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Remissyttrande avseende Långsiktighet och 

stadga i arbetet framåt – en myndighet för 

romska frågor (Ds 2019:15) 
 

Vetenskapsrådet har granskat utredningens förslag utifrån sitt uppdrag att ge 

stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga 

vetenskapsområden samt de särskilda uppgifter som myndigheten har i sin roll 

som forskningsfinansiär och forskningspolitisk rådgivare. 

Sammanfattning 

Vetenskapsrådet har inga synpunkter på förslaget om att inrätta en myndighet 

för romska frågor. För att säkerställa att forskning på området rasism och 

antiziganism håller högsta kvalitet framhåller Vetenskapsrådet dock vikten av 

att denna forskning även fortsatt bör finansieras av myndigheter med lång 

erfarenhet av forskningsfinansiering.  

 

4.10.2 Samla och sprida kunskap om antiziganism, 

diskriminering och utsatthet, samt 4.10.3 Metoder för att 

motverka antiziganism, diskriminering och utsatthet  

Vetenskapsrådet välkomnar departementsskrivelsens betoning på att den 

föreslagna myndighetens verksamhet i dessa avseenden ska utgå ifrån forskning 

eller beprövad erfarenhet. Vetenskapsrådet framhåller vikten av att forskningen 

bör vara forskarinitierad och finansierad i fri konkurrens, då detta borgar för 

såväl aktualitet och samhällsrelevans som högsta kvalitet i utförandet.  

 

Om det anses angeläget att fortsätta med den satsning på forskning om rasism 

som regeringen gett Vetenskapsrådet i uppdrag att förvalta är det 

Vetenskapsrådets ståndpunkt att någon av de myndigheter som idag ansvarar för 

forskningsfinansiering också ska ha fortsatt ansvar för detta uppdrag. I och med 

forskningsfinansiärernas erfarenhet på området säkerställs en effektiv 

administration och att den beviljade forskningen håller högsta kvalitet.  

 

Vad gäller övriga förslag avseende inrättandet av en myndighet för romska 

frågor har Vetenskapsrådet inte några synpunkter. 
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 Handläggare  Ert diarienummer 
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Yttrandet har beslutats av generaldirektören Sven Stafström i närvaro av 

rådsdirektören Ann Fust, chefsjuristen Anna Hörnlund, GD-sekreteraren Agneta 

Backman och forskningssekreteraren Monica Svantesson, föredragande.  

 

 

 

 

 

 

Sven Stafström   

Generaldirektör  Monica Svantesson 

   Forskningssekreterare 

 

 

Kopia till Utbildningsdepartementet 
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