls fått den genomslagskraft som den 

förtjänar.  I alla fall inte bland dem den berör allra mest, nämligen minoritetsgrupperna. Så för att 

kunna förändra situationen för dessa grupper, måste man kunna nå ut till dem som jag nyss 

nämnde. En ökad kunskap om den förtroendeproblematik som jag undersökt, kanske kan bidra 

till en större möjlighet till den samhällförändring som DO strävar efter. Ett samhälle som bygger 

på principen om allas lika värde och rättigheter, detta oberoende av etnisk tillhörighet eller 

religion. 
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