
Organisationens interna åtagande 
Demokratiuppdraget har lyfts som en tongivande del i myndighetens arbete och alla på Isof har givits 
möjlighet att bidra med tankar och idéer om hur vi kan genomföra uppdraget. Många medarbetare 
har varit direkt delaktiga i de aktiviteter och kommunikationsinsatser som kopplats till uppdraget. 
 
Isof har arbetat med avväganden och dilemman som är kopplade till statstjänstepersonrollen och 
den statliga värdegrunden. Vi kommer att ha interna diskussioner kring hur vi kan bemöta och 
hantera demokratiska utmaningar i form av hat och hot som riktas mot våra anställda. Målet är att 
det ska resultera i rutiner som ger bra stöd till medarbetare och en struktur för hantering och 
bemötande. 
 
Organisationens externa åtagande 
Isof genomför ett projekt som ska öka medvetenheten hos den breda allmänheten och bland 
myndighetspersonal om språkets roll i demokratin och om hur språket används för att påverka och 
påverkas. En annan aktivitet är att dokumentera och synliggöra vardagliga erfarenheter, minnen och 
berättelser från olika delar av föreningslivet i Sverige genom 1900-talet och fram till i dag för att 
belysa vad föreningarna betytt för demokratin i Sverige. Isof medverkade på Arkivens dag 2021, som 
hade temat ”Röster i arkiven”, med ett föredrag om rösträttskvinnan Märta Tamm-Götlind. På 
webben isof.se har vi tagit fram och synliggjort innehåll med den gemensamma nämnaren 
demokrati: rätten och tillgången till språk och kultur. Ett helt nummer i nyhetsbrevet Klarspråk 
tillägnas demokratin. Vi ska även lansera den digitala kunskapsbanken och kartjänsten ”I rörelse” 
som innehåller berättelser om flyttar till, från och inom Sverige där den enskilda människans 
berättelse står i centrum och illustrerar och förmedlar olika aspekter runt migration. Isof kommer 
under 2022 att fortsätta arbeta med insatser för att stärka demokratin, bland annat planeras ett 
evenemang riktat till aktörer som på olika sätt arbetar med språk och kultur/kulturarv i Sverige. 
 
Organisationens kommunikativa åtagande 
Isof ska publicera demokratikalendern Allas rätt till språk och kultur på isof.se. Demokratikalendern 
höja den allmänna kunskapen om allas rätt till språk och kultur och få fler att bli medvetna om 
språkets och kulturens roll i demokratin. Kalendern innehåller 24 luckor där vi lyfter fram innehåll på 
vår webbplats eller i våra digitala arkiv- och språktjänster med den gemensamma nämnaren 
demokrati: rätten och tillgången till språk och kultur. Kalendern publiceras mellan den 1 och 24 
december och vi släpper en lucka varje dag. Luckorna kommer att delas i sociala medier med 
taggarna #vardemokrati #demokrati100 och #sprakochkultur. Kalendern kommer att finnas kvar på 
Isofs webb genom att så småningom stöpas om till en webbutställning. 
 
Om aktören 
Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet. Vi samlar in, bygger upp och sprider 
kunskap om språk och kultur i det flerspråkiga Sverige. 
 


