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Yttrande över betänkandet Vår demokrati – värd att 
värna varje dag (SOU 2022:28) 
Institutet för språk och folkminnen (Isof) har ombetts att svara på remissen av SOU 2022:28 
Vår demokrati – värd att värna varje dag (Ku2022/01317).  

Isof är både en språkmyndighet och en kulturarvsmyndighet och vår verksamhet ska leda 
till att de nationella målen för språkpolitiken och kulturpolitiken uppfylls. Utifrån vårt 
uppdrag bidrar vi med yttranden kring specifika avsnitt i betänkandet. 

Sammanfattning 
Isof instämmer i förslagen som specifikt rör förutsättningar för vår myndighet: avsnitt 6:1 
Inrätta en nationell demokratifunktion och avsnitt 7:1 Större fokus på demokrati i 
myndigheternas arbete. Isof vill också betona myndighetens viktiga roll i det 
demokratistärkande arbetet kring språk och kultur i Sverige.   

Avsnitt 6:1 Inrätta en nationell demokratifunktion 
Isof är positiv till förslaget om att inrätta en nationell demokratifunktion inom en befintlig 
myndighet, eftersom ett större demokratifokus hos myndigheter förutsätter att 
myndigheterna får bra stöd i det arbetet.  

Avsnitt 7:1 Större fokus på demokrati i myndigheternas arbete 
Isof ser positivt på de tre förslagen om att stärka demokratin genom myndighetsstyrning.  

Förutom att föreslagen lydelse i myndighetsförordningen (6§) innehåller ett förtydligande 
av demokratiska principer uppmuntrar Isof även det faktum att texten har anpassats till 
klarspråk.  

Isof välkomnar att det demokratiska uppdraget skrivs in i instruktionen för myndigheter 
vars verksamheter är centrala för det demokratipolitiska målet, eftersom det skulle 
understödja och stärka myndigheters långsiktiga demokratiarbete. 
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Isof stödjer även förslaget om ett pilotprojekt där ett antal myndigheter ges i uppdrag att 
utarbeta metoder för hur respektive myndighet ska bidra till det demokratipolitiska målet.  

Isof vill slutligen belysa vikten av att stärka demokratifrågor kopplade till språk och kultur. 
Alla människors rätt till språk och att få utöva och lära sig mer om sin kultur är 
grundläggande delar av ett demokratiskt samhälle, och även reglerat i språklagen och 
minoritetslagen. Isofs särställning som språk- och kulturarvsmyndighet gör oss till en viktig 
demokratisk aktör i en flerspråkig och mångkulturell samtid som innebär såväl utmaningar 
som möjligheter för demokratin.  

I övrigt har Isof inga synpunkter på betänkandet. 

 

 
I detta ärende har generaldirektören Martin Sundin beslutat. Föredragande har varit 
kommunikationsstrateg Ester Ehnsmyr. 

 

 

 

Martin Sundin 
Generaldirektör Isof 

 

 

 

Ester Ehnsmyr 
Kommunikationsstrateg Isof 
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