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Abstract 
 

Sedan januari 2010 är det länsstyrelsen i Stockholms län samt Sametinget som är 

huvudansvariga för att tillsammans samordna Sveriges minoritetspolitik samt att följa upp hur 

den genomförs i landet.  

Syftet med studien är att undersöka hur staten med reformer tillvaratar språkliga minoriteters 

rättigheter och hur detta genomförs. Studiens fokus kommer ligga på Sandvikens kommun 

och införandet av förvaltningsområdet för finska och effekterna av detta. Jag vill se hur 

förvaltningsreformen genomförs i Sandviken och vilka effekter den har för brukarna. Jag vill 

titta på hur en sådan reform genomförs från att önskemål kommer in till kommunen och hur 

sedan arbetet fortskrider. En reform i den mening som det finska förvaltningsområdet är kan 

man förklara som en förändring till det bättre, kort sagt en förbättring.   
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion 

 

Sedan januari 2010 är det länsstyrelsen i Stockholms län samt Sametinget som är 

huvudansvariga för att tillsammans samordna Sveriges minoritetspolitik samt att följa upp hur 

den genomförs i landet.  

Det svenska medlemsskapet i Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 

minoriteter beslutades av riksdagen 1999. Utöver det tog man även till vara på stadgan om 

landsdels- eller minoritetsspråk. Dessutom beslutade riksdagen om en minoritetspolitik samt 

fem nationella minoriteter och deras språks erkännande.  

Samer, judar, romer, sverigefinnar samt tornedalingar är de fem nationella minoriteter som är 

erkända i Sverige. De språk som även är erkända är jiddisch, romani chib, samiska, finska och 

meänkieli. Det som minoritetsgrupperna har gemensamt är att de under lång tid har befolkat 

Sverige samt att de tillhör grupper med en tydlig samhörighet. Utöver det har de även en egen 

tillhörighet till religion, språk och kulturellt samt en strävan att bevara sin identitet.  

Regreringens minoritetspolitik syftar till frågor som handlar om skydd och stöd för Sveriges 

nationella minoriteter och de historiska minoritetsspråken. En del av Sveriges arbete med att 

skydda de mänskliga rättigheterna är att öka de nationella minoriteternas skydd. 

(www.lansstyrelsen.se , 2014-01-11) 

De riktlinjer och lagar som gäller för bevarandet och skyddet för de mänskliga rättigheterna 

finner man i lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.  

Sedan den 1 februari 2013 har sammanlagt 12 landsting/regioner och 64 kommuner gått med i 

förvaltningsområdena för meänkieli, finska och samiska. De kommuner som inte ingår har 

möjlighet att skicka in en ansökan frivilligt om att få ingå i förvaltningsområden.  

Regeringen ser då över anökan från kommunen som vill gå med och fattar efter det beslut om 

anslutning. (www.lansstyrelsen.se, 2013-10-31) 

Ett förvaltningsområde innebär att man i det specifika området har enskilda individer rätt att 

använda sig av minoritetsspråk i kontakt med olika myndigheter samt att man har rätt att 

http://www.lansstyrelsen.se/
http://www.lansstyrelsen.se/
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begära förskoleverksamhet och även äldreomsorg på sitt modersmål. Förutom 

förvaltningsområden i finska finns även förvaltningsområden för samiska och meänkieli. 

(www.sverigesradio.se 2013-12-30) 

Med hjälp av förvaltningsområden ska man stärka språkets ställning i samhället och dessutom 

öka dess status. Man menar att språket kan komma att användas mer inom fler områden samt 

att det ska gynna bevarandet av språket i fråga. (www.minoritet.se 2013-11-26)  

Ämnet är intressant då den kulturella mångfalden som finns i Sverige har en lång tradition. De 

minoritetsgrupper som länge befolkat Sverige känner samhörighet med den egna gruppen 

samt en religiös, kulturell eller språklig gemenskap och samtidigt en vilja att bevara sin 

identitet. De grupperna har erkänts vara nationella minoriteter och värnar om gruppens språk 

och även deras kultur på ett sätt som gjort dessa kulturer till en aktiv del i det svenska 

samhället och därtill en del av vårt gemensamma kulturarv. Den svenska minoritetspolitiken 

har som mål att skydda de nationella minoriteterna och öka deras inflytande och dessutom 

stödja och bevara minoritetsspråken. (www.manskligarattigheter.se 2013-12-17) 

Denna studie ämnar fokusera på hur staten med reformer tillvaratar språkliga minoriteters 

rättigheter och hur detta genomförs. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur staten med reformer tillvaratar språkliga minoriteters 

rättigheter och hur detta genomförs. Studiens fokus kommer ligga på Sandvikens kommun 

och införandet av förvaltningsområdet för finska och effekterna av detta. Jag vill se hur 

förvaltningsreformen genomförs i Sandviken och vilka effekter den har för brukarna. Jag vill 

titta på hur en sådan reform genomförs från att önskemål kommer in till kommunen och hur 

sedan arbetet fortskrider. En reform i den mening som det finska förvaltningsområdet är kan 

man förklara som en förändring till det bättre, kort sagt en förbättring.  (Andersson-

Söderberg, 2007).  De frågor som jag ämnar besvara i min undersökning är: 

o Hur Har reformen genomförts i Sandvikens kommun? 

o Hur går själva tillämpningen och genomförandet av reformens rättigheter till? 

o Vilka förändringar har genomförts i kommunen för att uppfylla reformens mål? 

http://www.sverigesradio.se/
http://www.minoritet.se/
http://www.manskligarattigheter.se/
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o Hur uppfattas reformen av företrädare för den finska befolkningen i kommunen, har 

den lett till förbättringar?  

Dessa frågor ska hjälpa mig att få en tydligare inblick i hur arbetet kring 

förvaltningsområdena går till. Jag ämnar att med de teorier jag har kunna analysera arbetet 

kring det finska förvaltningsområdet i Sandvikenskommun. De teorier jag valt har kopplingar 

till implementering samt hur kommuner fungerar. Det kommer att hjälpa mig besvara mina 

frågeställningar samt på så vis kunna vidareutveckla arbetet. I analysdelen kommer jag sedan 

att gå igenom allt del för del för att kunna få en tydligare bild på hur arbetet går till och hur 

min information går att applicera på Sandvikens kommun.  

1.3 Avgränsning 

Uppsatsens fokus kommer att ligga på Sandvikens kommun. Anledningen till detta är att 

Sandviken nyligen blivit en del av det Finska förvaltningsområdet och informationen som de 

har då är relativt ny. Det hjälper mig i min undersökning att informationen jag skaffar är ny 

och ligger nära i minnet. Det underlättar dessutom när man tittar på hur det har förändrats 

över tid, om man redan nu kan se tydliga skillnader. Jag har valt att endast använda mig av en 

kommun då detta underlättar arbetet samt att man kan gå djupare in på informationen och 

förstå sammanhanget och se hur arbetet går till i en kommun. Den kommunen jag valt att 

avgränsa mig till är Sandvikens kommun på grund av att de nyligen blev ett finskt 

förvaltningsområde. De förändringar som gjorts ligger nära i tid vilket gör att man redan nu 

kan se om det är någon skillnad. Jag kan få tydliga exempel på hur arbetet har fungerat än så 

länge och hur kontakten mellan kommun och organtisation varit. Ett arbete som kräver ett 

samarbete och god kommunikation, i och med att det fortfarande är relativt nytt finns det en 

god kommunikation om hur arbetet ska gå till för att lägga en bra grund för vidare arbete.  

Ett medborgarförslag lämnades in 2010 där man menade att Sandvikens kommun skulle bli en 

del av det Finska förvaltningsområdet. Förslaget beviljades för att sedan gå vidare som en 

ansökan till regeringen om att få bli ett finskt förvaltningsområde. Sedan februari 2013 är 

Sandviken ett av många finska förvaltningsområden, ett beslut beviljat av regeringen.  
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1.4 Metod 

Jag kommer att använda mig av en beskrivande fallstudie för denna undersökning. Jag tänker 

mig en fallstudie där mitt objekt är Sandvikens kommun och reformen (att bli ett finskt 

förvaltningsområde). Sandvikens kommun har inte varit ett finskt förvaltningsområde länge 

därför vill jag se om man redan nu kan se skillnader efter införandet av reformen. Jag vill 

även se om brukarna ser någon skillnad. För undersökningens vidare utveckling har jag även 

valt att använda mig av direktkorrespondens i form av personer som jobbar inom detta 

område för att på så vis besvara mina frågor. Direktkorrespondensen är primärkällor, den 

kontakten har bestått av mailkontakt. Den informationen är i den här undersökningen 

kompletterande information som ska hjälpa mig att förstå arbetet i Sandvikens kommun och 

hur implementeringen av förvaltningsområdet har gått till. De jag haft mailkontakt med är 

ordföranden i Finska föreningen samt kommunens samordnare för det finska 

förvaltningsområdet. Anledningen till detta är att infomationen då kommer från de som är 

direkt involverade i ämnet och har varit med under hela processen. I kontakt med kommunens 

samordnare får jag direkt information från kommunens sida och därmed information om hur 

arbetet med förvaltningsområdet går till. I kontakt med representant för finska föreningen får 

jag information från brukarnas och intresseorganisationernas sida. Intresseorganisationer 

arbetar för de enskilda individerna som berörs av reformen finns och de som brukar de 

rättigheter som kommer med reformen. Som intresseorganisation arbetar man för den enskilda 

människan och talar för dennes intressen. De arbetar även för att vara en gemensam intresse-, 

fritids- och minoritetsorganisation samt att främja medlemmarnas gemensamma kulturella och 

även sociala strävanden att uppnå en position av jämställdhet med majoritetsbefolkningen. 

(www.rskl.se 2013-11-26) 

 

Den litteratur jag kommer använda mig av är främst dokument som tidigare uppsatser och 

internetkällor samt litteratur. Utöver det kommer jag att använda mig av primärkällor i form 

av direktkorrespondens/mailkontakt. Jag kommer använda mig av litteratur som passar mitt 

ämne samt tidigare arbeten och forskning kring ämnet. Detta för att på ett så bra sätt som 

möjligt besvara min frågeställning. I min undersökning kommer jag även att använda mig av 

några nyckelbegrepp som minoriteters rättigheter och implementering. Dessa nyckelord 

kommer jag att ytterligare diskutera och förklara för att på så vis underlätta förståelsen av 

http://www.rskl.se/
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ämnet. Jag kommer att använda mig av tidigare forskning som berör samma ämne och som 

kan hjälpa mig att besvara och utveckla min frågeställning.  

 

2. Teori 

Det jag kommer använda mina teorier till är att plocka ut de aspekter jag anser är viktiga för 

undersökningen samt att sedan kunna applicera dem på Sandvikens kommun. Utifrån dessa 

aspekter kommer jag att analysera införandet av det finska förvaltningsområdet i Sandviken, 

hur man gått från önskemål till beslut och effekterna av detta, hur det har påverkat brukarna. 

De aspekter jag valt att titta närmare på och sedan använda i min analys är implementering - 

stegen i en beslutsprocess utifrån ”The Systems Approach”, Vedungs brukarorienterade 

utvärderingsmodell – hur brukarna ser på implementeringen av förvaltningsområdet, Montins 

sätt att se på länkarna mellan kommun och stat, medborgarinitiativ – att befolkningen kan 

lämna in förslag till kommunen samt medborgarsamråd. Utöver dessa aspekter kommer jag 

även att titta närmare på några nyckebegrepp: implementering samt minoriteters rättigheter. 

Den litteraturen jag valt att använda mig av i undersökningen hjälper mig att belysa de olika 

stegen i implementeringen och hur det har genomförts i Sandviken.   

2.1 Tidigare forskning och litteratur 

Jag kommer att använda mig av Michael Hills ”The Public Policy Process” för att på så vis 

kunna gå igenom och visa hur beslutsprocessen går till i teorin och hur den har genomförts i 

Sandviken. Den jag kommer att använda mig av ut ”The Public Policy Process” är ”The 

Systems Approach” framtagen av David Easton och vidare utvecklad av W.I Jenkins. I den 

teorin ställer man upp beslutsprocessen i ett antal steg för hur ett beslutsfattande går till.  

Enligt Hill har så kallade ”stegmodeller” för policys och/eller deras kretslopp utvecklats för 

att förenkla komplexiteten i beslutsfattandeprocessen och göra den mer förståelig. ”The 

systems approach” är som tidigare nämnt framtagen av David Easton och den modellen har 

erhållit en betydande roll inom ämnet. Easton menade att politisk aktivitet kan analyseras i 

termer om ett system vars innehåll består av ett antal processer som måste vara i balans för att 

aktiviteten ska bestå. I denna modell är nyckelprocesserna i ett politiskt system bland annat 

dess inputs i form av krav och stöd. Kraven består där av individers och gruppers agerande i 

sökandet efter auktoritativ placering av värden från/hos myndigheter. Stöd omfattar agerande 

så som röstning, laglydnad samt betalning av skatter. Dessa passar enligt Easton in i 
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beslutsfattandets svarta låda, mer känt som ovandlingsprocessen för att producera outputs, 

beslut och policys för myndigheter. Man kan utmärka outputs från resultatet, vilket är 

effekterna från en policy på befolkningen. Inom systemtes struktur kan man även finna 

understöd för feedback, genom vilka de politiska systemens outputs influerar framtida inputs i 

systemet.  

Den fördel som systemteori har är att den tillhandahåller ett tillvägagångssätta att föreställa 

sig vad som ofta kan ses som komplexa politiska fenomen. Detta tillvägagångssätt går även 

att använda i disaggregerande av policy processer till ett antal olika stadier, var och en mer 

mottaglig för detaljerad analys.  

Under åren har Easton’s system vidareutvecklats av bland andra Jankins som utvecklade 

modellen avsevärt och som erkänner feedbackens komplicerade flöde samt identifierar en 

beslutsprocess steg: 

 Initiering/inledning 

 Information 

 Övervägande 

 Beslutsfattande  

 Implementering 

 Utvärdering 

 Avslut 

De fördelar som finns med en stegmodell är att det erbjuder alternativ att fördela, även om 

syftet endast är för analys, en komplicerad och utvecklad process. (Hill 2005, 1:19-20) 

Genom att titta på denna aspekten av genomförandet av beslut kan jag applicera den på 

Sandvikens kommun och se hur genomförandet sett ut. Det jag vill titta på i Sandvikens 

kommun är hur man gått från idé till beslut och genomförande, för att sedan gå vidare till det 

faktiska resultatet. Jag tänker använda mig av Jenkins stegmodell för att analysera 

beslutsfattandet kring det finska förvaltningsområdet i Sandvikens kommun.  

Annan tidigare forskning jag kommer använda mig av är bland annat undersökningar kring 

ämnet minoritet och implementering. Det jag har funnit är att man har forskat kring statens 

politik gentemot tornedalingar och samer samt implementering av politiska beslut. Man har 
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studerat ämnena ur ett medborgarperspektiv respektive beslutsfattare gentemot verkställare 

(Friberg & Mattson 2005, Larsson & Selimovic 2012) .  

Den första undersökningen gällande samer och tornedalingar hade fokus på hur statens politk 

sett ut gällande dessa två minoritetsgrupper. Har den varit generell för båda eller har den sett 

annorlunda ut för var och en av grupperna? Man valde även att titta på det svenska 

medborgarskapet och vad det innebär för dessa två grupper. Nyckelorden för denna 

undersökningen var: minoriteters rättigheter, samer, tornedalingar och medborgarskap 

(Friberg & Mattson 2005).  

Den andra undersökningen hade sitt fokus på själva implementeringen av politiska beslut, där 

har man tittat på förhållandet och arbetet mellan beslutsfattare och verkställare. Syftet med 

den undersökningen var att försöka förklara själva problematiken vid implementeringen av 

beslut. Därför går man även igenom olika implementeringsproblem. (Larsson & Selimovic 

2012) 

Min undersökning är en blandning av de utgångspunkter som ligger till grund för dessa två 

undersökningar. Jag har valt att undersöka den finska minoriteten – det finska 

förvaltningsområdet och hur arbetet kring det fungerar och har därmed tittat på minoriteters 

rättigheter och lagar. Min undersökning stämmer dessutom delvis överens med den andra 

undersökningen jag valt att titta närmare på där man fokuserat på implementering.  

För att komplementera till dessa undersökningar har jag även valt att använda mig av 

”Implementation – How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland Or, Why 

It’s Amazing that Federal Programs Work at All...” av Jeffrey L. Pressman och Aaron B. 

Wildavsky. Jag har även valt att använda mig av Evert Vedungs ”Utvärdering i politk och 

förvaltning” samt Stig Montins ”Moderna kommuner”.  

Om vi börjar med ” ”Implementation – How Great Expectations in Washington Are Dashed 

in Oakland Or, Why It’s Amazing that Federal Programs Work at All...” och de tankar som 

finns om promblemen kring gemensamt agerande och där de menar att om man från början 

har inställningen att ett problem eller ett förslag ska misslyckas leder det ofta till just det 

resultatet. Den här aspekten kommer att användas som just en aspekt. Med denna synvinkel 

vill jag visa hur väsentligt det är för de inblandade, initiativtagare och beslutsfattare att deras 
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inställning till ämnet i fråga är detsamma. Det är vid ett sådant tillfälle som resultatet är 

lyckat.  

Det som Pressman och Wildavsky menar är att om man går in med inställningen att det ska 

leda till ett misslyckande i arbetet med att nå vissa mål, kommer det inte som en överraskning 

när resultatet väl kommer. Detta i sin tur innebär att misslyckandet inte skulle kräva någon 

vidare förklaring. (Pressman & Wildavsky 1973, 5: 87) De menar att när man karaktäriserar 

ett förslag med motsägelsefulla kriterier, motstridiga förhållanden mellan deltagare samt en 

hög nivå av osäkerhet gällande framgång, är det inte svårt att förutse eller förklara varför man 

misslyckats med försöken att nå målet. (Pressman & Wildavsky 1973, 5:90)  

Wildavskys och Pressmans aspekt är viktig att belysa då inställningen hos de involverade är 

väsentlig för resultatet av beslutets implementering. Om man tar Sandvikens kommun visar 

det hur det är större sannolikhet att lyckas med ett beslut om alla inblandade jobbar mot 

samma mål och har en positiv inställning. Sandvikens kommun är en annan aspekt av 

Wildavskys och Pressmans teori, den visar hur det är viktigt med inställningen vid ett 

beslutsfattande för att nå ösnkvärt resultat.  

Går vi vidare till Evert Vedungs ”Utvärdering i politik och förvaltning” finner vi olika 

modeller man kan använda sig av vid utvärderingar av olika fall, exempelvis en 

förvaltningsreform. Tre av dessa modeller är måluppfyllelsemodellen, relevansmodeller och 

brukarorienterade utvärderingsmodeller.  

Med hjälp av Måluppfyllelsemodellen kan man bedöma effekter i en interventions utfallsled, 

direkta som indirekta, och på så vis se om de motsvarar de effekts- och utfallsmål som satts 

upp och som dessutom insitutionaliserats i interventionen. (Vedung 2009, 6:91) 

När man använder sig av relevansmodeller för utvärderingar bedömmer man det 

underliggande problemet hos interventionen. Dessa modeller kan man även kalla för 

problembaserade modeller. Man ställer sig frågan: ”Är ingripandet relevant för att lösa det 

underliggande problemet?” (Vedung 2009, 6:116) Om man efter att ha ställt den frågan finner 

att det helt eller delvis går att lösa det underliggande problemet eller om det redan är löst, är 

det framgånngsrikt. Om man däremot finner att det inte går att lösa är det misslyckat. Istället 

för att utväreraren ska undersöka relevans av effekter kan denne undersöka relevansen för 

beslutade mål eller beslutade styrmedel. Det som utvärderaren då undersöker är om de mål 
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man ställt upp samt de styrmedel man angivit har någon relevans för finna en lösning av det 

underliggande problemet. (Vedung 2009, 6:116 - 117) 

Den tredje modellen, brukarorienterad utvärderingsmodell använder man sig av målgruppen 

som källan till utvärderingskriterierna. Vid en sådan utvärdering är det mottagarna som 

utvärderar. De huvudfrågor som används i en sådan utvärdering är ifall den offentliga 

verksamheten 1) från början till slutet av processen och tills att leveransen sker 2) vid själva 

ögonblicket för leveransen eller 3) via de effekter som man ger upphov till, motsvarar den 

kvalitet som mottagarna anser rimligt och som de antingen kräver eller behöver. (Vedung 

2009, 6:118)  

När det gäller Vedungs modeller kommer jag främst att använda mig av den 

brukarorienterade utvärderingsmodellen, detta för att den modellen kommer att hjälpa mig att 

se åsikterna kring det finska förvaltningsområdet ur ett brukarperspektiv.  

Den tredje och sista boken jag valt att använda för mina teorier är Stig Montins ”Moderna 

kommuner”. Rollen som Montin och hans bok har i den här undersökningen blir att förklara 

relationen mellan kommun och stat, hur det har fungerat i Sandviken med införandet av 

förvaltningsområdet. Förvaltningsreformen som införts i Sandvikenskommun är i grunden en 

reform från staten men som kommunen implementerar och arbetar med. Det Montin även tar 

upp som jag kommer att använda mig av i min undersökning är medborgarinitiativ och 

medborgarsamråd. Det är just medborgarinitiativ som ligger till grunden för att Sandviken 

idag är en del av det finska förvaltningsområdet.  

 

Montin menar att man kan finna en koppling mellan kommunernas ställning i det politiska 

systemet och tre doktriner som utvecklats under en tid. Dessa doktriner handlar om två 

förvaltningstyper, den folkstyrda respektive den lagstyrda samt en enskild doktrin som 

handlar om kommunal självstyrelse. Det som av Montin kallas för den kommunala 

folkstyrelsen kan man koppla samman med samtliga tre doktriner och inte enbart 

självstyrelsedoktrinen. Vad detta beror på är att den nationella representativa demokratin samt 

rättsstaten står högre än tanken om kommunalt självstyre. För att förstå de konstitutionella 

villkoren hos det kommunala självstyret och den kommunala demokratin är det viktigt att 

belysa regeringsformens portalparagraf som innehåller tre väsentliga komponenter. Dessa 

komponenter representerar även de tre doktrinerna.  
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1. Representativ demokrati och parlamentariskt statsskick. – Grundläggande princip som 

berör dels den bärande roll som partierna har när man talar om demokratin, dels syftar 

den till den kommunala demokratins underordnad den nationella demokratin.  

2. Kommunalt självstyrelse som är opreciserad och styrs av några av regeringsformens 

och kommunallagens grundläggande principer och till detta öven politisk praxis.  

3. Den offentliga makten samt kommunerna är styrs av lagarna. Det vill säga att 

riksdagens lagstiftningsmakt är överordnad kommunerna vilket gör dem inordnade i 

rättsstaten. (Montin 2007, 2:22-23) 

 

Enligt Montin kan man se tanken om kommunalt självstyre som en normativ princip som 

handlar om relationen som existerar mellan kommunerna och staten. Principen består 

övervägande av två väsentliga värden, demokrativärden samt effektivitetsvärden. 

Grundtanken hos demokrativärdena ligger i att det är medborgarna i kommunen som ”styr sig 

själva”. Effektivitetsvärdena handlar då om besluten och hur de bör fattas nära dem som 

berörs av besluten, vilket även leder till att den kommunala förvaltningen blir billigare och 

mer inriktad på det egentliga ändamålet än vad den hade blivit om staten hade haft ansvaret. 

(Montin 2007, 2:25) 

 

Om man tittar på den kommunala folkstyrelsemodellen finner man att brukarnas intressen bör 

underordnas den representativa demokratin som styrs av partier. Det inflytande som brukarna 

har tillhör efter diskussioner i statliga utredningar den ”icke politiska sfären”.  

 

Om man kort vill sammanfatta folkstyrelsemodellen som finns på lokal nivå kan den 

beskrivas som en kedja för legitimitet och styre som sammankopplar väljare – parti – 

fullmäktige – nämnder – förvaltning – brukare, kunder, klienter etc. Grunden för modellen 

finner man i ett antal antaganden och föreningar av olika idéer om hur man för utforma 

demokrati och hur man bör och kan styra olika organisationer.  (Montin 2007, 2:29-30) 

Montin tar även upp ämnet medborgarförslag och medborgarsamråd. Sedan länge har det i 

några kommuner gjorts försök till att genomföra förslagsrätt för medborgare, det vill säga att 

de som är skrivna i den aktuella kommunen kan lämna in egna förslag till 

kommunfullmäktige. Att få lämna in medborgarförslag till fullmäktige blev en reform och 

spred sig snabbt i landet. Några år efter att reformen kom hade runt 200 kommuner samt 
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närmare hälften av alla landsting implementerat den här möjligheten för medborgarna. Vid en 

undersökning av de erfarenheter som uppdagats under den första tiden visade det att förslagen 

som kommit in till fullmäktige hade nästan uteslutande handlat om vardagspolitiska frågor. 

Detta var något som man ansåg att sådana frågor borde hanteras av nämnder inriktade på just 

dessa frågor och inte av fullmäktige. Då det framkom många kritiska åsikter gällande dessa 

medborgarförslag förändrade man lagstiftningen för att få en med förenklad hantering av de 

förslagen.  

 

I samband med denna diskussion om medborgarorienterad förnyelse kom även ett förlag för 

utformning av ”samråd ” mellan medborgare och kommun. Dessa samråd ska ske ”inför 

avgöranden av långsiktig karaktär och av stor principiell och ekonomisk betydelse”. Man vill 

med detta skapa ett så kallat rådrum inför beslut av större betydelse och vikt. (Montin 2007, 

11:156-157) 

2.2 Begrepp 

Implementering:  

Man kan förklara begreppet som att det syftar med att man i en verksamhet ska införa nya 

metoder och där implementeringen är själva tillvägagångssättet för införandet. Med hjälp av 

implementeringen kan man säkerställa att metoderna används på rätt sätt, att det används på 

det sätt som det var tänkt och dessutom med längre varaktighet. Själva implementeringen är 

inget som går över en dag, det kan ibland ta flera år innan den nya metoden har tagit plats och 

blivit en fungerande del i verksamheten och arbetet. Enligt forskare handlar det om två till 

fyra år. Implementeringen är en process som kan delas upp i fyra steg.  

1. Behovsinventering – man gör en inventering av verksamheten för att på så vis se 

om man har behov av nya metoder.  

2. Införande – Efter behovsinventeringen och när det finns ett beslut om att man ska 

införa nya metoder tar man nästa steg som är att säkra de nödvändiga resurserna. 

Med resurser syftar man på tid, lokaler och aktiviteter samt material, utbildning 

och rekrytering av den personal som krävs.  

3. Användning – Varje metod har kärnkomponenter, delar av metoden som ses som 

de viktigaste. Det viktiga i implementeringen är att ta till vara på metodens 

kärnkomponenter på det sätt som det är tänkt att de ska användas på. Det är endast 
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om man använt komponenterna riktigt som metoden kan ses som rätt 

implementerad.  

4. Vidmakthållande – Metoden är helt implementerad och fungerande om mer än 

hälften av de professionella använder sig av den på det sätt som avsetts. 

(www.kunskapsguiden.se 2013-11-29) 

Minoriteters rättigheter:  Det är tyvärr ofta som minoriteter inte har samma möjligheter 

och rättigheter som den övriga befolkningen. Det är statens ansvar att se till att ge personer ur 

minoritetsgrupperna lika rättigheter som landets övriga befolkning utan att på något vis 

diskriminera. Rättigheterna som det exempelvis handlar om är socialt skydd, utbildning, 

kommunikation med domstolar eller hälsovård. Ramkonventionen om skydd för nationella 

minoriteter samt stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk som Eroparådet tagit fram utökar 

samt utvecklar skyddet som finns för nationella minoriteter. Tanken med Ramkonventionen 

och stadgan är att de ska skydda och bevara nationella minoriteter och nationella 

minoritetsspråk. Det Sverige jobbar för är att personer som tillhör etniska eller nationella, 

språkliga samt religiösa minoriteter ska få möjlighet att i likhet med majoritetsbefolkningen 

erhålla samma mänskliga rättigheter.  

Minoriteter i Sverige: 

Den etniska och kulturella mångfald som finns i Sverige har en lång tradition, flera 

minoritetsgrupper har länge befolkat Sverige. De minoritetsgrupper som idag finns i Sverige 

har erkänts som nationella minoriteter, dessa har aktivt tagit vara på den egna kulturen samt 

språket som gjort dessa kulturer till en levande del av det svenska samhället och det 

gemensamma kulturarvet. Den svenska minoritetspolitikens mål är att skydda de nationella 

minoriteterna och stärka möjligheterna för inflytande samt att stödja minoritetsspråken för att 

på så vis bevara dem och hålla dem levande. (www.manskligarattigheter.se 2013-11-29) 

3. Vad säger lagen? Bakgrund till språkligt förvaltningsområde 

Propositionen Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de nationella 

minoriteterna antogs av Sveriges riksdag i juni 2009, 2010 genomfördes strategin. Tanken 

med strategin är att man ska kunna samla minoritetsfrågorna i ett grepp. Detta skulle göras 

genom att de minoritetspolitiska målen samt de statliga och kommunala myndigheternas 

ansvas skulle förtydligas. Dessutom skulle man införa ett uppföljningssystem. I strategin ingår 

bland annat att stödja bevarandet av minoritetsspråken, de nationella minoriteternas inflytande 

http://www.kunskapsguiden.se/
http://www.manskligarattigheter.se/
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och egenmakt ska stärkas samt att motarbeta utsattheten och diskrimineringen av nationella 

minoriteter.  

De förbättrade möjligheterna till inflytande för minoritetsgrupperna har en betydelsefull 

ställning när det gäller att synliggöra nationella minoriteters behov samt för att staten ska 

kunna motsvara minoritetskonventionernas åtaganden. (www.manskligarattigheter.se 2013-

12-17) 

I minoritetskonventionernas åtaganden finner man bland annat att Sverige ska ge de nationella 

minoriteterna ett kulturellt samt språkligt skydd. Det är Europarådets konventioner som syftar 

till skydd för minoriteter som menas med minoritetskonventionen – ”Ramkonventionen om 

skydd för nationella minoriteter” samt ”Europeiska stadgan om landsdels- eller 

minoritetsspråk”. Dessa konventioner är tänkta att förbättra minoritetsspråken samt kulturenas 

status och dessutom skydda minoriteterna mot de åtgärder som pekar mot assimilering. 

(www.samer.se 2013-12-30) 

I den minoritetspolitiska strategin har regeringen funnit att de åtgärder som hittills vidtagits 

inte är nog för att kunna säkra minoriteters inflytande. Därav har man vidtagit ytterligare 

åtgärder för att öka inflytandet. (www.manskligarattigheter.se 2013-11-29) 

3.1 Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Allmänna bestämmelser i lagen 1§ talar om innehållet och övergripande om lagen i sig och 

där finner man bland annat tydligt hur lagens innebörd syftar till bestämmelser om nationella 

minoriteter och deras språk, förvaltningsområden samt rätten att få använda sitt språk hos 

myndigheter och domstolar.  

8-12§ ger tydliga riktilinjer för vad som gäller, när man har rätt att använda sig av sitt språk. 

Enligt 8§ har den enskilde individen rätt att använda sig av minoritetsspråket vid skriftliga 

alternativt muntliga kontakter med en myndighet som sammanfaller geografiskt med 

minoritetsspråkets förvaltningsområde. Där ingår även fall då den enskilde är part eller 

ställföreträdare för part – om det i ärendet finns anknytningat till förvaltningsområdet. 

Myndigheten i fråga är skyldig att i sådana fall svara på samma språk. Om individen skulle 

sakna juridiskt biträde har denne rätt att begära en skriftlig översättning av beslut och 

beslutsmotivering i ärendet.  

http://www.manskligarattigheter.se/
http://www.samer.se/
http://www.manskligarattigheter.se/
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Vid skriftlig kontakt med Riksdagens ombudsmän (JO) har de enskilda individerna alltid rätt 

att skriva på sitt språk. Det gäller även vid skriftliga kontakter med exempelvis 

Försäkringskassan eller Skatteverket i ärenden där den enskilde individen är part eller 

ställföreträdare för part. Detta enligt 10§. Enligt 11§ ska förvaltningsmyndigheterna sträva 

efter att ha tillgång till personal med kunskaper i  samiska, finska och meänkieli där det kan 

behövas i kontakten mellan enskilda individer och myndigheter.  

I samband med ett ärende till en domstol kan den enskilde individen enligt 15§ begära att få 

använda sig av sitt språk. Detta ska ske när ärendet ska inledas eller första gången individen 

ska tala inför domstol.  

Om man ser till vad som gäller för skolverksamhet, främst förskolor, ska en kommun som 

tillhör ett finskt förvaltningsområde erbjuda en plats i en verksamhet där delar av eller hela 

undervisningen sker på finska till barn vars vårdnadshavare begär en sådan plats.  Detta enligt 

17§. För äldreomsorgen, 18§, gäller detsamma. Den som begär omsorg helt eller delvis på 

finska ska bli erbjuden en plats där personal behärskar språket. Detta gäller även kommuner 

utanför förvaltningsområdet men som har personal som kan språket. (www.riksdagen.se 

2013-11-26) 

4. Empiri 

Här kommer jag att gå igenom informationen bit för bit och jämföra med Sandvikens 

kommun och se hur arbetet går till i realiteten i jämförelse med i teorin. De nyckelord jag har 

valt att använda mig av i min undersökning är implementering och minoriteters rättigheter. 

Jag har förklarat vad de orden innebär i teorin och sett i andra forskningar hur de har använt 

dessa begrepp. Det jag vill med de begreppen är att testa dem på Sandvikens kommun och 

deras arbete med det finska förvaltningsområde och se hur man lever upp till det.  

De frågor jag vill besvara i denna undersökning är: 

o Hur Har reformen genomförts i Sandvikens kommun? 

o Hur går själva tillämpningen och genomförandet av reformens rättigheter till? 

o Vilka förändringar har genomförts i kommunen för att uppfylla reformens mål? 

o Hur uppfattas reformen av företrädare för den finska befolkningen i kommunen, har 

den lett till förbättringar?  

http://www.riksdagen.se/
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Huvudfrågan för undersökningen är dock hur staten tillvaratar språkliga minoriteters 

rättigheter och hur de implementerar dessa, det vill säga hur rättigheterna förmedlas.  

För att lättare kunna analysera arbetet och implementeringen av det finska 

förvaltningsområdet i Sandviken väljer jag att göra det stegvis.  

4.1 Det finska förvaltningsområdet 

Att vara ett finskt förvaltningsområde innebär att de finskspråkiga medborgarna i den 

berörda kommunen har rätt att använda finska i ärenden som har med kommunen att göra. 

Varje person kan själv välja om de vill använda sig av finska eller inte. I lagen om nationella 

minoriteter och deras språk fastställs den rätten. Kommunen ska stötta de sverigefinländare 

som bor i kommunen när man talar om möjligheter att tala finska, att bevara och stärka sin 

kultur och att de dessutom ska ha inflytande när frågor gäller dem. Kommunen ska främst 

främja barnens utveckling och användning av det finska språket samt en kulturell utveckling. 

Med ett finskt förvaltningsområde innebär det att man vid skriftliga eller muntliga kontakter 

med kommunen har rätt att välja att använda sig av finska. Om man väljer att använda sig av 

finska i sådana ärenden är kommunen skyldig att svara på finska. Finskspråkiga har dessutom 

rätt att få myndighetsbeslut skriftligt översatta till finska. Om det finns statliga myndigheter 

inom det finska förvaltningsområdet har man som finskspråkig samma rätt där. 

(www.sandviken.se 2013-11-26) 

Tanken med förvaltningsområden för minoritetsspråk och rätten att använda språket i kontakt 

med en myndighet var att språkets status och ställning i samhället skulle ökas. Om språket 

synliggörs gynnas bevarandet av språket och det kan dessutom leda till att man inom fler 

områden börjar använda språket i fråga. Dock finns risken att man använder svenska när man 

är i kontakt med myndigheter istället för sitt modersmål på grund av att det känns ovant. 

Kommunen måste informera de enskilda om deras rättigheter och myndiheterna ska dessutom 

kunna besvara den enskilde på samma språk. Inom förvaltningsområdena för minoritetsspråk 

är lagen tydlig med vad som krävs av myndigheterna. (www.minoritet.se 2013-11-26) 

Kommuner som erbjöd skolundervisning på både finska och svenska fanns det mycket gott 

om fram till 1990-talet, därefter minskade det och de senaste 20 åren har det fortsatt att 

försämras. Skolor som erbjuder undervisning på både finska och svenska är idag endast 

möjligt i ett fåtal kommuner där man finner tvåspråkiga klasser. År 2003 fanns det endast sex 

http://www.sandviken.se/
http://www.minoritet.se/
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kommuner där man kunde finna tvåspråkiga klasser jämfört med hur det var i början på 90-

talet då det fanns 300 klasser. (www.minoritet.se 2013-11-26) 

Sandvikens kommun 

2010 lämnades det in ett medborgarförslag där man menade att Sandvikens kommun skulle 

bli en del av det finska förvaltningsområdet. Förslaget beviljades och man skickade in en 

ansökan till regeringen. Kommunen fick sin ansökan beviljad och från och med februari 2013 

är man ett finskt förvaltningsområde. Vad detta innebär för kommunen är att viss 

samhällsinformation ska ges på finska, dessutom ska äldre och barn i förskoleålder erbjudas 

plats på verksamheter där arbetet/undervisningen sker delvis eller helt på finska om man 

begär en sådan plats. Med det här arbetet vill man skydda och främja det finska språket, till 

det vill man även ge de finsktalande en möjlighet till inflytande och delaktighet i frågor som 

berör dem. (www.sandviken.se 2013-11-26) 

När arbetet med förvaltningsområdet ska börja får man riktilinjer och lagar från länsstyrelsen i 

Stockholm samt från sametinget. Dessa ska man följa och arbeta efter. Till detta har man även 

kontinuerliga träffar hos länsstyrelsen i Stockholm dit man bjudit in alla som jobbar med det 

finska förvaltningsområdet. (Samordnare finska förvaltningsområdet, Sandvikens kommun 

Paula Wassberg) 

Sandvikens kommun har samarbetat med de finska föreningarna i området och tillsammans 

har de kommit fram till hur man ska sköta arbetet med förvaltningen och hur de statliga 

medlen ska användas. Efter önskemål från de finska föreningarna har man anställt en 

handläggare och kommunvägledare som jobbar med det finska förvaltningsområdet. 

(www.sandviken.se 2013-11-26) 

Kommunens samordnare för det finska förvaltningsområde jobbar med finländarnas önskemål 

och behov. Därav har man många möten med de finska föreningarna samt kyrkan. För att 

informationen ska komma ut till medborgarna har man informerat mycket via media och 

anordnat kulturarrangemang.  

De beslut som fattas slutgiltigen av kommunen men innan dess går det igenom samråd med 

finska referensgruppen samt samrådsgruppen. På så vis fattar man beslut tillsammans utifrån 

http://www.minoritet.se/
http://www.sandviken.se/
http://www.sandviken.se/


 
Institutionen för statsvetenskap 
 

 
20 

de behov och önskemål som finns. (Kontakt: Samordnare finska förvaltningsområdet, 

Sandvikens kommun) 

Kommunen kommer att fokusera på att stärka och bevara samt uppmärksamma den finska 

kulturen. Man började med att inviga förvaltningsområdet med en kulturkväll med temat 

Finland. (www.sandviken.se 2013-11-26) 

De steg som jag kommer att använda mig av i analysen av Sandvikens kommun och 

implementeringen av det Finska förvaltningsområdet är främst beslutsprocessens steg med 

hjälp av främst Michael Hill’s ”The Public Policy Process”.  

Finska föreningen 

Det var initiativtagare från den finska föreningen i Sandvikens kommun som 2010 skickade in 

ett medborgarförslag om att Sandvikens kommun skulle bli ett finskt förvaltningsområde. Det 

som de önskade i och med detta var att man skulle kunna använda sig av finska språket i 

kontakt med myndigheter, att förskolorna i kommunen skulle ha en finsk avdelning och att det 

skulle finnas äldrevård helt eller delvis på finska. Det finns äldreboenden där man har 

avdelningar som är avsedda för finskspråkiga, dock är behovet allt för litet.  

I samråd med kommunen kom Finska föreningen fram till att det skulle anställas en 

samordnare för det finska förvaltningsområdet som jobbar som koordinator i området. Dock 

har samordnaren endast arbetat en kort tid vilket har lett till att arbetet inte har fortskridigt i 

den mån man önskat från föreningens sida. Planeringen angående finskans ställning i 

Sandviken menar man har därav inte kommit så långt. Finländarna i Sandvikens kommun är 

trots detta mycket positiva till arbetet med att stärka finska språkets och den finska kulturens 

ställning i kommunen. 

Ordföranden för Finska föreningen menar att trots att Sandviken inte varit ett finskt 

förvaltningsområde länge har allting gått bra och man har mycket planerat inför framtiden 

bland annat tolkservice, hemtjänst på finska för behövande, finska kulturarrangemang till 

exempel konserter, teater. Man jobbar även för att få in finskan som språktillval i gymnasiet. 

(Kontakt: Ordföranden Finska föreningen, Sandviken) 

http://www.sandviken.se/
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4.2 Att vara ett finskt förvaltningsområde 

För att kort sammanfatta vad det innebär för en kommun att vara ett finskt förvaltningsområde 

kan man förklara det som att det innebär att de medborgare i kommunen som är finskspråkiga 

har rätt att använda sig av finskan i kontakt med kommunen. Man är inte tvungen att använda 

sig av finskan trots att detta är individens mordersmål, man väljer själv om man vill använda 

sig av det eller inte.  

Att Sandvikens kommun blivit ett finskt förvaltningsområde innebär för de finskspråkiga i 

kommunen att de vid skriftliga eller muntliga kontakter med kommunen kan välja själva om 

de vill använda finska eller svenska. Om en enskild individ väljer att använda sig av finska, 

ska kommunen svara på finska. Detta är några av de rättigheter som man som finskspråkig har 

rätt till i en kommun som är en del av det finska förvaltningsområdet.  

Grundtanken med förvaltningsområden för finskan, samt andra minoritetsspråk var att öka 

dess status och ställning i samhället. Man menade att om språket blev synligare skulle fler 

använda sig av det inom olika områden. Den risken som man såg med detta tillvägagångssätt 

var att man istället använder svenska i kontakt med myndigheter. Frågan man kan ställa sig då 

är, hur ska man gå till väga för att undvika detta? 

För att de enskilda individerna ska veta vilka rättigheter de har är det otroligt viktigt att 

kommunen går ut med information om deras rättigheter. Även myndigheterna har 

skyldigheter gentemot befolkningen när det kommer till förvaltningsområdet och det finns 

tydliga lagar om vad som gäller för dem.  

Som tidigare nämnts var det efter ett medborgarförslag 2010 som Sandvikens kommun 

ansökte om att få bli ett finskt förvaltningsområde, ansökan som skickades in till regeringen 

beviljades 2013. Det innebär att man ska ge viss samhällsinformation på finska och 

verksamheter, främst skola och äldreomsorga ska erbjuda undervisning eller omsorg helt eller 

delvis på finska. Målet med det här arbetet är att stärka finskans ställning i Sandviken och 

dessutom ge de finskspråkiga möjligheter att påverka i frågor som berör dem.  

4.3 Moderna kommuner 

Att analysera införandet av den här reformen i Sandvikens kommun med hjälp av Stig 

Montins ”Moderna kommuner” är enligt min mening mycket lämpligt. Det jag funnit 
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intressant är beskrivningarna om medborgarförslag och medborgarsamråd. Reformen av att 

lämna in ett medborgarförslag har gjort att Sandviken lyckats bli ett finskt förvaltningsområde 

då det hela startade 2010 med just ett medborgarföslag från de finska föreningen. Man ansåg 

då att behovet fanns och man skickade en ansökan till regeringen. Montin tar även upp 

medborgarsamråd, samråd mellan kommun och medborgare. Dessa samråd ska ske då man 

ska fatta beslut som har långsiktig karaktär och som har stor betydelse för kommunen, både 

principiellt och ekonomiskt. Kort sagt, man ville skapa ett rådrum då större och mer 

betydelsefulla beslut skulle fattas. Detta är precis det man har gjort i Sandviken. När man fick 

veta att man fått sin ansökan om att bli ett finskt förvaltningsområde godkänd samtalade 

kommunen med den finska föreningen (initiativtagarna) om vad som skulle införas. Bland 

annat önskade man att kommunen skulle anställa en samordnare för detta förvaltningsområdet 

som skulle förenkla kommunikationen och arbetet. Detta har man infört och sedan fem 

månader tillbaka finns det en samordnare för det finska förvaltningsområdet i kommunhuset. 

Detta har lett till ett lyckat samarbete och man jobbar nu tillsammans för att vidare förbättra 

och stärka situationen för finskspråkiga i Sandvikens kommun.  

Montin tar även upp idén om kommunalt självstyre och förklarar det som en normativ princip 

som syftar till den relation som finns mellan kommunerna och staten. I principen finner man 

två väsentliga värden varav den ena syftar till effektivitetsvärden. Det handlar om besluten 

och hur de borde fattas nära dem som påverkas av utfallet. Detta i sin tur leder till att 

förvaltningen blit billigare samt mer inriktad på det egentliga ändamålet än hur det hade blivit 

om staten hade haft allt ansvar. Det kan man se exempel på i Sandvikens kommun, även i 

andra kommuner, att besluten gällande brukarna fattas i sin närmiljö. Beslutet om att ansöka 

om att få bli ett finskt förvaltningsområde togs av kommunen, arbetet som sker efter 

godkännandet sker i kommunen tillsammans med representanter från brukarna, i detta fallet 

den finska föreningen. Det blir på så vis enklare att se vad som behövs i just Sandviken, vad 

de finskspråkiga i kommunen har nytta av och vad som gynnar dem.  

4.4 Utvärdering i politik och förvaltning 

I Evert Vedungs ”Utvärdering i politik och förvaltning” finner jag att de modeller jag tidigare 

valt ut går att koppla till arbetet kring det finska förvaltningsområdet. Om man tittar på 

måluppfyllelsemodellen som menar att det är möjligt att bedöma effekter i ett utfallsled vid en 

intervention, direkta som indirekta. Dessutom se om de på något vis motsvarar utfalls- och 
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effektsmålen som tidigare satts upp och som till detta också institutionaliserats i 

interventionen. Detta kan dock bli svårt i och med att Sandvikens kommun inte varit ett finskt 

förvaltningsområde speciellt länge men man kan ändå på något vis urskilja positiva effekter 

och positiva resultat.   

Om vi istället tittar på relevansmodellen som bedömer det underliggande problemet i 

interventionen. Här tittar man mer på om tillvägagångssättet är relevant för att möjliggöra en 

lösning av problemet. Om man finner det helt eller delvis relevant och att man kan lösa 

problemet eller om det redan är löst, då är resultatet framgångsrikt. Om man låter 

utvärderaren att undersöka de beslutade målens eller de beslutade styrmedlens relevans, 

undersöker man då om målen man valt har någon relevans för att kunna finna en passande 

lösning för problemet. Istället för att utvärderaren ska undersöka effekternas relevans. I 

Sandvikens kommun kan man säga att man gjort precis detta, kan man lösa problemet med 

det finska språkets situation i Sandviken genom att bli ett finskt förvaltningsområde? Man har 

sakta men säkert påbörjat arbetet med att stärka språket och kulturen samt att utveckla det 

mer. Planeringen för vad som ska göras är i gång och man har redan planer för vad som ska 

göras härnäst. Alltså kan man säga att tillvägagångssättet, att bli ett finskt förvaltningsområde 

är relevant för att lösa problemet då själva tanken med förvaltningsområdet är just att stärka 

språket och kulturen.  

Det är den tredje modellen som jag anser passa bäst, det vill säga den brukarorienterade 

utvärderingsmodellen. Här är det målgrupperna man använder sig av och det är alltså de, 

mottagarna som utför själva utvärderingen. Det man utvärderar då är om den offentliga 

verksamheten 

1) Från början till slutet av processen och tills att leveransen sker 

2) Vid själva ögonblicket för leveransen eller 

3) Via de effekter som man ger upphov till 

Motsvarar den kvalitet som mottagarna anser rimligt och som de antingen kräver eller 

behöver.  

Om man applicerar detta på Sandvikens kommun och de finskspråkiga medborgarna, och 

tittar på själva implementeringsprocessen av det finska förvaltningsområdet, finner vi att 

resultatet är positivt. Processen och målet med arbetet kring den finskspråkiga befolkningen, 
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införandet av förvaltningsområdet är enligt medborgarna inget negativt utan man ser på 

framtiden med förväntan.  

4.5 Enligt lag 2009:724 

Som tidigare förklarats med lagen och vad som gäller vid förvaltningsområden innebär det att 

den enskilde individen har rätt att använda sig av sitt språk i kontakt med en myndighet eller 

liknande, skriftligt eller muntligt. Myndighetern är i sådana fall skyldig att svara på samma 

språk. Dessutom ska de olika myndigheterna sträva efter att ha tillgång till personal med 

språkliga kunskaper i minoritetsspråken. Detta i fall där det kan behövas i kontakten mellan 

enskilda individer och myndigheter. Som enskild individ har man även rätt att begära att i 

domstol få använda sig av sitt språk. Denna begäran ska ske när ärendet inleds eller första 

gången man ska tala inför domstol. Det ska finnas möjlighet att få skolverksamhet delvis eller 

helt på finska i ett finskt förvaltningsområde. Detsamma gäller äldreomsorgen. Begär man en 

sådan plats ska man bli erbjuden en.  

Då Sandvikens kommun endast varit ett finskt förvaltningsområde sedan februari 2013 har 

man mest legat i planering och samtal mellan kommun och finska föreningen. Dock har man 

genomfört en kulturkväll för att inviga förvaltningsområdet i Sandviken med temat Finland. 

Efter det har man anställt en samordnare för området och det är då denne samt de finska 

föreningarna som tillsammans går igenom och planerar vad det är som ska införas i 

Sandviken. Man har valt att fokusera på förskolan och äldreomsorgen först och främst, vilket 

man också kommer att satsa på 2014 med att införa en finsk förskoleavdelning. Detta är en 

process som tar lång tid men man jobbar för att det ska lyckas.  

4.6 Policy processer 

I Michael Hills ”The Public Policy Process” finner vi ”The Systems Approach” framtagen av 

David Easton och vidareutvecklad av W.I. Jenkins. I den modellen visar man hur en 

beslutsprocess går till i teorin med hjälp av olika steg. Modellen kommer hjälpa mig att visa 

hur beslutsprocessen har genomförts i Sandviken.  

De stegmodeller som utvecklats har enligt Hill underlättat försåelsen och komplexiteten i en 

beslutsfattande process. ”The Systems Approach” har en betydande del inom ämnet. Easton 

menade att politisk aktivitet kan analyseras i termer om ett system vars innehåll består av ett 

antal processer som måste vara i balans för att aktiviteten ska bestå. 
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De steg som gås igenom och som jag kommer applicera på Sandvikens kommun är: 

 Initiering/inledning 

 Information 

 Övervägande 

 Beslutsfattande  

 Implementering 

 Utvärdering 

 Avslut 

I Sandvikens kommun började det hela med att ett medborgarförslag kom in från medlemmar 

ur Finska Föreningen. Deras  förslag till kommunen var att man skulle bli en del av det finska 

förvaltningsområdet. (Inledning) Kommunen informerades och man tog förslaget i 

övervägande. Efter en tid fattade man beslutet att skicka in en ansökan till regeringen som 

beviljade den (Beslutsfattande) och sedan februari 2013 är Sandviken ett finskt 

förvaltningsområde. Själva implementeringsfasen börjar med att man får riktlinjer från och 

lagar från länsstyrelsen i Stockholm samt Sametinget, dessa riktlinjer och lagar ska man följa 

och arbeta efter. Kommunen har arbetat tillsammans med Finska föreningen  och tagit fram 

önskemål för vad som ska göras och hur man ska lägga upp arbetet med förvaltningsområdet. 

Efter önskemål anställde man en samordnare som jobbar full tid med förvaltningsområdet 

tillsammans med Finska föreningen. Gemensamt har de lagt upp en plan för hur arbetet ska 

fortskrida genom samrådsmöten.  

Sandvikens kommun har inte varit ett finskt förvaltningsområde länge och därför är en 

utvärdering av arbetet svårt. Dock är de finskspråkiga medborgarna positiva till införandet av 

förvaltningsområdet och man är positiva till det framtida arbetet.  

Som jag nyss påpekat är detta ett nytt förvaltningsområde och man har nyss implementerat 

förändringarna i kommunen vilket gör att man fortfarande är i en implementeringsfas. Därav 

är ett avslut avlägset.  

Om man återgår till W.I. Jenkins stegmodell kan man se på Sandvikens kommun att 

händelseförloppet har skett enligt modellen. Det man har gjort i Sandvikens kommun är att gå 

från inledning/önskemål till beslutsfattande och implementering.  
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4.7 Begrepp 

Om vi går tillbaka och tittar på de nyckelbegrepp som använts genom uppsatsen: 

 Implementering 

 Minoriteters rättigheter 

Med start på implementering är det då man vill införa nya metoder i en verksamhet och där 

implementeringen i sig handlar om hur man går tillväga. Går implementeringen till på rätt sätt 

är det större chans att de nya metoderna blir mer varaktiga. I Sandvikens kommun är man i 

just den här fasen, själva införandet. Ett förslag kom in, man tog ett beslut att skicka in en 

ansökan om att få bli ett finskt förvaltningsområde, det godkändes. Därefter har finska 

föreningen och kommunen samarbetat för att det ska bli så bra som möjligt. Man har i 

implementeringsprocessen genomgått de steg som tidigare tagits upp och man är på god väg i 

arbetet.  

Om vi tittar på begreppet minoriteters rättigheter ser vi att tanken med speciella rättigheter är 

att försöka skydda och bevara nationella minoriteter och nationella språk. Att införa specifika 

förvaltningsområden för minoritetsspråk, inte bara finskan, är ett bra sätt att främja 

minoritetsspråken samt kulturena som kommer med. Anledningen till att Sandvikens kommun 

valt att ta del av förvaltningsområdet är just för att de vill stärka finskans position i 

kommunen och sprida kulturen.  

5 Slutsatser 

Mitt arbete har handlat om det finska förvaltningsområdet med fokus på Sandvikens kommun. 

Jag har gått igenom de olika stegen vid implementering av beslut och införandet av nya 

metoder. Syftet var att undersöka hur staten tillvaratar språkliga minoriteters rättigheter och 

hur de implementerar dessa, hur rättigheterna förmedlas. Jag har gjort en fallstudie där jag 

tittat på implementeringen av det finska förvaltningsområdet i Sandvikens kommun, hur 

reformen genomförts och vilka effekter som uppstått. Där har jag även tittat på hur arbetet har 

gått till från önskemål till genomförande.  

Frågorna jag skulle besvara med mitt arbete var: 

o Hur har man implementerat reformen i Sandvikens kommun? 

o Hur genomför och tillämpar man reformens rättigheter? 
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o Vad har man gjort för förändringar i kommunen för att uppfylla reformens mål? 

o Hur uppfattar företrädare för kommunens finska befolkning reformen, anser man att 

den lett till förbättringar? 

I min undersökning har jag använt mig av litteratur samt dokument som hjälpt mig förstå 

processen kring implementeringen av det finska förvaltningsområdet. Jag har utöver det 

använt mig av den information jag fått via mailkontakt med ordföranden för Finska 

föreningen samt samordnaren för det Finska förvaltningsområdet i Sandviken. Tanken var att 

denna information skulle ske via intervjuer men detta har dock inte varit möjligt, därav har det 

skett informationsutbyte via kontinuerlig mailkontakt. Dessa kontakter har hjälpt mig att se 

hur arbetet med och implementeringen av förvaltningsområdet har gått till.  

Hur har man implementerat reformen i Sandvikens kommun? 

I Sandvikens kommun började det som ett förslag från bland andra Finska föreningens 

ordföranden att man skulle gå med och bli ett finskt förvaltningsområde. Man tog ett beslut i 

kommunen och skickade in en ansökan till regeringen som godkändes. Sedan februari 2013 

har man varit ett finskt förvaltningsområde och sedan dess har kommunen samarbetat med 

den finska föreningen och satt upp mål för vad som ska göras. Det första som man införde var 

en samordnare för förvaltningsområdet som tillsammans med företrädare för finska 

föreningen samt kyrkan sätta ihop en planering för hur arbetet ska fortlöpa. Man har gått ut 

med information till allmänheten i kyrkan och bland intresseorganisationer, även via media. 

Utöver det har man haft en kulturafton för att inviga och informera om förvaltningsområdet 

och vad det innebär för kommunen. 2014 kommer man att införa en finsk förskoleavdelning.  

Hur genomför och tillämpar man reformens rättigheter? 

Det man gör i Sandvikens kommun för att fullfölja de riktlinjer som finns och de rättigheter 

som reformen står för är att man jobbar för en äldreomsorg  med möjligheter för verksamhet 

helt eller delvis på finska. Man arbetar även för förskoleverksamhet med avdelningar där man 

även där kan erbjuda verksamhet helt eller delvis på finska.  

Kommunen och den finska föreningen jobbar tillsammans för att sätta upp mål för arbetet. I 

och med detta samarbete kan man se till vad de finskspråkiga har för önskemål och vilka 

intresseområden som finns gällande vad som ska införas i kommunen. Man arbetar för att 
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stärka finskans position i samhället och informera medborgarna i kommunen om den finska 

kulturen.  

Vad har man gjort för förändringar i kommunen för att uppfylla reformens mål? 

I och med att Sandviken inte varit ett finskt förvaltningsområde länge har man inte hunnit så 

långt i sitt arbete. Dock har kommunen redan anställt en samordnare för förvaltningsområde 

vars arbete är att tillsammans med finska referensgruppen och även med samrådsgruppen ta 

fatta beslut om vad som ska göras, det slutgiltiga beslutet tas av kommunen. Tillsammans har 

man fattat beslutet att mycket av det arbete man gör ska läggas på äldreomsorgen och 

förskolan, där man har gjort framsteg och ska öppna en finsk förskoleavdelning 2014. Arbetet 

som samordnare för det finska förvaltningsområdet styrs mycket utifrån behovet från 

sverigefinländarna. Hittils har arbetet gått ut på att planera för framtiden tillsammans samt att 

informera kommunens medborgare om förvaltningsområdet.  

Hur uppfattar företrädare för kommunens finska befolkning reformen, anser man att 

den lett till förbättringar? 

Då intitiativet till reformen togs av bland andra ordföranden för den finska föreningen ser man 

reformen som något positivt och att det är ett sätt att främja finska språket i Sandvikens 

kommun. Finska föreningens medlemmar har även de ställt sig positiva till reformen och de 

planer som finns för kommunen. Som tidigare nämnts har Sandvikens kommun inte varit ett 

finskt förvaltningsområde länge, trots detta ser man att det skett förändringar och att anställa 

en samordnare var ett av de önskemål man hade. Det har lett till att man kan skapa en god 

dialog och ett gott samarbete. Man kan på så vis vidarebefodra medborgarnas önskemål och 

framföra dem till kommunen på ett enklare vis. 

Mitt övergripande problem i den här undersökningen var hur staten tillvaratar språkliga 

minoriteters rättigheter och hur de implementerar dessa, det vill säga hur rättigheterna 

förmedlas och effekterna av detta.  

Det som staten har gjort för att tillvarata på språkliga minoriteters rättigheter är att man 1999 

beslutade att man skulle ta del av Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 

minoriteter samt stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Utöver det beslutade riksdagen 

om en minoritetspolitik samt fem nationella minoriteter och deras språks erkännande. De 
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nationella minoriteter som erkänts av svenska staten är samer, romer, judar, tornedalingar 

samt sverigefinnar. Den minoritetspolitik som regeringen driver syftar till frågor som handlar 

om skydd och stöd för Sveriges nationella minoriteter och de historiska minoritetsspråken. En 

del av Sveriges arbete med att skydda de mänskliga rättigheterna är att öka de nationella 

minoriteternas skydd.  

Regeringen presenterade en ny minoritetspolitisk strategi under 2009 som innehöll åtgärder 

för att stärka landets nationella minoriteter. Utöver det införde man 2010 en lag om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk. Idén med strategin var bland annat att stärka de nationella 

minoriteternas rättigheter genom att arbeta för att bättre efterleva minoritetskonventionerna 

från Europarådet samt en bättre uppföljning av de åtgärder som vidtagits. 

(www.lansstyrelsen.se 2014-01-11) 

2010 gjorde svenska staten dessutom länsstyrelsen i Stockholm samt Sametinget ansvariga för 

att gemensamt samorda den svenska minoritetspolitiken.  

Man lät svenska kommuner och landsting ansöka om att få bli förvaltningsområden för 

meänkieli, finska samt samiska. Från och med 1 februari 2013 har förvaltningsområdena ökat 

i antal till sammanlagt 12 landsting/regioner och 64 kommuner. Om en kommun önskar bli ett 

förvaltningsområde skickar de in en ansökan till regeringen, där regeringen gör det slutgiltiga 

beslutsfattande om vilka som ska få sin ansökan godkänd.  

Med hjälp av förvaltningsområden ämnar man att stärka språkets ställning i samhället samt att 

öka dess status. Man menar att i och med detta kommer språket att användas inom fler 

områden än endast myndigheter (ex. Skatteverket eller kommunen) samt att det ska gynna 

bevarandet språket samt kulturen.  

Länsstyrelsen i Stockholm samt Sametinget skickar ut riktlinjer och lagar till 

medlemskommunerna som dessa i sitt arbete med förvaltningsområdet ska följa. Det 

huvudsakliga arbetet samt kontakten med medborgarna och sverigefinländarna sköts av 

kommunen.  

Jag ser att min undersökning har lett till önskat resultat och jag har fått svar på min 

frågeställning med hjälp av min litteratur och direkskorrespondens. Tanken var att 

direktkorrespondensen skulle vara i form av intervjuer men på grund av tidsbrist har detta inte 

http://www.lansstyrelsen.se/
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varit möjligt, därav har den information jag önskat utbytts genom kontinuerlig mailkontakt. 

Jag anser att jag fått den information jag behövt för att besvara min frågeställning.  
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