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Uppdrag att följa upp och analysera den egna verksamheten
utifrån det minoritetspolitiska målet (801-2010-11546)
Målen för minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka de nationella
minoriteternas möjligheter till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls
levande.
Högskoleverket har tillsammans med tio andra myndigheter i uppdrag att under tre år, 2010—
2012, följa upp och analysera den egna verksamheten utifrån minoritetspolitikens mål.
Uppföljningen ska göras efter följande frågeställningar:
1) Vilka interna och externa insatser har gjorts på myndigheten sedan införandet av en
minoritetspolitik år 2000? Hur har arbetet utvärderats och vilka resultat har ni sett?
2) Vilka (om) särskilda uppdrag har myndigheten haft när det gäller nationella minoriteter?
Har arbetet med dessa uppdrag i så fall lett till någon förändring?
3) Med utgångspunkt i det nya regeringsbeslutet – Vad avser myndigheten att göra med
avseende på de tre delområdena: diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet
(både centralt och om det finns, lokalt) samt språk och kulturell identitet?


Hur synliggör ni minoriteterna i ert arbete — både internt och externt?



Hur sprids kunskap om minoriteterna och minoritetsspråken inom er
organisation?

Frågeställning 1
Externa insatser
Högskoleverket tog under 2000 kontakt med Integrationsverket för att diskutera hur de olika
invandrargrupperna skulle kunna få information om svensk högskoleutbildning. Diskussionerna
ledde till att broschyren ”Att studera på högskolan” med grundläggande information togs fram och

trycktes på elva språk. De gick också att ladda hem som pdf-dokument. Minoritetsspråket finska var
uppe till diskussion men valdes bort till förmån för albanska, arabiska, bosniska/serbiska/kroatiska,
engelska, franska, persiska, ryska, somaliska, spanska, ryska, turkiska och lätt svenska.
2007 togs nästa steg genom att samma grundläggande information också översattes till
minoritetsspråken, dock inte i tryckt form utan som pdf-dokument. Översättningarna gjordes till
finska, jiddisch, meänkieli, romani arli, romani kale, romani kelderash, romani lovari,
samiska/lulesamiska, samiska/nordsamiska samt till samiska/sydsamiska.
Studie- och yrkesvägledare på alla nivåer, flyktingmottagningar, invandrarorganisationer,
invandrartidningar, minoritetsorganisationer och andra myndigheter verksamma inom området har
fått information om broschyren ”Att studera på högskolan” 1—2 gånger om året. Vi har informerat
om att det går att beställa eller ladda ner trycksaken på webbplatserna www.studera.nu respektive
www.hsv.se. För minoritetsspråken har broschyren enbart funnits som pdf och där har
Högskoleverket ingen tillförlitlig statistik att presentera från och med 2007 och fram till idag, vilket
gör det svårt att säga något om effekten av insatsen.

Interna insatser
Högskoleverket erbjuder personalen att delta i ett antal allmänna seminarier varje år. Den 23 april
2009 hölls seminariet ”Romerna ett folk på ständig flykt”. Föredragshållare var Ingrid Schiöler,
flyktingsamordnare på Röda korset.
Den 1 oktober 2010 hölls seminariet ”Minoritetsspråkens ställning i Sverige” med Lennart Rohdin,
Länsstyrelsen i Stockholms län.

Frågeställning 2
Högskoleverket har inte haft några särskilda uppdrag när det gäller nationella minoriteter från 2000
och fram till 2009. I år har det kommit ett uppdrag att göra en översyn av högskoleutbildningar i
nationella minoritetsspråk med redovisningsdag 2011-04-30.

Frågeställning 3
Högskoleverket är en av närmare 50 myndigheter inom högskoleområdet som alla får sina
instruktioner och regleringsbrev från regeringen. Bland myndigheterna finns Sveriges universitet
och högskolor. Högskoleverket har, i linje med instruktionen, avgränsat uppdraget om de
minoritetspolitiska målen till den egna verksamheten. En grupp har tillsatts med representanter för
informationsavdelningen, administrativa (personal-) avdelningen, analysavdelningen,
utvärderingsavdelningen samt verkets likabehandlingssamordnare. Vi hoppas hitta synergieffekter
mellan uppdraget att följa upp och analysera den egna verksamheten utifrån de minoritetspolitiska
målen och Högskoleverkets uppdrag att göra en översyn av högskoleutbildningar i nationella
minoritetsspråk (se frågeställning 2).
Högskoleverket avser att under 2011 arbeta enligt beskrivningen som följer nedan med det
minoritetspolitiska målet:
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Behovskartläggning
Gruppen behöver ta utgångspunkt i Högskoleverkets uppdrag för att därefter tillsammans med
minoritetsgrupperna, kartlägga deras behov och Högskoleverkets möjligheter att möta dessa med
avseende på delområdena diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och
kulturell identitet.

Interna insatser


Inventera vilka språkkunskaper som finns hos personalen.



Utreda personalens skyldigheter respektive minoritetsgruppernas rättigheter vid kontakt på
minoritetsspråk ur ett juridiskt perspektiv. Det kan medföra förändringar i verkets interna
styrdokument. Troligen resulterar det i att berörd personal utbildas, sannolikt på ett internt
seminarium, angående kontakter på minoritetsspråken.



Anordna ett seminarium kring betänkandet ”Romers rätt – en strategi för romer i Sverige”,
SOU 2010:55.

Externa insatser


Presentera resultaten av kartläggningen där vi i möjligaste mån vill tillmötesgå
minoritetsgruppernas behov genom att lyfta fram information på Högskoleverkets
respektive webbplatser, i nyhetsbrev och tryckta kanaler.



Ta ställning till framtida publicering av informationsbroschyren ”Att studera på högskolan”
på de olika minoritetsspråken utifrån kartläggning.



Se över möjligheterna att få in programpunkter kring det minoritetspolitiska målet vid de
konferenser som Högskoleverket kommer att hålla under 2011.

3(4)

Beslut i ärendet har fattats av universitetskanslern Lars Haikola efter föredragning av informatören
Ann Sofie Fredriksson i närvaro av stabschefen Lennart Ståhle och informationschefen Eva
Ferndahl.

Lars Haikola

Ann Sofie Fredriksson

4(4)

