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Abstract 
The aim of this thesis is to study how public libraries can work to support and promote a national minority lan-
guage. In the thesis Uppsala Library’s work with the Finnish language is reviewed from 2000 to present.  

The data was collected through qualitative interviews with five key figures from Uppsala Library and the 
Uppsala municipality, visits in four local public libraries and the digital library during the spring 2019 and by 
examining the official documents of the municipality and information that the local public libraries have produced 
between 2000 and 2019. Uppsala Library’s work with the Finnish language is discussed in the thesis through 
themes of power, nationalism and identity processes and analyzed in terms of language revitalization. 

The findings show that during the first decade Uppsala treated the Finnish language as any other foreign 
language. It provided access to media in Finnish, but the Finnish language was not visible in the library policy or 
in the library’s information material and program activities in Finnish were few. 

A major change in Uppsala Library’s work with the Finnish language started in 2010 when the municipality 
joined the administrative area for the Finnish language. Since 2010 Uppsala Library has with special efforts sup-
ported and promoted the Finnish language. Finnish is used in the library’s information material and is visible in 
the municipality’s and the library’s documents. Uppsala Library offers many kinds of media in Finnish. The library 
has organized events where the Finnish language is used for children and adults. The events have also brought to 
light the Swedish Finns’ experiences and the historical connection the Finnish language has to Sweden. Infor-
mation in Finnish in the physical and digital libraries, however, could be improved. 

The objective of the Swedish policy on minorities is to provide support for the historical minority languages 
so that they are kept alive. Uppsala Library’s work during the 2010s shows public libraries’ potential as a forum 
for minority politics and their importance in the work with minority language revitalization. 

This is a two years master’s thesis in Library and Information Science. 
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Inledning 

I samband med en föreläsning i etnologi för 13 år sedan hamnade jag i pardiskus-
sion med en man som satt bredvid mig i föreläsningssalen. Det visade sig att vi båda 
kunde finska och han berättade att hans intresse för att lära sig det finska språket 
var kopplat till hans finska rötter. Han nämnde att hans släkt hade flyttat från östra 
Finland till Sverige på 1500-talet. Jag hade svårt att ta till mig det som han sade. På 
1500-talet, han måste mena på 1950-talet? Först långt efter förstod jag vad vårt 
samtal egentligen hade handlat om och varför jag hade svårt att relatera till det. Jag 
hade via detta korta samtal i föreläsningssalen kommit i kontakt med Sveriges hi-
storiska språkliga mångfald som jag inte visste existerade. 

Sveriges historiska mångfald är något som för många i det svenska samhället 
är relativt okänt men som på ett nytt sätt har hamnat i fokus under de senaste 20 
åren. Sverige har år 2000 erkänt fem nationella minoriteter och fem minoritetsspråk 
samt förbundit sig att stärka och skydda minoriteternas rätt till sitt språk och sin 
kultur. Under 2000-talet har Sverige drivit en särskild politik för att stärka de mi-
noriteter och minoritetsspråk som har en lång historisk närvaro i landet. Sverigefin-
nar, romer, judar, tornedalingar och samer (som även är ett urfolk) har erkänts som 
landets nationella minoriteter och finska, romani chib, jiddisch, meänkieli och sa-
miska anses vara de nationella minoritetsspråk som talats av hävd i Sverige.1 

Nationella minoriteter har under de senaste åren även fått en tydligare plats 
inom det svenska biblioteksväsendet. Den nuvarande bibliotekslagen2 som trädde i 
kraft år 2014 definierar nationella minoriteter som en prioriterad målgrupp. Den 
nationella biblioteksstrategin som presenterades i mars 2019 lyfter fram arbetet med 
nationella minoriteter och urfolket samerna som en del av folkbibliotekens demo-
kratiska uppdrag.3  

Det verkar dock inte vara helt enkelt för biblioteken att hitta sin roll i det mino-
ritetspolitiska arbetet. Kungliga biblioteket har konstaterat att det allmänna biblio-
teksväsendet hittills inte i någon större grad uppfyllt bibliotekslagens åligganden 
inom området.4 Även om arbete gentemot de nationella minoriteterna generellt inte 
verkar ha prioriterats, finns det även tecken på ny typ av verksamhet inom området. 
Biblioteken har till exempel börjat synliggöra de nationella minoriteterna som en 
del av sin programverksamhet. Denna utveckling har först och främst skett i kom-
muner som hör till de så kallade förvaltningsområden för finska, samiska och 
meänkieli.5 Folkbiblioteket i en kommun som hör till ett av dessa förvaltningsom-
råden är i fokus för denna uppsats. 

 
1 SOU 2017:60, s. 45–48. 
2 SFS 2013:801. 
3 Demokratins skattkammare (2019), s. 8. 
4 Biblioteken och de nationella minoriteterna (2018), s. 6. 
5 Mikaelsson (2015), s. 30; Biblioteken och de nationella minoriteterna (2018), s. 48. 



 

 6 

Syfte och forskningsfrågor 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka hur folkbiblioteket kan 
arbeta med att skydda och främja ett nationellt minoritetsspråk och vilken roll folk-
biblioteket kan ta i det lokala minoritetspoliska arbetet.  

Med en kommuns folkbibliotek som exempel beskriver jag hur arbetet med det 
nationella minoritetsspråket finska kan se ut samt analyserar de faktorer som påver-
kar folkbibliotekets arbete med uppdraget. Det praktiska arbetet för att förverkliga 
minoritetspolitiken belyses genom att studera Bibliotek Uppsalas arbete från och 
med 2000 till i dag utifrån följande frågeställningar: 

Hur syns minoritetsspråket finska i bibliotekens arbete?  

På vilket sätt får det finska språket ta plats i biblioteksverksamheten? 

Vilken roll kan biblioteken spela i revitaliseringen av det finska språket? 

Lagstiftningen betonar särskilt barns rätt till sitt minoritetsspråk. Även uppsatsen 
har ett särskilt fokus på bibliotekens arbete mot sverigefinska barn och unga.  

Avgränsningar 
Uppsatsen beskriver det lokala minoritetspolitiska arbetet men fokus i denna upp-
sats är Bibliotek Uppsalas arbete med det finska språket. Uppsatsen beaktar och 
belyser i vissa fall frågor som rör alla nationella minoritetsspråk, när det är relevant 
för ämnet, men syftar inte till att ge en helhetsbild av Bibliotek Uppsalas arbete med 
de övriga fyra nationella minoritetsspråken. 

Uppsatsen har fokus på den kommunala organisationen och folkbiblioteken 
som en del av den. Uppsatsen är inte en användarstudie och kommer inte att under-
söka hur arbetet har tagits emot av målgruppen.  

Bakgrund 
Minoritetspolitik är sedan 2000 ett eget politikområde som inrättades som en följd 
av att Sverige i februari 2000 ratificerade två Europarådskonventioner, dels den 
europeiska stadgan för landsdels- eller minoritetsspråk (språkstadgan) och dels 
ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter (ramkonventionen).6 Sveri-
ges minoritetspolitik syftar till att ge skydd för de nationella minoriteterna, att öka 
minoriteternas möjlighet till inflytande och att stötta de nationella minoritetssprå-
ken så att de hålls levande i Sverige. En viktig del av den svenska minoritetspoliti-
ken är att stärka de nationella minoriteternas egenmakt så att de kan kräva sin rätt i 

 
6 Skr. 2005/06:95, s. 50; SOU 2017:60, s. 45. 
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majoritetssamhället och inte behöver vara beroende av majoritetssamhällets välvilja 
och engagemang för att få sina rättigheter respekterade.7 

Svensk lagstiftning inom området har utvecklats stegvis under 2000-talet. De 
nationella minoriteternas särskilda rättigheter i Sverige regleras i dag via bestäm-
melser i ett antal lagar: bland annat språklagen, lagen om nationella minoriteter och 
nationella minoritetsspråk (minoritetslagen), skollagen, socialtjänstlagen och bib-
liotekslagen.8 I dag har alla svenska kommuner skyldigheter gentemot alla fem nat-
ionella minoriteter. Kommunerna ska bland annat arbeta med att skydda och främja 
de nationella minoriteternas språk och kultur, informera minoriteterna om deras rät-
tigheter samt ha dialog med de nationella minoriteter som är representerade i kom-
munen. Kommunerna ska även främja särskilt barns och ungas möjlighet till kultu-
rell identitet, användning av det egna minoritetsspråket och delaktighet i arbetets 
planering samt anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.9 

De nationella minoriteterna har rättigheter i hela landet men finska, meänkieli 
och samiska har även ett förstärkt skydd i de kommuner som hör till förvaltnings-
områdena för dessa språk. Från den 1 februari 2019 ingår 66 svenska kommuner i 
förvaltningsområdet för det finska språket. Uppsala kommun hör till finskt förvalt-
ningsområde sedan 2010. Kommunen har därmed ett särskilt ansvar för att arbeta 
med det finska språket och får ett årligt statsbidrag till de merkostnader som arbetet 
medför. Kommuninvånarna har rätt att använda finska i sina kontakter med kom-
munen och att få till exempel finskspråkig förskoleverksamhet och äldreomsorg. 
Kommunen ska även verka för att det finns personal som kan det finska språket.10  

Disposition 
Uppsatsens utgångspunkter redogörs i dess fyra första kapitel. Efter inledningen 
presenteras tidigare forskning, de teoretiska perspektiv som uppsatsen utgår från 
och valet av metod och källmaterial. För att sätta uppsatsens ämne i ett större sam-
manhang följer två bakgrundskapitel som handlar om den svenska minoritetspoliti-
kens utveckling och det finska språket i Sverige. Efter detta följer den empiriska 
redovisningen. Resultatdelen har fördelats i fem kapitel som presenterar den empi-
riska undersökning som rör Bibliotek Uppsalas arbete med det finska språket. Ka-
pitlen handlar on Bibliotek Uppsalas arbete 2000–2009, om kommunens anslutning 
till finskt förvaltningsområde år 2010, Bibliotek Uppsalas arbete sedan 2010, om 
Bibliotek Uppsalas information under 2000-talet och om folkbibliotekens profes-
sionalitet i minoritetsfrågor. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion. 

 
7 Prop. 2008/2009:158, s. 33, 34. 
8 SFS 2009:600; SFS 2009:724; SFS 2010:800; SFS 2001:453; SFS 2013:801. 
9 Minoritet.se > Förvaltningsområden > Utanför förvaltningsområdena. 
10 Minoritet.se > Förvaltningsområden > Fakta förvaltningsområden. 
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Tidigare forskning 

Forskning om nationella minoriteters och urfolks språk och 
bibliotek 
Särskilt intressant för denna uppsats har varit den forskning som behandlar Sveriges 
nationella minoritetsspråk i ett historiskt och nutida sammanhang. Antologin Sve-
riges sju inhemska språk – ett minoritetsspråksperspektiv från 1999 ger en bra bild 
av Sveriges historiska språkliga mångfald och analyserar språksituationen i landet 
via artiklar om samiska, meänkieli, sverigefinska, romani chib, jiddisch och teck-
enspråket strax innan den nationella minoritetspolitiken trädde i kraft i Sverige.11  

En av de första studierna gällande förvaltningsområden för finska, meänkieli 
och samiska är Lars Elenius och Stefan Ekenbergs Minoritetsspråk och myndig-
hetskontakt: flerspråkighet bland användare av samiska, meänkieli och finska i 
Norrbottens län efter minoritetsspråklagarnas tillkomst 2000 som beskriver situat-
ionen i början av 2000-talet i de första förvaltningskommuner som bildades i Norr-
botten. Elenius och Ekenberg konstaterar att minoritetsspråkslagarna har förändrat 
den etniska kartan i Sverige – inte för att nya etniska grupper har tillkommit utan 
eftersom samiska, meänkieli och finska har fått status som erkända förvaltnings-
språk i några utvalda kommuner i Norrbotten.12  

Elenius och Ekenberg ser att minoritetsspråkens nya status inte i praktiken har 
medfört en självklar förändring i minoritetsspråkstalares språkanvändning i dessa 
kommuner. De har i sin studie granskat varför efterfrågan på de nya möjligheter 
som minoritetsspråkslagarna inneburit varit mindre än förväntat. Utifrån genom-
förda intervjuer med minoritetsrepresentanter och myndighetspersoner kan de iden-
tifiera olika typer av hinder för att minoritetsspråkslagarna kunnat genomföras i 
praktiken. Argumenten har kategoriserats i lingvistiska, socioekonomiska och psy-
kologiska hinder samt informationshinder. Viljan att använda minoritetsspråket i 
det offentliga livet beror enligt studien på flera orsaker – betydelsefullt är bland 
annat individens, hemmets, minoritetsgruppens och omgivningens attityder till mi-
noritetsspråket samt språkets användbarhet i samhället, att det finns domäner13 där 
språket talas och hörs.14 Minoritetsspråkiga domäner är en central fråga även för 
denna uppsats och intressant är att undersöka om folkbiblioteket kan bli en domän 
där minoritetsspråket används, talas och hörs. 

Joacim Hansson presenterar i sin artikel i New Library World resultat av Svensk 
biblioteksförenings enkätundersökning. En enkät med frågor om bibliotekets arbete 

 
11 Sveriges sju inhemska språk (1999), passim. 
12 Elenius & Ekenberg (2002), s. 7. 
13 Domäner är språkets användningsområden i samhället, till exempel skolan, familjen och arbetslivet. 
14 Elenius & Ekenberg (2002), s. 7, 10, 48, 52, 55, 72. 
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med nationella minoriteter har skickats till folkbibliotek i alla svenska kommuner. 
Hansson ger en ganska dyster bild av bibliotekens arbete med frågorna åren 2008 
och 2009 och bedömer utbudet som ytterst begränsat. Även om få bibliotek har 
aktivt arbetat med uppdraget ser Hansson folkbiblioteken som en viktig aktör för 
det lokala arbetet med minoritetsfrågorna.15  

Cecilia Brisander och Elisabet Rundqvist har i sitt paper ”Varför så svårt? Om 
nationella minoritetsspråk på kommunala bibliotek” konstaterat att det är viktigt att 
biblioteken skapar dialog med de nationella minoriteterna och öppnar upp sin verk-
samhet för dessa grupper. De ser att personalens kunskap och förståelse för frågorna 
är viktiga förutsättningar för att kunna bygga verksamheter med de nationella mi-
noriteterna. Biblioteken ska enligt Brisander och Rundqvist satsa på personalens 
kompetenshöjning, arbeta med empowerment och i sin verksamhet bryta enspråks-
normen.16  

Några konkreta exempel på sätt hur bibliotek kan arbeta för att stödja använd-
ning av minoritetsspråken kan hämtas från internationell forskning. Enligt Loriene 
Roy kan bibliotek via olika typer av samarbeten stödja urfolkens arbete med att 
återta sitt minoritetsspråk. I sin artikel i IFLA:s International Preservation News 
lyfter Roy fram flera konkreta åtgärder som bibliotekspersonalen tillsammans med 
representanter från urfolket kan arbeta med för att skapa möjlighet till språkanvänd-
ning i lokalsamhället. Biblioteken kan till exempel skylta i biblioteksmiljön på ur-
folkets språk, använda språket i marknadsföring av biblioteksverksamheten, arbeta 
med översättningsprojekt, publicera material på urfolkets språk och anordna konfe-
renser och studiecirklar.17 Enligt David M. Nichols, Ian Witten, Te Taka Keegan 
och David Bainbridge har digitala bibliotek en central roll att spela för att bevara 
och revitalisera kulturer. För att kunna göra det ska de digitala biblioteken använda 
de lokala språken. Digitala bibliotek som använder flera språk förstärker enligt ar-
tikelförfattarna kulturer, främjar diversitet och minskar majoritetsspråkets domi-
nans i informationsinfrastrukturer.18 

I sin artikel ”Government Information and Linguistic Minorities” efterfrågar 
Deborah A. Smith att svenska och norska arkiv och bibliotek mer aktivt skulle ar-
beta för att lyfta fram det skogsfinska kulturarvet. Hon konstaterar att kulturarvs-
material kopplat till nationella minoriteter inte alltid är tillgängligt. Detta kan enligt 
henne bero på flera anledningar. Majoritetssamhällets attityder kan till exempel ha 
påverkat så att material som rör minoriteter inte alltid har setts som värdefullt. Mi-
noriteter som ”framgångsrikt” har assimilerats kan därmed ha svårt att hitta material 
om sina rötter i arkiv och bibliotek. Smith ser som arkivens och bibliotekens roll att 
aktivt arbeta med att tillgängliggöra kulturarvsmaterial som rör nationella minori-
teter till exempel genom att skapa nytt material eller att digitalisera gammalt 

 
15 Hansson (2011), s. 407–409, 411. 
16 Brisander & Rundqvist (2018), s. 12–15. 
17 Roy (2013), passim. 
18 Nichols m.fl. (2005), s. 139–153. 
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material. Hon ser bristen på information på det nationella minoritetsspråket finska 
på bibliotekens, arkivens och nationella och regionala myndigheters hemsidor i 
Sverige och i Norge som en indikation på att länderna brister i att tillgängliggöra 
material på de nationella minoritetsspråken.19 

Uppsatser om svenska folkbibliotekens arbete med nationella minori-
tetsspråk 
Det har skrivits ett antal uppsatser om svenska folkbiblioteks arbete med nationella 
minoriteter. Särskilt urfolket samerna och folkbibliotekens arbete för att skydda, 
främja och stärka de samiska språken verkar ha intresserat som uppsatsämne. 

Johan Granberg och Roger Leissner undersöker i sin kandidatuppsats hur mi-
noritetslagen och kommunens anslutning till det samiska förvaltningsområdet har 
påverkat arbetet med material på samiska på Umeå stadsbibliotek. De har intervjuat 
både bibliotekarier och andra kommunala tjänstepersoner och intervjuerna visar på 
ett antal utmaningar och svårigheter knutna till bland annat beståndsutveckling, för-
värv och synliggörandet av den samiska litteraturen.20  

Sara Mikaelssons kandidatuppsats har fokus på folkbibliotekens informations-
förmedling till den samiska målgruppen i samiska förvaltningskommuner. Hon 
kommer fram till att det finns stora skillnader i hur långt biblioteken inom förvalt-
ningsområdet kommit i sitt arbete för den samiska målgruppen och vilka förutsätt-
ningar som finns för arbetet lokalt. Minoritetslagen beskrivs i Mikaelssons material 
som startskottet för en ny medvetenhet och satsning på samisk litteratur och kultur 
på de bibliotek som har undersökts och verkar ha haft en inverkan på bibliotekens 
verksamhet i samiska förvaltningskommuner. Denna medvetenhet syns enligt upp-
satsen även till viss del i de biblioteksplaner som har undersökts.21 

Båda dessa uppsatser poängterar vikten av att biblioteken särskiljer arbetet med 
minoritetsspråk från arbetet med andra språk. Mikaelsson ser att bibliotek har en 
viktig uppgift att bevara och ge utrymme till de nationella minoritetsspråken där-
ibland samiskan oavsett utlåningsstatistik.22 Enligt Granberg och Leissner kan arbe-
tet med material på minoritetsspråk fylla ett annat syfte än att endast tillhandahålla 
det användare för tillfället vill ha – att biblioteken även har uppgifter som är base-
rade i en mer långsiktig idé om samhällsnytta, såsom bevarandet av de historiska 
minoritetsspråken.23  

Folkbibliotekens arbete med nationella minoriteter strax efter att den nuvarande 
bibliotekslagen gjort nationella minoriteter till en prioriterad grupp beskrivs i Sara 
Mikaelssons magisteruppsats från 2015. Mikaelsson har skickat en enkät till när-
mare 200 folkbibliotekschefer och frågat om och hur deras bibliotek arbetar med 

 
19 Smith (2017), s. 14–16. 
20 Granberg & Leissner (2012), s. 28, 29. 
21 Mikaelsson (2014), s. 39, 40. 
22 Mikaelsson (2014), s. 26. 
23 Granberg & Leissner (2012), s. 32. 
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nationella minoriteter. Mikaelsson kommer fram till att den nya skrivningen inte 
haft någon större inverkan på folkbibliotekens arbete gentemot de nationella mino-
riteterna och att biblioteken inte har förutsättningar för att uppfylla lagens krav.24  

Sanna Gunnare har för sin masteruppsats intervjuat några biblioteksanvändare 
med samiska, finska och meänkieli som modersmål och analyserat folkbibliotekets 
funktion för biblioteksanvändare med minoritetsbakgrund. Som analysmodell an-
vänder hon Anderssons och Skot-Hansens modell som belyser bibliotekets verk-
samhet utifrån fyra funktioner: biblioteket som kulturcentrum, socialt centrum, 
kunskapscentrum och informationscentrum. I sitt material kan Gunnare hitta kon-
kreta verksamheter och tjänster som kan kopplas till var och en av dessa fyra funkt-
ioner. Hennes informanter lyfter fram att biblioteket kan vara med att bidra till att 
stärka både det egna modersmålet och den egna identiteten om språket och littera-
turen får ta plats på biblioteket.25  

I sin magisteruppsats har Päivi Rantala undersökt den målgrupp som har växt 
upp i Sverige med två finska föräldrar. Rantala har intervjuat andra generationens 
sverigefinnar om deras läsvanor och biblioteksanvändning. Hon kommer fram till 
att det är svårt för andra generationen att bibehålla och utveckla det finska språket. 
De flesta av hennes informanter säger att de inte läser litteratur på finska i dagsläget 
eftersom det är för svårt och ansträngande och tar alldeles för lång tid men samtidigt 
visar många av dem intresse för information om finsk litteratur. Endast några få 
använder bibliotekets avdelning för finskspråkig litteratur men de flesta har någon 
gång tidigare, oftast under skoltiden, lånat litteratur på finska. Informanterna anger 
att de över huvud taget har få tillfällen att använda och utveckla det finska språket.26  

En intressant utgångspunkt för att undersöka just arbete med det finska språket 
i Uppsala är att Uppsalas folkbiblioteks arbete med nationella minoriteter har be-
skrivits i tre uppsatser åren 2004 och 2007. Uppsatserna har undersökt arbetet innan 
minoritetslagen, den nuvarande bibliotekslagen och innan Uppsalas anslutning till 
finskt förvaltningsområde. I sin magisteruppsats kommer Rikard Jennische fram till 
att de intervjuade bibliotekarierna var medvetna om de nationella minoriteternas 
och minoritetsspråkens nya status i landet men att Sveriges minoritetspolitik inte 
hade haft någon direkt inverkan på Uppsala stadsbiblioteks verksamhet. Detta dels 
för att Uppsalas kommunpolitiker inte prioriterat minoritetsfrågor och dels för att 
engagemanget från minoriteterna själva upplevdes som lågt.27  

Mikael Wikmans kandidatuppsats visar att Uppsala stadsbibliotek år 2004 pre-
numererade på tidskrifter på fyra av fem nationella minoritetsspråk och Uppsala var 
därmed en av landets kommuner som mest satsat på tidskrifter på dessa språk. Wik-
man konstaterar att Uppsala stadsbibliotek har kommit längre än många andra 

 
24 Mikaelsson (2015), s. 35–38. 
25 Gunnare (2012), s. 17, 79–83. 
26 Rantala (1999), s. 62–65. 
27 Jennische (2004), s. 44, 45, 53, 66, 67, 86. 
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bibliotek i arbetet med tidskrifter på nationella minoritetsspråk i och med att biblio-
teket börjat gå igenom utbudet på tidskrifter på dessa språk.28 

I sin magisteruppsats har Tünde Blomqvist undersökt några bibliotek i Uppsala 
och analyserat bibliotekens sätt att arbeta med försörjning av böcker och tidskrifter 
på andra språk än svenska. Blomqvist har intervjuat bibliotekarier som är ansvariga 
för inköp av media på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Uppsala. Även 
hon konstaterar att de flesta biblioteken i Uppsala behandlar de nationella minori-
tetsspråken på liknande sätt som andra främmande språk vad gäller inköp och pre-
numerationer. Hon lyfter även fram en intressant aspekt i bibliotekens försörjning 
av media på andra språk än svenska – att bibliotekarierna ofta beskriver utlands-
födda som målgrupp för medier på andra språk än svenska. Även studenter nämns 
i vissa fall som en möjlig målgrupp. Endast en av informanterna nämner att biblio-
tekets arbete med flerspråkig media riktar sig till de låntagare som har svenska som 
modersmål men som läser böcker eller tidskrifter på andra språk än svenska ef-
tersom de har anhöriga som talar något annat språk.29 Detta är intressant eftersom 
personalens syn på målgruppen är en mycket relevant fråga även när det gäller 
bibliotekens arbete med det finska språket.  

Rapporter om folkbibliotekens arbete inom området 
Det har publicerats ett antal rapporter under åren som rör folkbibliotekens arbete 
med den sverigefinska målgruppen samt allmänt om bibliotekens arbete med nat-
ionella minoriteter. Intressanta i detta sammanhang är till exempel Kulturrådets rap-
porter Sverigefinnar – finns dom? En rapport om de svenska folkbibliotekens verk-
samhet på finska från 1992, De nationella minoriteterna och kulturlivet från 2001 
och Finns finska på biblioteken? Folkbibliotekens verksamhet för finsktalande i 
Sverige från 2004, Svensk biblioteksförenings rapport Biblioteken och de nationella 
minoriteterna från 2010 och Kungliga bibliotekets rapport Biblioteken och de nat-
ionella minoritetsspråken från 2018.30  

Rapporterna har fungerat som stöd för mig i uppsatsarbetet och hjälpt mig att 
beskriva folkbibliotekets arbete med de nationella minoritetsspråken och särskilt 
det finska språket både förr och nu. Bibliotek Uppsalas arbete för det finska språket 
analyseras i denna uppsats i relation till de rekommendationer och förslag som har 
presenterats i olika rapporter. 

 
28 Wikman (2004), s. 35, 38, 43. 
29 Blomqvist (2007), s. 65–69, 72. 
30 Henriksson Vasara (1992); Paulin (2001); Ejendal (2004); Ahlryd, Vigur & Hansson (2010); Biblioteken och 
de nationella minoritetsspråken (2018). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Min utgångspunkt för att välja relevant teori för uppsatsen har varit att de teoretiska 
perspektiven skulle hjälpa analysera folkbibliotekets roll och funktion i det minori-
tetspolitiska arbetet och att beskriva det som särskiljer det minoritetspolitiska upp-
draget från folkbibliotekens övriga arbete. Det lokala minoritetspolitiska arbetet re-
flekteras i uppsatsen i relation till olika tiders ideologier, identitetsskapande proces-
ser och maktförhållanden. Intressant är att via teorin hitta sätt att beskriva hur sam-
hällets ideologier och olika tiders politiska beslut har påverkat och påverkar de hi-
storiska minoritetsspråkens situation i Sverige.  

Folkbibliotek betraktas i uppsatsen som ett politiskt instrument som på olika 
sätt speglar samhällets ideologier och påverkas av sin omvärld. En viktig teoretisk 
utgångspunkt för uppsatsen är att analysera bibliotekens arbete med att främja och 
skydda det finska språket i termer av språklig revitalisering. 

I detta kapitel beskrivs de teoretiska perspektiv som jag utgår från för att bear-
beta och analysera mitt empiriska material. De teoretiska utgångspunkterna besk-
rivs i avsnitten ”Makt, ideologi och identitetsprocesser”, ”Revitalisering” och 
”Folkbiblioteket som politiskt instrument” och i slutet av kapitlet definieras ett antal 
centrala begrepp. 

Makt, ideologi och identitetsprocesser 
Bakgrunden till att de nationella minoriteterna har fått en särställning i det svenska 
samhället är deras långa historiska närvaro i landet. De nationella minoriteternas 
språk och kultur anses i dag vara en del av Sveriges kulturarv och för att förstå det 
minoritetspolitiska uppdraget behöver man därför blicka tillbaka i tiden.  

En teoretisk utgångspunkt för denna uppsats är att beskriva på vilket sätt ideo-
logier och maktstrukturer påverkar minoriteters situation. Detta görs med stöd av 
norska socialantropologen Thomas Hylland Eriksen beskrivningar om nationalism 
och nationalismens påverkan på individens identitetsprocesser. För att förklara den 
nationella ideologins utveckling i Sverige används historikern Lars Elenius uppdel-
ning. Elenius delar upp Sveriges historia från medeltiden till nutid i fem angrän-
sande perioder utifrån samhällets sätt att betrakta sina minoriteter. 

Begreppet minoritet refererar till att en grupp eller en befolkningskategori i 
samhället är mindre än andra. Begreppet uttrycker inte bara ett mängdförhållande 
utan termen har även en bibetydelse av att en minoritet ofta befinner sig i underläge 
och beskriver därmed även en maktförhållande.31 Minoriteter existerar endast i 

 
31 Arnstberg & Ehn (1983),  s. 9. 
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förhållande till majoriteter och vice versa.32 Begreppet ideologi kan definieras på 
många olika sätt men jag har valt att använda en av Terry Eagletons definitioner. 
Han definierar begreppet ideologi som ”idéer som hjälper legitimera den dominanta 
politiska makten”.33  

Den nationella ideologins förändring i Sverige 
Denna uppsats beskriver folkbibliotekets roll i arbetet med de nationella minoritets-
språken under 2000-talet. Minoriteters situation har i alla tider påverkats av omgiv-
ningens ideologier och i uppsatsen betraktas den historiska bakgrunden med hjälp 
av Lars Elenius beskrivningar om den nationella ideologins förändring i Sverige. 

En vanlig uppfattning är att Sverige har varit ett språkligt och kulturellt homo-
gent land fram till mitten av 1900-talet och blivit mångkulturellt först under det 
senare halvseklet av 1900-talet i och med olika invandrar- och flyktingströmningar. 
Denna uppfattning stämmer inte väl med verkligheten. Sverige har historiskt sett 
varit både mångkulturellt och flerspråkigt, till exempel samiska, finska, meänkieli, 
romani chib och jiddisch har under en lång tid talats i det område som utgör Sve-
rige.34  

Det som har förändrats över tid är det svenska samhällets syn på sina minorite-
ter. Samhällets dominerande ideologi påverkar tydligt minoriteternas situation och 
plats i samhället. Lars Elenius delar in den nationella ideologins förändring i Sve-
rige till följande fem avgränsande perioder: en religiöst riksenande period (från 
cirka 1200-talet till 1550-talet), en kulturbevarande nationalistisk period (från 
1560-talet till 1870-talet), en konformistiskt nationalistisk period (från 1880-talet 
till 1950-talet), en liberalt nationalistisk period (från 1960-talet till 1990-talet) och 
en postnationalistisk period (efter året 2000).35  

Enligt Elenius kan tidsperioden från cirka 1200-talet till 1550-talet ideologiskt 
ses som religiöst riksenande. Den karaktäriseras av en skattepolitik som har strävat 
efter att integrera de etniska grupperna i det svenska riket samt av missionsverk-
samhet bland samerna. Från tidigt 1500-tal börjar protestantismen ersätta katolic-
ismen i de nordiska länderna. Under den kulturbevarande nationalistiska perioden 
betonas minoriteternas rätt att lära sig kristendomen på sitt eget språk och minori-
tetsspråken betraktas som naturliga element i nationalstaten.36  

På senare hälften av 1800-talet har nationalismen gradvis ändrat karaktär från 
den religiöst influerade mångkulturella till en monokulturell politik med majoritets-
samhället som norm.37 Eftersom nationalister uppfattar vissa former av kulturell och 
etnisk variation som brott mot den ideala ordningen, blir etnisk variation ett 

 
32 Hylland Eriksen (2000), s. 152. 
33 Eagleton (2007), s. 1. 
34 Sveriges sju inhemska språk (1999), passim. 
35 Elenius (2007), s. 56, 57. 
36 Elenius (2007), s. 56, 57. 
37 Elenius (2007), s. 72. 
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problem som den dominerande gruppen behöver hantera. Assimileringsstrategier 
syftar till att minoriteten överger sina särspråk och gränsmarkörer och gradvis iden-
tifierar sig själva som en del av den dominerande gruppen. Enligt Hylland Eriksen 
kan assimileringsstrategier ses syfta till att hjälpa målgrupperna att uppnå lika rät-
tigheter och förbättra sin sociala status i samhället. Samtidigt skapar de dock li-
dande och förlorad värdighet för de minoriteter som får lära sig att deras traditioner 
saknar värde.38 

Det nationalistiska synsättet påverkar tydligt svensk 1900-talspolitik och leder 
till ett förnekande av den språkliga och kulturella mångfald som under en lång tid 
har karakteriserat landet. Grupper som till exempel samer, tornedalingar och finnar 
som avviker från majoritetsbefolkningen utsätts för ett starkt assimileringstryck.39 
Ett gemensamt språk blir ett praktiskt redskap för att administrera en nationsstat 
men även en kraftfull symbol för kulturell enighet.40  

Enligt Elenius har en liberalisering av språkpolitiken mot samer och torneda-
lingar inletts i slutet av 1950-talet och den nationalistiska ideologin har sedan dess 
påverkats i riktning för en ökad tolerans för minoriteterna.41 Den stora inflyttningen 
av olika nationaliteter från olika delar av världen har ställt krav på en mångkulturell 
politik, vilket även har gynnat de nationella minoriteterna. Den officiella politiken 
i Sverige har under 1970-talet förändrats i riktning mot en acceptans av kulturell 
och språklig mångfald. Olika språkgrupper har till exempel fått möjlighet till under-
visning på sitt modersmål i skolan.42  

Enligt Hylland Eriksen är ett alternativ för staten att överskrida den etniskt nat-
ionalistiska ideologin och anta en multikulturalistisk ideologi som ger människor 
fullständiga samhälleliga rättigheter utan att kräva en särskild kulturell identitet.43 
Minoritetspolitikens utveckling har skett under 2000-talet, den period som enligt 
Elenius ideologiskt kan ses som postnationalistisk. Sverige har i och med de mino-
ritetspolitiska åtagandena erkänt minoriteternas historiska närvaro i landet. Minori-
teternas språk och kulturer ses nu som en del av det svenska kulturarvet. Detta är 
på många sätt nytt eftersom den nationella, patriotiska ideologiska fokuseringen 
länge har varit dominant – kulturarv har formulerats och förts fram för att stärka 
idén om en enad nation och ett folk med en gemensam historia och kultur.44 Under 
lång tid har Sverige sett de nationella minoriteternas språk och kulturer som pro-
blematiska, men nu blir de i stället något värt att bevara.  

 
38 Hylland Eriksen (2000), s. 137, 153, 154. 
39 Hyltenstam (1999a), s. 11, 12. 
40 Hylland Eriksen (2000),  s. 130. 
41 Elenius (2007), s. 73. 
42 Hyltenstam (1999a), s. 12, 13. 
43 Hylland Eriksen (2000), s. 137, 153, 154. 
44 Bohman (2005), s. 199. 
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Identitetsprocesser, makt och empowerment 
I uppsatsen diskuteras hur den historiska och ideologiska bakgrunden har påverkat 
de nationella minoritetsspråkens situation i Sverige och hur frågor om makt, attity-
der och identitet kan aktualiseras i biblioteksrummet.  

Gruppidentiteter skapas enligt Hylland Eriksen när det finns ett behov av en 
”politiskt användbar och känslomässigt tillfredställande” gemenskap.45 Skapandet 
av den nationella identiteten i Sverige kan kopplas till landets modernisering och 
urbanisering. Hylland Eriksen förklarar att det i den samhällsförändring som mod-
ernismen orsakat har uppstått ett behov av ett nytt slags ideologi som kan skapa 
sammanhållning och lojalitet bland individer. Nationalismen har setts motsvara 
dessa krav och har varit mycket funktionell för staten. Med hjälp av den national-
istiska ideologin kan staten skapa lojaliteter och band mellan människor och lag-
stiftningssystemet. Ideologin syftar till ”att återskapa en känsla av helhet och kon-
tinuitet med det förflutna; att överskrida den alienation, den klyfta mellan individ 
och samhälle som moderniteten fört med sig”.46 Nationalismen bygger på en ideo-
logi som hävdar att politiska och kulturella gränser bör sammanfalla med varandra 
och den historiska mångfalden har därför inte passat in i den svenska självbild som 
har skapats under senare hälften av 1800-talet och under 1900-talet. 

Minoriteten skapar sin självbild och identitet i förhållande till det omgivna sam-
hället och dess attityder. Kulturen och vetenskapen har ofta definierats utifrån ma-
joritetens utgångspunkter vilket leder till att minoriteter och deras kulturer hänvisas 
till en marginell position i den kulturella och samhälleliga diskursen. På detta sätt 
har majoriteten kunnat styra över beskrivningen av minoriteterna, vilket har påver-
kat minoriteternas självbild och identitetsutformning.47 Enligt Hylland Eriksen är 
ett sätt för minoriteten att hantera omgivningens negativa attityder att minoritetsi-
dentiteten döljs. Individens minoritetsidentitet blir underkommunicerad i offentliga 
situationer och behärskande av majoritetskulturen överkommunicerad. Minoritets-
identiteten blir ett slags hemlighet som inte visas upp för andra och omgivningen 
uppfattar individen som en del av den dominerande gruppen.48  

I uppsatsen undersöks folkbiblioteks roll i det minoritetspolitiska arbetet genom 
att beskriva på vilket sätt biblioteken kan arbeta med att skapa förutsättningar för 
de nationella minoriteterna att utveckla och visa upp sin minoritetsidentitet. Biblio-
tek Uppsalas arbete med det finska språket betraktas utifrån ett empowermentpers-
pektiv. Empowerment är ett begrepp som tyvärr saknar en bra svensk översättning. 
Det engelska ordet ”power” betyder styrka, makt och kraft. Egenmakt, delaktighet, 
självtillit, stolthet och bemyndigande är några ord som kan ses peka på vad empo-
werment handlar om. Empowerment är en process där individen ges eller tar sig 

 
45 Hylland Eriksen (2000), s. 178. 
46 Hylland Eriksen (2000), s. 130–133. 
47 Gröndahl (2002a), s. 20. 
48 Hylland Eriksen (2000), s. 40, 41. 
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möjligheten till större inflytande över sitt liv och de sammanhang hon eller han 
befinner sig i.49  

Revitalisering 
Runt om i världen lever minoritetsbefolkningar sida vid sida med majoritetsbefolk-
ningar och det är vanligt förekommande att minoriteter överger eller tvingas överge 
sitt språk. När språkbytet från minoritetsspråket till majoritetsspråket sker är det i 
stor utsträckning utanför den enskilda individens kontroll. Språkbyte speglar ofta 
en maktobalans mellan olika språk i samhället; underordnade språk ger vika för 
språk med mer makt och prestige. För att bevara ett minoritetsspråk krävs stöd och 
insatser på olika samhällsnivåer.50 

I denna uppsats analyseras Bibliotek Uppsalas arbete för att skydda och främja 
det finska språket med hjälp av det sociolingvistiska begreppet revitalisering. Re-
vitalisering innebär att ett språk som har försvagats i samhället börjar stärkas på 
nytt exempelvis genom att börja användas på flera områden än tidigare. Revitali-
sering handlar om att språkbytesprocessen bromsas eller vänds och att minoritets-
språket får mer status och prestige. I praktiken kan språklig revitalisering innebära 
att man vänder ett pågående språkbyte genom att öka antalet talare eller att öka de 
befintliga språkkunskaperna hos talarna. En viktig del av revitalisering är att väcka 
intresse och engagemang hos talare och potentiella talare.51 

Kärnan av språkbevarandet är att individerna verkligen använder språket och 
för det vidare till nästa generation. Samtidigt måste möjligheterna och behovet för 
användning av minoritetsspråket i samhället utanför familjen utvecklas så att språ-
ket kommer till användning i det omgivna samhället. Revitaliseringsansträngningar 
syftar till att ta igen förlorade domäner eller utveckla domäner som aldrig funnits 
för minoritetsspråket.52 Typiskt för historiska minoriteter är att många kan tala sitt 
minoritetsspråk men inte skriva och läsa på språket. Arbetet med språkrevitalisering 
kan därmed innebära till exempel att intresserade erbjuds möjligheter att lära sig 
minoritetsspråket både muntligt och skriftligt.53  

Folkbiblioteket som ett politiskt instrument 
Folkbiblioteken har utvecklats som en del av det svenska samhället och har påver-
kats av olika tiders normer och värderingar. Joacim Hansson har beskrivit det 

 
49 Askheim & Starrin (2007), s. 9; Johansson (2010), s. 26. 
50 Hyltenstam, Stroud & Svonni (1999), s. 46; Huss (2018), s. 325. 
51 Huss (2010), s. 7; Huss (2018), s. 324. 
52 Hyltenstam, Stroud & Svonni (1999), s. 47, 48, 92. 
53 Huss (2018), s. 328. 
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svenska folkbiblioteket som en ideologisk institution som kan ses som ”ett barn av 
sin tid”. Folkbiblioteken har använts som medel för att befrämja och upprätthålla 
dominerande maktstrukturer och värderingar.54 Folkbibliotek är politiskt styrda 
verksamheter och kan ses som ett politiskt instrument.55 Politiska beslut påverkar 
tydligt det lokala folkbibliotekets inriktning och verksamhet. Förutom omgivning-
ens ideologier och samhällets politiska beslut påverkas folkbiblioteket även av ett 
antal andra faktorer i bibliotekens omvärld.  

I uppsatsen beskrivs Bibliotek Uppsalas arbete med det finska språket. I ana-
lysen inspireras jag av en modell av Jens Jørgen Hansen. Hansen ser biblioteksper-
sonalens professionalitet som ett dynamiskt fält som påverkas av flera faktorer: po-
litik, vetenskap, teknologi, användare och institutioner.56 Hansens modell förklarar 
det dynamiska fältet där biblioteksförmedlaren befinner sig. Biblioteksförmedlaren 
är den medarbetare på biblioteket som arbetar med förmedling i spänningsfältet 
mellan biblioteket, användare och det omgivande (lokal)samhället. Biblioteksför-
medlaren kan vara utbildad bibliotekarie eller biblioteksanställd med någon annan 
yrkesbakgrund.57 

 

Figur 1. Biblioteksprofessionalitet enligt Jens Jørgen Hansen. 

 

 
 

Källa: Hansen (2017), s. 51. 

Enligt Hansen beskriver modellens politiska nivå vilken roll, funktion och uppdrag 
biblioteksförmedlaren har i samhället. Den vetenskapliga nivån bidrar med ny kun-
skap, nya metoder och teorier om bibliotekens praktik och funktion. Teknologi är 
en stark drivkraft för utveckling av nya praktiker eller biblioteksrum, nya typer av 

 
54 Hansson (1995), s. 130, 132. 
55 Evjen (2015), s. 29. 
56 Hansen (2017), s. 51. 
57 Jochumsen (2017), s. 18. 
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material och ingångar till material. Användare ses som en faktor som beskriver vil-
ken typ av målgrupper som är väsentliga för biblioteksförmedlarens arbete samt 
vilka behov och förväntningar användarna har. Institutioner har en central roll för 
att arbeta fram strategier och visioner för bibliotekets utveckling – vart biblioteket 
som institution är på väg, vilka aktiviteter som är väsentliga och centrala för biblio-
teken att arbeta med. Institutioner organiserar biblioteksförmedlarens arbete och 
anger vilken typ av samarbeten ska förekomma.58  

Arbetet med att skydda och främja de nationella minoritetsspråken är ett relativt 
nytt uppdrag för de svenska folkbiblioteken. Arbetet aktualiseras i och med de po-
litiska besluten som fattas på nationell nivå i början av 2000-talet och den kommu-
nala organisationen och folkbiblioteken som en del av den, behöver hitta sin kom-
petens i frågan. Med hjälp av Hansens modell analyserar jag i uppsatsen Bibliotek 
Uppsalas arbete med det finska språket och de faktorer som har påverkat biblio-
tekets arbete inom området. 

Centrala begrepp 

Nationell minoritet  
Det finns inte ett definitivt och universellt sätt att definiera begreppet nationell mi-
noritet. Begreppet får olika innebörd i olika kontexter och sammanhang.59 Begrep-
pet definieras inte i ramkonventionen utan varje stat ansvarar för att definiera sina 
kriterier.60  

I Sverige fastslog riksdagen i samband med antagandet av propositionen Nat-
ionella minoriteter i Sverige år 1999 att en nationell minoritet är en grupp men en 
uttalad samhörighet och som till antalet i förhållande till resten av befolkningen har 
en icke dominerande ställning i samhället. Gruppen ska ha historiska eller långva-
riga band med Sverige och en religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell till-
hörighet. Gruppen måste i något väsentligt avseende skilja den från majoriteten. 
Centralt är självidentifikation – den enskilde såväl som gruppen ska ha en vilja och 
strävan att behålla sin identitet. Dessa kriterier är de som Sverige tillämpar i fråga 
om begreppet nationell minoritet. Grupperna som har ansetts uppfylla dessa krite-
rier i Sverige är samer, sverigefinnar, judar, romer och tornedalingar.61 

Nationellt minoritetsspråk 
När det gäller nationella minoritetsspråk finns en definition i språkstadgan. I stad-
gan anges att ett sådant språk ska användas av hävd i en stat och att språket ska vara 

 
58 Hansen (2017), s. 51. 
59 Mallby (2005), s. 20. 
60 SOU 2017:60, s. 47. 
61 SOU 2017:60, s. 47, 48. 
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annorlunda än det officiella språket, till exempel dialekter av det svenska språket 
omfattas därför inte av konventionen. När riksdagen behandlade regeringens pro-
position om anslutning till minoritetskonventionerna ansågs samiska, finska, jid-
disch, romani chib och meänkieli vara de nationella minoritetsspråk som historiskt 
talats i Sverige.62  

Ibland, i olika sammanhang, används ordet minoritetsspråk också för att refe-
rera till olika invandrarspråk eller migrantspråk, vilket emellertid kan orsaka för-
virring när officiellt erkända minoritetsspråk är skyddade av separat lagstiftning, 
såsom i Sverige.63 I denna uppsats används begreppet minoritetsspråk endast som 
synonym och förkortning till begreppet nationellt minoritetsspråk. 

Samråd 
Centralt för det minoritetspolitiska arbetet i Sverige är det allmännas skyldighet att 
involvera de nationella minoriteterna i arbetets planering. Det allmänna ska enligt 
minoritetslagen ge de nationella minoriteterna möjlighet till delaktighet och infly-
tande i frågor som berör dem.64 Detta görs i kommuner via lokala samråd som kan 
vara organiserade på olika sätt. På samrådsmöten möter minoriteten kommunens 
tjänstepersoner och/eller förtroendevalda. Samråd är ett forum där det praktiska ar-
betet för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken inom olika kommu-
nala verksamheter, till exempel förskola, bibliotek och äldreomsorg, kan diskuteras. 

 
62 SOU 2017:60, s. 17. 
63 Lainio (2016), s. 55. 
64 SFS 2009:724. 
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Metod och källmaterial 

Min utgångspunkt har varit att välja metod och material som möjliggör att Bibliotek 
Uppsalas arbete kan studeras över tid samt att uppdraget och arbetet inom området 
kan beskrivas från flera olika perspektiv. Uppsatsen kan betraktas som en fallstudie 
och ämnet belyses genom att undersöka Bibliotek Uppsalas arbete inom området. 
Fallstudier utgår från ett helhetsperspektiv och en av utgångspunkterna är att för-
söka få så täckande information som möjligt. Fallstudier används särskilt i under-
sökningar som vill studera processer och förändringar. Vanligt för fallstudier är att 
information av olika karaktär samlas in för att ge en så fyllig och mångfacetterad 
bild av det aktuella fallet som möjligt.65 

Materialet till uppsatsen har samlats in via flera olika metoder: intervjuer med 
nyckelpersoner från kommunens organisation och besök på några av Bibliotek 
Uppsalas bibliotek. En viktig källa är även det material som Uppsala kommun och 
Bibliotek Uppsala har skapat. Jag har valt den här typen av källmaterial för att se 
om och på vilket sätt det finska språket har synliggjorts och fått ta plats i organisat-
ionens arbete, information, styrdokument och i det offentliga rummet. Uppsatsens 
utgångspunkter är fenomenologiska. Målet är att förstå fenomenet som undersöks 
utifrån aktörernas egna perspektiv, erfarenheter och upplevelser av arbetet.66  

Jag har inte begränsat ämnet till ett av Bibliotek Uppsalas bibliotek utan har 
närmat mig biblioteksorganisationen som helhet för att inte missa viktiga delar eller 
aspekter i bibliotekets arbete inom området. Vissa aspekter har undersökts gällande 
hela biblioteksorganisationen och i vissa fall är enstaka bibliotek i fokus. Bibliotek 
Uppsala används i uppsatsen som benämning för kommunens folkbibliotek som 
helhet och stadsbiblioteket syftar till kommunens huvudbibliotek som ligger 
centralt i Uppsala. 

Intervjuer med nyckelpersoner 
Intervjuer har valts som en central metod för uppsatsen. Jag har under våren 2019 
gjort fyra kvalitativa intervjuer med fem nyckelpersoner från kommunens organi-
sation. Jag har intervjuat kommunens bibliotekschef, två barnbibliotekarier, en kul-
turstrateg från kulturförvaltningen och en utvecklingsledare från kommunlednings-
kontoret. Bibliotekschefen har förutom sitt chefsuppdrag även en samordnande roll 
i Bibliotek Uppsalas arbete med finskt förvaltningsområde. Barnbibliotekarierna 
har varit involverade i Bibliotek Uppsalas arbete med inköp av finskspråkiga barn-
medier och programverksamhet för sverigefinska barn. Kulturstrategen är 

 
65 Patel & Davidson (2011), s. 56, 57. 
66 Justesen & Mik-Mayer 2011, s. 54. 
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involverad i kommunens arbete med finskt förvaltningsområde och representerar 
kulturförvaltningen i kommunens samråd med den sverigefinska minoriteten. Ut-
vecklingsledaren koordinerar kommunens arbete med nationella minoriteter. Infor-
manterna har gett sin tillåtelse att de nämns i texten med sin yrkestitel.  

Syftet med intervjuerna har varit att upptäcka de intervjuades uppfattning om 
Bibliotek Uppsalas verksamhet för att främja det finska språket. Arbetet med det 
finska språket är ett samspel mellan kommunens olika förvaltningar och verksam-
heter. För att kunna analysera och beskriva folkbibliotekets roll i det lokala mino-
ritetspolitiska arbetet har jag därför valt att involvera perspektiv från olika delar av 
organisationen. Just intervjuer har jag valt som metod för att ge nyckelpersoner från 
organisationen möjlighet att reflektera över arbetets organisering, genomförda sats-
ningar, eventuella utmaningar och framgångar samt arbetets utveckling under åren. 
Jag har velat särskilt fördjupa mig i Bibliotek Uppsalas arbete gentemot sverige-
finska barn och unga eftersom denna målgrupp är en prioriterad målgrupp enligt 
lagstiftningen.  

Intervjuerna har gjorts på informanternas arbetsplats och varat mellan 45 och 
90 minuter. Barnbibliotekarierna har båda deltagit i samma intervjutillfälle, annars 
har intervjuerna varit enskilda. Jag har kommit i kontakt med informanterna genom 
att kontakta några av dem via e-post och fråga om de kan ställa upp för en intervju 
eller hjälpa mig att hitta andra relevanta personer att intervjua. Intervjuerna har in-
letts med att förklara syftet med intervjun och vad materialet används till.  

Intervjuerna har av sin karaktär varit semistrukturerade, det har funnits en frå-
gelista som har fungerat som en grund för intervjusituationen och jag har listat te-
man som ska beröras men intervjupersonerna har haft stor frihet att utforma sva-
ren.67 Intervjufrågorna har rört teman som kommunens och bibliotekets arbete med 
nationella minoriteter, minoritetsspråk och finskt förvaltningsområde samt olika 
verksamheters och medarbetarnas roller och uppdrag kopplat till arbetet. Centrala 
teman har varit arbetets planering, genomförande och uppföljning samt användning 
av statsbidraget för finskt förvaltningsområde. Frågorna har även rört organisation-
ens kunskap och förståelse för frågorna samt arbetets framgångar och utmaningar. 
Även samarbetet och dialogen med den sverigefinska målgruppen och hur olika 
parter upplever efterfrågan från målgruppen har diskuterats. Frågorna som ställts 
har till stor del varit desamma för alla intervjuade men eftersom deras yrkesroller 
är olika har frågorna även anpassats till varje intervjusituation. Bibliotekschefen har 
till exempel fått flera frågor kring bibliotekens arbete och roll och utvecklingsleda-
ren har fått fler frågor om kommunens organisation och arbete med finskt förvalt-
ningsområde och om den lokala sverigefinska målgruppen. Även spontana frågor 
har ställts utifrån det som lyfts fram i diskussionen.  

 
67 Patel & Davidson (2011), s. 82. 
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Intervjuerna har spelats in och transkriberats. Efter transkribering har intervju-
materialet analyserats genom att identifiera centrala teman och för ämnet och frå-
geställningarna viktiga citat. I uppsatsen är alla citat ordagrant återgivna. 

Intervjuer kan vara ett mycket användbart verktyg när man vill höra flera per-
soners reflektioner kring ett samhällsfenomen ur deras synvinkel. Det kan dock 
konstateras att en av intervjuns svagheter är att den ger en begränsad bild av ett 
fenomen.68 Det är möjligt att andra informanter hade kunnat beskriva Bibliotek 
Uppsalas arbete på ett annat sätt. Min ambition har varit att intervjua personer som 
på olika sätt haft en viktig roll i Bibliotek Uppsalas arbete med det finska språket. 
Bilden kan inte påstås vara heltäckande – jag har till exempel inte intervjuat perso-
nal som har arbetat med finskspråkig programverksamhet för vuxna. Jag har dock 
bedömt att de genomförda intervjuerna har gett mig tillräcklig information för att 
kunna svara på mina forskningsfrågor.  

Förutom intervjuerna har jag även haft informella samtal med tre andra biblio-
teksanställda som är ansvariga för arkivering, inköp och statistik för att höra vilka 
dokument och uppgifter som är möjliga att få tag på gällande Bibliotek Uppsalas 
arbete med det finska språket.69 

Besök i det fysiska biblioteksrummet 
Bibliotek Uppsalas verksamhet består i dag av 13 bibliotek, två bokbussar och 
biblioteket på nätet.70 Jag har valt att besöka de av Bibliotek Uppsalas bibliotek som 
enligt arkivmaterialet har varit särskilt aktiva att anordna aktiviteter med koppling 
till det finska språket. Jag har sett viljan att anordna aktiviteter med sverigefinsk 
anknytning som ett möjligt tecken på att dessa bibliotek är medvetna om att den 
sverigefinska målgruppen finns lokalt, har medarbetare som är medvetna om det 
minoritetspolitiska uppdraget eller att biblioteken har samarbetspartners som vill 
lyfta frågor som rör den historiska mångfalden i Sverige. För mig har det varit in-
tressant att besöka just dessa bibliotek, inte de som förefaller inte har anordnat ak-
tiviteter. Detta eftersom uppsatsen syftar till att analysera arbetet som kan kopplas 
till det finska språket. Syftet har inte varit att kartlägga bibliotek som inte har arbetat 
med frågan. 

Besök har gjorts i stadsbiblioteket, Sävjabiblioteket, Brantingsbiblioteket och 
Gottsundabiblioteket. Tanken har varit att genom besöken konkretisera hur arbetet 
med det finska språket kan se ut i den fysiska biblioteksmiljön. Eftersom jag har 
valt att besöka ett antal bibliotek som har varit aktiva i att anordna aktiviteter kring 
det finska språket så är det troligt att dessa bibliotek har gjort mer än andra för att 
synliggöra arbetet med de nationella minoriteterna. Jag har varit ute efter konkreta 

 
68 Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2013), s. 56. 
69 I texten: informella samtal med handläggare, bibliotekarie 1 och bibliotekarie 2. 
70 Bibliotek Uppsalas webbplats > Om oss. 
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exempel på möjliga åtgärder och möjlighet att reflektera över synliggörande av mi-
noriteterna och olika språkgrupper i biblioteksmiljön. De besökta bibliotekens ar-
bete ska inte generaliseras att gälla alla bibliotek i Uppsala.  

Besöken har skett under våren 2019, stadsbiblioteket har besökts flera gånger 
och de andra biblioteken vid ett tillfälle. Biblioteksbesöken har dokumenterats i 
anteckningar och i bilder. Särskilt intressant har varit att se och dokumentera om 
och på vilket sätt det finska språket, finskspråkigt material, material om nationella 
minoriteter och eventuell programverksamhet som kan kopplas till uppsatsens 
ämne synliggörs i den fysiska biblioteksmiljön. Inför slutbearbetningen har anteck-
ningarna och samtliga foton gåtts igenom. 

Kommunens styrdokument och biblioteks informations-
material som källmaterial 
Förutom det material som jag själv har samlat in använder jag även kommunens 
styrdokument och bibliotekens egentillverkade informationsmaterial. 

Styrdokument 
Som källmaterial använder jag Uppsala kommuns biblioteksplaner och styrdoku-
ment som rör nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde. Genomgång av 
styrdokumenten ger en bild av hur arbetet inom området är organiserat och struktu-
rerat i kommunens organisation samt vilket uppdrag Bibliotek Uppsala har fått 
kopplat till nationella minoriteter och minoritetsspråk. Intressant för uppsatsen har 
varit att kartlägga vilka styrdokument som finns och att se på vilket sätt de styr 
Bibliotek Uppsalas arbete med att skydda och främja det finska språket. Styrdoku-
menten är en viktig ingång för att kunna beskriva de beslut, uppdrag och resurser 
som finns inom området. 

Bibliotek Uppsalas informationsmaterial från åren 2000 till 2019 
Ett viktigt källmaterial för denna uppsats är Bibliotek Uppsalas programblad och 
annat informationsmaterial från vår 2000 till vår 2019. Jag har valt att gå igenom 
informationsmaterialet från hela den tidsperiod som Sverige har haft minoritetspo-
litik. Detta för att kunna se hur det finska språket eller arbetet med nationella mi-
noriteter syns i bibliotekens programverksamhet och informationsmaterial och om 
arbetet har utvecklats under denna tidsperiod. Materialet som används i uppsatsen 
är det material som biblioteken i Uppsala har lämnat in till stadsarkivet (gäller åren 
från och med 2000 till och med 2014) eller kommer att lämna in till stadsarkivet 
(gäller åren 2015–2017). Materialet gällande året 2018 och våren 2019 har ännu 
inte samlats in av Bibliotek Uppsala och där har jag gått igenom det som i dagsläget 
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är tillgängligt – till exempel programbladen, information i det fysiska biblioteks-
rummet och på bibliotekets webbplats.  

Bibliotekens arkiverade informationsmaterial består först och främst av Biblio-
tek Uppsalas programblad, broschyrer, pressmeddelanden, nyhetsbrev, affischer 
och annan skyltning. Efter att ha gått igenom materialet för perioden 2000–2014 
har jag kunnat konstatera att de flesta programbladen från dessa år finns i arkivet 
men att det saknas några enstaka programblad.71 Det finns dock annat informations-
material, till exempel affischer, från de tidsperioder vars programblad saknas i ar-
kivet, så en bild av aktiviteter och verksamhet gällande hela undersökningsperioden 
är ändå möjlig att skapa även om materialet inte har varit helt komplett.  

Informationsmaterialet som biblioteken har skapat åren 2000–2017 och pro-
grambladen från 2018 och våren 2019 har systematiskt genomlysts och uppgifterna 
som kan kopplas till det finska språket, sverigefinnar, nationella minoriteter och 
svensk minoritetspolitik har dokumenterats i arkivanteckningar. I anteckningarna 
ingår uppgifter dels om aktiviteter som är finskspråkiga eller handlar om sverige-
finnar, sverigefinsk eller finsk kultur och historia, dels om aktiviteter som handlar 
om övriga nationella minoriteter eller svensk minoritetspolitik. Detta eftersom jag 
har gjort bedömningen att även aktiviteter om finsk kultur och historia, andra nat-
ionella minoriteter och svensk minoritetspolitik kan ha bäring på verksamheten 
kring till det finska språket och jag har därför valt att ta med dem i min genomgång. 

 Även andra kommentarer rörande materialet ingår i arkivanteckningarna för 
att underlätta analysfasen. Arkivanteckningarna innehåller till exempel mina egna 
reflektioner gällande materialet och några närliggande teman, till exempel flersprå-
kighet och bibliotekens verksamhet på andra språk än svenska. Arkivanteckning-
arna omfattar cirka 25 sidor text och jag har även dokumenterat en del av materialet 
genom att fotografera. Inför slutbearbetningen har hela textmaterialet och foton 
gåtts igenom. 

Bibliotek Uppsalas information på webben 
Arkivmaterialet och besöken på biblioteken ger en ingång till Bibliotek Uppsalas 
programverksamhet och vad biblioteken synliggör i den fysiska biblioteksmiljön. 
Genom besök på Bibliotek Uppsalas webbplats har jag samlat in material gällande 
bibliotekens sätt att informera om biblioteksverksamhet gentemot den sverigefinska 
målgruppen och om aktiviteter som rör målgruppen eller det finska språket. 

 
71 Enligt handläggaren kan avsaknaden av enstaka programblad kan bero på att materialet från biblioteken 

tidigare år inte har samlats in årligen utan insamling har gjorts för flera år åt gången. Det har därmed kunnat 

hända att allt material inte har funnits kvar när insamling väl genomförts. Arkivrutinerna har skärpts i samband 

med en omorganisation år 2015. I dag samlas bibliotekens informationsmaterial in årligen, materialet förvaras 

tillfälligt i stadsbibliotekets arkiv och flera års material åt gången lämnas in till stadsarkivet.  Informellt samtal 

med handläggare, 2019-03-13. 
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Genomgång av Bibliotek Uppsalas information på nätet har gjorts med samma 
utgångspunkt som besöken i det fysiska biblioteksrummet. Besök har gjorts på 
bibliotekets webbplats för att se och dokumentera hur det finska språket, finsksprå-
kigt material, material om nationella minoriteter och eventuell programverksamhet 
med anknytning till det finska språket och de nationella minoriteterna syns på 
bibliotekens webbplats. För ämnet relevant innehåll har dokumenterats i anteck-
ningar och som skärmklipp. 

Min relation till forskningsämnet 
Val av forskningsämne för denna uppsats har vuxit fram ur en personlig nyfikenhet. 
Därför känns det särskilt viktigt att reflektera över min egen relation till ämnet och 
hur det har påverkat mitt val av metoder och material.  

Jag har sedan 2010 arbetat med frågor som rör nationella minoriteter i två andra 
kommuner. Det innebär att jag har haft förkunskaper och förståelse om uppdraget 
och hur arbetet kan organiseras i en kommun. Detta upplever jag har underlättat 
arbetet med uppsatsen, att jag tack vare mina förkunskaper enkelt har kunnat närma 
mig ämnet och hitta relevanta ingångar till det. Mina språkkunskaper i det finska 
språket har varit till stor nytta i analys av bibliotekens informationsmaterial ef-
tersom jag har kunnat använda mig materialet i sin helhet – både den svensksprå-
kiga och finskspråkiga informationen om olika verksamheter.  

Jag, som finskspråkig uppsalabo, hör även till målgruppen för kommunens och 
Bibliotek Uppsalas arbete med finskt förvaltningsområde. Jag har både själv och 
tillsammans med mina barn deltagit i en del av bibliotekens och kommunens akti-
viteter och möten inom området. Mina personliga erfarenheter av bibliotekens och 
kommunens arbete inom området är dock begränsade. I vissa fall har mina infor-
manter tydligt positionerat mig som en del av målgruppen. Jag har hanterat det ge-
nom att förklara i texten på vilket sätt detta syns i intervjuerna och genom att lyfta 
fram hur denna positionering kan ha påverkat mitt material. 

På grund av mina förkunskaper och mitt personliga intresse för ämnet har det 
varit nödvändigt att reflektera över min egen ställning i fältet och hur det kan på-
verka de vägval som jag har gjort under undersökningen. Medvetna metodval har 
varit särskilt viktiga först och främst av två skäl – dels för att hitta ett akademiskt 
avstånd till ämnet och dels för att finna källmaterial som möjliggör att en helhetsbild 
av Bibliotek Uppsalas arbete inom området kan skapas. Det har varit viktigt för mig 
att använda flera olika typer av källmaterial och att involvera flera olika perspektiv 
för att kunna förstå det undersökta fenomenet i sin helhet. 
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Minoritetspolitikens utveckling i Sverige och da-
gens lagstiftning 

Det minoritetspolitiska uppdraget är svårt att förstå om man inte känner till arbetets 
bakgrund. I detta kapitel beskrivs hur Sverige under 2000-talet har arbetat med mi-
noritetspolitik och hur den lagstiftning som styr arbetet med de nationella minori-
tetsspråken ser ut i dag. I slutet av kapitlet förklaras vad uppdraget kan ses innebära 
i ett bibliotekssammanhang.  

Svenska minoritetspolitikens framväxt 
Den första minoritetspolitiska propositionen Nationella minoriteter i Sverige från 
1999 konstaterade att det i Sverige och i de flesta andra länder i Europa finns, och 
länge har funnits, minoritetsgrupper som bidragit till det europeiska kulturarvet.72 I 
december 1999 fattade Sveriges riksdag beslutet att erkänna fem nationella minori-
teter och fem nationella minoritetsspråk i Sverige.73 För att förverkliga kravet på 
förstärkt skydd enligt åtagandena i språkstadgan infördes år 2000 två särskilda spr-
åklagar74 som gav enskilda särskilda rättigheter att under vissa förutsättningar an-
vända samiska, meänkieli och finska i kontakter med förvaltningsmyndigheter och 
domstolar. Förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska omfattade då 
sammanlagt sju kommuner i Norrbotten samt Norrbottens läns landsting. Minori-
tetsspråkslagarna föreskrev även en rätt för enskilda att erbjudas förskola och äldre-
omsorg på språket i kommunerna i förvaltningsområde.75  

Eftersom rätten att använda finska endast gällde i ett fåtal kommuner i Norr-
botten, omfattades endast cirka fem procent av de finsktalande i Sverige av den 
dåvarande lagstiftningen. Detta fick kritik från olika håll och Europarådet rekom-
menderade i sin uppföljning av hur Sverige genomfört sina konventionsåtaganden 
på minoritetsområdet att Sverige skulle förbättra situationen för det finska språket 
utanför det dåvarande finska förvaltningsområdet.76 

Minoritetspolitiska reformen år 2010 
Regeringens strategi för de nationella minoriteterna innebar att ytterligare steg togs 
för att förtydliga de nationella minoriteternas rättigheter. Regeringens strategi för 
minoritetspolitiken innehåller åtgärder för att motverka diskriminering och utsatthet 

 
72 Prop. 1998/99:143, s. 10, 11. 
73 SOU 2005:40, s. 46, 47. 
74 SFS 1999:1175; SFS 1999:1176. 
75 SOU 2005:40, s. 33, 34; SOU 2017:60, s. 49, 50. 
76 SOU 2005:40, s. 34. 
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av de nationella minoriteterna, uppföljning av vidtagna åtgärder, stärka de nation-
ella minoriteternas egenmakt och inflytande samt att främja bevarandet av de nat-
ionella minoritetsspråken. Minoritetspolitikens övergripande mål är att ge skydd för 
de nationella minoriteterna och att stärka deras möjlighet till inflytande, samt att 
stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Det övergripande må-
let konkretiserades 2009 och bröts ner i tre delmål: diskriminering och utsatthet, 
inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet.77 

Minoritetslagen trädde i kraft den 1 januari 2010 och den ersatte de tidigare 
minoritetsspråkslagarna. Minoritetslagen gav de fem nationella minoriteterna ett 
grundskydd som bland annat innebär att de nationella minoritetsspråken ska skyd-
das och främjas samtidigt som kulturen ska utvecklas och bevaras och att de fem 
nationella minoriteterna ska få inflytande i frågor som berör dem. Grundskyddet 
gäller för samtliga nationella minoriteter i hela landet. Utöver grundskyddet finns 
särskilda rättigheter som gäller i de så kallade förvaltningsområdena för samiska, 
finska och meänkieli. I kommuner som ingår i förvaltningsområdet ska de nation-
ella minoriteterna kunna använda sitt språk i kontakt med kommunen och kommu-
nen ska kunna erbjuda till exempel barn- och äldreomsorg på minoritetsspråket 
samt se till att det finns personal som behärskar språket. Det infördes även en möj-
lighet för kommuner att ansluta sig till förvaltningsområde efter att ha gjort en an-
mälan och erhållit regeringens tillstånd. Ett betydande antal kommuner har utnyttjat 
denna möjlighet.78 

Förstärkning av de nationella minoriteternas rättigheter 
Under de senaste åren har det minoritetspolitiska arbetet stärkts ytterligare. Delbe-
tänkandet Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik gör bedömningen att 
minoritetspolitiken i större uträckning behöver inriktas på överföringen av språk 
och kultur mellan generationerna och att målet språk och kulturell identitet ska ges 
en särskild tyngd. I synnerhet bör frågor som rör språkrevitalisering och ungdomars 
delaktighet prioriteras. Utredningen konstaterar att grundskyddet för samtliga nat-
ionella minoriteter har fått dåligt genomslag generellt och särskilt utanför förvalt-
ningsområdena och föreslår en rad förtydliganden i lagen.79 

En del av förslagen tas vidare i regeringens proposition En stärkt minoritetspo-
litik som föreslår ett antal ändringar i minoritetslagen för att stärka det grundläg-
gande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur och för att stärka 
de utökade rättigheter som finns inom förvaltningsområdena för finska, meänkieli 
och samiska. Det föreslås bland annat att kommuner och landsting ska anta mål och 
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och att informationsskyldigheten och in-
nebörden av samråd förtydligas, förvaltningsmyndigheter ska bland annat särskilt 

 
77 Prop. 2008/09:158, s. 28, 45, 46. 
78 SOU 2017:60, s. 50, 51. 
79 SOU 2017:60, s. 15–17. 



 

 29 

beakta barns och ungas möjligheter till inflytande i frågor som berör dem. Rätten 
till förskoleverksamhet och äldreomsorg på minoritetsspråk i förvaltningsområden 
föreslås avse en större del av verksamheten (jämfört med helt eller delvis som stod 
i lagen från och med 2010) och att rätten ska även omfatta den äldres behov av att 
upprätthålla sin kulturella identitet.80 Den nya reviderade minoritetslagen trädde i 
kraft den 1 januari 2019. 

Folkbibliotek och det minoritetspolitiska uppdraget 

Lagstiftningen under 2000-talet 
Denna uppsats belyser Bibliotek Uppsalas arbete med det minoritetspolitiska upp-
draget sedan år 2000. I den tidigare bibliotekslagen som har gällt fram till slutet av 
året 2013 nämns inte nationella minoriteter som en särskilt prioriterad grupp. Enligt 
den ska folk- och skolbibliotek ”ägna särskilt uppmärksamhet åt funktionshindrade 
samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra 
språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov”.81 Prio-
riterade målgrupper har därmed formulerats ganska generellt men kan ses omfatta 
även nationella minoriteter.82  

Den nuvarande bibliotekslagen83 trädde i kraft den 1 januari 2014. Folkbiblio-
teken ska enligt den vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. 
En av prioriterade grupper enligt bibliotekslagen är nu nationella minoriteter. Folk-
biblioteken ska enligt bibliotekslagen ”ägna särskild uppmärksamhet åt de nation-
ella minoriteterna” och erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken. Ef-
tersom behoven för de prioriterade målgrupperna enligt lagen varierar väldigt 
mycket är det enligt förarbeten av stor vikt att biblioteken är lyhörda inför och vinn-
lägger sig om att ta tillvara gruppernas önskemål och synpunkter.84  

Folkbiblioteken – som en del av det allmänna – har skyldigheter gentemot de 
nationella minoriteterna även enligt annan lagstiftning. Språklagen85 behandlar hela 
språksituationen i Sverige. Lagen syftar till att slå fast vilken ställning svenskan och 
andra språk har i det svenska samhället samt att värna om svenskan och landets 
språkliga mångfald. I språklagen fastställs Sveriges nationella minoritetsspråk och 
att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja dem. I lagen defi-
nieras även att var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, 
utveckla och använda svenska. Därutöver ska den som tillhör en nationell minoritet 

 
80 Prop. 2017/18:199, s. 1. 
81 SFS 1996:1596. 
82 Hansson (2011), s. 409. 
83 SFS 2013:801. 
84 Ds 2012:13, s. 34. 
85 SFS 2009:600. 
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ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda minoritetsspråket.86 Att de nation-
ella minoritetsspråken tydligt nämns i språklagen innebär enligt Språkrådet en sta-
tushöjande effekt och främjar de nationella minoritetsspråkens fortlevnad. Språkrå-
det ser även att språklagen bidrar till att synliggöra de nationella minoritetsspråken 
i det svenska samhället.87 Folkbibliotek kan ses som en av viktiga aktörer i arbetet 
med att säkerställa att alla som hör till nationella minoriteter får möjlighet att lära 
sig, utveckla och använda sitt nationella minoritetsspråk. 

Enligt minoritetslagen ska folkbiblioteken – som en del av det allmänna – 
främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i 
Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna mi-
noritetsspråket ska främjas särskilt. Förvaltningsmyndigheter (till exempel kommu-
nala nämnder) ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor 
som berör dem och särskilt främja barns och ungas möjlighet till inflytande. För-
valtningsmyndigheter ska även verka för att det finns tillgång till personal med kun-
skaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter 
med myndigheten. Det är en tolkningsfråga vilka delar av minoritetslagen som gäl-
ler specifikt folkbibliotek och var ansvaret ligger på kommunen som helhet eller på 
nämndnivå. Ansvaret gällande bibliotekets samråd med de nationella minoriteterna 
är dock tydligt och beskrivs i propositionen på följande sätt: 

Frågor där det är särskilt viktigt att fånga in de nationella minoriteternas behov och synpunkter 
är bl.a. områden som rör förskoleverksamhet och skola, ungdomsfrågor, äldreomsorg, biblio-
teks- och annan kulturverksamhet, dvs. på̊ områden där kommunerna har vissa skyldigheter i 
förhållande till medborgarna.88  

Vad ska folkbibliotek i praktiken göra för att skydda och främja de nationella mi-
noriteternas språk och kultur? Jag sammanfattar här centrala delar av folkbiblio-
tekets uppdrag i det minoritetspolitiska arbetet i enlighet med beskrivningarna i för-
arbeten till den nuvarande bibliotekslagen och i den nationella biblioteksstrategin.89 
De olika delarna av uppdraget sorteras under minoritetspolitikens delområden: dis-
kriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell iden-
titet.  

Folkbibliotekets roll i arbetet med nationella minoriteter kan beskrivas på föl-
jande sätt: folkbiblioteket kan arbeta med delområdet diskriminering och utsatthet 
genom att erbjuda en likvärdig biblioteksverksamhet för alla som tillhör de nation-
ella minoriteterna och undvika en strukturell diskriminering. Arbetet med delområ-
det inflytande och delaktighet handlar om att biblioteken har strukturerad dialog 
med de nationella minoriteterna i syfte att utforma en angelägen verksamhet. 

 
86 SFS 2009:600. 
87 Institutet för språk och folkminnens webbplats > Språk > Språkpolitik > Språklagen > Uttolkning av språ-
klagen. 
88 Prop. 2008/2009:158, s. 70. 
89 Ds 2012:13, s. 34; Demokratins skattkammare (2019), s. 8. 
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Folkbibliotekets arbete med delområdet språk och kulturell identitet innebär att 
biblioteken arbetar med att stärka och skydda de nationella minoritetsspråken och 
de nationella minoriteternas kulturella identiteter. Barn som hör till nationella mi-
noriteter är en prioriterad målgrupp för arbetet. Biblioteken ska tillgängliggöra och 
synliggöra litteratur på de nationella minoritetsspråken och om de nationella mino-
riteterna samt att tillgängliggöra läromedel i de nationella minoritetsspråken. 
Biblioteken ska även arbeta med att synliggöra de nationella minoriteternas kul-
turer, identiteter och de nationella minoritetsspråken i syfte att öka kunskapen och 
förståelsen hos allmänheten. 

Cecilia Brisander och Elisabet Rundqvist har konkretiserat ännu mer detaljerat 
vad uppdraget i bibliotekssammanhanget kan ses handla om. De lyfter fram att be-
greppet främja enligt författningskommentarer till minoritetslagen handlar om ”ak-
tiva åtgärder och handlingar ska stödja språkens och kulturens fortlevnad”. Dessa 
aktiva åtgärder och handlingar kan enligt Brisander och Rundqvist handla om till 
exempel medieförsörjning, skyltning och programverksamhet. De ser en konse-
kvent, planerad och strategisk medieförsörjning som ett grundkrav för att biblio-
teket kan anses utgöra aktiva åtgärder. Kompetensförhöjande insatser för persona-
len ser de som ett sätt för att underlätta för biblioteken att bryta ner och omsätta 
uppdraget till aktiviteter, verksamhet och medieplanering. De nationella minorite-
terna och de nationella minoritetsspråken behöver enligt Brisander och Rundqvist 
synliggöras i biblioteksrummet och i bibliotekens programverksamhet. Viktigt är 
att arbetet planeras i samråd med minoritetsgrupperna.90  

Folkbibliotekets arbete med nationella minoriteter har flera olika målgrupper. 
Den nationella biblioteksstrategin lyfter fram att biblioteksverksamt för, om, av och 
med de nationella minoritetsgrupperna har följande utgångspunkter: dels handlar 
det om minoritetsspråkiga medier och dels majoritetetens kunskap om minorite-
terna.91 Därmed blir relevanta målgrupper för arbetet både de nationella minorite-
terna själva och majoritetssamhället. Brisander och Rundqvist lyfter fram även bib-
liotekspersonalen som en särskild målgrupp för arbetet med kunskapshöjande in-
satser kopplat till minoritetspolitiken.92  

 

 
90 Brisander & Rundqvist (2018), s. 6. 
91 Demokratins skattkammare (2019), s. 8. 
92 Brisander & Rundqvist (2018), s. 6. 
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Det finska språket i Sverige 

Det finska språket har en lång närvaro i Sverige. I detta kapitel ges en introduktion 
till de finsktalandes historia i Sverige, dagens sverigefinska minoritetens samman-
sättning och de svenska folkbibliotekens arbete med det finska språket.  

Historisk bakgrund 
Finland och Sverige har varit ett och samma land under cirka 600 år fram till år 
1809 och det har varit naturligt för människor att röra sig mellan den östra rikshal-
van (nuvarande Finland) och den västra rikshalvan (nuvarande Sverige). Flyttning-
arna mellan riksdelarna har varit en viktig del av migrationsmönstret i Norden under 
historisk tid.93 Det finska språket har varit närvarande i Sverige från medeltiden till 
i dag och finska har alltid talats i någon del av landet: 

Finskan är sålunda en flod vars vatten runnit genom de svenska landskapen under århundraden. 
Oavsett om man stigit ner i den under 1300-, 1400- eller 1500-talets Stockholms, Uppland eller 
Tornedalen, i 1600-talets Karlskrona, Sörmland och Tornedalen, i 1700- och 1800-talets Värm-
land, Dalarna, Hälsingland, Gästrikland, Ångermanland eller Tornedalen, i 1800-talets Upp-
sala, Stockholm eller Tornedalen, i 1900-talets Göteborg, Mälardalen, Stockholm eller Torne-
dalen, i 2000-talets Stockholm, Göteborg, Mälardalen, Östergötland eller Tornedalen, kan man 
se det som variationer på samma flod.94  

Flyttningarna har haft både kort- och långsiktiga syften och resulterat i både kortli-
vade och bestående populationer av finskspråkiga.95 Ett exempel på finsktalande 
som flyttat från östra delen av riket till den västra delen av riket är den grupp som 
kallas för skogsfinnar96. De lockades från östra rikshalvan till mellersta Sverige un-
der 1500- och 1600-talet med skattefrihet och tillgång till stora skogsområden. 
Finska språket försvann successivt ur bruk i Sveriges finnmarker under 1800-talet 
och 1900-talets första hälft.97 Uppland har med sitt jordbruk redan under medeltiden 
lockat arbetskraft från östra delen av riket. Uppsala universitet har varit ett viktigt 
lärosäte för finländska studenter, både innan och efter att Åbo akademi grundades 
år 1637 och i viss utsträckning också efter år 1809.98 

Tornedalingar kan historiskt ses vara en del av den finsktalande minoriteten i 
Sverige även om tornedalingar i dag ses som en egen minoritet och 

 
93 de Geer & Wande (1988), s. 94. 
94 Lainio (1999), s. 176–177. 
95 Lainio (1999), s. 162. 
96 Skogsfinnar kallas även för svedjefinnar. 
97 Tarkiainen (1993), s. 179. 
98 de Geer & Wande (1988), s. 95–98. 
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minoritetsspråket meänkieli99 som ett eget språk, inte som en dialekt av finska. När 
Sverige år 1809 förlorade det område som i dag är Finland utgjorde Tornedalen ett 
språkligt gränsområde mellan svenska och finska. I och med gränsdragningen längs 
Torne älv avskildes den finsktalande befolkningen på den svenska sidan från den 
finsktalande befolkningen i Finland. Tornedalingar hamnade i en minoritetsposition 
i Sverige medan finsktalande befolkningen på den finska sidan tillsammans med 
övriga finnar blev den dominerande etniska gruppen i Finland.100 Under cirka två 
hundra år som riksgränsen delat det finsktalande området har talare av språket som 
i dag kallas för meänkieli haft annorlunda villkor än finsktalande i Finland. Detta 
har bidragit till meänkieli i dag i Sverige betraktar som ett eget språk, inte en dialekt 
av det finska språket.101  

I det Sverige som existerade fram till 1809 utgjorde de finskspråkigas andel 
cirka en fjärdedel av rikets befolkning.102 När Finland år 1809 blev en del av det 
ryska imperiet försvann inte det finska språket från Sverige utan kvar i Sverige blev 
den finska minoriteten i Tornedalen, Mälardalsfinnarna och skogsfinnarna bland 
annat i södra Norrland och i Värmland.103 Även efter 1809 dröjde det gamla rikets 
prägel kvar i landet och ännu vid riksdagen 1844 erkände man allmänt det finska 
språket som ett inhemskt språk i Sverige. Först i och med att nationalismen sprider 
sig som ideologi under 1800-talets senare hälft blir de finsktalande definitivt utlän-
ningar i det forna moderlandet.104  

Efter andra världskriget har många finländare flyttat till Sverige. Den svenska 
industrin behövde arbetskraft samtidigt att arbetslösheten i Finland var hög. Invand-
ringen från Finland till Sverige var rekordstor under 1960- och 1970-talet och denna 
flyttrörelse kallas ibland för ”den stora finska flyttvågen”.105 Det finska språkets his-
toriska närvaro i Sverige påverkade inte sättet hur Sverige tog emot dessa inflyttare 
– de sågs som invandrare och det finska språket som ett främmande språk.106 

Dagens sverigefinnar 
Språk och etnicitet får inte registeraras i Sverige eftersom det inte anses finnas me-
toder för beräkning av etnisk tillhörighet som både är etisk acceptabla och veten-
skapligt säkra.107 Detta och självdefinitionsprincipen – att det är individen själv inte 
någon annan som avgör om hon eller han tillhör en nationell minoritet – gör det 

 
99 Meänkieli har tidigare kallats för tornedalsfinska. 
100 Elenius (2007), s. 67, 68. 
101 Hyltenstam (2007), s. 277–279. 
102 de Geer & Wande (1988), s. 94. 
103 Elenius (2007), s. 59; Lainio (1999), s. 164–166. 
104 Tarkiainen (1993), s. 24. 
105 Björklund (2012), 11–12. 
106 Björklund (2012), 16–21. 
107 Kulturdepartementet (2019), s. 3. 
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svårt att säga något definitivt om de nationella minoritetsgruppernas storlek i Sve-
rige.  

Den statistik som finns kopplad till sverigefinnar är Statistiska centralbyråns, 
SCB:s statistik gällande antalet invånare med finsk bakgrund. I SCB:s statistik räk-
nas med finlandsfödda108, deras barn och barnbarn. Denna grupp utgör cirka 719 000 
personer och cirka sju procent av Sveriges befolkning.109 Det är dock svårt att säga 
hur stor del av gruppen identifierar sig som sverigefinnar eller har kunskaper i 
finska. I dag talas ofta om första, andra, tredje och fjärde generationens sverigefin-
nar. Sverigefinnar är dock en så heterogen grupp att det inte alltid räcker med denna 
uppdelning. I vissa fall har minoritetens sammanställning definierats genom att dela 
upp dagens sverigefinnar till tre kategorier: den stora flyttvågens invandrare, deras 
ättlingar som har växt upp i Sverige och nya inflyttare.110 

I Uppsala är antalet invånare med finsk bakgrund enligt SCB:s statistik drygt 
16 000.111 När jag för denna uppsats har intervjuat den utvecklingsledare som arbe-
tar med att samordna och utveckla kommunens arbete med nationella minoriteter 
beskriver hon den sverigefinska målgruppen i Uppsala på följande sätt: 

Det finns en skillnad mellan generationerna. Sedan måste man komma ihåg att Uppsala inte är 
en utpräglad industriort, som flera orter i till exempel Mälardalen, runt Mälaren, dit många 
sverigefinnar har kommit för att jobba på en fabrik. De finns också i Uppsala, den gruppen, 
kanske mest bland de äldre. Men andra och tredje generationen här – de som jag har kontakt 
med och som jag har kännedom om – de är akademiker, de är som vilken som helst medel-
svensson. Den äldre generationen kan finska. En del behjälpligt svenska, många har en god 
finska. De yngre generationerna, oftast är svenska deras starkare språk än finska. Och för att 
det har sett ut som det har gjort i samhället, man har inte uppmuntrat andra språk än svenska – 
absolut inte något minoritetsspråk eller -tillhörighet. Ja, det har ju påverkat deras finska, de har 
alltså finskan i varierande grad.112  

Det finska språket och svenska folkbibliotek 
Det finska språkets plats i svenska folkbibliotek har varierat över tid. Under första 
hälften av 1900-talet verkar finskspråkig litteratur varit i stort sett en icke-fråga. 
Biblioteksanvändare med intresse för finskspråkig litteratur har enligt Heli Hen-
riksson Vasara länge blivit hänvisade till vandringsbiblioteken och bokdepositioner 
från finska vänorter. Till exempel år 1956 anordnades en stor bokinsamling i Fin-
land och ca 7 000 böcker skickades till Sverige, i första hand till Borås, Göteborg, 
Kiruna, Stockholm och Västerås.113 Ett annat exempel på de historiska minoritets-
språkens marginaliserade situation är att Tornedalens bibliotek inte fick förmedla 
finskspråkig litteratur före 1957 även om majoriteten av den lokala befolkningen 

 
108 I SCB:s statistik ingår även finlandsfödda med svenska eller något annat språk än finska som modersmål. 
109 SCB (2016). 
110 Björklund (2012), s. 80. 
111 SCB (2018). 
112 Intervju med utvecklingsledare, 2019-03-15. 
113 Henriksson Vasara (1992), s. 9, 10. 
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enbart talade finska eller både finska och svenska.114 Perioden fram till 1950-talet, 
kan enligt Elenius ses som konformistiskt nationalistisk. Den svenska staten bedrev 
en assimilerande språkpolitik och målsättningen var att skapa ett land med ett språk 
och en kultur.115 

Från och med 1950-talet börjar folkbibliotekens arbete med finska så små-
ningom utvecklas. Särskilda uppdrag och resurser verkar ha betytt mycket i utveckl-
ing av folkbibliotekens arbete med det finska språket. På 1950-talet beslutades om 
specialisering och ansvarsfördelning mellan landets bibliotek. Luleå stadsbibliotek 
blev under 1950-talet ansvarig för den finska litteraturen och erhöll för första 
gången år 1957 statsbidrag för anskaffning av finska böcker. I början av 1970-talet 
hade få svenska bibliotek stora finskspråkiga bestånd – 28 svenska kommuners 
bibliotek hade fler än 500 verk på finska och 15 bibliotek hade över 1000 finsksprå-
kiga böcker. Urvalet bestod först och främst av skönlitteratur och satsningar på 
facklitteratur och barnböcker var små. Endast 35 kommuners bibliotek hade fler än 
50 barnböcker på finska. Enligt Henriksson Vasara kan detta ses som ett uttryck för 
anpassningspolitiken.116  

Enligt Elenius kan tidsperioden mellan 1960- och 1990-talet ses som liberalt 
nationalistisk, den stora invandringen från Finland och andra länder ställde krav på 
en mångkulturell politik.117 På 1970-talet utarbetades rekommendationer för folk-
bibliotekens verksamhet för invandrare och språkliga minoriteter. Utgångspunkten 
var att invandrarna skulle få samma biblioteksservice som majoritetsbefolkningen. 
I planen ingick även en ansvarsfördelning mellan kommunbibliotek, länsbibliotek 
och lånecentral och ansvaret för olika språk fördelades mellan lånecentralerna. 
Stockholms stadsbibliotek fick från och med 1975 ansvaret för det finska språket. 
Från och med år 1975 till år 1991 fanns ett särskilt statsbidrag till folkbiblioteken 
för inköp av litteratur på invandrar- och minoritetsspråk och antalet finskspråkiga 
böcker på folkbibliotek ökades kraftigt från och med 1970-talet. Utbudet varierade 
dock stort mellan olika kommuner. Både utlåningen och inköpen av finskspråkiga 
böcker började minska kraftigt i mitten av 1980-talet.118 

Under 2000-talet innebär införandet av minoritetspolitik ett ändrat fokus på 
folkbibliotekens arbete med det finska språket. Arbetet med den sverigefinska mål-
gruppen ska inte längre ses som en invandrarfråga. Fokus ska vara att säkerställa 
att det finska språket, som en del av landets gemensamma kulturarv, kan hållas vid 
liv i Sverige.  

 
114 Pekkari (2007), s. 148. 
115 Elenius (2007), s. 57, 72. 
116 Henriksson Vasara (1992), s. 10, 16, 17. 
117 Elenius (2007), s. 57, 73. 
118 Henriksson Vasara (1992), s. 5, 18, 26–33. 
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Bibliotek Uppsalas arbete med det finska språket 
2000–2009 

I detta kapitel presenteras Bibliotek Uppsalas arbete med att skydda och främja det 
finska språket efter språkets erkännande som ett nationellt minoritetsspråk i Sve-
rige. Kapitlet beskriver arbetet under de första tio åren, det vill säga innan minori-
tetslagen och Uppsala kommuns anslutning till finskt förvaltningsområde.  

Bibliotek Uppsalas programverksamhet  

Aktiviteter med finskt tema 
Jag har valt att använda mig av Bibliotek Uppsalas informationsmaterial för att se 
om programverksamheten med koppling till det finska språket har utvecklats sedan 
2000 och om verksamheten fått en annan inriktning i samband med kommunens 
anslutning till det finska förvaltningsområdet år 2010.  

I materialet som publicerats under de första åren av 2000-talet är det svårt att 
hitta information om finskspråkiga aktiviteter eller evenemang särskilt riktade mot 
den sverigefinska målgruppen. Jag har gått igenom informationsmaterialet och no-
terat de aktiviteter som har någon typ av koppling till det finska språket, sverigefin-
nar, finsk eller sverigefinsk kultur och historia. Trots min breda ingång till ämnet 
hittar jag i Bibliotek Uppsalas informationsmaterial från 2000 till 2003 inga aktivi-
teter som kan kopplas till sverigefinnar och minoritetsspråket finska. År 2004 har 
det anordnats en utställning om finska romer på Sävjabiblioteket. Ett antal aktivite-
ter med några finlandssvenska författare med koppling till Uppsala har också an-
ordnats under 2000-talet. Författarna presenteras inte i materialet som författare 
från Finland utan snarare som lokala författare och aktiviteterna har ingen koppling 
till det finska språket. Även några nordiska aktiviteter har anordnats men utifrån 
bibliotekens informationsmaterial från åren 2000–2007 kan man inte avgöra om de 
nordiska aktiviteterna som anordnats har rört finsk eller sverigefinsk litteratur.119 

I bibliotekens informationsmaterial från åren 2000–2007 är det nationella mi-
noritetsspråket finska helt osynlig. I bibliotekens programblad och informations-
material från 2008 hittar jag första läs- och litteraturfrämjande aktiviteter med kopp-
ling till det finska språket och finsk litteratur. Gottsundabiblioteket har anordnat en 
ungersk-finsk-estnisk familjedag som en del av sin satsning ”Hela världens sagor”, 
aktiviteter för hela familjen som har lyft fram olika kulturer och språk. Samma år 
har den finska författarens Eeva Kilpis texter lyfts fram i samband med Nordiska 

 
119 Uppsala stadsarkiv. Stads- och länsbiblioteket. Vol. B3:2. Programblad 1998–2002; Uppsala stadsarkiv. 
NVB/SVB. Enheter inom kulturverksamheten. Vol. B3:2. Programblad och informationsmaterial 2003–2007. 
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Föreningens ”Kura skymning”, en högläsningsaktivitet med nordiska författare i 
fokus. Inget i mitt material tyder på att dessa aktiviteter har någon koppling till 
minoritetspolitiken utan aktiviteterna presenterar finsk litteratur och det finska språ-
ket i en nordisk kontext och tillsammans med andra finsk-ugriska språk.120 

År 2009 börjar aktiviteter med olika finska teman synas i materialet. Anled-
ningen till detta är ”Märkesåret 1809”, Sveriges och Finlands regeringars satsning 
för att markera 200-årsminnet av att Sverige och Finland 1809 gick skilda vägar 
efter att under cirka 600 år varit ett och samma land. Märkesåret har syftat till att 
uppmärksamma Sveriges och Finlands långa gemensamma historia och att manife-
stera ländernas fortsatta samhörighet under de två hundra år som hade gått sedan 
separationen. Aktiviteterna som anordnats runt om i Sverige och Finland har både 
skildrat historien och diskuterat samhörigheten mellan de båda länderna.121 

På biblioteken i Uppsala har märkesåret uppmärksammats bland annat via fö-
reläsningar som rör det finska kriget 1808–1809, finska författaren Aaro Hellaakos-
ki, finska krigsbarn och krigsdagböcker och Finlands tidigare president Urho Kek-
konens retorik. Aktiviteterna som har anordnats under märkesåret har haft ett tydligt 
fokus på grannlandet Finland, dess historia och kultur. I samband med Finlands 
självständighetsdag i december har stadsbiblioteket anordnat en ”avslutning av 
märkesåret” tillsammans med lokala föreningar. Avslutningsaktiviteten presenteras 
i materialet som ”kulturlördag av och med finsktalande Uppsalabor”, aktiviteten 
sägs visa upp ”det finländska Uppsala”.122 Finsktalande invånare har varit med att 
anordna evenemanget men det finska språket syns inte i bibliotekets material utan 
all information är på svenska.123  

Aktiviteter som rör minoritetspolitik  
Aktiviteter som tydligt rör svensk minoritetspolitik går inte att hittas i Bibliotek 
Uppsalas informationsmaterial från åren 2000–2008. Även aktiviteter som rör tor-
nedalingar och minoritetsspråket meänkieli verkar saknas men andra nationella mi-
noriteter syns lite tydligare i Bibliotek Uppsalas programutbud under denna tidspe-
riod. Biblioteken i Uppsala har anordnat till exempel konserter, föreläsningar och 
utställningar med koppling till den judiska och den romska minoriteten och urfolket 
samerna.124  

I slutet av året 2009 har anordnats en aktivitet som är relevant för alla nationella 
minoriteter och särskilt intressant utifrån det minoritetspolitiska perspektivet. 

 
120 Uppsala stadsarkiv. NVB/SVB. Enheter inom kulturverksamheten. Vol. B3:4. Programblad och informat-
ionsmaterial 2003–2014. 
121 Wikipedia, den svenska versionen, sökord: Märkesåret 1809 [2019-04-18]. 
122 Uppsala stadsarkiv. NVB/SVB. Enheter inom Kultur o fritid 2009. Vol. B3:5. Affischer, trycksaker och 
programblad. 
123 Uppsala stadsarkiv. NVB/SVB. Enheter inom Kultur o fritid 2009. Vol. B3:5. Affischer, trycksaker och 
programblad. 
124 Uppsala stadsarkiv. Stads- och länsbiblioteket. Vol. B3:2. Programblad 1998–2002; Uppsala stadsarkiv. 
Styrelsen för vård och bildning. Enheter inom kulturverksamheten. Vol. B3:2. Affischer och trycksaker 2003–
2007. 
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Aktiviteten heter ”Från erkännande till egenmakt – strategi för de nationella mino-
riteterna” och är en informations- och debattkväll med deltagare från regerings-
kansliet och de nationella minoritetsgrupperna. Kvällen har anordnats på stadsbib-
lioteket av den lokala Svenska Turistföreningen.125  

Aktiviteternas syfte 
För att analysera Bibliotek Uppsalas arbete under denna period är det viktigt att titta 
närmare på de genomförda aktiviteternas syften. Informations- och debattkvällen är 
ett intressant exempel på att det minoritetspolitiska arbetet på något sätt har varit 
närvarande i bibliotekens programverksamhet. Det är svårt att säga om biblioteket 
hade anordnat den här typen av aktivitet på eget initiativ. Enligt programbladet har 
aktiviteten anordnats av Svenska Turistföreningen och biblioteket har tillåtit sina 
lokaler användas till aktiviteten. 

Det kan även konstateras att de aktiviteter som har anordnats på biblioteken 
2008 och 2009 och som kan kopplas till Finland, finsk kultur och historia har ofta 
något annat syfte än att skydda och främja det finska språket i Sverige. Föreläs-
ningen om Aaro Hellaakoski har till exempel önskats ”bidra till att göra författaren 
känd i Sverige” och Föreningen Nordens aktiviteter syftar till att ”skapa en nordisk 
identitet”.126  

Märkesåret som helhet kan ses syfta till att öka befolkningens medvetenhet om 
Sveriges och Finlands gemensamma historia. Under märkesåret har bland annat 
kulturaktiviteter anordnats i båda länderna och Bibliotek Uppsala har med sina ak-
tiviteter deltagit i satsningen. Märkesårets aktiviteter har syftat till att sprida inform-
ation om ländernas gemensamma berättelse och att inspirera till diskussion om det 
som dessa två länder delar, både historiskt och i nutid. Märkesårets aktiviteter kan 
ha varit en bra startsträcka för arbetet med det finska språket på biblioteken i Upp-
sala men utifrån informationsmaterialet kan jag inte se några direkta kopplingar 
mellan märkesårets aktiviteter och det finska språket eller sverigefinnar som nat-
ionell minoritet i Sverige. 

Inköp och utlån av finskspråkig media 
Vad är möjligt att säga om utlån och inköp av finskspråkig media på biblioteken i 
Uppsala under 2000-talets första årtionde? Uppgifterna från denna tidsperiod är 
sporadiska. I Kulturrådets rapport från 1992 framkommer att Uppsala 1990 har varit 
ett av de 19 kommunala bibliotek som har över 10 000 finskspråkiga volymer i sitt 
bestånd. Uppsala har därmed haft ett relativt stort bestånd jämfört med många andra 

 
125 Uppsala stadsarkiv. NVB/SVB. Enheter inom Kultur o fritid 2009. Vol. B3:5. Affischer, trycksaker och 
programblad. 
126 Uppsala stadsarkiv. NVB/SVB. Enheter inom Kultur o fritid 2008–2014. Vol. B3:3. Stadsbibliotekets press-
meddelanden 2009. 
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svenska folkbibliotek.127 I en enkät till Kulturrådet har Länsbibliotek Uppsala år 
2004 svarat att kommuner som köper finska media i länet är Uppsala, Enköping, 
Håbo och Knivsta. Länsbiblioteket har under 2002 skickat ut 300 böcker fördelade 
på 10 depositioner. Ungefär en fjärdedel av böckerna var barnböcker. Enligt läns-
biblioteket lånar och läser föräldrarna bilderböcker och småbarnsböcker men när 
barnen börjar läsa själva minskar utlånen. Ytterst få tonåringar lånar finska böcker. 
Länsbiblioteket kommenterar vidare att den finska kompetensen inte är lika hög 
som tidigare då det fanns flera finsktalande både i Uppsala och ute i länet.128 

Bibliotekarierna som Rikard Jennische har intervjuat år 2004 berättar att de 
märker att intresset för att läsa böcker på finska har minskat. Finskspråkiga böcker 
har minskat markant i utlån och även inköp av finskspråkiga böcker minskar. Upp-
sala stadsbibliotek har genom Länsbibliotek Uppsala haft ett särskilt ansvar för de 
13 största språkgrupperna i länet och trots minskat utlån har biblioteket därmed 
behövt fortsätta köpa in finskspråkiga böcker. Bibliotekaries åsikter är till viss del 
motstridiga – en av dem berättar att efterfrågan gällande medier på finska är relativt 
stor men inte i sammanhanget att finska blivit ett minoritetsspråk. En bibliotekarie 
berättar att intresset för språkkurser i finska är stort. Det finns även föräldrar och 
några förskolepedagoger som lånar barnböcker på finska och läser högt för barnen. 
En bibliotekarie berättar att biblioteket tidigare har anordnat sagostunder för finsk-
talande barn ”men nu finns det inte längre efterfrågan för det”.129 En av mina infor-
manter berättar att på Gottsundabiblioteket har situationen för det finska språket 
varit följande år 2007: ”Där hade vi […] ett enormt bestånd av finska barnböcker 
men det var absolut inga lån. Så där gallrade vi. Jag kommer ihåg att jag gallrade 
nio hyllmeter och då var det ingen som reagerade.”130  

År 2007 har Tünde Blomqvist intervjuat bibliotekarier som är ansvariga för 
inköp av media på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Uppsala. Även hon 
kommer fram till att de flesta biblioteken i Uppsala behandlar de nationella mino-
ritetsspråken på liknande sätt som andra främmande språk vad gäller inköp och pre-
numerationer. Informanterna kommenterar att böcker på de nationella minoritets-
språken inte köps in eftersom de inte efterfrågas av låntagarna och eftersom det inte 
kommer ut några. Gottsundabiblioteket har svarat att böcker på de nationella mino-
ritetsspråken skulle köpas in om de efterfrågades. En av informanterna berättar 
dock att biblioteket har satsat på tidskrifter på de nationella minoritetsspråken även 
om grupperna inte är så stora i Uppsala.131 

Uppsala stadsbibliotek har år 2004 prenumererat på två sverigefinska tidningar 
Ruotsin sanomat och Ruotsin suomalainen samt tre andra nationella minoriteters 
tidskrifter. Biblioteket har även börjat undersöka utbudet av tidskrifter på de 

 
127 Henriksson Vasara (1992), s. 17. 
128 Ejendal (2004), s. 23. 
129 Jennische (2004), s. 50, 51, 56. 
130 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
131 Blomqvist (2007), s. 65, 66. 
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nationella minoritetsspråken men utbudet har inte utökats av ekonomiska skäl. 
Stadsbiblioteket har svarat att biblioteket är beredd på att utöka utbudet om inköps-
förslag inkommer. Utlandsbaserade tidskrifter skulle endast köpas in om det både 
önskas och om priset är rimligt. Stadsbiblioteket har inte marknadsfört nationella 
minoriteters tidskrifter på något särskilt sätt.132  

De osynliga minoriteterna 
Jennische kommer fram till att de intervjuade bibliotekarierna är medvetna om de 
nationella minoriteternas och minoritetsspråkens nya status i landet men att Uppsala 
stadsbibliotek 2004 inte på något särskilt sätt uppmärksammat detta. Detta beror 
enligt honom dels på att inga direktiv från politiker har inkommit att satsa på dessa 
grupper, dels att minoritetsgrupperna själva inte har visat engagemang eller ställt 
krav på bibliotekets verksamhet. De nationella minoriteterna har ingen framträ-
dande roll i kommunen och bibliotekarierna upplever att de nationella minoritets-
grupperna inte är så stora. En bibliotekarie kommenterar att finsktalande förstås 
finns i kommunen men att de nog är ”försvenskade”. Jennische konstaterar att folk-
biblioteketen kan ta ett större ansvar för att informera om nationella minoriteter.133 

Ingen av Jennisches informanter på Uppsala stadsbibliotek har märkt ett ökat 
engagemang från de nationella minoritetsgrupperna efter erkännandet år 2000, inga 
inköpsförslag eller inga önskemål om fjärrlån har lämnats in. Även Wikmans och 
Blomqvists informanter berättar att media på de nationella minoritetsspråken inte 
efterfrågas av låntagarna.134 Att de nationella minoriteterna inte verkar vara särskilt 
synliga i biblioteket och i lokalsamhället verkar tolkas av bibliotekarierna som att 
minoritetsgrupperna inte finns i kommunen. Jag undrar om det kan finnas andra 
förklaringar till vissa gruppers osynlighet i bibliotekssammanhanget. Ingrid At-
lestam beskriver en intressant ingång till ämnet: 

”Köpa på efterfrågan” har länge varit ett populärt slagord, men om man nu inte frågar utan 
kollar hyllan, inga nya finska böcker den här veckan heller? De flesta biblioteksbesökarna tar 
ingen kontakt med personalen utan hittar eller hittar inte det vad de söker. Ju större bibliotek, 
ju mindre ber man om råd och hjälp. Det är hyllan som är sanningens minut mer än mötet med 
personalen. Biblioteket är i första hand, speciellt för den som har svårt att göra sig förstådd, 
vad som finns i det reella biblioteket, inte vad bibliotekarien kan hitta i katalogen för senare 
leverans!135 

Målgrupp för finskspråkig media 
Det går inte att göra en djupgående analys om det finska språkets situation i Uppsala 
under 2000-talets första årtionde utifrån det material som jag har haft tillgång till. 
Uppsatserna ger dock en intressant ingång till bibliotekariernas syn på det finska 
språket och målgruppen för finskspråkigt material under de år som finska hade fått 

 
132 Wikman (2004), s. 36, 38. 
133 Jennische (2004), s. 44, 50–56, 64, 87. 
134 Wikman (2004), s. 38; Blomqvist (2007), s. 65, 66. 
135 Atlestam (2010), s. 62. 
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ett offentligt erkännande i Sverige men innan minoritetslagen och kommunens an-
slutning till det finska förvaltningsområdet. Bibliotekarier som Jennische intervjuat 
berättar att intresset för litteratur på finska minskar. Blomqvist lyfter fram en in-
tressant aspekt i bibliotekens arbete med andra språk än svenska – målgruppen är 
inte bara utlandsfödda personer utan även till exempel studeranden och de svenskar 
som har anhöriga som har ett annat modersmål. De bibliotekarier som Blomqvist 
har intervjuat verkar uppfatta först och främst utlandsfödda som en målgrupp för 
media på andra språk än svenska.136  

 Målsättningen för det minoritetspolitiska arbetet är att hålla de nationella mi-
noritetsspråken levande i Sverige. I detta arbete är det särskilt viktigt att involvera 
alla generationer och såväl minoritetsspråkets talare och nybörjare i målgruppen för 
arbetet. Målgruppen för bibliotekets arbete med det finska språket ska inte enbart 
vara personer födda i Finland. Kulturrådet har redan år 2001 konstaterat att de nat-
ionella minoriteterna befinner sig i långt gångna stadier av språkbytesprocesser där 
många förlorat minoritetsspråket och helt övergått till att använda svenska. Kultur-
rådet lyfter fram att det brådskar att erbjuda de nationella minoritetsspråken det stöd 
som de behöver för att överleva.137  

Med tanke på denna bakgrund verkar den lokala situationen för det finska språ-
ket hoppfull år 2004 – bibliotekarierna berättar om att det fortfarande finns föräldrar 
och förskolepedagoger som läser på finska för barnen. Detta är ett tecken på att 
språket fortfarande används även med barn och att sverigefinnars språkbytesprocess 
inte har gått så långt att språket bara skulle behärskar av de äldre. En av Jennisches 
informanter berättar även om ett stort intresse för språkkurser i finska. Även om 
bibliotekarierna inte uttalar sig i dessa termer kan till exempel språkkurser i finska 
ses som ett konkret sätt att stödja det finska språkets revitalisering. Genom att er-
bjuda språkkurser i det finska språket har biblioteket skapat ett erbjudande som syf-
tar till att väcka intresse och engagemang hos potentiella talare. Satsningen gör att 
flera intresserade får möjlighet att utveckla sina kunskaper i minoritetsspråket. 

Det är dock tydligt att bibliotekarierna själva inte ser situationen för det finska 
språket som hoppfull utan de uttalar sig med termer som att de finsktalande ”för-
svenskats”. Behoven verkar hela tiden jämföras med någon tidigare tidpunkt då de 
finsktalande låntagarna har varit en större och betydligt synligare grupp, både när 
det gäller utlåning av finskspråkig media och programverksamhet, till exempel 
finskspråkiga sagostunder. Frågan är hur bibliotekarierna uppfattar den sverige-
finska målgruppen. Mycket tyder på att det är de låntagare som är födda i Finland 
som är i fokus. Biblioteken verkar inte se att även andra, tredje och till och med 
fjärde generationens sverigefinnar skulle kunna vara en möjlig målgrupp för biblio-
tekets arbete med det finska språket. Även Hansson konstaterar att sverigefinnar är 
den svåraste nationella minoriteten för biblioteken att arbeta med eftersom 

 
136 Blomqvist (2007), s. 65–69, 72. 
137 Paulin (2001), s. 45. 
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sverigefinnar är utspridda i hela landet och så ”assimilerade”. Han ser att den sve-
rigefinska minoritetens behov i många fall är desamma som majoritetens.138 Det är 
möjligt att det stämmer men det kan även vara så att majoritetssamhället inte har 
ansträngt sig för att ta reda på om minoritetens behov verkligen är desamma som 
majoritetens. 

Päivi Rantala har för sin magisteruppsats intervjuat andra generationens sve-
rigefinnar i Borås om deras biblioteks- och läsvanor. Rantala konstaterar att biblio-
teket inte har nått ut till denna målgrupp med den finska litteraturen. För hennes 
informanter känns det för tidskrävande och svårt att läsa på finska men många av 
dem är ändå intresserade av mer information om finsk litteratur och vad biblioteket 
har att erbjuda. Även om informanterna har haft två finsktalande föräldrar och fått 
hemspråksundervisning i skolan har de inte börjat läsa på finska. De är inte vana 
vid att besöka bibliotekets finska avdelning och uppfattar den inte som lockande. 
Rantala anser att det är synd om biblioteken ger upp sina försök att nå ut till andra 
generationens sverigefinnar. Hon ser att biblioteken skulle kunna göra en hel del 
för de som gärna vill läsa men inte riktigt vet var de ska börja. Till exempel skulle 
biblioteken kunna informera om finsk litteratur och om bibliotekets utbud. Hon 
nämner bland annat lättlästa böcker, poesi och ljudböcker som möjliga ingångar till 
det finska beståndet för de sverigefinnar som är ovana att läsa på finska.139 De upp-
satser som gjorts om Bibliotek Uppsalas arbete med nationella minoriteter under 
2000-talet rör inte olika generationers behov.  

Det är möjligt att biblioteken ofta har varit fasta i gamla föreställningar av den 
sverigefinska målgruppen och sett bara den finlandsfödda generationens behov. Jo-
hanna Parikka-Altenstedt som intervjuats till Kulturrådets rapport konstaterar att i 
samma takt som de finska klasserna minskat i antal har även biblioteken tolkat att 
behovet av verksamhet och medier på finska skulle ha minskat. Hon menar att det 
inte behöver vara sant, att det även kan handla om att efterfrågan har ändrat sin 
karaktär. Hon nämnder äldre personer inom äldreomsorgen och vuxna som inte har 
fått lära sig sina föräldrars språk som några exempel på nya relevanta målgrupper.140  

Styrdokument 
Enligt Uppsala kommuns biblioteksplan, som är antagen av kulturnämnden i no-
vember 2007, har de lokala folkbiblioteken funktioner som språk- och utvecklings-
centrum, informations- och kunskapscentrum och kulturcentrum. Bibliotekens 
verksamhet bör enligt planen anpassas till lokala behov och olika bibliotek kan ha 
olika funktioner utifrån storleksförhållande och förutsättningar.141 Intressant för 

 
138 Hansson (2011), s. 412. 
139 Rantala (1999), s. 3, 53, 55, 62, 63. 
140 Ejendal (2004), s. 27. 
141 KTN-2009-0018.40/1. 
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denna uppsats har varit att ta reda på om nationella minoriteter och arbetet med 
minoritetsspråken nämns i planen.  

Biblioteksplanen betonar verksamhetens anpassning efter brukarnas behov och 
att bibliotekens profilering kan ske även gentemot olika målgrupper. Målgrupper 
som nämns i planen är barn, unga, äldre, funktionshindrade och ”andra i närområdet 
viktiga grupper”.142 Biblioteksplanen betonar vikten av biblioteksverksamhetens 
tillgänglighet för alla människor och att lokaler, utbud och bemötande ska vara väl 
anpassade efter människornas skiftande behov. Även bibliotekens roll i det demo-
kratiska samhället lyfts tydligt fram i planen och biblioteken uppmuntras till sam-
verkan med andra lokala aktörer.143 

Nationella minoriteter nämns inte i biblioteksplanen. Inte heller personer med 
andra modersmål än svenska. Det är mycket möjligt att dessa grupper ingår i be-
greppet ”andra i närområdet viktiga grupper” och att även språkliga behov kan räk-
nas till människornas varierande behov men det lämnas till läsaren att tolka vilka 
grupper och behov som är relevanta. Det har inte varit tydligt formulerat på vilket 
sätt politiken vill att de lokala biblioteken arbetar med frågor som rör till exempel 
de nationella minoritetsspråken eller låntagare med andra modersmål än svenska. 

Om man tolkar Bibliotek Uppsalas programutbud kopplat till nationella mino-
riteter i relation till biblioteksplanens formuleringar kan konstateras att även om de 
nationella minoriteterna inte nämns som målgrupp har de i vissa fall involverats i 
den lokala verksamheten inom ramen för andra uppdrag. Till exempel Svenska Tu-
ristföreningens informations- och debattkväll om minoritetspolitiken år 2009 kan 
ses vara i linje med det demokratiska uppdraget som beskrivs i biblioteksplanen.144 

Biblioteken i Uppsala kommun verkar inte ha haft särskilda uppdrag kopplade 
till nationella minoriteter under 2000–2009. De nationella minoriteternas officiella 
erkännande i Sverige har därmed inte lett till att frågorna skulle ha synliggjorts i 
bibliotekets styrdokument under de första tio åren av svensk minoritetspolitik.  

Få inriktade satsningar på svenska folkbibliotek 
Svenska biblioteksföreningens enkätundersökning gällande folkbibliotekens arbete 
med nationella minoriteter visar att 95 procent av de folkbibliotek som svarat på 
enkäten inte har haft några inriktade satsningar på nationella minoriteter och mino-
ritetsspråk under åren 2008 och 2009. Särskilt saknades aktiviteter för barn och 
äldre som hör till de nationella minoriteterna. Enligt Hansson tyder detta på att 
svenska folkbibliotek inte alls är intresserade av att prioritera de nationella minori-
teterna i planering och genomförande av kulturaktiviteter.145  

 
142 KTN-2009-0018.40/1. 
143 KTN-2009-0018.40/1. 
144 KTN-2009-0018.40/1. 
145 Hansson (2011), s. 411. 
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Resultaten av den här undersökningen visar att de svenska folkbiblioteken inte prioriterar de 
nationella minoriteterna i sitt arbete. Ingenting i det material som insamlats tyder heller på att 
det finns något intresse för frågan. De platser och regioner där verksamhet bedrivs gentemot 
dessa grupper är utan undantag platser som har en lokal representation av en eller flera grupper. 
Även på dessa platser är dock omfattningen av verksamheten begränsad.146  

Utifrån Bibliotek Uppsalas informationsmaterial som sparats i stadsarkivet och de 
uppsatser som har skrivits om bibliotekens arbete i under 2000-talet kan man kon-
statera att minoritetspolitiken inte har lett till stora särskilda satsningar på de lokala 
biblioteken i Uppsala under perioden 2000–2009. Samtidigt är det minoritetspoli-
tiska uppdraget inte heller helt frånvarande. Uppsala hör till de fem procenten av 
svenska folkbibliotek som har arbetat med inriktade satsningar till målgruppen nat-
ionella minoriteter under 2008 och 2009. Bibliotek Uppsala har till exempel prenu-
mererat på ett antal nationella minoriteters tidskrifter även om det inte har sett en 
stor efterfrågan från minoriteterna och det köps fortfarande finskspråkig media trots 
en negativ trend gällande utlån. Biblioteket har inte medvetet arbetat med till ex-
empel revitalisering av minoritetsspråken även om vissa satsningar, till exempel 
finska språkkurser som har kunnat lånas på biblioteket, kan ses bidra till minoritets-
språkets revitalisering. 

Hansson påpekar att en anledning till att arbetet med nationella minoriteter inte 
har prioriterats av biblioteken kan vara att nationella minoriteter inte specifikt 
nämns i bibliotekslagen från 1996. Nationella minoriteter får därmed inte en sär-
ställning gentemot andra minoritets- och invandrargrupper. Hansson lyfter fram att 
diskussioner om till exempel integration ofta sker på den sociala och politiska ma-
joritetens villkor snarare än på målgruppernas villkor. Han ser att några orsaker till 
att nationella minoriteter inte har prioriterats på svenska bibliotek är att beslutsfat-
tare har lite intresse för de biblioteksbehov som minoriteter har och att biblioteka-
rier ofta känner sig osäkra på vilken typ av stöd de nationella minoriteterna behö-
ver.147 

 
146 Ahlryd, Vigur & Hansson (2010), s. 32. 
147 Hansson (2011), s. 407, 409. 
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Uppsala kommun ansluts till finskt förvaltnings-
område år 2010 

I detta kapitel beskrivs vad den minoritetspolitiska reformen och kommunens an-
slutning till finskt förvaltningsområde år 2010 har inneburit för Uppsala kommun 
och på vilket sätt det har förändrat kommunala verksamheters förutsättningar att 
arbeta med det finska språket.  

Särskilt fokus på sverigefinska minoritetens språk och kultur 
När minoritetslagen träder kraft i januari 2010 blir alla svenska kommuner skyldiga 
att ge inflytande till de nationella minoriteterna, skydda och främja de nationella 
minoriteternas språk och kultur samt att informera minoriteterna om deras rättig-
heter enligt lagen.148 Uppsala kommun ansluts till finskt förvaltningsområde och får 
då ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning.  

Bakgrunden till Uppsala kommuns anslutning till finskt förvaltningsområde är 
att kommunen några år tidigare har svarat positivt på en tjänstemannaenkät gällande 
förstärkning av den finsktalande befolkningens rättigheter. Detta leder till att Upp-
sala kommun blir en av de kommuner i Mälardalen som per automatik ansluts till 
förvaltningsområdet för finska i samband med att minoritetslagen träder i kraft.149  

Som förvaltningskommun blir Uppsala skyldig att erbjuda bland annat finsk-
språkig service, äldreomsorg och förskoleverksamhet på finska. Kommunens upp-
drag som finskt förvaltningsområde förklarar utvecklingsledaren på följande sätt: 

Det innebär ju att kommunen är skyldighetsbärare vad gäller den sverigefinska minoriteten och 
individerna i minoriteten, de är rättighetsinnehavare. Så vi ska, vi [kommunen] har lagliga krav 
på oss att tillhandahålla viss service, information, hålla samråd, främja språk och kultur, särskilt 
för barn alltså att se till att möjligheterna finns för minoriteten för att kunna tillgodogöra sig 
kultur och få utöva språket.150  

Kommunen får statliga medel för de merkostnader som arbetet medför. Det årliga 
statsbidrag som Uppsala kommun får för arbetet med finskt förvaltningsområde har 
i början av 2010-talet varit lite högre men är i dag 1 980 000 kr.151  

 
148 SFS 2009:724. 
149 Intervju med utvecklingsledare, 2019-03-15. 
150 Intervju med utvecklingsledare, 2019-03-15. 
151 Intervju med utvecklingsledare, 2019-03-15. 
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Tjänstemannaorganisation för arbetet med det finska språket 
Utvecklingsledaren blir år 2010 rekryterad till kommunen för att samordna kom-
munens arbete med finskt förvaltningsområde. Utvecklingsledarens tjänst finns inte 
från början på kommunledningskontoret men hon arbetar under de första åren till-
sammans med en strateg på kommunledningskontoret. År 2015 flyttas tjänsten till 
kommunledningskontoret.152  

Kulturstrategen har länge arbetat i kommunen och tjänsten är placerad i kultur-
förvaltningens stab. Strategen involveras i arbetet med finskt förvaltningsområde år 
2010 när varje berörd förvaltning ska utse en kontaktperson för arbetet med finskt 
förvaltningsområde. Hon representerar kulturförvaltningen i det sverigefinska sam-
rådet och är kulturförvaltningens ingång i frågor som rör finskt förvaltningsområde. 
Kulturstrategen involverar olika avdelningar i dialog om arbetets utveckling inom 
förvaltningen, informerar vad det sverigefinska samrådet efterfrågar och varje år 
redovisar hon genomfört arbete inom området till kulturnämnden.153  

Bibliotekschefen berättar att inom Bibliotek Uppsala är arbetet med de uppdrag 
som rör det finska språket organiserat på följande sätt:  

Det är organiserat på så sätt att vi har en som är ansvarig för barn, en som är ansvarig för unga 
och en som är ansvarig för vuxna och sen har vi en som är ansvarig för medieinköp så att säga. 
Och de här fyra får alltså inkomma till mig som samordnar det hela med förslag på vad vi kan 
göra, aktiviteter eller köpa in för relevant litteratur.154  

Bibliotekschefen bollar sedan i sin tur förslagen med utvecklingsledaren som lyfter 
fram förslagen i den sverigefinska samrådsgruppen.155  

Samråd med den sverigefinska minoriteten  
Enligt minoritetslagen ska kommunen ha samråd med de nationella minoriteter som 
finns i kommunen. Minoriteterna ska få möjlighet att vara med i planering av det 
lokala minoritetspolitiska arbetet och att påverka arbetets inriktning.  

Frågan om samråd med de nationella minoriteterna har i Uppsala lyfts av kom-
munledningskontoret.156 Sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala har 
år 2010 grundats för att kommunen skulle ha en part att samråda med. Föreningens 
representanter ingår i kommunens samrådsgrupp för finskt förvaltningsområde till-
sammans med representanter från Uppsalas finska studenter och den lokala finska 
församlingsgruppen inom Svenska kyrkan. Kommunens deltagare i samrådsgrup-
pen kommer från de mest berörda förvaltningarna och nämnderna. Även några 
öppna samråd för kommunens sverigefinnar har anordnats under åren. Utvecklings-
ledaren konstaterar att i fortsättningen kommer kommunen att behöva arbeta mer 

 
152 Intervju med utvecklingsledare, 2019-03-15. 
153 Intervju med kulturstrateg, 2019-04-03. 
154 Intervju med bibliotekschef, 2019-04-02. 
155 Intervju med bibliotekschef, 2019-04-02. 
156 Intervju med utvecklingsledare, 2019-03-15. 



 

 47 

med samråd som är öppna för alla intresserade ”eftersom skrivningen i lagen är ju 
nog att det är minoriteten som man samråder med, inte representanterna”.157  

Styrdokument 
Uppsala kommuns biblioteksplan för 2018–2020 har beslutats av kommunfullmäk-
tige i februari 2018. Biblioteksplanen är kommunens första efter att bibliotekslagen 
har reviderats. Denna gång nämns nationella minoriteter i planen: 

Bibliotekslagen säger att folkbiblioteksverksamhet ska finnas till för alla, men att särskild upp-
märksamhet ska ägnas åt vissa grupper. De grupper som folkbiblioteken ska prioritera är: barn 
och unga, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och människor med annat 
modersmål än svenska.158 

Under rubriken ”Biblioteket och omvärlden” och ”Inriktning för bibliotek för alla” 
nämns de prioriterade grupperna igen och det finska språkets särställning i kommu-
nen lyfts fram: ”Bibliotekets medier och aktiviteter speglar de prioriterade grupper-
nas behov och säkrar att de får den särskilda uppmärksamhet som de har rätt till. 
Bland minoritetsspråken ägnas finskan särskild uppmärksamhet eftersom Uppsala 
är finskt förvaltningsområde.”159  

Det är betydelsefullt att nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde nu 
nämns i biblioteksplanen – det är en signal till biblioteken att frågorna aktivt ska 
arbetas med. Formuleringarna om nationella minoriteter är i Uppsalas fall inte sär-
skilt konkreta. Även här har lämnats tolkningsutrymme för den som läser planen 
och vägledningen är inte särskilt tydlig i frågor som rör de nationella minoriteterna. 
Verksamheterna har dock möjlighet att konkretisera sina åtgärder i sina verksam-
hetsplaner och åtminstone i vissa fall har detta även gjorts. Stadsbibliotekets barn-
avdelning har till exempel skrivit i sin verksamhetsplan att barnavdelningen upp-
märksammar de nationella minoriteternas högtidsdagar.160  

Kungliga biblioteket har konstaterat att det finns en stor förbättringspotential i 
hur frågor om nationella minoriteter synliggörs i kommuners biblioteksplaner. En-
ligt Kungliga biblioteket bör biblioteksplanerna bli bättre på att beskriva målen för 
arbetet med nationella minoriteter och att frågorna tydligare behöver ”brytas ner till 
aktiviteter och verksamhet för och med nationella minoriteter och minoritetssprå-
ken”.161 Kungliga biblioteket efterfrågar även bättre kunskap om lagstiftningen vid 
sidan av bibliotekslagen. Utan kunskap om övrig lagstiftning är det enligt Kungliga 
biblioteket svårt att planera verksamheter och aktiviteter som rör de nationella mi-
noriteterna eftersom bibliotekslagen och förarbetena inte är utförliga vad gäller 

 
157 Intervju med utvecklingsledare, 2019-03-15. 
158 KSN-2017-2137. 
159 KSN-2017-2137. 
160 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
161 Biblioteken och de nationella minoritetsspråken (2018), s. 69. 
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nationella minoriteter utan hänvisar till minoritetslagen och språklagen.162 Uppsalas 
biblioteksplan för 2018–2020 nämner inte minoritetslagen eller språklagen. 

Ett annat utvecklingsområde enligt Kungliga biblioteket när det gäller kommu-
ners biblioteksplaner är hur barnperspektivet i förhållande till nationella minoriteter 
syns i planerna.163 I Uppsalas biblioteksplan betonas att skolbiblioteken är för alla 
på skolan och det beskrivs även kort hur skolbiblioteken ska arbeta med elever med 
särskilda behov: 

Skolbiblioteken är till för alla på̊ skolan, oavsett ålder, kön, sexuell läggning, könsidenti-
tet/könsuttryck och funktionsnedsättning, religion, etnisk tillhörighet, nationalitet, språk, be-
fattning eller social status. Särskilt anpassade tjänster och material ska erbjudas de personer 
som inte kan utnyttja det ordinarie utbudet. Elever med annat modersmål än svenska och barn 
och elever i behov av särskilt stöd behöver särskilt utformad litteratur; till exempel anpassat 
enkelt språk, extra stor text eller blindskrift.164 

Det görs dock ingen koppling till de nationella minoriteterna. Biblioteksplanen har 
ett tydligt fokus på barns språkinlärning men till exempel revitalisering av de nat-
ionella minoritetsspråken nämns inte i planen. 

Förutom biblioteksplanen har Uppsala kommun under 2010-talet skapat ett an-
tal andra styrdokument som rör kommunens arbete med finskt förvaltningsområde 
och nationella minoriteter. Mål och budget är kommunens övergripande styrdoku-
ment. Den beskriver vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med och styr hur 
skattemedlen fördelas mellan olika delar av organisationen. År 2019 nämns nation-
ella minoriteter i kommunens mål och budget i samband med kulturnämndens an-
svars- och verksamhetsområde. Därutöver nämner socialnämnden arbetet med den 
nationella minoriteten romer i sin beskrivning.165 Kommunens minoritetspolicy de-
finierar organisationens förhållningssätt beträffande nationella minoriteter och mi-
noritetslagen.166  

Sedan 2012 har kommunstyrelsen årligen fattat beslut om en aktivitets- och 
åtgärdsplan för kommunens arbete med finskt förvaltningsområde. I aktivitets- och 
åtgärdsplanen beskrivs vilken typ av insatser kommunens verksamheter under året 
ska arbeta med kopplat till finskt förvaltningsområde. Dokumentet innehåller även 
ett förslag som avser fördelning av statsbidraget för finskt förvaltningsområde. 
Satsningar på finskspråkig biblioteksverksamhet nämns återkommande i dessa år-
liga planer.167  

 
162 Biblioteken och de nationella minoritetsspråken (2018), s. 25, 26. 
163 Biblioteken och de nationella minoritetsspråken (2018), s. 26. 
164 KSN-2017-2137. 
165 KSN-2017-3559. 
166 KSN-2010-0380. 
167 KSN-2012-0413; KSN-2013-0207; KSN-2016-0547; KSN-2017-1773; KSN-2018-1059. 
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Bibliotek Uppsalas arbete med det finska språket 
sedan 2010 

I detta kapitel presenteras hur Bibliotek Uppsala via ett utbud på finskspråkig me-
dia, inriktad programverksamhet och andra särskilda satsningar har arbetat med att 
skydda och främja det finska språket sedan 2010. 

Bibliotek Uppsalas finskspråkiga bestånd  

Antal titlar på nationella minoritetsspråk 
Bibliotekslagen från 2014 har gjort inköp av media på de nationella minoritetssprå-
ken till en prioriterad fråga. Folkbiblioteken ska enligt bibliotekslagen ”ägna sär-
skild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna” och erbjuda litteratur på de 
nationella minoritetsspråken.168 Enligt Uppsala länsbiblioteks rapport har Uppsala 
satsat på bestånd på nationella minoritetsspråk ”för att de ska finnas där”.169  

Sedan 2014 följer Kungliga biblioteket upp folkbibliotekens minoritetsspråkiga 
bestånd som en del av svensk biblioteksstatistik. Biblioteksstatistiken samlas in år-
ligen på uppdrag av regeringen.170 Biblioteksstatistiken är i frågan om titlar på nat-
ionella minoritetsspråk inte uppdelad utifrån språk utan visar hur många titlar 
biblioteket sammanlagt har på samtliga fem nationella minoritetsspråk.  

Statistik om Bibliotek Uppsala visar en uppgående trend för antal titlar på de 
nationella minoritetsspråken. Biblioteket har satsat på minoritetsspråkiga medier 
efter den nuvarande bibliotekslagens tillkomst. Det totala antalet titlar på dessa 
språk har fördubblats mellan åren 2014 och 2018 och antalet e-titlar på de nationella 
minoritetsspråken har utökats från 31 till 1 048 under samma period.171 

Tabell 1. Antal titlar på de nationella minoritetsspråken på Bibliotek Uppsala. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Fysiska medier 3 157 3 334 5 843 6 032 5 827 
E-titlar      31      79    133    151 1 048 
Totalt 3 188 3 413 5 976 6 183 6 875 

Källa: Svensk biblioteksstatistik, Kungliga biblioteket. 

 
168 SFS 2013:801. 
169 Hjorton (2015), s. 9. 
170 Kungliga bibliotekets webbplats > Samverkan och utveckling > Biblioteksstatistik > Om biblioteksstatisti-
ken. 
171 Kungliga bibliotekets webbplats om biblioteksstatistik > Rapporter. 
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Inköp av finskspråkig media 
Särskilda satsningar på inköp av finskspråkig media verkar vara en naturlig del av 
Bibliotek Uppsalas arbete i dag. Bibliotekschefen berättar att Bibliotek Uppsala 
medvetet har satsat på det finskspråkiga beståndet och att finskspråkiga medier ska 
finnas på alla bibliotek i Uppsala. ”Det kan bero på, det kan vara några få verk på 
nåt bibliotek men här på stadsbiblioteket och på barnavdelningen är det fler verk.”172 
Han fortsätter med att berätta att eftersom det är svårt att veta var i Uppsala den 
finsktalande befolkningen bor har man satsat på stadsbiblioteket som ligger centralt. 
Även barnbibliotekarien betonar att alla bibliotek ska ha finskspråkiga böcker ef-
tersom finska är ett nationellt minoritetsspråk men att utbudet varierar mellan olika 
bibliotek: ”Sen tycker vissa att de inte har några finsktalande låntagare så de har 
inte så mycket men några måste de alltid ha, framförallt barnböcker.”173  

Enligt kulturstrategen har det inte varit självklart från början att biblioteken 
särskilt velat satsa på finskspråkig media utan arbetet har utvecklats utifrån samta-
len internt inom kommunens organisation och med minoritetsrepresentanter. Hon 
beskriver kontakterna med Bibliotek Uppsala på följande sätt: ”Från början var det 
så: det finns inte så stort behov, vi har det som vi behöver. Då kontrade vi att nej, 
det är inte så hög utlåning för att alla har läst de där böckerna. Ni får förnya er. Ni 
får pengar, ni köper in böcker.”174 Kulturstrategen berättar att det under åren har 
gjorts vissa punktinsatser, att man till exempel något år har satsat 50 000 kr till 
medieinköp för barn och unga. Uppdragen har initierats av den sverigefinska sam-
rådsgruppen och innehållet av satsningarna har baserats på det som minoritetsre-
presentanter i samrådsgruppen har sagt behöver utvecklas när det gäller biblio-
tekens finskspråkiga bestånd. De senaste åren har Bibliotek Uppsala även på eget 
initiativ börjat äska medel från statsbidraget för att kunna göra särskilda sats-
ningar.175  

Bibliotekschefen berättar att Bibliotek Uppsala arbetar med inköp av finsksprå-
kig media dels utifrån de inköpsförslag som kommer in och dels utifrån ett särskilt 
fokus på finskspråkiga medier:  

Vi är väldigt generösa, vi köper in, 99 procent av alla inköpsförslag vi får från allmänheten 
köper vi in. […] Sen har vi ju särskilt fokus på finska medier som vi köper in årligen. Här 
försöker vi vara uppdaterade utifrån ett barnperspektiv, ett ungdomsperspektiv och vuxenper-
spektiv.176  

Blomqvist har i sin uppsats ställt frågan om hur väl biblioteksanvändare med ut-
ländsk bakgrund känner till möjligheten att lämna in inköpsförslag.177 Det kan vara 
en relevant fråga även gällande den sverigefinska målgruppen. När det gäller 

 
172 Intervju med bibliotekschef, 2019-04-02. 
173 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
174 Intervju med kulturstrateg, 2019-04-03. 
175 Intervju med kulturstrateg, 2019-04-03. 
176 Intervju med bibliotekschef, 2019-04-02. 
177 Blomqvist (2007), s. 73. 
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barnmedia har Bibliotek Uppsala informerat om möjligheten att lämna in inköps-
förslag via en fokusgrupp för sverigefinska barnfamiljer. På stadsbibliotekets barn-
avdelning finns även skyltning där man informerar om att biblioteket kan köpa in 
finska barn- och ungdomsböcker om önskade böcker saknas i beståndet.178 Barnbib-
liotekarien som har varit ansvarig för att köpa in finskspråkig media för barn näm-
ner att hon upplever det enklare att förmedla information om inköpsförslag till den 
sverigefinska målgruppen än till många andra språkgrupper eftersom de flesta sve-
rigefinnar behärskar svenska väl och har lätt att förstå ”systemet”.179  

Det vore intressant att få veta hur antalet inköpsförslag på finskspråkig media 
har utvecklats under 2000-talet. Tyvärr är det inte möjligt att få några uppgifter om 
detta eftersom Bibliotek Uppsala inte har arbetat med uppföljning av antal inköps-
förslag som gäller olika språk. När det gäller barnmedia berättar barnbibliotekarien 
att inköpsförslag gällande finskspråkiga barnböcker har kommit in både i samband 
med kommunens anslutning till finskt förvaltningsområde, lite sporadiskt under 
åren och även via bibliotekets fokusgrupp för barnfamiljer med intresse för finska.180  

Fördelen i arbetet med inköp av medier på finska, jämfört med många andra 
nationella minoritetsspråk, är att det finns ett stort utbud av medier i grannlandet. 
Barnbibliotekarien berättar att arbetet med inköp av finskspråkig media har blivit 
mycket enklare nu när det är möjligt att köpa finskspråkiga böcker via Adlibris som 
har ett stort utbud av böcker på finska.181 Bibliotekschefen berättar att Bibliotek 
Uppsala försöker ha kontakter med andra bibliotek och använda deras kompetens i 
frågor som rör arbetet med det finska språket men att även bibliotekets egen perso-
nal har en stor kunskap inom området: ”Även om man inte riktigt kan det finska 
språket så är det ju i bibliotekariens uppdrag att informationsöka och att hitta och 
ta fram dagsaktuell och relevant litteratur.”182  

I sin uppsats lyfter Mikaelsson fram de samiska samordnarnas roll inom i de 
samiska förvaltningskommunerna. Samordnarna kan till exempel stödja biblioteken 
i arbetet med inköp av medier på samiska.183 Även Brisander och Rundqvist lyfter 
fram den här typen av exempel gällande bibliotekens och samiska samordnarens 
samarbete.184 I Uppsalas arbete med det finska språket kan man inte se att ut-
vecklingsledaren spelar en stor roll i bibliotekens arbete med inköp av finskspråkig 
media. Detta kan delvis bero på att medier på finska är lättare att hitta via biblio-
tekens vanliga inköpskanaler. Biblioteket har även länge arbetat med inköp av 
finskspråkig media så de har även vana att arbeta med det. Utvecklingsledaren är 
inte särskilt involverad i bibliotekens arbete med inköp och om kommuninvånare 

 
178 Skyltning betraktas närmare lite senare i uppsatsen i avsnittet om det finska språket i det fysiska biblioteks-
rummet. 
179 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
180 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
181 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
182 Intervju med bibliotekschef, 2019-04-02. 
183 Mikaelsson (2014), s. 33, 34. 
184 Brisander & Rundqvist (2018), s. 5. 
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kontaktar henne med sina önskemål hänvisar hon oftast att kontakta biblioteken 
direkt. Utvecklingsledaren nämner Finlandsinstitutets boklistor som en möjlig re-
surs för biblioteken i arbetet med inköp av finskspråkig media.185  

Barnbibliotekarien berättar att det praktiska arbetet med inköp av finskspråkig 
media har underlättats av den tidigare organisationen. Bibliotek Uppsala har tidi-
gare haft en tvärgrupp som har arbetat med mångspråksfrågor och där personal från 
kommunens alla bibliotek har ingått. Även den finsktalande bibliotekarien som då 
arbetade på Bibliotek Uppsala ingick i gruppen. Denna organisation medförde en-
ligt barnbibliotekarien att arbetet med det finska språket var lätt att sprida ut till alla 
bibliotek. I mångspråksgruppen ”fick finska ta en stor plats”.186  

Den nationella biblioteksstrategin lyfter särskilt fram läsfrämjande insatser rik-
tade mot barn inom de nationella minoriteterna som ett område som behöver för-
stärkas.187 När det gäller media för barn har Bibliotek Uppsala arbetat strategiskt 
med mångspråk och det finska språket har ingått i detta arbete. Barnbibliotekarien 
berättar om att biblioteket för cirka tio år sedan skapade ett gemensamt arbetssätt 
för barnmedia på olika språk. Inköpen centraliserades och det bestämdes att ett bas-
bestånd av barnböcker på olika språk skulle finnas på varje bibliotek ”oavsett om 
biblioteken ville eller inte”.188 Barnbibliotekarien nämner att det även har funnits 
bibliotek som inte har velat ha böcker på olika språk eftersom de har varit rädda för 
att böckerna inte skulle lånas. Det har satsats särskilt på bilderböcker som är synliga 
och biblioteken skulle sätta fram och skylta med dem. Satsningen har resulterat i att 
barnböcker på olika språk har börjat lånas även på vissa mindre bibliotek som inte 
från början har sett behovet.189 En större efterfrågan syns även på barnavdelningen 
på stadsbiblioteket: ”Det fanns ingen stor efterfrågan men vi skapade det eftersom 
vi visade att det fanns. Det märktes jättetydligt här, tycker jag. Det var jättemånga 
fler över huvud taget som frågar efter böcker på andra språk.”190  

Särskilda resurser  
Uppsala kommun har tydligt satsat på inköp av finskspråkig media under åren kom-
munen har hört till finskt förvaltningsområde. Biblioteken har gjort vissa särskilda 
satsningar med hjälp av statsbidraget för finskt förvaltningsområde. I kommunens 
verksamhets- och åtgärdsplaner för finskt förvaltningsområde nämns satsningar på 
bibliotekets finska bestånd återkommande. Under 2012 och 2013 har uppdraget 
handlat om att komplettera beståndet av ny litteratur och annat material till biblio-
teken, särskilt nämns språkkurser i finska på olika nivåer.191 Under 2016 har upp-
draget inte mer detaljerat beskrivits i verksamhets- och åtgärdsplanen, det står att 

 
185 Intervju med utvecklingsledare, 2019-03-15. 
186 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
187 Demokratins skattkammare (2019), s. 15. 
188 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
189 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
190 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
191 KSN-2012-0413; KSN-2013-0207. 
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20 000 kr har avsatts till ”inköp av finska medier” på biblioteken.192 År 2017 har 
satsningen handlat om inköp av finskspråkig media för barn och unga och år 2018 
har uppdraget till Bibliotek Uppsala handlar först och främst om programverksam-
het men det anges även att eventuella överskjutande medel kan användas till inköp 
av media.193 

Bibliotek Uppsala har från och med 2011 börjat markera inköp av finskspråkiga 
böcker med en kod i ekonomisystemet. Detta för att lätt kunna följa upp och redo-
visa hur mycket pengar som har använts till finskspråkiga böcker.194 Det kan ge 
någon slags bild av hur mycket som satsats på inköp under de senaste åren. Utifrån 
siffrorna för åren 2011–2018 är det svårt att hitta någon tydlig tendens, beloppen 
varierar stort från år till år. En särskild satsning verkar ha gjorts under 2011 och då 
har drygt 88 000 kr använts till inköp av finskspråkiga böcker. Annars varierar de 
årliga beloppen mellan drygt 7 000 kr (år 2016) och drygt 42 000 kr (år 2013).195 
Beloppen går inte helt ihop med de uppdrag som beskrivs i kommunens verksam-
hets- och åtgärdsplaner. Det kan dock finnas praktiska anledningar till det, fakturor 
kan till exempel ha hamnat på nästkommande års kostnader om inköpen har gjorts 
sent under året. Det är inte heller säkert att alla utgifter som gäller inköp av finsk-
språkiga böcker har markerats med koden.196 Utifrån de siffror som jag har haft till-
gång till är det inte möjligt att säga hur stor del av satsningarna på det finskspråkiga 
beståndet har gjorts med hjälp av statsbidraget för finskt förvaltningsområde. 

Nytt sätt att tala om inköp av medier på finska 
Sammanfattningsvis kan sägas att när det gäller Bibliotek Uppsalas inköp av finsk-
språkig media har tonen i mina intervjuer varit en annan än i de uppsatser som har 
skrivits om verksamheten åren 2004 och 2007. Mina informanter berättar om de 
satsningar som har gjorts och i vissa fall om effekter som satsningarna har skapat. 
Ingen av mina informanter pratar om minskat utlån eller minskat inköp av finsk-
språkig media – något som verkar ha varit väldigt tydligt fokus för samtalen enligt 
uppsatserna från 2004 och 2007.  

Detta kan ses bero på flera saker. Dels verkar mina informanter vara medvetna 
om att jag själv hör till målgruppen för denna verksamhet. Detta syns till exempel 
när barnbibliotekarie 1 förklarar hur de tidigare har tolkat sitt uppdrag: ”vi skulle 
uppfylla lite grann det som ni finsktalande, alla finsktalande skulle komma med 
idéer till oss”.197 Redan det att någon vill skriva en uppsats om denna verksamhet 
kan tyda på ett särskilt intresse för frågan och då känns det kanske inte naturligt att 
hävda i intervjun att intresset för finskspråkig media är lågt. Det är möjligt att 

 
192 KSN-2016-0547. 
193 KSN-2017-1773; KSN-2018-1059. 
194 Informellt samtal med handläggare, 2019-03-13. 
195 Bibliotek Uppsala, utdrag ur ekonomisystemet med projektkod P31013 och objekt 695. 
196 Informellt samtal med handläggare, 2019-03-13. 
197 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
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bibliotekspersonalen pratar om arbetet med finskspråkig media på något annat sätt 
sinsemellan än vad som framkommit i mina intervjuer.  

Först och främst tror jag att det nya sättet att prata om inköp av finskspråkig 
media beror på det finska språkets nya ställning i kommunen och de särskilda upp-
drag och resurser som anslutningen till finskt förvaltningsområde har medfört. Ut-
ifrån mina intervjuer verkar det som att uttalanden om inköp av finskspråkig media 
inte på samma sätt präglas av det marknadsstyrda synsättet eftersom statsbidraget 
för finskt förvaltningsområde har möjliggjort särskilda satsningar utan att den finsk-
talande målgruppens behov har behövt tävla mot andra målgruppers behov. Även i 
Länsbibliotek Uppsalas rapport från 2015 konstateras att i de kommuner i Uppsalas 
län som hör till finskt förvaltningsområde har statliga medel möjliggjort upprust-
ningar av de finska bestånden. Rapporten lyfter fram att arbetet med mångspråks-
medier ses i länets bibliotek i första hand som ett led i integrationsarbetet, inte som 
en självklar service till flerspråkiga invånare. Undantaget är arbetet med finsksprå-
kiga medier där länsbiblioteket ser att minoritetslagen har fått genomslag.198  

Det finska språket i det fysiska biblioteksrummet  
Jag har under våren 2019 besökt fyra av Bibliotek Uppsalas bibliotek, stadsbiblio-
teket, Gottsundabiblioteket, Sävjabiblioteket och Brantingsbiblioteket, för att se om 
och på vilket sätt det finska språket synliggörs i det fysiska biblioteksrummet. 

Finskspråkiga böcker 
Bibliotek Uppsalas största finskspråkiga bestånd finns på stadsbiblioteket, antalet 
finskspråkiga böcker på de andra biblioteken varierar. På stadsbiblioteket är finsk-
språkiga böcker placerade i tre våningar – barnböcker i barnavdelningen en trappa 
ner från entréplan, ungdomsböcker i rummet för unga på entréplan och finskspråkig 
skön- och facklitteratur en trappa upp bland böcker på andra språk än svenska.  

Stadsbibliotekets avdelning för finskspråkig skön- och facklitteratur är relativt 
stor och särskilt har det satsats på skönlitteratur men även facklitteratur och ljud-
böcker finns. Beståndet är en blandning av nya och äldre finskspråkiga böcker.  
Finskspråkiga böcker för barn upp till cirka 12 år är placerade på barnavdelningen 
– bilderböcker i en låg hylla och inne i den så kallade bokbastun199 och böcker för 
åldrar 6–12 år samt faktaböcker för barn i en hylla på yttersidan av bokbastun. Sär-
skilt böcker för barn i skolåldern verkar nya och fräscha, bilderböckerna är tydligare 
en blandning av gamla och nyinköpta böcker. En liten hylla med finska ungdoms-
böcker är placerad i rummet för unga på entréplan. Ungdomsböckerna verkar nyin-
köpta. 

 
198 Hjorton (2015), s. 8, 15. 
199 Barnavdelningens arbete med bokbastun presenteras senare i detta kapitel. 
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Att Bibliotek Uppsala under de senaste åren har satsat på inköp av finsksprå-
kiga böcker syns tydligt även på de mindre bibliotek som besökts. Gottsundabiblio-
teket, Sävjabiblioteket och Brantingsbiblioteket har alla ett nytt och fräscht bestånd 
av finskspråkiga böcker för olika åldrar. De finska hyllorna är olika stora på olika 
bibliotek. Jämfört med böcker på andra språk än svenska syns tydligt att särskilda 
satsningar på just det finskspråkiga beståndet har gjorts. 

Tidningar och tidskrifter 
Stadsbiblioteket har ett brett utbud av finskspråkiga tidskrifter. Biblioteket prenu-
mererar på finska tidskrifter för många olika målgrupper och om varierande teman 
– allt från design, livsstil och hantverk till teknik och analys av aktuella nyheter.200 
Även sverigefinska kulturtidskriften Liekki och Språkrådets finskspråkiga Kieli-
viesti finns i tidskriftshyllan. Vad gäller dagstidningar prenumererar stadsbiblio-
teket på finska Helsingin Sanomat och tvåspråkiga Haparandabladet men inte 
längre till exempel den sverigefinska tidningen Ruotsin suomalainen som stadsbib-
lioteket tidigare har prenumererat på. 

Utbudet av finskspråkiga tidningar och tidskrifter är i dag mångsidigt och kan 
tänkas intressera finskspråkiga läsare i olika åldrar och med olika intressen. Utbudet 
har en stark finsk prägel, biblioteket prenumererar på många tidskrifter och en dags-
tidning som ges ut i Finland. Satsningen på finskspråkiga tidskrifter och tidningar 
är imponerande men den marknadsförs inte i det fysiska biblioteksrummet.  

Särskilda satsningar på barn och unga på stadsbibliotekets barnavdel-
ning 
Stadsbiblioteket har år 2011 byggt en ”finsk bokbastu” på barnavdelningen i sam-
arbete med scenografen Lars-Erik Hedendahl. I samband med invigning av bokba-
stun har den marknadsförts på följande sätt: ”Bokbastu! Invigning. Vi har låtit 
bygga ett litet finskt krypin, en bokbastu för de små barnen. Den rymmer många, 
nya, fina finska böcker och det finns plats att sitta ensam – eller trångt och varmt – 
tillsammans.”201 Bastun kan ses markera det finska språkets särställning, att det 
finska språket får ta plats i det fysiska biblioteksrummet. Barnen kan krypa in i 
bastun, sätta sig på bänken som är täckt med små kuddar av Marimekkotyg och 
bläddra i finska bilderböcker.  

Barnbibliotekarierna berättar om att idén om bokbastun föddes när barnavdel-
ningen fick extramedel för att köpa in finskspråkiga barnböcker. En utmaning var 
dock att det inte fanns plats för de nya böckerna och barnbibliotekarien initierade 
att en del av medlen i stället skulle användas till bokbastun: 

 
200 De finska tidskrifter som stadsbiblioteket 2019 prenumererar på är Avotakka, Image, Taito, Seura, Suomen 
kuvalehti, Tekniikan maailma och Koululainen. 
201 Uppsala stadsarkiv. NVB/SVB. Enheter inom kulturverksamheten. Vol. B3:7. Programblad och informat-
ionsmaterial 2012–2013. 
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Det var egentligen ganska enkelt. Vi ville ha ett ställe där vi kunde ha de här finska böckerna. 
Vi ville ha något som manifesterade det här, att det var finska och vi ville ha en kryp-in. Det är 
något som barnen vill ha, det är alltid positivt. Sen var det att vi ville ha något som kändes 
finskt, då kände vi – bastu. Då kom vi på det här med bokbastu.”202  

Biblioteket fick lov att använda en del av medlen till att bygga en bokbastu.203  
Det verkar inte ha varit helt enkelt att hitta sätt att visa upp den finska kulturen 

i en fysisk form. Biblioteket försökte involvera kommunens finskspråkiga försko-
leavdelning i arbetet men det var inte alltid så lätt för förskolepersonalen att avgöra 
vad som skulle kunna ingå: ”Nån från förskolan ville ha mumin men nån annan sa 
att det inte är finskt, det är ju finlandssvenskt.”204 Biblioteket uttrycker även att de 
har önskat ett närmare samarbete med den finskspråkiga förskoleavdelningen, både 
i arbetet med bokbastun och annars. Att utveckla relationen mellan biblioteket och 
den finska avdelningen nämns som ett område som man gärna skulle vilja ut-
veckla.205  

Bokbastun kan ses främja användning av det finska språket på olika sätt. Bastun 
är ett väldigt konkret exempel på särskilda satsningar som syftar till att främja läs-
ning på finska. Den synliggör det finska språket och vissa aspekter av finsk kultur 
och kan tänkas inspirera till samtal med barnen om till exempel kulturell identitet. 
I dagsläget finns det dock ingen information i biblioteksmiljön eller på bibliotekets 
webbplats om bokbastun eller dess bakgrund så för låntagarna är det kanske inte 
helt lätt att förstå konceptet, att rummet ska föreställa en finsk bastu och innehåller 
böcker just på finska är inte självklart. Bokbastun kan även ses bidra till medveten-
het om det finska språkets särställning i kommunen bland bibliotekspersonalen: 
”Men vi har ju haft en medvetenhet i och med att vi har bokbastun och i och med 
att vi haft ett samarbete med finska föreningen. Att vi har haft det, det har hela tiden 
funnits en medvetenhet, tycker jag.”206  

På stadsbibliotekets barnavdelning finns det finska språket även annars med 
som en naturlig del av utbudet. Förutom finskspråkiga böcker och bokbastun syns 
det finska språket även som ett språk bland många i olika satsningar. Barnavdel-
ningen har till exempel en iPad som barnen för använda och som innehåller olika 
språkutvecklande appar. Även en finskspråkig app ”Aakkospeli lapsille” finns med. 
Barnavdelningen prenumererar även på finska tidskriften Koululainen, en finsk 
motsvarighet till Kamratposten. Barnbibliotekarien berättar att det flerspråkiga 
bokbeståndet synliggörs även för barnen till exempel i samband med sex-
årsvisningar för skolklasser. Då frågar bibliotekarien vilka språk eleverna i gruppen 
pratar och plockar fram böcker på de språken så att barnen får se böcker på sitt 
språk.207 

 
202 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
203 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
204 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
205 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
206 Intervju med barnbibliotekarie 2, 2019-04-25. 
207 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
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Via särskilda satsningar på stadsbibliotekets barnavdelning har Bibliotek Upp-
sala arbetat med att stärka den sverigefinska målgruppens förutsättningar att föra 
över minoritetsspråket till sina barn. Arbetet kan ses ha ett språkrevitaliserande 
syfte och kan även tolkas utifrån ett empowermentperspektiv. Arbetssättet att fråga 
alla förskoleklassare vilka språk de talar ser jag som ett konkret sätt att arbeta med 
empowerment gentemot flerspråkiga barn. Med frågan involverar biblioteksperso-
nalen de flerspråkiga barnen i samtalet och visar för barnen att alla språk är värde-
fulla och kan få plats på biblioteken.  

Trycksaker, samhällsinformation 
I det fysiska biblioteksrummet syns det finska språket även via trycksaker. Ett in-
foblad med grundinformation om Bibliotek Uppsalas verksamhet finns på tre språk: 
svenska, engelska och finska. Bibliotek Uppsala har även ett flerspråkigt infoblad 
om tjänsten Boken kommer.  

I vissa fall är även finskspråkig samhällsinformation tillgänglig via biblioteket. 
På Brantingsbiblioteket finns en hylla med allmän samhällsinformation och inform-
ation till den sverigefinska målgruppen är samlad på en hyllrad. Det finns inform-
ation om kommunens finskspråkiga förskoleverksamhet, om andra språkfrämjande 
insatser för sverigefinska barnfamiljer samt om möjlighet att få använda det finska 
språket i kontakt med Uppsala kommun. Även Internationella Bibliotekets finsk-
språkiga broschyr om vikten av att läsa för barnen på sitt eget modersmål finns i 
hyllan.  

Sävjabiblioteket har i närheten av de finskspråkiga barnböckerna satt upp in-
formation om ett informationspaket om sverigefinska barns språkliga rättigheter 
och om en gratis gåvobok för barn med finskt ursprung. Informationen om språk-
paketet kommer från Uppsala kommun och gåvoboken är Region Uppsalas sats-
ning. Dessa särskilda informationssatsningar som både Uppsala kommun och Reg-
ion Uppsala har gjort är tydliga tecken på försök att arbeta för revitalisering av det 
finska språket. Informationen finns både på svenska och på finska och riktar sig till 
barnfamiljer med finska rötter.208  

Skyltning 
Via skyltning kan biblioteken lyfta fram och synliggöra utbudet samt sprida inform-
ation om bibliotekets verksamhet. Skyltning är en viktig del av biblioteksrummet 
eftersom den kan vara den första kommunikation mellan användaren och biblio-
teket och dess material. Skyltning på minoritetsspråket kan även ses ha flera funkt-
ioner – att signalera att språket är levande och kan användas i vardagliga situationer 

 
208 Uppsala kommuns infoblad med rubriken ”Förälder med finskt ursprung!” och Region Uppsalas infoblad 
med rubriken ”Tvåspråkighet är en rikedom!”. 
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som att benämna platser eller visa placering av material men även att signalera att 
biblioteket är stödjande och respektfull gentemot språkgruppen.209  

Bibliotek Uppsala verkar inte ha ett helt enhetligt sätt att skylta utan vilka texter 
som används i skyltning varierar från bibliotek till bibliotek. Litteratur på andra 
språk än svenska är ofta skyltad med ”böcker på flera språk”, ”olika språk” eller 
”övriga språk”. Om man har kunskaper i svenska är hyllorna med litteratur på andra 
språk enkla att hitta i biblioteksrummet. I hyllan för finskspråkiga böcker kan det 
stå till exempel ”Suomen kieli” (finska språket på finska), ”Finska/Suomi” eller 
”Finska”.  

Redan i början av 1990-talet efterfrågade Henriksson Vasara att det i anslutning 
till bibliotekets finska hylla skulle finnas ”stora tydliga skyltar på finska”.210 I Upp-
sala ser utvecklingsledaren finskspråkig skyltning i biblioteksrummet som en möj-
lig och önskvärd åtgärd för att öka Bibliotek Uppsalas tillgänglighet för den sve-
rigefinska målgruppen. ”Alltså fysiska tillgängligheten ska jag inte säga nånting om 
men alltså språkligt kan det säkert finnas saker att göra, bara alltså skyltning till 
exempel.”211 

Skyltning som tillgängliggör resurserna 
Jag vill via några exempel konkretisera på vilket sätt skyltning kan tillgängliggöra 
bibliotekets resurser gentemot den flerspråkiga eller finskspråkiga biblioteksanvän-
daren. Det första exemplet kommer från Brantingsbiblioteket som tydligt via skylt-
ning informerar om det flerspråkiga bestånd som finns för barn på detta bibliotek. I 
affischen står: ”SPRÅK på Brantingsbiblioteket. Brantingsbiblioteket har barn-
böcker på följande språk förutom svenska: [---] Böcker på andra språk kan vi be-
ställa hit. Fråga personalen!” De 21 språk som finns på biblioteket är listade i affi-
schen. Informationen finns både på svenska och på engelska. Via affischen infor-
merar biblioteket om det bestånd som finns just på detta bibliotek men även om 
böcker som finns på andra bibliotek och kan beställas till Brantingsbiblioteket. 
Detta är ett exempel på hur biblioteken i det fysiska biblioteksrummet kan infor-
mera om resurser som man inte kan se i rummet men som finns i organisationen. 

Ett annat exempel på tillgängliggörande skyltning kommer från stadsbiblio-
tekets barnavdelning. På bokhyllan vid den finska bokbastun finns en skylt där det 
står ”Suomi” med stora bokstäver och ”Finska” med något mindre text. Vid sidan 
av bokbastun finns även en skylt med följande svenskspråkiga text: ”Saknar du en 
finsk barn- eller ungdomsbok? Den kan finnas på ungdomsavdelningen, i magasi-
net, i boktrågen här bredvid eller på ett annat bibliotek. Om vi inte har den, kan vi 
köpa in den. Fråga oss så hjälper vi dig!” Här lyckas man sprida information om att 
finskspråkiga barn- och ungdomsböcker är spridda på olika avdelningar och biblio-
tek, att det som finns i hyllan vid bokbastun inte är hela beståndet. Skylten 

 
209 Roy (2013), s. 10. 
210 Henriksson Vasara (1992), s. 45. 
211 Intervju med utvecklingsledare, 2019-03-15. 
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informerar även om möjligheten att lämna in inköpsförslag. Dessa exempel visar 
att Bibliotek Uppsala på ett medvetet sätt har arbetat med att via skyltning tillgäng-
liggöra ett större utbud än det som finns i det fysiska biblioteksrummet. 

Däremot saknar jag att bibliotekets hela finskspråkiga utbud på ett tydligare sätt 
skulle marknadsföras i det fysiska biblioteksrummet. Stadsbiblioteket har till ex-
empel satsat på finskspråkiga tidskrifter men det generösa utbudet av tidskrifter på 
finska synliggörs inte i anslutning till de finska hyllorna i stadsbibliotekets barn- 
och vuxenavdelningar. Det fysiska biblioteksrummet är även en viktig ingång till 
bibliotekens digitala resurser.212 Bibliotek Uppsala har under de senaste åren satsat 
på finskspråkiga e-böcker och e-ljudböcker genom appen Biblio. Via filmtjänsten 
Cineasterna kan man titta på bland annat finska filmer och via PressReader läsa på 
vissa tidningar och tidskrifter. Ingen information om e-böcker, e-ljudböcker, film-
tjänsten eller digitala tidskrifter finns dock i anslutning till de finska hyllorna på de 
bibliotek som jag har besökt. I arkivmaterialet ser jag att Bibliotek Uppsala har gjort 
svenskspråkiga affischer och infoblad om till exempel användning av e-ljudböcker. 
Materialet sprider information om att biblioteket har e-ljudböcker på fyra språk: 
svenska, finska, engelska och arabiska. Dessa affischer och flyers verkar dock inte 
ha placerats i närheten av det finska beståndet så att de biblioteksanvändare som 
har intresse för det finska språket lätt skulle se dem. Materialet har inte heller över-
satts till finska.  

Skyltning som förvirrar 
Jag vill även lyfta fram några exempel som visar att skyltning eller brist på skylt-
ning kan förvirra eller missleda användaren. Första exemplet213 kommer från Gott-
sundabiblioteket som på ett fint sätt har lyft fram intressanta nyheter från det finska 
beståndet. Böckerna är placerade så att man ser bokomslaget men det finns ingen 
skyltning alls i hyllan där de finska böckerna är placerade. Jag går själv förbi hyllan 
flera gånger utan att förstå att det står just finskspråkiga böcker i hyllan. Hyllan 
bredvid är skyltad med text ”Ny i Sverige – nya böcker på biblioteket”. Är tanken 
att även de finska böckerna är för de som är nya i Sverige? Jag har i så fall inte 
förstått kopplingen och jag tror att jag inte är ensam om att inte identifiera den 
finskspråkiga litteraturen för målgruppen ”ny i Sverige”. En egen skylt med till ex-
empel ”Böcker på finska/Suomalaisia kirjoja” eller ”Nya finska böcker/Uusia       
suomalaisia kirjoja” vore önskvärt för att fånga upp målgruppens uppmärksamhet 
och locka dem till hyllan.  

Ett annat lite liknande exempel är hämtad från Brantingsbiblioteket. Den finska 
hyllan på vuxenavdelningen är uppdelad i två delar med egna knubbtexter på 
finska.214 Min första tanke är att det är mycket trevligt med finskspråkiga texter. Jag 
blir dock lite fundersam när jag ser att biblioteket har satsat på yrkeslitteratur på 

 
212 Björneborg (2017), s. 192, 205, 206. 
213 Se bild 2 i bilaga 2. 
214 Se bild 3 i bilaga 2. 
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finska. Vilka yrken handlar det om i så fall? När jag ser vad som står i hyllan ser 
jag att det som enligt knubbtexten ska vara ”yrkeslitteratur” egentligen är ”facklit-
teratur”. När jag tittar närmare på knubbtexten ser jag även att texten är inte bara 
innehållsmässigt utan även språkligt felaktig. Det står: ”Suomen kieliset ammatti-
kirjallisuus” och ”Finska fackböcker” Den direkta översättningen av den finsksprå-
kiga texten skulle dock bli: ”Svensk språkiga yrkeslitteratur” med särskrivning, ad-
jektiv i fel form och ”yrkeslitteratur” i stället för ”facklitteratur”. Det är möjligt att 
finskspråkiga biblioteksanvändare reagerar som jag gjorde först, att man blir glad 
att se knubbtexter på finska och tittar inte närmare på texten. Det är dock även möj-
ligt att användaren blir missledd, inte tittar på hyllan för att man inte är intresserad 
av yrkeslitteratur på finska, eller blir irriterad för att knubbtexten inte är gramma-
tiskt korrekt.  

Varför är det viktigt med korrekt språk? Det visar respekt. Frågan blir lätt större 
än den lilla texten i bibliotekshyllan eftersom den speglar maktförhållandena och 
språkets status i samhället. Dagens Nyheters tidigare korrekturchef Catharina 
Grünbaum har lyft fram hur detta syns i svenska journalistens arbete och i svensk 
media: ”Medan många noga tar reda på hur personer och platser inom det engelsk-
språkiga området rätt ska skrivas blir det ofta fel på till exempel Suomi (det finska 
namnet på Finland) och på personnamn som Martti och Leena.”215 Som läsfräm-
jande institution kan biblioteken sträva efter att vara ett föredöme och se till att de 
minoritetsspråkiga texterna i biblioteksrummet är korrekta. Detta behöver inte alltid 
kräva personal som kan språket, till exempel korrekta knubbtexter på finska finns 
tillgängliga via Internationella Bibliotekets webbplats.216 

Uppföljning och efterfrågan 

Utlån av medier på de nationella minoritetsspråken 
Jag har i samband med intervjuerna och i informella samtal med bibliotekspersona-
len ställt frågor om arbetets uppföljning och om befintlig statistik. Det är dock svårt 
att få tillgång till statistik som gäller utlån av medier på de nationella minoritets-
språken. Inga särskilda uppföljningar verkar ha gjorts inom biblioteksorganisat-
ionen kopplat till de nationella minoritetsspråken. Utlåningsstatistiken har inte hel-
ler efterfrågats från kommunledningskontoret eller kulturförvaltningen. Utlån av 
medier på de nationella minoritetsspråken finns med i den befintliga statistik som 
har gjorts om utlån av medier på alla språk. Statistik finns inte gällande en längre 

 
215 Grünbaum (2008). 
216 Internationella bibliotekets webbplats > För bibliotek > Mallar, skyltar och broschyrer > Knubbtexter. 
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tidsperiod.217 Stadsbibliotekets barnavdelning har följt upp utlån av medier på alla 
språk men uppgifterna har inte sparats.218  

Den statistik som jag har fått tillgång till gäller antalet utlån på stadsbiblioteket 
i Uppsala under tre års tid mellan november 2015 och november 2018. Stadsbiblio-
teket är endast ett av Uppsalas bibliotek och statistiken visar därmed inte antalet 
utlån i hela kommunen. Stadsbiblioteket är dock särskilt intressant för denna upp-
sats eftersom det är där det största finska bokbeståndet finns och där största delen 
av finskspråkig programverksamheten har anordnats. Statistiken presenteras i bi-
laga 1. 

Utlåningsstatistik gällande stadsbibliotekets medier på de nationella minoritets-
språken visar att utav medier på dessa språk lånas finskspråkiga medier mest. Utlå-
ning av finskspråkig barn- och vuxenmedia är relativt stor men varierar under denna 
period lite från år till år.219 Mest utlån har varit under första året av denna tidsperiod. 
Antal utlån av medier på andra nationella minoritetsspråk än finska är få men de 
finns. Under de senaste åren har medier på samtliga nationella minoritetsspråk år-
ligen lånats på stadsbiblioteket i Uppsala.  

Med tanke på revitalisering av de nationella minoritetsspråken visar utlånings-
statistiken flera positiva tendenser. Barnmedia på finska lånas fortfarande ganska 
flitigt. Antal utlån av barnmedia på andra nationella minoritetsspråk än finska visar 
en tydlig positiv trend under denna period – det totala antalet utlån av barnmedia 
på dessa språk ökas från 9 under första året till 103 under sista året av tidsperioden. 
Även antal lån av vuxenmedier på andra nationella minoritetsspråk än finska ökar 
under denna tidsperiod. 220 Kulturrådet har redan 2001 konstaterat att de nationella 
minoriteterna befinner sig i långt gångna stadier av språkbytesprocesser där många 
förlorat minoritetsspråket och helt övergått till att använda svenska.221 Med denna 
bakgrund är det stort att medier på alla nationella minoriteter lånas på stadsbiblio-
teket i Uppsala och att intresset för medier på andra nationella minoritetsspråk än 
finska växer.  

Uppföljning av antal utlån av finskspråkig vuxenmedia 
Någon generell statistik som skulle visa antal utlån per språk i hela Bibliotek Upp-
salas verksamhet verkar inte finnas. Inte heller statistik som skulle kunna möjlig-
göra att till exempel utlån av finskspråkig media skulle kunna följas över tid (både 
innan och efter de senaste årens satsningar på beståndet). Utlåningsstatistik kan ty-
värr inte heller skapas långt efter eftersom statistiken visar antalet utlån gällande 
det bestånd som finns i biblioteken just nu. Om böcker till exempel har gallrats och 

 
217 Informellt samtal med bibliotekarie 1, 2019-03-19. 
218 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
219 Se tabell 2 i bilaga 1. 
220 Se tabell 3 i bilaga 1. 
221 Paulin (2001), s. 45. 
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man försöker få statistik flera år tillbaka i tiden blir statistiken inte pålitlig.222 Därför 
är det inte möjligt att analysera de satsningar som gjorts på det finskspråkiga be-
ståndet genom att titta hur det har påverkat antalet utlån.  

Tünde Blomqvist har i sin uppsats från 2007 undersökt Bibliotek Uppsalas ar-
bete med medieförsörjning på andra språk än svenska. Blomqvist har fokus på vux-
enmedia. En av hennes informanter berättar att det inte prioriteras några språk på 
stadsbiblioteket men att arabiska, persiska och ryska är ”de allra största språken”.223 
Stadsbiblioteket har därför satsat mest på media på dessa språk. Det är lite svårt att 
tolka vad Blomqvists informant menar med ”de allra största språken”. I biblioteks-
sammanhang kan språken fördelas till olika grupper – förutom nationella minori-
tetsspråk kan även de nordiska språken och de så kallade skolspråken hanteras se-
parat. Ett exempel på detta är Internationella biblioteket i Stockholm som har haft 
som uppdrag att komplettera Sveriges folkbiblioteks egna bestånd av litteratur och 
dokument på andra språk än svenska med undantag de nationella minoritetsspråken, 
de nordiska språken samt engelska, franska och tyska.224 Det är därför möjligt att 
Blomqvists informant inte nämner skolspråken som engelska, som självklart är 
stora, utan uttalar sig snarare om de språk som uppfattas som invandrarspråk i Sve-
rige. 

Enligt utlåningsstatistiken för stadsbiblioteket i Uppsala under perioden mellan 
november 2017 och november 2018 har media på skolspråken engelska och franska 
lånats mest under denna period. Även de språk som Blomqvists informanter tio år 
tidigare nämnde som ”allra största” finns med på listan men intressant för denna 
uppsats är att utlån av vuxenmedia på finska är på listan efter persiskan och arabis-
kan och före till exempel spanska, tyska och ryska. 225 Även enligt Uppsala länsbib-
lioteks rapport upplever länets bibliotek att de största språken är finska och ara-
biska.226 Är detta något nytt? Ingen av uppsatserna från början av 2000-talet har lyft 
fram de finsktalande som en av de största språkgrupperna eller media på finska som 
en av de mest lånade på biblioteken i Uppsala. Det är dock svårt att säga något 
säkert om den eventuella utvecklingen av utlån av vuxenmedier på finska eftersom 
utvecklingen inte har följts upp. Det finns ingen utlåningsstatistik att jämföra dessa 
siffror med. 

En större efterfrågan gällande finskspråkig barnmedia 
Det är svårare än vad jag från början trott att få svar från informanterna gällande 
efterfrågan och om de kan se att arbetet med finskt förvaltningsområde har lett till 
en större efterfrågan från den sverigefinska minoriteten. Bibliotekschefen svarar att 
han inte känner till att det skulle ha hänt men lägger till att han inte har arbetat på 

 
222 Informellt samtal med bibliotekarie 2, 2019-03-19. 
223 Blomqvist (2007), s. 65. 
224 Internationella bibliotekets webbplats > Om oss > Vår verksamhet. 
225 Se tabell 4 i bilaga 1. 
226 Hjorton (2015), s. 8. 
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Bibliotek Uppsala särskilt länge.227 Kulturstrategen vet inte heller om arbetet har lett 
till en större efterfrågan på biblioteken.228 

Den verksamhet som verkar ha enklast att svara på frågan är barnavdelningen 
på stadsbiblioteket. Barnbibliotekarien som tidigare har varit ansvarig för inköp av 
finskspråkig barnlitteratur ser att arbetet har lett till en ökad efterfrågan från den 
sverigefinska målgruppen. När jag frågar om detta har varit en överraskning svarar 
hon på följande sätt: ”Ja, det tycker jag. Alltså att det blev en så stor efterfrågan. 
Efter att vi tittade på utlåningsstatistiken. […] Att det faktiskt är så pass mycket. 
Och alla de här, jag har ju köpt de här böckerna, jag har tagit emot dem. Jag ser att 
de är slitna. Det är roligt.”229  

Barnavdelningen har följt upp utlåningsstatistik gällande medier på alla språk 
men tyvärr har inte analysen eller statistiken sparats.230 Jag har haft tillgång till 
samma typ av statistik för barnmedia som gällande vuxenmedia. När det gäller utlån 
av barnmedia på andra språk än svenska på stadsbiblioteket är utlån av medier på 
finska i den nyaste statistiken gällande perioden mellan november 2017 och novem-
ber 2018 på tredje platsen efter engelska och arabiska.231  

Barnbibliotekarierna ser att arbetet med den sverigefinska minoritetens språk 
och kultur har under åren som kommunen hört till finskt förvaltningsområde blivit 
”lite mer självklar del” av verksamheten.232 Ett medvetet arbete med flerspråkighet 
har gynnat även den finsktalande gruppen:  

Jag tror faktiskt att det gör mycket att vi har ett utbud, det gör jättemycket. Vet man att det finns 
finska, då början man kanske även fråga nästa gång. Nu har jag jobbat med alla språken, då var 
ju filosofin att visar man, här har vi tre böcker ni kan fråga efter mer. När vi har sexårsvisningar 
så har vi som en sån del där vi frågar, kan du något annat språk. […] Det gör att de får synas. 
Och det är nästan alltid någon som kan finska, tycker jag.233  

På köpet har bibliotekspersonalen fått kunskap om språken i lokalsamhället och 
även de språk som inte från början har varit synliga, som till exempel finskan, har 
fått möjlighet att synas. 

Bibliotek Uppsalas programverksamhet  

Aktiviteter för sverigefinska barn och unga 
Enligt Kulturrådet är en självklar förutsättning för de nationella minoritetsspråkens 
överlevnad i Sverige att de förs över till barn och ungdomar. Viktigt är därmed att 

 
227 Intervju med bibliotekschef, 2019-04-02. 
228 Intervju med kulturstrateg, 2019-04-03. 
229 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
230 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
231 Se tabell 5 i bilaga 1. 
232 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
233 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 



 

 64 

skapa ett för barnen och ungdomarna attraktivt kulturutbud.234 Finskspråkiga sago-
stunder är en återkommande aktivitet och de anordnas kontinuerligt från hösten 
2010 till och med hösten 2018 i samarbete med den lokala sverigefinska föreningen. 
Finskspråkiga sagostunder har kommit igång redan första året då kommunen har 
hört till finskt förvaltningsområde och samarbetet har börjat med att Sverigefinnar-
nas språk- och kulturförening i Uppsala har kontaktat biblioteket och velat samar-
beta kring sagostunder.235 Finskspråkiga sagostunder har anordnats även i samband 
med några evenemang – till exempel invigningen av bokbastun år 2012 och invig-
ningen av Muminutställningen hösten 2014 samt under en sverigefinsk litteratur-
mässa hösten 2015. Finskspråkiga sagostunder har anordnats även på Sävjabiblio-
teket under hösten 2017.236 

Förutom sagostunderna har Bibliotek Uppsala anordnat finskspråkiga barntea-
terföreställningar under 2011, 2014 och 2018 på stadsbiblioteket. Målgruppen har 
varit barn i antingen förskole- eller skolålder. I vissa fall har den finska förskoleav-
delningen bjudits in till biblioteket för att se en finskspråkig föreställning och ibland 
har biblioteket bjudit in den sverigefinska föreningens barngrupper till föreställ-
ningarna.237 Största delen av aktiviteter för sverigefinska barn har anordnats på 
stadsbiblioteket. Sagostunderna har haft varierande antal deltagare, i början flera 
och under sista terminen hösten 2018 få. Sagostunderna har därför pausats.238 Enligt 
barnbibliotekarierna har teaterföreställningarna deltagits av cirka 15–20 personer.239  

Några barnteaterföreställningar har anordnats även på andra bibliotek, då har 
föreställningarna varit tvåspråkiga. En tvåspråkig dockteaterföreställning har an-
ordnats på Storvretabiblioteket under hösten 2014 i samarbete med Länsbibliotek 
Uppsala och en Kalevalaföreställning med finska inslag har under hösten 2016 an-
ordnats på Gottsundabiblioteket.240 

Bibliotek Uppsala har även gjort vissa försök att erbjuda riktade aktiviteter för 
sverigefinska ungdomar. Det har dock inte varit helt enkelt att nå ut till denna mål-
grupp. Kulturstrategen berättar om de ungdomsaktiviteter som biblioteket har an-
ordnat under våren 2018 på följande sätt: ”Vi har ju haft det här Fika på finska-
projektet för ungdomar. Vi har en väldigt bra ungdomsbibliotekarie och de har ju 
försökt. Det kom några ungdomar och de har fortsatt, det kom ingen, det kom ingen 
och till slut sa vi att då är det inte ett rätt grepp.”241 Efter satsningen har frågan om 
ungdomsaktiviteter diskuterats och man har landat i att det kanske är för känsligt 
för ungdomar att komma till specifika aktiviteter för just sverigefinska ungdomar 

 
234 Paulin (2001), s. 18. 
235 Intervju med barnbibliotekarie 2, 2019-04-25. 
236 Uppsala stadsarkiv. NVB/SVB. Enheter inom kulturverksamheten. Vol. B3:7. Programblad och informat-
ionsmaterial 2012–2013. 
237 Intervju med barnbibliotekarie 1 och 2, 2019-04-25. 
238 Intervju med barnbibliotekarie 2, 2019-04-25; intervju med utvecklingsledare, 2019-03-15. 
239 Intervju med barnbibliotekarie 1 och 2, 2019-04-25. 
240 Uppsala stadsarkiv. NVB/SVB. Enheter inom kulturverksamheten. Vol. B3:8. Programblad och informat-
ionsmaterial 2014; Bibliotek Uppsala. Kulturnämnden. Vol. F32. Handlingar: program och utställningar 2016. 
241 Intervju med kulturstrateg, 2019-04-03. 
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och biblioteket har i stället satsat på andra åldersgrupper.242 Läsfrämjande aktiviteter 
– till exempel läsecirklar – för sverigefinska barn och unga har önskats av det sve-
rigefinska samrådet men hittills har biblioteket inte arbetat med detta. Barnbiblio-
tekarien berättar att det beror på att biblioteket inte har finsktalande personal.243 

Flera av Bibliotek Uppsalas aktiviteter för sverigefinska barn och unga kan ses 
ha ett språkrevitaliserande syfte. Evenemangen möjliggör för barn att utveckla sina 
kunskaper i minoritetsspråket. De signalerar för barnen att minoritetsspråket kan 
användas även utanför familjen, i offentliga platser och att man kan ha nytta av 
språket. Dessa aspekter är väsentliga för långsiktigt bevarande av minoritetssprå-
ket.244 När jag frågar barnbibliotekarier om bibliotekets arbete med revitalisering är 
de dock osäkra och upplever att de inte har tillräckliga kunskaper om språkrevitali-
sering. ”Där har vi för lite kunskap. Även om vi har vi har pratat om det och vi har 
lyssnat på mycket.”245 

Läs- och litteraturfrämjande aktiviteter med koppling till det finska 
språket 
Något nytt i Bibliotek Uppsalas programutbud under 2010-talet är finskspråkiga 
läsfrämjande aktiviteter, såsom författarkvällar och läsecirklar. Finskspråkiga för-
fattarkvällar har anordnats årligen mellan åren 2011 och 2017. Författarna har varit 
till viss del författare från Finland; Rosa Liksom besökte Uppsala år 2012, Katja 
Kettu 2013, Riikka Pelo 2014, Tuomas Kyrö 2015 och Pajtim Statovci 2016.246 
Dessa författarkvällar med författare från grannlandet har anordnats i samarbete 
med Finlandsinstitutet i Stockholm.247 Eftersom författarkvällarna har varit finsk-
språkiga har de även marknadsförts först och främst på finska. I många fall har den 
finskspråkiga informationen kompletterats med en kort text på svenska. 

Bibliotek Uppsala har även satsat på författarkvällar med sverigefinska förfat-
tare. Det kan finnas en särskilt vikt i att biblioteken lyfter fram litteratur som skrivs 
på minoritetsspråket i Sverige för att visa upp språkets användningsområden. Satu 
Gröndahl har påpekat att för många författare som tillhör nationella minoriteter 
tycks erövrandet och användningen av det egna minoritetsspråket utgöra ett uttryck 
för fullt medborgarskap i det svenska samhället.248 Bibliotek Uppsala har anordnat 
en författarkväll med Paula Vartiainen år 2011 och med Tiina Laitila Kälvemark år 
2017.  

 
242 Intervju med kulturstrateg, 2019-04-03. 
243 Intervju med barnbibliotekarie 2, 2019-04-25. 
244 Hyltenstam, Stroud & Svonni (1999), s. 92. 
245 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
246 Uppsala stadsarkiv. NVB/SVB. Enheter inom kulturverksamheten. Vol. B3:7–8. Programblad och inform-
ationsmaterial 2012–2014; Bibliotek Uppsala. Kulturnämnden. Vol. F31-32. Handlingar: program och utställ-
ningar 2015 och 2016. 
247 Intervju med utvecklingsledare, 2019-03-15. 
248 Gröndahl (2002b), s. 60. 
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Tiina Laitila Kälvemark har även medverkat i evenemanget ”Det skrivna ordet: 
Sverigefinsk litteratur under 40 år” som har ägt rum i december 2015 på stadsbib-
lioteket. Evenemanget har varit ett samarbete mellan Bibliotek Uppsala, Föreningen 
för sverigefinska skribenterna, Uppsala kommun, Språkrådets Kielineuvosto och 
Sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala. I pressmeddelandet förklaras 
att evenemanget anordnas för att uppmärksamma att flera sverigefinska kulturför-
eningar och finskspråkiga tidskrifter fyller 40 år. Evenemanget har även startat en 
finsk språkmånad på Uppsalas bibliotek – under en månads tid har biblioteken lyft 
fram finska författare, finsk litteratur och det finska språket för att sprida informat-
ion om bibliotekens flerspråkiga bestånd. I pressmeddelandet förklaras att biblio-
teket har litteratur på 60 språk i sina hyllor, både för vuxna och barn samt internat-
ionella tidningar och tidskrifter på biblioteken och digitalt via databaser och via 
språkmånaden vill biblioteket sprida information om dessa möjligheter.249  

Bibliotek Uppsala har sedan 2010 anordnat en finskspråkig läsecirkel i samar-
bete med Sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala. Information om 
läsecirkeln verkar ha spridits först och främst via föreningen och kommunens finsk-
språkiga webbsidor, i Bibliotek Uppsalas informationsmaterial syns denna läsecir-
kel inte alls. På kommunens finskspråkiga webbplats hittar jag information om att 
läsecirkeln under våren 2019 har varit fullbokad.250 En finskspråkig feministisk 
läsecirkel har startats på stadsbiblioteket under hösten 2018 och den syns i biblio-
tekets programblad under våren 2019.  

Det kan finnas praktiska anledningar som förklarar varför information om 
finskspråkiga läsecirklar endast har funnits i ett av Bibliotek Uppsalas programblad, 
i det för våren 2019. Kanske har läsecirklarna varit så populära att de har varit full-
bokade och därför inte har behövt marknadsföras i programbladen? Om detta är 
fallet har biblioteket missat chansen att inventera om behovet av finskspråkiga 
läsecirklar kan vara större än dessa två grupper. Bibliotek Uppsala verkar under de 
första åren ha satsat på samarbete kring finskspråkiga läsecirklar men inte på mark-
nadsföring av dem via sina kanaler. För den som läser Bibliotek Uppsalas program-
blad har finskspråkiga läsecirklar inte varit synliga förrän under våren 2019.  

Kunskapshöjande aktiviteter om informationsteknik och biblioteks-
verksamhet 
När man går igenom Bibliotek Uppsalas informationsmaterial är det lätt att se under 
vilken period biblioteket har haft finskspråkig personal. Finskspråkig IT-
handledning är en av de aktiviteter som har erbjudits när biblioteket har haft finsk 
språkkompetens. Under hösten 2011 har IT-handledning erbjudits på finska på två 
stadsdelsbibliotek: Gottsundabiblioteket och Sävjabiblioteket, fyra tillfällen på 
båda biblioteken. Under hösten 2013 har finskspråkig IT-handledning erbjudit på 

 
249 Bibliotek Uppsala. Kulturnämnden. Vol. F31. Handlingar: program och utställningar 2015. 
250 Uppsala kommuns webbplats > Suomeksi (finska) > Kulttuuria ja aktiviteetteja. 
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stadsbiblioteket varje torsdag. Den finsktalande bibliotekarien har varit på plats på 
bibliotekets IT-torg och handlett och svarat på frågor gällande datoranvändning och 
Internet.251 Under våren 2014 informerar Bibliotek Uppsala i sitt programblad om 
möjligheten till gratis IT-handledning. Servicen marknadsförs med följande text: 

Behöver du hjälp med att komma igång med datorn, släktforskning, e-böcker eller något annat? 
På Gottsundabiblioteket kan du kostnadsfritt boka individuell IT-handledning. Handledningen 
pågår högst 1 timme. Du kan endast boka handledning för en tjänst i taget för ett tillfälle. Du 
kan även få IT-rådgivning på tagalog, cebuano, kurdiska, persiska, finska, ryska, arabiska och 
engelska. Anmälan till Gottsundabiblioteket för att boka en tid.252 

Samma vår anordnas även kunskapshöjande aktiviteter om bibliotekens verksam-
het. I det nyrenoverade Gottsundabiblioteket har hållits visningar på svenska, 
finska, tagalog/cebuano, kurdiska och arabiska för att underlätta för användarna att 
hitta i den nya biblioteksmiljön. I samband med det sverigefinska litteraturevene-
manget i december 2015 har erbjudits handledning i hur man söker finskspråkig 
litteratur.253 

Folkbildande aktiviteter 
Under 2010-talet blir aktiviteter som lyfter fram de nationella minoriteternas kultur, 
språk och historia fler och fler på biblioteken i Uppsala. Alla fem nationella mino-
riteter uppmärksammas, jämfört med 2000-talet då aktiviteter om till exempel tor-
nedalingar och meänkieli inte gick att hitta i Bibliotek Uppsalas programverksam-
het. Bibliotek Uppsalas aktiviteter börjar under 2010-talet också få ett tydligt mi-
noritetspolitiskt syfte. Många av programpunkterna kan ses syfta till att informera 
minoriteterna och majoritetssamhället om de nationella minoriteternas särställning. 
Aktiviteterna beskrivs i programbladen med formuleringar om minoriteternas ”tio-
åriga status som nationell minoritet” och om minoritetsgruppernas rättigheter. Sär-
skilt i början av 2010-talet har en del av aktiviteterna syftat till att konkretisera den 
nya minoritetsställningen: ”Uppsala kommun är sedan januari 2010 förvaltnings-
område för finska. Vad innebär det för den finsktalande minoriteten?” står det i 
bibliotekens programblad år 2011 om aktiviteten ”Finska och finskhet förr och 
nu.”254 

Nytt i Bibliotek Uppsalas programutbud under 2010-talet är att de nationella 
minoriteterna på ett tydligt sätt lyfts fram som en del av Sveriges historia och de 
nationella minoriteternas högtidsdagar börjar uppmärksammas med aktiviteter. 

 
251 Uppsala stadsarkiv. NVB/SVB. Enheter inom kulturverksamheten. Vol. B3:7. Programblad och informat-
ionsmaterial 2012–2013. 
252 Uppsala stadsarkiv. NVB/SVB. Enheter inom Kultur. Vol. B3:8. Affischer, trycksaker och programblad 
2014. 
253 Uppsala stadsarkiv. NVB/SVB. Enheter inom Kultur. Vol. B3:8. Affischer, trycksaker och programblad 
2014; Bibliotek Uppsala. Kulturnämnden. Vol. F31. Handlingar: program och utställningar 2015. 
254 Uppsala stadsarkiv. NVB/SVB. Enheter inom kulturverksamheten. Vol. B3:6. Affischer och trycksaker 
2010–2011. 
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Sverigefinnarnas dag har år 2019 uppmärksammats med ett evenemang på stads-
biblioteket om skogsfinnar. I fokus har varit att både sprida kunskap om den tidigare 
finsktalande befolkningen i Sverige men även att koppla temat till lokalsamhället.255 
Skogsfinnar har synliggjorts även år 2011 på Bälingebiblioteket när etnologen 
Maud Wedin har föreläst med rubriken ”Med eld, trolldom och sisu” om den skogs-
finska kolonisationen under 1500- och 1600-talet. Enligt affischen är detta ”en 
spännande men mindre välkänd del av vår historia”.256 Den här typen av folk-
bildande aktiviteter kan ses vara i linje med den nya inriktningen för kulturarvspoli-
tiken som utgår ifrån en förståelse av ”kulturarvet som rymmer olika erfarenheter 
och perspektiv som en del av det gemensamma kulturarvet”.257 Tidigare har kultur-
arv formulerats i nationalismens anda för att stärka idén om en enad nation och ett 
folk med en gemensam historia och kultur.258 Dagens kulturarvspolitik kan nästan 
ses hävda det motsatta, den ska visa ”att Sverige är ett land som består av alla oss 
som bor här, oavsett vilka språk vi talar och vilka berättelser vi bär med oss”.259 
Anledningen till att kulturarvsinstitutioner ska bidra till att förmedla tidigare un-
danträngda berättelser är först och främst att ”vi alla tillsammans ska förstå oss och 
vårt samhälle bättre”.260 

Ahlryd, Vigur och Hansson konstaterar att det är rimligt att folkbiblioteken er-
bjuder en regelbunden verksamhet som introducerar, presenterar och integrerar mi-
noriteternas existens i den svenska identiteten och självbilden:  

Detta arbete ska inte bara riktas gentemot minoritetsgrupperna själva, utan än mer mot majori-
tetssamhället. Först när detta blir gjort kan biblioteken sägas fylla den roll som dels minoritets-
lagstiftningen ger vid handen, dels den demokratifrämjande roll som biblioteken av hävd upp-
rätthållit genom att lyfta fram minoritetssynpunkter och alternativa förhållningssätt. Att med-
vetandegöra majoritetsbefolkningen på de nationella minoriteternas särarter och villkor är ett 
viktigt demokratiskt arbete som i hög grad kan bidra till att stärka och utveckla dessa gruppers 
ställning i det svenska samhället.261 

Bibliotekens arbete med att öka kunskapen och förståelsen för minoriteterna kan 
ses som en naturlig del av folkbibliotekens demokratiska uppdrag och folkbildande 
roll. Joacim Hansson har skrivit om folkbibliotekets roll som ”fostrande institution” 
och förklarat att arbetet syftar till att ”öka människors medvetenhet om varandras 
levnadsvillkor” och att kunna ge människor ”en bättre överblick över det samhälle 
som håller på att skapas”.262 Även om dessa beskrivningar inte särskilt har syftat till 
att beskriva bibliotekens roll i det minoritetspolitiska arbetet, tycker jag att det för-
klarar vissa centrala delar även av detta uppdrag.  

 
255 Bibliotek Uppsalas programblad för våren 2019. 
256 Uppsala stadsarkiv. NVB/SVB. Enheter inom kulturverksamheten. Vol. B3:6. Affischer och trycksaker 
2010–2011; Bibliotek Uppsala.  
257 Prop. 2016/12:116, s. 75. 
258 Bohman (2005), s. 199. 
259 Prop. 2016/17:116, s. 75. 
260 Prop. 2016/17:116, s. 70. 
261 Ahlryd, Vigur och Hansson (2010), s. 30. 
262 Hansson (1995), s. 139. 
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Arbetets betydelse ur ett minoritetspolitiskt perspektiv 
Minoritetspolitikens delområden är diskriminering och utsatthet, inflytande och 
delaktighet samt språk och kulturell identitet. Bibliotek Uppsalas arbete med den 
sverigefinska minoriteten visar att biblioteket under 2010-talet har arbetat med 
samtliga delområden. 

Bibliotek som minoritetsspråkig domän 
I Uppsalas fall kan tydligt ses att bibliotekens finskspråkiga läsfrämjande aktiviteter 
kan kopplas till kommunens nya roll som finskt förvaltningsområde. Den här typen 
av aktiviteter saknas i Bibliotek Uppsalas programverksamhet under 2000-talet 
men snart efter kommunens anslutning till finskt förvaltningsområde år 2010 kom-
mer de igång. Användning av det finska språket blir nu en kommunal angelägenhet 
och finskspråkiga kulturaktiviteter blir ett led i arbetet för att skydda och främja 
språket lokalt.  

Både minoritetsspråkiga aktiviteter och annan programverksamhet som syftar 
till att revitalisera det finska språket i Sverige bidrar till att möjliggöra för minori-
teten att använda, behålla och utveckla sina kunskaper i minoritetsspråket. Bibliotek 
Uppsalas programverksamhet har haft ett minoritetsspråkfrämjande syfte och pro-
gramverksamhet på finska har anordnats för barn, unga och vuxna. Elenius och 
Ekeberg konstaterar att individens vilja att använda minoritetsspråket i det offent-
liga livet beror på flera orsaker varav en är språkets användbarhet i samhället, att 
det finns domäner där minoritetsspråket talas och hörs.263 För att minoritetsspråket 
ska kunna leva sida vid sida med majoritetsspråket krävs det att det finns personer 
som har kunskaper i minoritetsspråket men även att det finns möjligheter och vilja 
att använda minoritetsspråket. Allt detta ska finnas samtidigt – det räcker till exem-
pel inte att det finns kunskaper i språket och vilja att använda det om det inte finns 
några domäner där språket kan användas.264 

Via ett brett utbud av finskspråkig media har Bibliotek Uppsala skapat förut-
sättningar för de finsktalande att använda, behålla och utveckla sin finska. Via 
finskspråkig programverksamhet har Bibliotek Uppsala blivit en domän där mino-
ritetsspråkstalare får möjlighet att höra och prata sitt språk och få inspiration kring 
läsande på sitt minoritetsspråk. Även om aktiviteter endast håller några timmar åt 
gången är deras existens en viktig signal från biblioteket till minoriteten att minori-
tetsspråket kan användas och får ta plats i det offentliga rummet. När jag frågar 
bibliotekschefen vad som skulle ha saknats i Uppsala om Bibliotek Uppsala inte 
hade deltagit i kommunens arbete med finskt förvaltningsområde svarar han: 

 
263 Elenius & Ekenberg (2002), s. 55. 
264 Huss (2018), s. 346. 
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Ja, då skulle det inte finnas medier, det skulle inte finnas programaktiviteter. Det är nog de 
viktigaste. Det skulle inte ha funnits bokcirklar, det skulle inte ha funnits en mötesplats. Det är 
en mötesplats, att man kan komma till biblioteket och ha läsecirkel.265 

Utvecklingsledaren ser att finskspråkiga verksamheter spelar en viktig roll för det 
finska språkets överlevnad: ”Det är himla viktigt att vi ser till att de här domänerna 
finns där man kan höra, där man kan prata språket för de är så få i Sverige i dag.”266  

Arena för sverigefinska berättelser 
Bibliotek Uppsala har i sin programverksamhet under 2010-talet tydligt lyft fram 
sverigefinska röster och berättelser. Sverigefinska författare och andra kulturprofi-
ler har bjudits in till biblioteket för att berätta om sina erfarenheter av att växa upp 
i Sverige med finsktalande föräldrar eller sina erfarenheter som finska krigsbarn, 
om identitetsfrågor och om förlusten av sitt minoritetsspråk. Den här typen av akti-
viteter kan ses synliggöra individens erfarenheter som många i majoritetssamhället 
kanske inte känner till men som många med samma bakgrund delar. Som antologin 
Finnjävlar, som under våren 2017 har presenterats via ett panelsamtal på stadsbib-
lioteket, sammanfattar kan nutida sverigefinska erfarenheter handla till exempel om 
klass och klassresor, diskriminering, motstånd, stolthet, skam och kampen för själv-
känsla.267 Ett annat exempel på identitetsfrågor som aktiviteterna har kunnat lyfta 
fram är Mirja Palos och Charissa Martinkauppis föreställning som under våren 2017 
har spelats i Gottsunda. Föreställningen beskrivs i affischen såhär: ”Språklös, 
gränslös, fabulous. En sverigefinsk identitetskatastrof. […] Får man kalla sig sve-
rigefinne utan att kunna finska? Kan man hävda sin finskhet om ens släkt bott i 
Sverige i generationer? Varför är finska så jäkla fult?”268 

Biblioteken kan även via sitt bestånd lyfta fram minoritetens erfarenheter och 
perspektiv. Biblioteken kan stärka de individer som hör till en minoritet genom att 
tillhandahålla litteratur som beskriver minoritetens erfarenheter. Gunnare har kon-
staterat att det är viktigt att biblioteken inte bara värnar om att tillhandahålla litte-
ratur som är skriven på minoritetsspråken utan att man även tillhandahåller svensk-
språkig litteratur som människor kan identifiera sig med utifrån sitt tvåspråkiga och 
minoritetskulturella perspektiv.269  

Att minoritetens erfarenheter synliggörs i bibliotekens utbud och i det offent-
liga rummet kan ge möjlighet för andra med samma bakgrund att reflektera över 
sina erfarenheter i förhållande till större samhälleliga strukturer. Många sverigefin-
nar har som resultat av svenska statens assimilationspolitik helt eller delvis förlorat 
sitt minoritetsspråk. Om assimilationspolitiken och dess påverkan på individer inte 
diskuteras och lyfts fram är ett förlorat språk ett personligt misslyckande som 

 
265 Intervju med bibliotekschef, 2019-04-02. 
266 Intervju med utvecklingsledare, 2019-03-15. 
267 Finnjävlar (2016). 
268 Bibliotek Uppsala. Kulturnämnden. Vol. F33. Handlingar: program och utställningar 2017. 
269 Gunnare (2012), s. 60. 
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individer lätt känner skam eller skuldkänslor inför. Bibliotekens arbete med den här 
typen av aktiviteter kan tolkas som empowerment – att biblioteken arbetar med att 
stärka minoritetsgruppen. Via aktiviteter kan biblioteken skapa en medvetenhet hos 
en individ eller en grupp om sambandet mellan den egna livssituationen och de 
samhälleliga förhållandena och att det finns flera som delar samma erfarenheter och 
problem.270 

Firandet av gemensamma högtider kan ses som ett viktigt sätt för minoriteter 
att uttrycka en språklig eller etnisk särart.271 Bibliotek Uppsala har i sin program-
verksamhet uppmärksammat till exempel sverigefinnarnas som firas den 24 febru-
ari. Dagen är initierad av den sverigefinska minoriteten och finns i Svenska Akade-
mins almanacka sedan 2013.272 Sverigefinnarnas dag och den sverigefinska flaggan 
med två kors i blått och gult i vit botten kan ses som den sverigefinska minoritetens 
symboler.273 En intressant aspekt i Bibliotek Uppsalas arbete är just användning av 
minoritetens symboler. I början av 2010-talet har den finska flaggan flitigt använts 
i informationsmaterialet men under åren börjar även den sverigefinska flaggan syn-
liggöras. Till exempel i affischen för sverigefinnarnas dag år 2019 används endast 
den sverigefinska flaggan.274 Detta kan ses som ett tecken på en pågående identi-
tetsprocess – att den sverigefinska minoriteten försöker skapa en ny minoritetsiden-
titet. Denna identitet skapas inte först och främst i förhållande till Finland utan i 
förhållande till Sverige och de finsktalandes erfarenheter här. 

Tidigare i uppsatsen har beskrivits hur nationalismen har påverkat skapandet 
av den svenska identiteten i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Minori-
teters identitetsprocesser liknar på ett sätt det nationalistiska identitetsbygget. Enligt 
Hylland Eriksen försöker nutida minoriteter bygga upp ”en politiskt användbar och 
känslomässigt tillfredställande” gemenskap i en tid där den här typen av identiteter 
måste skapas eftersom de inte redan finns.275 För den sverigefinska minoriteten kan 
identitetsprocessen syfta till att skapa förutsättningar för individer att behålla sitt 
minoritetsspråk och möjlighet att utveckla en kulturell identitet. Identitetsprocessen 
handlar om att minoriteten ska hitta sin plats i berättelsen om Sverige. Den sverige-
finska identiteten är inte självklar, inte ens för de som kan det finska språket. Sve-
rigefinska ungdomsförbundets före detta verksamhetskoordinator Venla Odenbalk 
beskriver sina tankar på följande sätt:  

Jag vill få dela erfarenheter och intresset av att prata finska med andra utan att min identitet 
förenklas till bara det. Men så länge jag bär på erfarenheten av att vissa delar av mig bör göm-
mas, kan ordet ”sverigefinne” vara en tröst att hålla fast i och hålla upp i dagsljuset.276 

 
270 Empowerment som etablering av motmakt. Askheim (2007), s. 18–20. 
271 Åström (2001), s. 273. 
272 Nordiska museets webbplats > Årets dagar > Sverigefinnarnas dag. 
273 Institutet för språk och folkminnens webbplats > Folkminnen > Händelser i almanackan > Februari > Sve-
rigefinnarnas dag. 
274 Se bild 5 i bilaga 3. 
275 Hylland Eriksen (2000), s. 178. 
276 Odenbalk (2019). 



 

 72 

Jag ser att folkbiblioteken kan ha en roll i att synliggöra minoritetens erfarenheter 
och att skapa förutsättningar för gruppen att behålla sitt språk. Bibliotek Uppsalas 
arbete med att lyfta fram sverigefinska berättelser, högtider och symboler anser jag 
visar att folkbiblioteket kan vara en arena som stödjer även minoritetens identitets-
processer.  

Bibliotek Uppsalas exempel visar att biblioteken aktivt kan arbeta med att sätta 
minoritetens erfarenheter i sitt sammanhang. Den här typen av arbete kan ses som 
en nödvändig del av arbetet med revitalisering av de nationella minoritetsspråken i 
Sverige. Patricia Fjellgren och Leena Huss skriver i en artikel om revitalisering av 
samiska språken om att språkrevitalisering inte endast handlar om att börja använda 
språket igen utan det behöver skapas tid och rum för minoriteten att sörja, dela er-
farenheter med varandra och att minnas.277 

Arbetets utmaningar 
Den bild som Bibliotek Uppsalas informationsmaterial från 2010-talet ger av 
bibliotekens programverksamhet kopplad till det finska språket och den sverige-
finska minoriteten är att utbudet är mycket mångsidigt. Biblioteket har på en relativ 
kort tid lyckats skapa programverksamhet som är i linje med det minoritetspolitiska 
arbetet och dess målsättningar. Först intervjuerna visar för mig att utvecklingen inte 
har varit självklar eller helt problemfri. 

Bibliotekchefen ser att det inte är självklart att bibliotekspersonalen har kun-
skap om de nationella minoriteterna och att ett utvecklingsområde för organisat-
ionen är att arbeta med personalens kompetensutveckling i frågorna:  

Jag är inte övertygad om att alla medarbetare vet vilka de är, de här nationella minoriteterna. 
Så att jag tänker att det första är att synliggöra att vi har nationella minoriteter och vilka de är 
och sen börja jobba med typ vilka minoriteter behöver vi veta mer om, var behöver vi en för-
djupad kunskap. Där behöver vi bjuda in extern kompetens.278 

Kulturstrategen ser att bibliotekspersonalen inte alltid har så lätt att förstå och tolka 
rätt uppdraget, att mäkta med att sätta sig in i frågan för att kunna göra relevanta 
förslag på programpunkter med rätt syfte.279 Hon upplever att vissa biblioteksan-
ställda också har tröttnat på att komma med förslag eftersom en del förslagen inte 
har godkänts av utvecklingsledaren eller av det sverigefinska samrådet: ”Till slut 
kan det vara så att man tänker att ingen idé att man kommer med idéer om… Så kan 
det kännas. Men samtidigt kan jag tänka att det är deras roll att tänka så här att vi 
får lära oss att det blir rätt.”280  

Att förslagen inte blir godkända kan till exempel bero på att förslagna aktivite-
ter inte är relevanta för det minoritetspolitiska uppdraget. All kultur från Finland 

 
277 Fjellgren & Huss (2019), s. 15. 
278 Intervju med bibliotekschef, 2019-04-02. 
279 Intervju med kulturstrateg, 2019-04-03. 
280 Intervju med kulturstrateg, 2019-04-03. 
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kan till exempel inte ses vara i linje med arbetets syfte. Utvecklingsledaren förklarar 
att med hjälp av statsbidraget för finskt förvaltningsområde anordnas primärt eve-
nemang som är finskspråkiga, vissa undantag kan dock göras: 

Det handlar inte om något kulturutbyte mellan Finland och Sverige. Utan låt det sverigefinska 
komma fram, de kulturyttringar och de kulturproducenter som finns här. Sen är det okej att man 
ibland har nån från Finland för att man får också tänka lite såhär att finskan som språk ser 
annorlunda ut i Sverige än det gör i Finland. Ibland är det berättigat att ha arrangemang och 
evenemang, program på svenska för att det kanske handlar om en sverigefinne som inte riktigt 
har språket men som behöver kunna få komma fram och få berätta sin historia. Då får vi som 
en positiv bieffekt där så får vi att majoritetsbefolkningen vilken den nu är, kan tillgodogöra 
sig, kan också vara med.281 

Kulturstrategen ser att området är komplext. Det krävs från personalen att de tar sig 
in ”ett nytt koncept”. Även hon medger att det ibland kan vara svårt att förstå vad 
som är och inte är i linje med uppdraget.282  

Det verkar vara en svår balansgång att avgöra vilka delar av folkbildande akti-
viteter som har majoritetssamhället som primär målgrupp kan finansieras med hjälp 
av det riktade statsbidraget för finskt förvaltningsområde. I Uppsala har vissa pro-
grampunkter anordnats med bibliotekets medel men en stor del av aktiviteterna har 
finansierats med statsbidraget.283 Med egna medel har biblioteken möjlighet att ar-
beta mer fritt. De aktiviteter som finansieras med statsbidraget för finskt förvalt-
ningsområde är styrda på ett annat sätt, bland annat ska medlen användas i dialog 
med den sverigefinska målgruppen. Utvecklingsledaren förklarar hur hon ser upp-
draget och dess prioriterade målgrupp: 

Såsom minoritetslagen ser ut nu, paragraf 3, där riktar vi oss till minoriteten. Vi ska upplysa 
minoriteten om dess rättigheter. Så för mig blir det som en sidoeffekt, den där folkbildande och 
det att vi kommer med information till den breda massan. Och det är egentligen lite synd att 
minoritetspolitiken är utformad så. För att på det sättet blir det inte ett primärt uppdrag för oss 
men å andra sidan… Men vi ska ju ha den där informationen på båda språken. […] Så har vi 
även sverigefinnar som inte kan finska.284  

Så det, som Ahlryd, Vigur och Hansson i sin rapport285 lyfter fram som särskilt vik-
tigt i folkbibliotekens folkbildande arbete, är enligt utvecklingsledaren i kommu-
nens arbete med finskt förvaltningsområde ”en sidoeffekt” snarare än ett primärt 
uppdrag.  

I intervjuerna framkommer även att förväntningar på antal deltagare och upp-
fattningar om vad som upplevs som lyckad aktivitet kan skilja sig åt. Det är lätt hänt 
att aktiviteter som har en smalare målgrupp jämförs med aktiviteter som har den 
stora, breda allmänheten som målgrupp. Det verkar vara vanligt att det behövs nå-
gon som påminner om sammanhanget och hjälper till med att tolka antalet deltagare 

 
281 Intervju med utvecklingsledare, 2019-03-15. 
282 Intervju med kulturstrateg, 2019-04-03. 
283 Intervju med utvecklingsledare, 2019-03-15; intervju med bibliotekschef, 2019-04-02. 
284 Intervju med utvecklingsledare, 2019-03-15. 
285 Ahlryd, Vigur och Hansson (2010), s. 30. 
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i relation till målgruppens storlek. Kulturstrategen kommenterar att det är vanligt 
att arrangörer behöver påminnas om att en mindre publik i samband med minori-
tetsspråkiga evenemang inte är ett misslyckande.286 Utvecklingsledaren kommente-
rar på liknande sätt: ”När vi har författarbesök, då är de helt på finska, då kan det 
handla om 20 personer. Men man får vara glad för de 20 som kommer och man 
måste alltid påminna sig om hur målgruppen ser ut.”287 Bibliotekschefen nämner att 
det ibland finns en viss uppgivenhet bland personalen eftersom intresset för till ex-
empel finskspråkiga sagostunder periodvis är låg och det är svårt att hitta passande 
ledare när ansvariga slutar. Han ser dock som viktigt att man fortsätter prova olika 
aktiviteter för att se: ”Jag tror att man ska ha tålamod att testa så att säga.”288 

Trots vissa utmaningar i att tolka uppdraget anser mina informanter att Biblio-
tek Uppsala har spelat en viktig roll i kommunens arbete för att skydda och främja 
det finska språket. Bibliotekschefen ser dock att arbetet med de nationella minori-
teterna inte lika väl har fått genomslag som arbetet med några andra enligt biblio-
tekslagen prioriterade målgrupper: 

Jag kan se i dag både inom Bibliotek Uppsala och på de andra biblioteken så har man en otrolig 
infrastruktur och en välinarbetad struktur för den prioriterade målgruppen barn och unga. Och 
sen så personer med ett annat modersmål som också är en prioriterad målgrupp. Biblioteks-
sverige bara under en natt lyckades mobilisera, skapa allt ifrån att skapa en infrastruktur till att 
kunna möta de här ungdomarna på ett fantastiskt sätt som lever kvar ännu i dag via olika integ-
rationsprojekt och så. Och då kan man fråga sig: varför har denna mobilisering inte skett för de 
nationella minoriteterna?289 

 
286 Intervju med kulturstrateg, 2019-04-03. 
287 Intervju med utvecklingsledare, 2019-03-15. 
288 Intervju med bibliotekschef, 2019-04-02. 
289 Intervju med bibliotekschef, 2019-04-02. 
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Information till en minoritet – Bibliotek Uppsa-
las arbetssätt och språkval under 2000-talet 

Informationsmaterialet speglar verksamhetens utveckling 
Det är intressant att gå igenom Bibliotek Uppsalas informationsmaterial från hösten 
2000 till våren 2019. Materialet visar hur verksamheten utvecklas och hur även 
bibliotekets funktion och roll förändras under tiden. Bibliotekets programblad är i 
början av 2000-talet mycket enkla infoblad i A4-format med en lista på terminens 
programpunkter. I slutet av 2010-talet är information om Bibliotek Uppsalas pro-
gram samlad i en programtidning med artiklar och programinformation.  

Via Bibliotek Uppsalas programblad kan man se hur programverksamheten un-
der denna period blir en viktigare och viktigare del av bibliotekets verksamhet. 
Biblioteket förändras till ett kulturcentrum som erbjuder ett brett program för 
många olika målgrupper, till exempel för personer i olika åldrar och med olika 
funktionsvariationer, språkliga och kulturella tillhörigheter. För att använda Hyll-
and Eriksens terminologi kan Bibliotek Uppsalas programutbud och information i 
slutet av 2010-talet snarare ses spegla en multikulturell ideologi än till exempel en 
nationalistisk ideologi.290  

Trycksaker och information på det finska språket 
Victoria Lagerkvist skriver i sin rapport om den mångspråkiga biblioteksverksam-
heten i Sörmland att det svenska samhället präglas av språklig mångfald men att 
den svenska enspråksnormen på många sätt fortfarande är stark.291 Det har inte varit 
självklart i Sverige att samhället kan eller ska fungera på flera språk. Enspråksnor-
men kan ses vara en konsekvens av den tidigare nationalistiska ideologin – det 
svenska språket har länge varit normen och idealet i det svenska samhället.  

Det finska språket är inte synligt i Bibliotek Uppsalas programblad och affi-
scher från 2000 till 2009. I bibliotekens programblad används under denna period 
endast det svenska språket. Ett exempel på finskspråkiga trycksaker går att hitta 
bland arkivmaterial – biblioteket har tagit fram ett finskspråkigt infoblad om den 
uppsökande tjänsten Boken kommer. Infobladet informerar om möjligheten att få 
böcker hemskickade om man inte kan ta sig till biblioteket. Infobladet finns förutom 
på svenska och på finska även på arabiska, persiska, engelska, spanska, 

 
290 Hylland Eriksen (2000), s. 153, 154. 
291 Lagerkvist (2016), s. 4, 17. 
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serbokroatiska, ryska och ungerska. Finska är därmed det enda nationella minori-
tetsspråk som materialet har översatts till.292 

Även direkt efter kommunens anslutning till finskt förvaltningsområde år 2010 
används endast det svenska språket i biblioteket i marknadsföring av aktiviteter. 
Till exempel information om finska sagostunder i programbladet och i affischer är 
uteslutande på svenska. Användning av det finska språket i marknadsföring av ak-
tiviteter börjar år 2011. Våren 2011 informerar biblioteket om sagostunderna med 
en finskspråkig rubrik, ”Suomalainen satutunti”. Hösten 2011 finns det flera pro-
grampunkter med finsk anknytning i Bibliotek Uppsalas programblad och en av 
aktiviteterna, det finskspråkiga författarbesöket, presenteras på finska. Under hös-
ten 2011 marknadsför Bibliotek Uppsala via tvåspråkiga affischer den finsksprå-
kiga IT-handledning som biblioteket erbjuder.293 

Från och med 2011 används ofta både finska och svenska i marknadsföring av 
aktiviteter som har finsk anknytning. Bibliotek Uppsalas språkval är lite varierande 
när det gäller information om programverksamhet – viss information finns i pro-
grambladen endast på svenska, viss endast på finska. Till exempel information om 
finskspråkiga författarbesök har ibland varit bara på finska. Under de senaste åren 
har till exempel texten om finska sagostunder varit relativt lång och har ändå fått 
plats i sin helhet i programbladen, på finska och på svenska. Information på finska 
blir under perioden 2011–2019 en naturlig del av Biblioteket Uppsalas program-
blad. Så småningom börjas även verksamheter på andra språk än svenska och finska 
marknadsföras tvåspråkigt i programbladen. 

Från och med 2011 har Bibliotek Uppsala skapat en stor mängd tvåspråkiga 
affischer som har använts för att sprida information om aktiviteter med finsk an-
knytning. I vissa fall har affischer varit helt finskspråkiga men oftast har både finska 
och svenska använts.294 Att minoritetsspråket ska användas i marknadsföringen har 
varit ett krav från kommunledningskontoret. Utvecklingsledaren förklarar detta på 
följande sätt: ”För att där är vi väldigt noga att det som vi betalar med statsbidraget 
det måste primärt annonseras på finska men också på svenska.”295 Utvecklingsleda-
ren berömmer bibliotekens arbete med informationsförmedling, biblioteken är en-
ligt henne duktiga på att göra Facebookinlägg om evenemangen och att synliggöra 
programverksamheten via affischer på biblioteken. Hon berättar även att hon i vissa 
fall har stöttat biblioteket om de har ”missat finskan i marknadsföringen”.296  

Bibliotek Uppsala har under 2010-talet låtit trycka några infoblad med finsk-
språkig information – ett allmänt om bibliotekets verksamhet på finska samt ett nytt 

 
292 Uppsala stadsarkiv. NVB/SVB. Enheter inom kulturverksamheten. Vol. B3:2. Affischer och trycksaker 
2003–2007. Trycksaker Uppsökande enheten 1998–2007. 
293 Uppsala stadsarkiv. Stads- och länsbiblioteket. Vol. B3:2. Programblad 1998–2002; Uppsala stadsarkiv. 
NVB/SVB. Enheter inom kulturverksamheten. Vol. B3:2–6. Affischer och trycksaker 2003–2011. 
294 Se bild 4 och 5 i bilaga 3. 
295 Intervju med utvecklingsledare, 2019-03-15. 
296 Intervju med utvecklingsledare, 2019-03-15. 
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flerspråkigt infoblad om verksamheten Boken kommer.297 I vissa fall har Bibliotek 
Uppsala använt det finska språket till och med i sina pressmeddelanden, till exempel 
när man har informerat om ett finskspråkigt författarbesök som har anordnats i sam-
arbete med Finlandsinstitutet år 2015 och om ett panelsamtal om antologin Finn-
jävlar år 2017.298 

Användning av minoritetsspråket i marknadsföringen kan ses ha ett språkfräm-
jande syfte. Via information och aktiviteter på finska visar biblioteket att minori-
tetsspråket inte endast är ett språk i hemmet utan kan användas i olika publika sam-
manhang. Att språket får synas i bibliotekets programblad och affischer synliggör 
språket gentemot den sverigefinska minoriteten men även gentemot den svenskta-
lande majoriteten. Att minoritetsspråket används i pressmeddelanden visar att det 
finns mottagare för finskspråkig information i dagens svenska medielandskap.  

Genom att använda minoritetsspråket normaliseras det i det svenska samhället, 
något som historiskt inte alltid har varit en självklarhet. Genomgång av Bibliotek 
Uppsalas informationsmaterial visar att biblioteket under 2000-talets första årtionde 
inte har använt finska i sitt informationsmaterial utan all information, även om ak-
tiviteter med finsk anknytning, har varit på svenska. Under 2010-talet har Bibliotek 
Uppsala brutit enspråksnormen. Under 2010-talet har finska blivit en naturlig del 
av Bibliotek Uppsalas informationsmaterial. 

Bibliotek Uppsalas webbplats år 2019 
För att se om och på vilket sätt Bibliotek Uppsala informerar om arbetet med det 
finska språket på sin webbplats har jag under våren 2019 gjort ett antal besök på 
bibliotekets webbplats.  

Allmän information om Bibliotek Uppsalas verksamhet på andra språk än 
svenska finns under rubrikerna ”Använd biblioteket” och ”Ny i Sverige”. På sidan 
”Ny i Sverige” finns bland annat ett infoblad om lånevillkor översatt till nio språk 
och en informationsfilm på fem språk om bibliotekets verksamhet. Både infobladet 
och informationsfilmen finns på finska. Det flerspråkiga utbudet beskrivs på under-
sidan ”Många språk på biblioteket”.299  

Ny i Sverige 
Bibliotek Uppsala har på ett fint sätt satsat på att erbjuda allmän information om 
biblioteket på finska. Problematiskt är dock informationens placering på webbplat-
sen. Att man väljer samla alla andra språk än svenska under ”Ny i Sverige” visar 
att biblioteket inte har tagit hänsyn till den historiska mångfalden i planering av 

 
297 Uppsala: stadsbibliotek. Kulturnämnden. Bibliotek Uppsala. Vol. B4:B. Trycksaker -2017. 
298 Bibliotek Uppsala. Kulturnämnden. Vol. F31 och F33. Handlingar: program och utställningar 2015 och 
2017. 
299 Bibliotek Uppsalas webbplats > Använd biblioteket > Ny i Sverige. 
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webbplatsen. Det visar även en tydlig fokusering på första generationen av talare 
som en prioriterad målgrupp för bibliotekets arbete med flerspråkig media. Hur ska 
personer som bott i Sverige i 40 år eller personer som är födda och uppvuxna i 
Sverige hitta information om bibliotekets flerspråkiga medier om biblioteket endast 
vänder sig till de som är nya i Sverige? Innehållet på sidan ”Ny i Sverige” och dess 
undersidor har ett tydligt fokus på inlärning av det svenska språket. Nationella mi-
noriteters utmaningar i det svenska samhället handlar först och främst om möjlig-
heten att kunna lära sig, behålla och utveckla sitt minoritetsspråk, inte om att lära 
sig svenska. Med denna inriktning på information gör biblioteket sig irrelevant för 
en stor del av målgruppen, särskilt när det gäller biblioteksanvändare som hör till 
de nationella minoriteterna men säkert även andra och tredje generationens invand-
rare. 

Många språk på biblioteket 
På undersidan ”Många språk på biblioteket” finns allmän information om hur man 
hittar medier på olika språk samt tips på flerspråkiga medier på biblioteket och på 
webben. Om man tittar på innehållet på sidan utifrån ett sverigefinskt perspektiv är 
bara en bråkdel av informationen relevant. Internationella bibliotekets och Världens 
biblioteks e-böcker och e-ljudböcker finns inte på finska, inte heller språkkassar 
eller körkortsböcker som Bibliotek Uppsala tillhandahåller. Om man skrollar ner 
en bit på sidan hittar man dock något intressant. Under rubriken ”Nya böcker på 
finska” har ett antal finskspråkiga nyheter samlats med en bild på boken och en länk 
till titelinformation. Här har biblioteket hittat ett enkelt och bra sätt att synliggöra 
nyheterna från det finska beståndet.300  

Bild 1. En spalt om finska nyheter på sidan ”Många språk på biblioteket”. 

 

Källa: Bibliotek Uppsalas webbplats. 

Vilka delar av sidan ”Många språk på biblioteket” är då relevanta med tanke på det 
finska språket? Tidningar och tidskrifter via PressReader, språkkursinformation 

 
300 Bibliotek Uppsalas webbplats > Använd biblioteket > Ny i Sverige > Många språk på bibliotek. 
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och bibliotekets tips på nya finska böcker är det innehåll på sidan som är relevant 
för användaren som vill få mer information om det finska utbudet.301 Detta är dock 
endast en liten del av det utbud som Bibliotek Uppsala har på finska. Jag saknar till 
exempel information om finskspråkiga e-böcker, e-ljudböcker och filmer. Inform-
ation om att e-böcker och e-ljudböcker finns på flera språk lyckas jag överhuvud-
taget inte hitta på Bibliotek Uppsalas webbplats. Den information som jag hittar är 
följande text på sidan frågor och svar om e-böcker: ”I dagsläget erbjuder vi huvud-
sakligen svenskspråkig litteratur.”302 I det fysiska biblioteksrummet har det funnits 
affischer och infoblad om utbud på e-ljudböcker på svenska, finska, engelska och 
arabiska men detta utbud synliggörs inte på webben. Den flerspråkiga information 
som Bibliotek Uppsala har tagit fram om uppsökande tjänsten Boken kommer ver-
kar inte heller vara tillgänglig via webben. Ingen flerspråkig information eller hän-
visning till information på flera språk än svenska finns på webbplatsens sidor ”För 
dig som är äldre” och ”Boken kommer”.303  

Bibblan tipsar 
Ett mycket positivt exempel på hur det finska beståndet och den sverigefinska mål-
gruppen har synliggjorts på bibliotekets webbplats är några sidor under ”Bibblan 
tipsar”. När jag under våren 2019 går igenom innehållet på sidorna hittar jag flera 
sidor som har koppling till det finska språket och den sverigefinska målgruppen. 
Biblioteket har samlat tips på nya finska barnböcker till en sida som heter ”Finska 
barnböcker”. På sidan har ett antal nya finska böcker och e-böcker för barn samlats 
med en bild på boken och en länk till titelinformation på svenska.304 Även en annan 
sida är riktad gentemot barnfamiljer. På sidan ”Finska boktips” tipsar en sjuåring 
om några favoritböcker på finska. Rubriken och ingressen på sidan är på svenska 
och själva boktipsen är på finska.305 På en tredje sida som heter ”Sverigefinnars liv 
och historier” har tips på böcker och filmer om sverigefinnar samlats. Sidan inleds 
med information om sverigefinnar som en av Sveriges nationella minoriteter.306 

Digitala biblioteks möjligheter som verktyg i revitalisering 
Även om information på Bibliotek Uppsalas webbplats inte är helt genomtänkt ut-
ifrån det sverigefinska perspektivet är det mycket glädjande att biblioteket har hittat 
sätt att informera om vissa delar av sitt finskspråkiga bestånd på webben. Biblio-
teket visar sin kompetens genom de särskilda temasidorna under ”Bibblan tipsar” 
om det finska beståndet och om sverigefinnars berättelser.  

 
301 Bibliotek Uppsalas webbplats > Använd biblioteket > Ny i Sverige > Många språk på bibliotek. 
302 Bibliotek Uppsalas webbplats > E-böcker > Vanliga frågor & svar. 
303 Bibliotek Uppsalas webbplats > Använd biblioteket > För dig som är äldre. 
304 Bibliotek Uppsalas webbplats > Tips & utbud > Bibblan tipsar > Barn > Nya finska barnböcker. 
305 Bibliotek Uppsalas webbplats > Tips & utbud > Bibblan tipsar > Barn > Finska boktips. 
306 Bibliotek Uppsalas webbplats > Tips & utbud > Bibblan tipsar > Vuxna > Sverigefinnars liv och historier. 
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Med tanke på att minoritetspolitiken syftar till att främja användning av de nat-
ionella minoritetsspråken för att de skulle hållas vid liv i Sverige är det befogat 
granska användningen av det finska språket på Bibliotek Uppsalas webbplats. Det 
finskspråkiga innehållet på webbplatsen består av ett infoblad och en informations-
film på finska. Därutöver finns några finskspråkiga boktips för barn. Annars är in-
formationen på svenska och om man vill läsa texterna på andra språk används 
Google Translate. Översättning mellan svenska och finska med Google-översätt-
ning är tyvärr problematiskt.  

Jag gör ett försök att konkretisera problematiken genom att beskriva vad som 
händer när en svenskspråkig sida översätts till finska. Jag väljer en sida som är re-
levant för målgruppen, sidan om sverigefinska berättelser, och översätter den till 
finska med hjälp av Google-översättning. Sidans rubrik ”Sverigefinnars liv och 
historier” blir översatt till ”Ruotsalais-elämäntarinoita” (svenska livsberättelser). 
Rubrikens innehåll och betydelse blir därmed ett annat, en sida om en minoritet 
handlar enligt översättningen om majoriteten. Orden ”finnar” och ”sverigefinnar” 
blir översatta med det finska ordet för finnar som hudproblem (näppylä), inte som 
finsktalande finländare (suomalainen). Därmed hänvisar både namnet på filmen 
“Ingen riktig finne” och presentationen av antologin Finnjävlar till finnar som hud-
problem, inte som finsktalande finländare eller sverigefinnar. Dessa och flera andra 
språkliga brister gör den finskspråkiga översättningen till stor del obegriplig och i 
vissa fall till och med smått förnedrande. Det blir en skrattretande helhet samtidigt 
att skratten fastnar i halsen. Återigen – i ett annat sammanhang skulle detta kunna 
ses som tokiga småfel men i en kontext där kommunen har ett särskilt ansvar för 
detta språk och inte kräver mer kvalitet blir det nästan som en bekräftelse för majo-
ritetssamhällets ignorans. 

Med tanke på det finska språkets särställning i kommunen kan man se att in-
formation om det utbud som Bibliotek Uppsala har att erbjuda för den sverigefinska 
målgruppen bör på ett tydligare sätt synliggöras på bibliotekets webbplats. Den nya 
tekniken skapar nya möjligheter att presentera information på olika sätt och göra 
den tillgänglig oavsett plats. Språk är ett verktyg för tankar och kommunikation och 
en viktig manifestation av kulturell identitet. Digitala bibliotek kan enligt forskning 
ses ha en central roll att spela i att bevara världens kulturer. För att digitala biblio-
teken ska kunna användas för att bevara och revitalisera kulturer ska de även an-
vända de lokala språken. Digitala bibliotek som använder flera språk förstärker kul-
turer, främjar diversitet och minskar majoritetsspråket dominans i informationsin-
frastrukturer.307 Informationsteknik möjliggör databaserad information även på 
språk där tillgången till tryckt material är begränsad. Detta är ett utvecklingsområde 
för svenska folkbibliotek och en viktig fråga att uppmärksamma i bibliotekens ar-
bete med de nationella minoritetsspråken.308 

 
307 Nichols m.fl. (2005), s. 139, 140, 153. 
308 Ds 2012:13, s. 34. 
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Folkbibliotekets professionalitet i arbetet med 
det minoritetspolitiska uppdraget  

I detta kapitel diskuteras några aspekter som utifrån Bibliotek Uppsalas arbete kan 
ses som särskilt relevanta i ett professionellt arbete med nationella minoriteter. Te-
man som lyfts fram är tillgänglighet, roller och ansvar och betydelsen av persona-
lens språk- och kulturkompetens. I slutet av kapitlet beskrivs hur omvärlden kan ses 
påverka bibliotekspersonalen i arbetet med nationella minoriteter och minoritets-
språk.  

Tillgänglighet 
Den nuvarande bibliotekslagen från 2014 har ett tydligt fokus på tillgänglighet, en-
ligt lagen ska folkbiblioteken ”vara tillgängliga för alla och anpassade till använ-
darnas behov”.309 Syftet med formuleringen är att stärka användarperspektivet i la-
gen.310 Särskilt viktigt har varit att biblioteken ska säkerställa att verksamheten mot-
svarar de prioriterade målgruppernas behov:  

Behoven både för personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och för per-
soner som har ett annat modersmål än svenska varierar förstås väldigt mycket. Det är därför av 
stor vikt att biblioteken är lyhörda inför och vinnlägger sig om att ta tillvara gruppernas egna 
synpunkter och önskemål.311  

Enligt den nationella biblioteksstrategin är allas tillgång till bibliotek en grund för 
bibliotekens legitimitet. Tillgängligheten till biblioteksverksamheternas innehåll, 
tjänster och lokaler ska enligt strategin vara god och jämlik. Begreppet tillgänglig-
het ska förstås ur följande aspekter: fysisk, kognitiv, språklig, kunskapsmässig, psy-
kosocial, administrativ och ekonomisk.312  

När jag frågar Bibliotek Uppsalas bibliotekschef om han anser att biblioteks-
verksamheten är anpassad till den sverigefinska målgruppens behov svarar han med 
en fråga: ”Och vilka är behoven då?”313 Jag fortsätter med att fråga om biblioteket 
har kännedom om den sverigefinska målgruppens behov. Han svarar på följande 
sätt: ”Delvis, vi har ju medier på finska. Vi har tidningar, böcker, filmer och lik-
nande. Så det är typ delvis. Vi har också en flexibilitet att anordna aktiviteter i nära 
diskussioner med till exempel det finska samrådet.”314 

 
309 SFS 2013:801. 
310 Ds 2012:13, s. 28. 
311 Ds 2012:13, s. 34. 
312 Demokratins skattkammare (2019), s. 6. 
313 Intervju med bibliotekschef, 2019-04-02. 
314 Intervju med bibliotekschef, 2019-04-02. 
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Utifrån mitt material vill jag hävda att när det gäller biblioteksverksamhet för 
den sverigefinska målgruppen ska särskilt den språkliga, kunskapsmässiga och psy-
kosociala tillgängligheten sättas i fokus. Precis som bibliotekschefen konstaterar 
har Bibliotek Uppsala delvis anpassat verksamheten till den sverigefinska målgrup-
pens behov. I mitt material hittar jag flera positiva exempel på Bibliotek Uppsalas 
arbete med de olika tillgänglighetsaspekterna. Det finns även områden där biblio-
teket skulle behöva utveckla sitt arbete för att verkligen vara tillgänglig även för 
denna målgrupp. 

Språklig tillgänglighet 
De språkliga behov som den sverigefinska målgruppen har varierar väldigt mycket. 
Biblioteken behöver vara medvetna om att den sverigefinska målgruppen är väldigt 
heterogen och att behoven varierar stort mellan olika individer och generationer. 
Därför är det av stor vikt att biblioteken har en nära dialog med målgruppen och är 
lyhörda gällande målgruppens behov. 

En allmän tendens är att senare i livet förvärvade språkkunskaper försvagas 
med stigande ålder och till exempel i afasifallen är det kunskaperna i modersmålet 
som först kommer tillbaka.315 För de sverigefinska äldre som börjar tappa sin 
svenska kan behoven kring språklig tillgänglighet handla just om att få information 
och biblioteksverksamhet på finska. Bibliotek Uppsala har arbetat med språklig till-
gänglighet gentemot den finsktalande målgruppen bland annat via tvåspråkig in-
formation om aktiviteter, via finskspråkiga infoblad om bibliotekets verksamhet 
samt via finskspråkiga aktiviteter. När Bibliotek Uppsala har haft finskspråkig per-
sonal har dessa behov tagits hänsyn till och biblioteket har till exempel erbjudit IT-
handledning på finska. Finskspråkig personal har dock stora delar av den tidsperiod 
som jag har undersökt inte funnits och då har biblioteket inte kunnat erbjuda den 
här typen av verksamhet.  

Information på Bibliotek Uppsalas webbplats kan inte ses vara tillgänglig för 
den som behöver eller är intresserad av information på finska. Problematiskt är både 
den finska informationens placering på webbplatsen och användning av Google-
översättning som i dagsläget inte kan erbjuda begripliga översättningar på finska. 
Även bibliotekets skyltning på finska skulle behöva utvecklas och kvalitetssäkras. 
Ett annat exempel på tillgänglighetshinder för användare med andra modersmål än 
svenska är tjänsten Boken kommer. Bibliotek Uppsala har under än längre period 
informerat om tjänsten på olika språk, vilket ökar tjänstens tillgänglighet för olika 
språkgrupper. Själva tjänsten fungerar dock genom att kontakta biblioteket via te-
lefon eller e-post. Hur många äldre som kanske börjar tappa svenskan har då möj-
lighet att använda tjänsten? Det är kanske inte så konstigt att till exempel i Stock-
holms län används tjänsten först och främst av svensktalande äldre.316  

 
315 Henriksson Vasara (1992), s. 25. 
316 Westrin (2019), s. 38, 39. 
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När det gäller den sverigefinska målgruppen är den språkliga tillgänglighet en 
mycket relevant fråga även gällande media på finska. Biblioteken behöver ha kun-
skap och medvetenhet om de särskilda behoven som finns i den sverigefinska kon-
texten. Finska medier är ofta gjorda för den finsktalande majoritetsbefolkningen i 
Finland och kan språkligt vara för svåra för många sverigefinnar. Henriksson Va-
sara har redan på 1990-talet sett ett ökat behov av lättläst finskspråkig litteratur för 
äldre personer och andra.317  

Särskilt viktig är frågan om lättläst litteratur när det gäller målgruppen barn och 
unga. I en artikel på webbplatsen Minoritet.se berättar författaren och modersmåls-
läraren Taina Sampakoski att böcker som är avsedda för marknader i Finland oftast 
är för svåra för sverigefinska barn och unga. För sverigefinska barn och unga inne-
håller finska böcker många ord som de inte känner till, satsbyggnaden kan vara för 
komplicerad och miljön i boken kännas främmande. Hon betonar att det är viktigt 
att kunna läsa flytande på minoritetsspråket för att språket ska kunna bevaras. Bar-
nen vill dock inte läsa på minoritetsspråket om texten är för svår.318 Även Henriks-
son Vasara efterfrågar finskspråkiga barn- och ungdomsböcker som är lättlästa och 
som berättar om sverigefinska barns och ungas verklighet eller om frågor som kan 
beröra dem.319 I Uppsala berättar barnbibliotekarien att hon letat mycket efter lätt-
lästa barnböcker och att dialog med målgruppen har hjälp henne att hitta rätt: ”Om 
det är nån som kan läsa det, då kan man åtminstone se att det här funkade, då kan 
vi köpa liknande från det förlaget”.320  

Produktionen av lättlästa böcker har varit och fortfarande är relativ liten i Fin-
land men det finns ett litet utbud för barn, unga och vuxna. Dessa böcker skulle med 
fördel kunna användas även i Sverige.321 De är dock oftast riktade mot någon annan 
målgrupp, till exempel invandrade eller personer med funktionsnedsättningar, och 
är därför inte alltid relevanta att använda till exempel med sverigefinska äldre.322  

Den nationella biblioteksstrategin lyfter fram att biblioteken behöver nationellt 
stöd i medieförsörjning i frågor som rör nationella minoriteter. Det föreslås att Fin-
landsinstitutets bibliotek i Stockholm skulle få ett nytt ansvar som statligt finansi-
erad resursbibliotek för den sverigefinska minoriteten.323 Behovet av till exempel en 
sverigefinsk bibliotekskonsult är inte nytt utan har lyfts fram även tidigare.324 Hit-
tills har Sverige inte satsat på att bygga upp hållbara stödstrukturer för biblioteken 
i frågor om biblioteksverksamhet för den sverigefinska målgruppen men det är in-
tressant att se om detta nu kopplat till den nationella biblioteksstrategin är på gång.  

 
317 Henriksson Vasara (1992), s. 25. 
318 Junkka (2019). 
319 Henriksson Vasara (1992), s. 25. 
320 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
321 Henriksson Vasara (1992), s. 25; Fagerholm (2012), s. 61. 
322 Fagerholm (2012), s. 43. 
323 Demokratins skattkammare (2019), s. 8, 32. 
324 Paulin (2001), s. 40. 
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Kunskapsmässig tillgänglighet 
På vilket sätt marknadsför Bibliotek Uppsala det breda utbudet av finskspråkiga 
medier i det fysiska biblioteksrummet eller på webbplatsen? Det finns etablerade 
sätt att via affischer och webbplatsen informera om program med finsk anknytning. 
När det gäller att tillgängliggöra minoritetsspråkiga medier känns det som att biblio-
teket har sett som sitt ansvar att köpa in dem men har inte alla gånger aktivt arbetat 
med att marknadsföra utbudet gentemot målgruppen. 

Bibliotek Uppsala har under 2010-talet skapat ett mångsidigt utbud av medier 
på minoritetsspråket finska. Det är dock oklart om alla biblioteksanvändare med 
sverigefinsk bakgrund känner till erbjudandet. Många är vana vid separata hyllor 
med finskspråkiga böcker, det har på flera svenska folkbibliotek funnits flera de-
cennier. Finskspråkiga tidskrifter, e-böcker, e-ljudböcker och filmer kan vara något 
nytt för många. Uppsala Bibliotek satsar mer och mer på digitala medier på de nat-
ionella minoritetsspråken. Det behövs även en medveten plan för att säkerställa 
kunskapsmässig tillgänglighet till dessa medier. Man kan inte använda sig av något 
som man inte vet finns eller som man inte vet hur det fungerar. 

I uppsatsen har presenterats flera exempel på Bibliotek Uppsalas arbete med 
kunskapsmässig tillgänglighet via information på webben och via skyltning. Biblio-
teket har till exempel gjort särskilda temasidor på webbplatsen med boktips om 
sverigefinnar eller om finska barnböcker. Stadsbibliotekets barnavdelning har via 
skyltning informerat om var de finskspråkiga barn- och ungdomsböckerna finns 
samt om möjligheten att önska att biblioteket köper in böcker som saknas i bokbe-
ståndet. Blomqvist har lyft fram att folkbiblioteken i Uppsala påstår sig vara lyhörda 
för användarnas önskemål men samtidigt vet man inte hur väl till exempel biblio-
teksanvändare med utländsk bakgrund är medvetna om möjligheten att lämna in 
inköpsförslag.325 

Det är viktigt att biblioteken arbetar med att informera om olika delar av verk-
samheten till alla målgrupper så att alla känner till de möjligheter och det utbud som 
finns. Detta är naturligtvis en mycket svår uppgift och därför behöver biblioteken 
medvetet arbeta i nära dialog med olika målgrupper för att kunna identifiera de 
kunskapsmässiga hinder som finns för användarna. 

Psykosocial tillgänglighet 
Psykosocial tillgänglighet handlar om det förhållningssätt som människor har till 
varandra. Psykosociala tillgängligheten handlar om empati, förståelse, medvetenhet 
och kunskap.326 För att biblioteksverksamheten skulle vara tillgänglig för de nation-
ella minoriteterna behöver bibliotekspersonalen ha kunskap om och förståelse för 
de nationella minoriteterna, deras situation och bakgrund i Sverige. 

 
325 Blomqvist (2007),  s. 73. 
326 Umeå kommuns webbplats > Kommun och politik > Mänskliga rättigheter > Tillgänglighet > Fakta om 
tillgänglighet och funktionsnedsättning > Psykosocial tillgänglighet. 
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Detta anser jag behöver ses som ett prioriterat område för bibliotekens arbete 
med de nationella minoriteterna. Sveriges tidigare assimilationspolitik har skapat 
sår hos en del och hindrat många att lära sig sitt minoritetsspråk. Den nationalistiska 
ideologin som under lång tid har varit dominerande i Sverige har påverkat den 
svenska självbilden. De historiska minoritetsspråken har haft låg status i samhället 
och har ofta setts som mindre värda än majoritetsspråket svenska. Som utvecklings-
ledaren uttrycker det: ”För att där har ju Sverige lyckats så otroligt bra att liksom 
skambelägga det att man har ett annat språk eller kanske en annan kultur, andra 
kulturyttringar än svenska.”327 Enligt Hylland Eriksen kan omgivningens negativa 
attityder leda till att minoriteten döljer sin minoritetsidentitet i offentliga situationer. 
Minoritetsidentiteten blir underkommunicerad, ett slags hemlighet.328  

På biblioteken behövs en medvetenhet om att alla målgrupper inte alltid vågar 
vara synliga. Det behövs kunskap om minoriteternas och minoritetsspråkens bak-
grund i landet och en förståelse kring hur det som har varit påverkar minoritetens 
situation i dag. Bibliotekspersonalen spelar en central roll i att skapa psykosocial 
tillgänglighet för alla målgrupper: 

Bibliotekspersonalens värderingar, attityder, bemötandekultur, insikter om maktrelationer är 
helt avgörande för vilken grad av tillgänglighet som skapas och för vem. De ”låga trösklarna” 
är fortfarande höga för många, alldeles för höga. I den bästa av biblioteksvärldar välkomnas 
alla och bemöts med respekt och intresse (dialogiskt), vilket skapar förutsättningar för ömsesi-
digt lärande och utveckling. Vikten av att bli sedd, att bli lyssnad på, att bli respekterad för den 
man är kan inte nog betonas. Målet måste vara att bidra till att förstå människors självkänsla 
och vardagsmakt.329  

Uppsalas exempel visar att även om de nationella minoriteterna från början är rela-
tivt osynliga för biblioteken behöver det inte betyda att minoritetsgrupperna inte 
finns i kommunen. Biblioteken behöver medvetet arbeta med den psykosociala till-
gängligheten för att kunna komma i kontakt med även de som från början inte har 
vågat visa sin tillhörighet. Att bibliotekarier i början av 2000-talet har uppfattat att 
kommunens finsktalande har ”försvenskats” är en uppfattning som verkar delas av 
vissa andra yrkesgrupper. Även Uppsala kommuns biståndshandläggare som arbe-
tar gentemot kommunens äldre ser i många fall finsktalande äldre som ”svenskar” 
som inte har behov av information eller tjänster på finska eftersom de kan svenska. 
Samtidigt finns det hos en del sverigefinska äldre en önskan att få mer information 
om de rättigheter som kommuninvånare har att kunna få service och tjänster på 
finska.330 Om man använder Hylland Eriksens terminologi kan man se tecken på att 
sverigefinnars minoritetsidentitet lätt blir underkommunicerad i kontakt med olika 
verksamheter. Om kommunanställda inte har medvetenhet om detta tolkas minori-
tetens osynlighet som ointresse och det behöver inte vara hela sanningen. 

 
327 Intervju med utvecklingsledare, 2019-03-15. 
328 Hylland Eriksen (2000), s. 40, 41. 
329 Forsén (2010), s. 157. 
330 ALN-2019-0160, s. 10, 11, 14–16. 
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Arbetet med psykosocial tillgänglighet handlar på många sätt om att stärka mål-
gruppen så att de vågar synas. Det handlar om empowerment. På stadsbibliotekets 
barnavdelning har man lagt märke till en förändring i hur sverigefinnar kommuni-
cerar sin minoritetsidentitet eller sina kunskaper i finska i biblioteksmiljön. När jag 
frågar barnbibliotekarierna hur de ser att bibliotekets verksamhet kring det finska 
språket har utvecklats sedan 2010 svarar en av dem: ”Det är kanske också så att i 
rummet så tar finskan plats. Det är fler som på något sätt visar att de pratar finska 
och frågar efter finska.”331 Hon fortsätter att det kan bero på att det finns ett utbud, 
att man ”välkomnas på något vis” och att finsktalande låntagare vet att det ”är god-
känt att komma och säga att man kan finska eller att fråga nåt”.332 Här kan stadsbib-
liotekets barnavdelning ses ha lyckats i sin verksamhet att arbeta med psykosocial 
tillgänglighet för den sverigefinska målgruppen. Barnavdelningen har skapat ett er-
bjudande på minoritetsspråket i det offentliga rummet och en miljö där det är tryggt 
och accepterat att visa sin kulturella identitet och använda sitt minoritetsspråk. 

Utveckling: nästa steg? 
Uppsatsen har ganska detaljerat beskrivit det utbud som Bibliotek Uppsala under 
2010-talet har skapat kopplat till det finska språket. Det har gjorts och görs mycket 
och Bibliotek Uppsala är ett gott exempel på att minoritetspolitiken har lett till kon-
kreta åtgärder på lokal nivå. I intervjuerna har det även dock lyfts fram att vägen 
hit inte alltid har varit så enkel.  

Utmaningar: roller och ansvar 
Vad ser då mina informanter behöver utvecklas i Bibliotek Uppsalas arbete med det 
finska språket? Flera av dem anser att biblioteket hittills först och främst har ge-
nomfört de uppdrag som har kommit från kommunens sverigefinska samråd. Kul-
turstrategen ser gärna att biblioteket skulle anamma ett mer aktivt arbetssätt: ”Vad 
man vill komma ifrån är det där passiva sättet att ta emot saker. Att aha, nu ska vi 
göra det här, måste vi göra det? Ja, det måste vi.”333 Bibliotekschefen har lite lik-
nande tankar: ”Till att komma till det här steget att Bibliotek Uppsala själv har ak-
tiviteter utan att det finska samrådet är involverat och att vi själva har bestämt att 
det här vill vi ha, dit har vi inte kommit än. Och det är egentligen det som är målet 
skulle jag säga.”334  

En av barnbibliotekarierna berättar att hon anser att det har funnits olika upp-
fattningar om roller och uppdrag, barnbibliotekarierna har tolkat det som att biblio-
teket utför det som beställs från kommunledningskontoret men har inte gjort arbetet 

 
331 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
332 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
333 Intervju med kulturstrateg, 2019-04-03. 
334 Intervju med bibliotekschef, 2019-04-02. 
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till sitt eget: ”Det är en hårfin skillnad men nånstans är det ändå att vi måste ta till 
det här som vårat och det har vi inte gjort. Vi har inte sett det som att vi gör bok-
klubbar och vi gör en som är på finska […] utan vi har sett det som att vi får vissa 
uppdrag.335 Att det har funnits olika uppfattningar om roller och uppdrag även inom 
bibliotekets organisation har lett till att frågor i vissa fall har hamnat mellan sto-
larna. Det har inte alltid funnits tydliga ansvarsområden och det har funnits tolk-
ningsutrymme i vem som ska arbeta med olika delar av de uppdrag som biblioteket 
har fått kopplat till kommunens arbete med det finska språket.336 Utvecklingsledaren 
bekräftar detta: ”vi har tidigare haft mer kontakt med enskilda bibliotekarier och 
det har tyvärr blivit lite spretigt och lite missförstånd och ibland vet inte den ena 
vad den andra gör”.337 Därför har bibliotekschefen tagit på sig ansvaret för att sam-
ordna bibliotekets interna arbete med frågorna.338  

Det verkar även finnas olika uppfattningar om vad som är rimligt för biblioteket 
att göra. Till exempel om biblioteket inte har personal som kan finska har stadsbib-
liotekets barnavdelning inte sett det som möjligt att arbeta med finskspråkiga bok-
klubbar även om detta har önskats.339 Kulturstrategen nämner att hon ser att uppdra-
gen även i vissa fall vill bollas tillbaka till civilsamhället: ”Det finns en kommunal 
tendens också bland kommunens tjänstemän att tänka att det där kan föreningen 
göra själv. I alla möjliga sammanhang, inte bara i det här så att säga. Kan inte nån 
annan göra det? Man vill få bort det, det blir som pingpong.”340 I vissa fall har bib-
liotekspersonalen även haft förväntan att föreningar skulle ha kontakt med hela mål-
gruppen: ”Då uppfattade man att det var en aktiv förening och att de hade kontakt 
med de finsktalande.”341 

Biblioteken behöver i arbetet med de nationella minoriteterna kännedom om 
lokalsamhället. I Uppsalas fall är det är inte rimligt att förvänta sig att en förening 
skulle kunna nå ut till hela den sverigefinska målgruppen som uppskattningsvis är 
cirka 16 000 invånare. Målgruppen för kommunens arbete med finskt förvaltnings-
område är heterogen och utspridd. En del av målgruppen kan säkert nås via civil-
samhällets aktörer och samarbetet mellan biblioteket och lokala föreningar skulle 
säkert kunna utvecklas. Det är dock viktigt för biblioteken att förstå att det är kom-
munens och dess verksamheters ansvar att se till att informera den sverigefinska 
målgruppen. Det är möjligt att det är särskilt utmanande att lyckas nå ut till den här 
typen av målgrupper i stora kommuner, barnbibliotekarien berättar att för henne var 
en aha-upplevelse att prata med bibliotekarier som arbetar i mindre kommuner i 

 
335 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
336 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
337 Intervju med utvecklingsledare, 2019-03-15.  
338 Intervju med bibliotekschef, 2019-04-02; intervju med utvecklingsledare, 2019-03-15. 
339 Intervju med barnbibliotekarie 2, 2019-04-25. 
340 Intervju med kulturstrateg, 2019-04-03. 
341 Intervju med barnbibliotekarie 2, 2019-04-25. 
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länet: ”För att de hade så bra koll [på de finsktalande i kommunen], de andra bibli-
otekarierna.”342  

Otydliga roller och ansvar verkar ha lett till att biblioteket upplever att det för-
väntas mer av dem än de kan leverera. När jag frågar bibliotekschefen om han anser 
att biblioteket och övriga parter i organisationen har samma syn på arbetets utveckl-
ing och behoven svarar han: ”Nej, det tror jag inte. Jag tror nog att man tycker att 
biblioteken kan göra mer och mycket fortare så att säga.”343 Samtidigt svarar ut-
vecklingsledaren följande om arbetets utveckling: ”Jag tycker att vi har ganska 
långt samma syn men vi får ju lite hjälpas åt där.”344 Hon berättar att hon och kul-
turstrategen i år har planerat så att till exempel finskspråkig barnteater anordnas av 
en annan aktör, inte av Bibliotek Uppsala för att både sprida de finska arrange-
mangen lite och för att stadsbiblioteket inte skulle behöva känna att de gör allt: ”För 
att det tänker jag kan trötta ut på flera sätt. Kanske en liten avlastning för stadsbib-
lioteket. Jag vet att det är hårt tryck på stadsbiblioteket, alla vill dit.”345  

Enligt kulturstrategen har Bibliotek Uppsala inte från början sett behovet av 
satsningar på det finskspråkiga beståndet.346 Biblioteket har på ett sätt tvingats till 
särskilda satsningar på inköp av finska medier, programverksamhet med finsk an-
knytning och dialog med den sverigefinska minoriteten. Uppdragen har ofta kom-
mit från andra delar av kommunens organisation vilket har skapat viss förvirring. 
Det kan även ha funnits visst motstånd gällande uppdrag som kommer från kom-
munledningskontoret eller från kulturförvaltningens stab. Kulturstrategen berättar 
att hon har svårt att ta ställning till om hierarkier i detta fall har påverkat arbetets 
utveckling men allmänt ser hon att det finns mycket känslor ”när det gäller staben 
gentemot verksamheterna”.347  

Kulturstrategen ser en tydlig positiv utveckling i bibliotekspersonalens intresse 
för arbetet med det finska språket. När hon kontaktar bibliotekschefen och vill ha 
input på vad som skulle kunna göras på biblioteken, kommer input nu från flera 
olika håll inom biblioteksorganisationen. ”De vill gärna samarbeta och de tänker 
till.”348 Hon upplever att när bibliotekspersonalen har intresse för någon aktivitet 
blir samarbetet mycket bra: ”När de tycker att nåt är intressant och nu kör vi, då är 
de mycket bra på att komma med informationen, lägga ut det på webben både på 
finska och på svenska. Allt det där omkring och att hålla i det. Det känns jättebra.”349 
Enligt bibliotekschefen skulle ett steg framåt i arbetet vara att kommunens förtro-
endevalda på ett tydligare sätt lyfter fram arbetet med de nationella minoritetssprå-
ken och konkretiserar vad de vill ska göras inom området:  

 
342 Intervju med barnbibliotekarie 2, 2019-04-25. 
343 Intervju med bibliotekschef, 2019-04-02. 
344 Intervju med utvecklingsledare, 2019-03-15. 
345 Intervju med utvecklingsledare, 2019-03-15. 
346 Intervju med kulturstrateg, 2019-04-03. 
347 Intervju med kulturstrateg, 2019-04-03. 
348 Intervju med kulturstrateg, 2019-04-03. 
349 Intervju med kulturstrateg, 2019-04-03. 
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Här menar jag att det är klart att det ligger i mitt ansvar att förmedla detta men åter igen tror 
jag att man förstärker det hela om politiken tydliggör det hela. Eftersom vi är en politiskt styrd 
organisation och vi är vana vid att göra det som politiken vill att ska göras […]350 

Behovet av språk- och kulturkompetens 
Ett ämne som alla mina intervjuer på ett eller annat sätt har berört är behovet av 
finskspråkig personal. Bibliotek Uppsala har tidigare haft en finsktalande bibliote-
karie vilket har medfört en medvetenhet kring allt som språkkunnig personal kan 
bidra med. Den finsktalande bibliotekarien har bland annat fungerat som stöd i in-
köp av finskspråkiga medier och i planering av programverksamhet: ”Om man hade 
frågor ringde man honom och han planerade viss verksamhet också. Så det gjorde 
en ganska stor skillnad.”351 Kulturstrategen beskriver finsktalande bibliotekariens 
betydelse för arbetet på följande sätt: ”För att där hade vi, hade jag en resurs som 
visste vad det här handlade om. […] Där hade vi ett bollplank. Vi kunde säga att vi 
skulle vilja ha en författarkväll, har du nån idé?”352 Den finsktalande bibliotekarien 
har tagit reda på relevanta författare och bidragit med egna idéer, vilket har under-
lättat kulturstrategens och utvecklingsledarens arbete.353  

Tillgång till finskspråkig personal har under åren varierat men barnbiblioteka-
rierna nämner flera exempel på situationer där språk- och kulturkompetens har be-
hövts och säkerställts på något annat sätt om biblioteket just då inte har haft perso-
nal som kan finska. Råd och tips om finskspråkig lättläst litteratur har efterfrågats 
från en bibliotekarie som har varit på studiebesök i Uppsala och gallring av finsk-
språkigt bestånd har gjorts med hjälp av en finsktalande bibliotekarie.354 Just gall-
ring nämner även Henriksson Vasara som en svår uppgift för någon som inte kan 
språket: ”Vid avsaknad av tillräckliga kunskaper om den finska litteraturen kan man 
gå efter utlåningsfrekvensen, men då riskerar man att gallra böcker som är värde-
fulla och som inte går att ersätta med nya.”355 Ett annat exempel är att Bibliotek 
Uppsala har anlitat finsktalande läsecirkelledare och sagoläsare för att kunna er-
bjuda finskspråkig verksamhet även när det inte finns finsktalande personal. Utbil-
dade bibliotekarier med kunskaper i de nationella minoritetsspråken är i dagsläget 
en bristvara och det är därmed mycket positivt att Bibliotek Uppsala har hittat även 
andra sätt att säkerställa kompetensen i situationer där språkkunskaper behövs men 
inte finns i personalgruppen. 

Barnbibliotekarierna lyfter fram rekrytering av finskspråkig kompetens som en 
väsentlig fråga: ”Det är ju nödvändigt, om vi verkligen ska nå målen, då måste vi 
ha en finsktalande person.”356 De ser behovet av ett särskilt uppdrag, att 

 
350 Intervju med bibliotekschef, 2019-04-02. 
351 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
352 Intervju med kulturstrateg, 2019-04-03. 
353 Intervju med kulturstrateg, 2019-04-03; intervju med utvecklingsledare, 2019-03-15. 
354 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
355 Henriksson Vasara (1992), s. 33. 
356 Intervju med barnbibliotekarie 2, 2019-04-25. 
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bibliotekarien även får ”ägna tid åt” de sverigefinska frågorna och ”grotta ner 
sig”.357 De ser att en finsktalande bibliotekarie skulle kunna arbeta med till exempel 
att BVC-uppvisningar som mycket handlar om språk och med småbarnsverksamhet 
gentemot den sverigefinska målgruppen ”för att det är de små som man måste fånga 
för att det ska komma igång ordentligt”.358  

Även bibliotekschefen saknar språkkompetensen och lyfter fram att språkkun-
skaper möjliggör en direkt kontakt och närmare samarbete med målgruppen: ”Att 
jag saknar i det här fallet en finskspråkig kompetens för att i så fall skulle man 
kunna ge den person ett uppdrag att vara den som samordnar och hitta nära samar-
beten med finska föreningar som inte alltid behöver gå via det finska samrådet.”359 
Bibliotekschefen ser även att språkkunnig personal behövs för att säkerställa att 
arbetet inte glöms bort. Finsktalande personal kan ”även påminna oss om att det här 
är ett viktigt uppdrag”.360 Han skulle även i fortsättningen vilja diskutera om stats-
bidraget kan användas till kompetensutveckling för bibliotekspersonalen: ”Det är 
faktiskt grunden för ett fortsatt arbete med de här pengarna, att synliggöra och med-
vetandegöra att vi är ett finskt förvaltningsområde”.361  

Bibliotek Uppsalas arbete med det finska språket har organiserats på ett sätt 
som gör att aktiviteter och satsningar inte har varit en persons ansvar utan det har 
funnits flera personer som har ansvarat för olika delar av arbetet. Det gör att flera 
personer har fått erfarenhet och kunskap om frågorna. Arbetet i sin helhet har inte 
varit personbundet även om den finsktalande bibliotekarie som tidigare har arbetat 
i organisationen har varit ett viktigt stöd för många. Brisander och Rundqvist efter-
frågar just hållbara strukturer för arbetet med de nationella minoriteterna på biblio-
teken, så att arbetet inte blir personbundet. De ser personalens kunskap och förstå-
else för frågorna som en förutsättning för att kunna bygga verksamheter tillsam-
mans med de nationella minoritetsgrupperna.362 För att kunna arbeta med empower-
ment behöver bibliotekspersonalen medvetenhet om den egna rollen och den egna 
praxisen.363 Det krävs att biblioteksanställda är lyhörda och intresserade av att lära 
sig att förstå ett nytt perspektiv.  

Kommuner som hör till finskt förvaltningsområde ska även verka för att det 
finns språkkunnig personal ”där detta behövs” i kommuninvånarnas kontakt med 
kommunala verksamheter.364 Brist på språkkunnig personal upplever utvecklingsle-
daren skapar en viss skörhet i arbetet. Hon vill dock påpeka att endast språkkun-
skaper inte räcker utan det behövs även vilja att arbeta med de sverigefinska frå-
gorna: ”bara för att man kan språket behöver det ju inte betyda, eller att man har 

 
357 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
358 Intervju med barnbibliotekarie 1, 2019-04-25. 
359 Intervju med bibliotekschef, 2019-04-02. 
360 Intervju med bibliotekschef, 2019-04-02. 
361 Intervju med bibliotekschef, 2019-04-02. 
362 Brisander & Rundqvist (2018), s. 13. 
363 Askheim (2007), s. 32. 
364 SFS 2009:724. 
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finska rötter behöver det inte betyda att man varken är intresserad eller vill jobba 
med frågorna”.365  

För att lyckas i arbetet med nationella minoriteter krävs en hel del av biblio-
tekspersonalen och av organisationen. Ingrid Atlestam fångat flera centrala delar i 
följande beskrivning: 

En djup och ständigt uppdaterad kunskap om närsamhället, lyhördhet och en så bred kultur- 
och språkkompetens som möjligt i personalgruppen är förutsättningar för att skapa det dyna-
miska, ständigt föränderliga, lokalglobala biblioteket. Det ska självklart även omfatta de enligt 
lag inhemska minoritetsspråken och visa medvetenhet om dessa språks särställning.366  

Faktorer som påverkar folkbibliotekens arbete 
Bibliotekens arbete med de nationella minoritetsspråken påverkas tydligt av det 
omgivna samhället. Med hjälp av Jens Jørgen Hansens modell, som har presenterats 
i teorikapitlet, lyfter jag här några viktiga aspekter som påverkar biblioteksperso-
nalens professionalitet i arbetet med de nationella minoritetsspråken.367 

Politik och institutioner 
Det minoritetspolitiska uppdraget som handlar om att skydda och främja de nation-
ella minoritetsspråken i Sverige är ett konkret exempel på hur politiska beslut på-
verkar bibliotekspersonalens arbetsfält. Enligt Hansen beskriver modellens poli-
tiska nivå vilken roll, funktion och uppdrag bibliotekspersonalen har i samhället.368  

I denna uppsats har beskrivits utveckling av arbetet med uppdraget i en kom-
mun. Även om politiska beslut fattas är det inte självklart att biblioteksorganisat-
ionen och dess personal på en gång tar sig an uppdraget och hittar sin roll i arbetet. 
Det är en process. Det krävs att det finns pålästa och engagerade personer i organi-
sationen som lyfter frågan, informerar om de politiska besluten och om intentionen 
i lagstiftningen. Det krävs även att kommunens förtroendevalda, chefer och styrdo-
kument synliggör frågan och visar att den ingår i bibliotekets och biblioteksperso-
nalens uppdrag. Bibliotek Uppsala visar hur flexibel biblioteksorganisationen kan 
vara: till exempel finskspråkiga sagostunder har kommit igång redan under första 
året kommunen hör till finskt förvaltningsområde.  

Bibliotek och dess personal påverkas även av de politiska beslut som inte fattas. 
Sverige får internationell kritik i frågor som rör nationella minoriteters möjligheter 
att lära sig sitt minoritetsspråk i skolan. Den svenska modersmålsundervisningen 
ses som otillräcklig för att barnen skulle få förutsättningar att lära sig att läsa och 
skriva på sitt nationella minoritetsspråk och situationen har kritiserats bland annat 

 
365 Intervju med utvecklingsledare, 2019-03-15. 
366 Atlestam (2010), s. 62. 
367 Hansens modell presenteras i uppsatsen teorikapitel på sida 18 och 19. 
368 Hansen (2017), s. 51. 
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av Europarådet. Detta försvårar bibliotekens arbete. Det är svårt för biblioteken att 
lyckas inspirera sverigefinska barn och unga att läsa på minoritetsspråket om ele-
verna inte får tillräckliga kunskaper från skolan. Detta är en central utmaning i da-
gens arbete och senast har frågan lyfts fram i betänkandet Nationella minoritets-
språk i skolan. Utredningen föreslår ett nytt skolämne som ska benämnas ”nation-
ellt minoritetsspråk” och föreslår minst tre timmars undervisning i veckan för att 
möjliggöra för elever att utveckla kunskaper i minoritetens språk och kultur samt 
fungera som ett revitaliserande stöd för de nationella minoritetsspråken.369 Inga be-
slut har dock fattats än angående de nationella minoritetsspråkens starkare ställning 
inom skolan. 

Förutom politiska beslut påverkas biblioteken enligt Hansen även av det arbete 
som bedrivs av olika institutioner.370 För institutioner i biblioteksfältet har det tagit 
tid att börja synliggöra frågan om nationella minoriteter. Kungliga biblioteket har 
under de senaste åren aktivt lyft fram arbetet med de nationella minoritetsspråken 
och ser att folkbibliotek i hela landet behöver få starkare stöd i frågorna. Den nat-
ionella minoritetsstrategin betonar att biblioteken behöver stöd från centrala instan-
ser som kan bidra med kompetensutveckling, konsultativ verksamhet och medie-
försörjning i frågor som rör nationella minoriteter.371  

Även en tydligare samordning har efterfrågats. Av mina informanter efterfrågar 
bibliotekschefen ett ”samlat grepp inom bibliotekssverige” när det gäller frågor som 
rör nationella minoriteter.372 Ahlryd, Vigur och Hansson har lyft fram att biblioteks-
sektorn behöver diskutera hur arbete kan bedrivas gentemot de nationella minori-
tetsgrupperna. De nämner att till exempel den världsomspännande bibliotekarieor-
ganisationen IFLA rekommenderar att nationella biblioteksföreningar skapar stå-
ende arbetsgrupper för minoriteter och ursprungsbefolkningar. Det har i andra län-
der lett till att det blivit lättare att synliggöra dessa gruppers villkor med hjälp av 
folkbibliotekens verksamheter.373 I Sverige har till exempel Svensk biblioteksför-
ening inte något expertnätverk för frågor som rör nationella minoriteter och ur-
folk.374 

Användare  
Enligt Hansens modell ska användare ses som en faktor som beskriver vilken typ 
av målgrupper som är väsentliga för arbetet och vilka behov och förväntningar mål-
gruppen har.375 Kommunens skyldighet att ha samråd med de nationella minorite-
terna är ett sätt att säkerställa att det minoritetspolitiska arbetet bedrivs på minori-
tetens villkor. För att kunna erbjuda en likvärdig biblioteksverksamhet för de 

 
369 SOU 2017:91, s. 24, 27. 
370 Hansen (2017), s. 51. 
371 Demokratins skattkammare (2019), s. 8, 32. 
372 Intervju med bibliotekschef, 2019-04-02. 
373 Ahlryd, Vigur & Hansson (2010), s. 31. 
374 Svensk biblioteksförenings webbplats > Expertnätverk. 
375 Hansen (2017), s. 51. 
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användare som hör till nationella minoriteter behöver biblioteket aktivt arbeta med 
dialog. Enligt Ahlryd, Vigur och Hansson krävs aktivt arbete med nationella mino-
riteter mod men de ser att folkbibliotek har bra förutsättningar till den här typen av 
samarbeten och dialog – det går ”att luta sig på folkbibliotekens tradition av att lyfta 
fram alternativ och låta många röster höras”.376  

Bibliotek Uppsala har hittat några sätt att involvera användarna i sitt arbete för 
att främja det finska språket. Biblioteket har till exempel haft en fokusgrupp för 
barnfamiljer som har intresse för finskspråkig litteratur. Biblioteket utvecklar även 
sina insatser utifrån de uppdrag som kommer från kommunens sverigefinska sam-
råd. Som redan tidigare har beskrivits kan den sverigefinska målgruppens behov 
vara väldigt olika beroende bland annat av individens språkkunskaper, ålder och 
erfarenheter. Det är viktigt att biblioteket skapar ett närmare samarbete med civil-
samhällets aktörer men samtidigt vänder sig till sina biblioteksanvändare. Ett aktivt 
deltagande i kommunens samråd skulle kunna underlätta att skapa en gemensam 
bild av vad som kan vara biblioteks roll i arbetet samt vilka förväntningar som är 
rimliga att ställa på olika parter. Bibliotek Uppsala har redan i dag olika verksam-
heter för den sverigefinska målgruppen och skulle kunna börja med att samla in 
kunskap om målgruppens behov via sina egna kanaler. En tydligare bild av den 
sverigefinska målgruppens behov i Uppsala skulle även kunna skapas genom en 
användarstudie eller via inspirations- och dialogaktiviteter på biblioteket.  

Brisander och Rundqvist menar att när kommunen har bra och fungerande sam-
råd med de nationella minoriteterna blir det lättare att genomföra samråd även om 
biblioteksfrågorna.377 I Uppsala ser kulturstrategen att det gemensamma arbetet 
kring samråd har lett till att både tjänstepersoner och förtroendevalda har större 
kunskap om frågorna: ”Att jag tror att det finns en större förståelse och ett större 
intresse faktiskt. Och också att samråden, att vi har föreningar som är så pass starka 
och att vi har politiker med i samråden, gör att kunskapen lyfts kraftigt där.”378  

Teknologi och vetenskap 
Hansen lyfter fram teknologi som en stark drivkraft för utveckling av nya praktiker 
eller biblioteksrum, nya typer av material och ingångar till material.379 När det gäller 
folkbibliotekens arbete med det finska språket har de senaste årtiondenas teknolo-
giska utveckling medfört många möjligheter som man till exempel i början av 1990-
talet har kunnat bara drömma om. Heli Henriksson Vasara efterfrågar i sin rapport 
bland annat finskspråkiga talböcker, kassettböcker och videofilmer.380  

År 2019 erbjuder Bibliotek Uppsala förutom olika typer av fysiska medier även 
finskspråkiga e-böcker, e-ljudböcker, digitala tidskrifter via PressReader och finska 

 
376 Ahlryd, Vigur & Hansson (2010), s. 31. 
377 Brisander & Rundqvist (2018), s. 13. 
378 Intervju med kulturstrateg, 2019-04-03. 
379 Hansen (2017), s. 51. 
380 Henriksson Vasara (1992), s. 35–37. 
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filmer via streamingtjänsten Cineasterna. Utbudet av finskspråkiga medier är brett 
men det verkar vara oklart hur väl målgruppen känner till de nya medietyperna. I 
digitaliseringen ligger enligt den nationella biblioteksstrategin nyckeln till föränd-
ring och utveckling av bibliotekens uppgift och roll i samhället. Enligt strategin är 
ambitionen att all utgivning på minoritetsspråken ska vara tillgänglig via alla biblio-
tek genom digitalisering.381 

Hansen betonar även vetenskapens betydelse för biblioteksanställdas kompe-
tens.382 Samma snabba utveckling som finns inom teknologin kan inte påstås ha 
skett när det gäller forskning om svenska biblioteks arbete med nationella minori-
teter. Under uppsatsarbetet har jag reagerat på hur lite frågor som rör nationella 
minoriteter och minoritetsspråk forskas inom biblioteks- och informationsveten-
skap. Det skrivs uppsatser kopplat till området men övrig svensk forskning är inte 
särskilt lätt att hitta.  

Den vetenskapliga nivån bidrar med ny kunskap, nya metoder och teorier om 
bibliotekens praktik och funktion.383 Det är värt att notera att utan detta stöd kan det 
vara svårt för folkbiblioteken att hitta sin yrkesmässiga kunnighet i minoritetsfrå-
gor. Brisander och Rundqvist ser behovet av forskare som tillhör de nationella mi-
noriteterna och att forskare skulle bedriva aktiv forskning liknande forskningspro-
jekt kring nyanlända där man genomfört fördjupade intervjuer med målgruppen. De 
efterfrågar särskilt forskning om samrådens betydelse och om urfolksteori och  
-metodologi.384 I Kungliga bibliotekets rapport betonas att utbildningarna inom 
biblioteks- och informationsvetenskap har en viktig roll att ”redan från starten med-
vetandegöra framtidens bibliotekarier genom specifika kursmoment och mer forsk-
ning på området”.385  

 
381 Demokratins skattkammare (2019), s. 8, 15, 21. 
382 Hansen (2017), s. 51. 
383 Hansen (2017), s. 51. 
384 Brisander & Rundqvist (2018), s. 13–15. 
385 Biblioteken och de nationella minoritetsspråken (2018), s. 70. 
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Slutdiskussion 

Denna uppsats har undersökt hur folkbiblioteket kan arbeta med att skydda och 
främja ett nationellt minoritetsspråk och vilken roll folkbiblioteket kan ta i det lo-
kala minoritetspolitiska arbetet. I uppsatsen har Bibliotek Uppsalas arbete med det 
finska språket under perioden 2000–2019 beskrivits och analyserats. Intressant har 
varit att undersöka hur minoritetsspråket finska syns i bibliotekets arbete, på vilket 
sätt det finska språket får ta plats i biblioteksverksamheten och vilken roll biblio-
teken kan spela i revitaliseringen av det finska språket i Sverige.  

För att kunna förstå Bibliotek Uppsalas arbete med minoritetsspråket finska har 
jag valt att undersöka ämnet under en relativt lång tidsperiod. Flera olika metoder 
och källmaterial har använts, vilket har varit särskilt givande. Via arkivmaterialet 
och styrdokumenten har jag kunnat följa hur bibliotekets arbete inom området har 
utvecklats över tid. Intervjuerna har lyft fram vissa utmaningar som har funnits i 
arbetet med minoritetsspråket finska. Intervjuerna har även synliggjort effekter och 
framgångar som inte hade kunnat identifieras till exempel via arkivmaterial eller 
styrdokument. Besök i de fysiska och digitala biblioteken har fått mig att se att det 
även finns områden som skulle kunna utvecklas. I slutdiskussionen nämner jag 
några centrala utvecklingsförslag för Bibliotek Uppsalas arbete med det finska språ-
ket. Flera förslag har samlats i bilaga 4. 

Bibliotek Uppsalas exempel visar att arbetet med nya frågor, lösningar och ett 
nytt tankesätt tar tid. Bibliotek Uppsala har under denna tidsperiod hittat konkreta 
sätt att skydda och främja ett nationellt minoritetsspråk. När det gäller Bibliotek 
Uppsalas arbete med det finska språket är det utifrån mitt material tydligt att mino-
ritetslagen och kommunens anslutning till finskt förvaltningsområde år 2010 har 
varit en viktig brytpunkt i bibliotekens arbete med det finska språket i Uppsala. 

Bibliotek Uppsalas arbete med det finska språket 2000–2009 
Under 2000-talets första årtionde har det finska språkets ställning som ett erkänt 
minoritetsspråk inte så tydligt påverkat Bibliotek Uppsalas arbete. Det finska språ-
ket syns inte i bibliotekens informationsmaterial från denna period. Bibliotekens 
programverksamhet har synliggjort till exempel Sveriges och Finlands gemen-
samma historia men inte till exempel det finska språket som en del av Sveriges 
gemensamma kulturarv. I bibliotekens informationsmaterial går endast några en-
staka aktiviteter med koppling till det finska språket och svensk minoritetspolitik 
att hitta.  

Det finska språket verkar inte ha haft någon särställning i Bibliotek Uppsalas 
verksamhet under 2000–2009. Finskspråkig media har köpts in men det finska 
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språket syns inte till exempel i kommunens biblioteksplan. Det finska språket har 
använts i ett infoblad om tjänsten Boken kommer men inte till exempel i marknads-
föring av bibliotekens programverksamhet.  

De tidigare uppsatser som har skrivits om folkbibliotek i Uppsala år 2004 och 
2007 har konstaterat att vissa satsningar på till exempel nationella minoriteters tid-
skrifter har gjorts men att annars behandlas de nationella minoritetsspråken på lik-
nande sätt som andra främmande språk. Bibliotekarierna har varit medvetna om de 
nationella minoritetsspråkens nya ställning i Sverige men Sveriges minoritetspolitik 
har inte haft någon direkt inverkan på verksamheten.  

Minoritetsspråket finska har inte fått någon särskilt synlig plats i biblioteks-
verksamheten under den första årtionden av svensk minoritetspolitik. Den sverige-
finska målgruppen verkar inte heller ha varit synlig för bibliotekspersonalen. 

Bibliotek Uppsalas arbete med det finska språket sedan år 
2010 
Sedan 2010 börjar minoritetsspråket finska synas i Bibliotek Uppsalas program-
verksamhet. Under 2010-talet har särskilt stadsbiblioteket i Uppsala via sin pro-
gramverksamhet blivit en domän där det finska språket används, talas och hörs. 
Bibliotek Uppsala har anordnat finskspråkiga aktiviteter för olika åldersgrupper och 
använt det finska språket i marknadsföring av aktiviteterna.  

Uppsala har under 2010-talet utvecklat sitt utbud av finskspråkig media. I det 
fysiska biblioteksrummet får det finska språket ta plats via beståndet, programverk-
samhet och information. Bokbastun på stadsbibliotekets barnavdelning är ett exem-
pel på att biblioteket på ett innovativt sätt har arbetat med att synliggöra det finska 
språkets särställning i biblioteksmiljön. I Bibliotek Uppsalas informationsmaterial 
får det finska språket under 2010-talet en tydlig plats – det finska språket används 
både i bibliotekens programblad och i affischer om programverksamheten. Även 
några broschyrer om bibliotekens verksamhet har översatts till finska. 

Bibliotekslagen från 2014 nämner de nationella minoriteterna som en priorite-
rad målgrupp och Uppsala synliggör de nationella minoriteterna i sin biblioteksplan 
för 2018-2020. Skrivningarna i biblioteksplanen är dock inte särskilt konkreta och 
till exempel revitalisering av de nationella minoritetsspråken nämns inte. Under 
2010-talet har Bibliotek Uppsala fått uppdrag kopplade till kommunens arbete med 
finskt förvaltningsområde. Särskilda satsningar har gjorts på det finska beståndet 
och på programverksamhet för den sverigefinska målgruppen med hjälp av statsbi-
draget för finskt förvaltningsområde. Den sverigefinska minoritetens behov har bli-
vit synliga till exempel via uppdrag från den sverigefinska samrådsgruppen. Barn-
bibliotekarierna berättar att ett utbud av finskspråkig media och finskspråkiga barn-
aktiviteter har medfört att den sverigefinska målgruppen har blivit synligare än 
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tidigare. Finskspråkig barnmedia önskas och efterfrågas på ett nytt sätt åtminstone 
på stadsbibliotekets barnavdelning. 

Det finns även områden där Bibliotek Uppsala skulle kunna utveckla sitt arbete 
med det finska språket. De nationella minoriteternas särställning i det svenska sam-
hället verkar inte ha tagits hänsyn till i planering av bibliotekets webbplats. På 
webbplatsen synliggörs det finska språket först och främst under rubriken ”Ny i 
Sverige” och via enstaka temasidor under ”Bibblan tipsar”. Bibliotek Uppsala har 
ingen samlad information på webbplatsen på finska och synliggör inte hela sitt 
finskspråkiga utbud via webbplatsen. Med ganska enkla medel skulle biblioteket 
kunna utveckla det finska språkets synlighet på webbplatsen. Biblioteket skulle till 
exempel kunna göra en tvåspråkig temasida med samlad information om det utbud 
som biblioteket erbjuder till den sverigefinska målgruppen.  

Biblioteken skulle på ett tydligare sätt kunna marknadsföra det breda utbudet 
av finskspråkig media även i det fysiska biblioteksrummet. Särskilt viktigt vore att 
informera om de nya medietyper som är tillgängliga på finska. Bibliotek Uppsala 
skulle även behöva utveckla och kvalitetssäkra sin finskspråkiga skyltning. 

Det kan konstateras att det finska språket under 2010-talet på ett mycket tydligt 
sätt har fått ta plats i Bibliotek Uppsalas programverksamhet och information. Det 
finns dock vissa tecken som signalerar om att arbetet med minoritetsspråket finska 
inte helt och hållet har integrerats i bibliotekets ordinarie strukturer. Uppdrag kopp-
lade till det finska språket har i vissa fall kommit från andra delar av kommunens 
organisation. Detta verkar ha lett till att biblioteken har upplevt att de utför andras 
uppdrag och inte har gjort arbetet till sitt eget. Det är viktigt att bibliotekspersonalen 
förstår sin särskilda kompetens i frågan – andra delar av organisationen har inte 
samma kompetens av biblioteksverksamheten som just bibliotekens personal har. 
Utifrån sin kompetens kan bibliotekspersonalen till exempel hitta systematiska ar-
betssätt för arbetets uppföljning inom biblioteksverksamheten. 

Jag ser att biblioteket kan vinna på att mer aktivt delta i kommunens samråd 
med den sverigefinska målgruppen. Att vara med i arbetets utveckling redan i pla-
neringsskedet. Biblioteket skulle även kunna utveckla egna former för dialog med 
den sverigefinska målgruppen och utveckla sitt samarbete med andra lokala verk-
samheter och aktörer som arbetar med det finska språket.  

Bibliotek Uppsalas arbete med revitalisering av finskan 
Som i tidigare i uppsatsen har beskrivits innebär revitalisering att ett språk som har 
försvagats i samhället börjar stärkas på nytt exempelvis genom att börja användas 
på flera områden än tidigare. Ett pågående språkbyte kan försöka vändas genom att 
öka antalet talare eller att öka de befintliga språkkunskaperna hos talarna. Bibliotek 
Uppsalas exempel visar folkbibliotekens potential i frågor som rör revitalisering av 
de nationella minoritetsspråken.  
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Folkbiblioteken kan tillgängliggöra media på minoritetsspråket och om mino-
ritetens erfarenheter samt introducera språket och kunskap om de nationella mino-
riteterna till olika målgrupper. Under 2000-talets första årtionden har Bibliotek 
Uppsala köpt in finskspråkiga böcker och prenumererat på några sverigefinska tid-
ningar. Arbetet verkar först och främst ha haft den första generationen sverigefinnar 
som sin målgrupp. Några enstaka satsningar, som till exempel språkkursmaterial i 
finska och en ungersk-finsk-estnisk familjedag, kan eventuellt tolkas i termer av 
revitalisering men det verkar inte finnas någon tydlig koppling mellan dessa sats-
ningar och det minoritetspolitiska uppdraget.  

 Under 2010-talet utvecklas Bibliotek Uppsalas programverksamhet inom om-
rådet. Många olika typer av satsningar kan ses syfta till att revitalisera det finska 
språket. Bibliotek Uppsala har via aktiviteter arbetat med att introducera minori-
tetsspråket finska till barnfamiljer. Bibliotek Uppsala har under största delen av 
2010-talet erbjudit finskspråkiga sagostunder och även finskspråkiga barnteaterfö-
reställningar och träffar för ungdomar som vill lära sig finska har anordnats.  

En viktig del av arbetet med revitalisering är att väcka intresse och engagemang 
hos talare och potentiella talare. Bibliotek Uppsala har haft ett brett utbud av akti-
viteter med koppling till det finska språket. Aktiviteterna för vuxna har syftat till 
användning av minoritetsspråket och att inspirera till läsning på finska men de har 
även spridit kunskap om den finsktalande befolkningens historia i Sverige och om 
den sverigefinska minoritetens erfarenheter. Programverksamheten har lyft fram 
berättelser om språkförlust och om kampen att ta tillbaka minoritetsspråket. Även 
minoritetens symboler, såsom sverigefinnarnas dag och sverigefinska flaggan, har 
synliggjorts. 

Arbetet med de nationella minoritetsspråken syftar till att hålla språken vid liv 
i Sverige. Det är ett kulturarvsuppdrag och folkbibliotek har en viktig roll att spela 
i det lokala arbetet med uppdraget. De kan lyfta fram de nationella minoritetssprå-
kens historia, nutida situation och skapa förutsättningar för minoriteterna att behålla 
minoritetsspråket. Uppsalas exempel visar att ett systematiskt arbete med till exem-
pel flerspråkig barnmedia kan gynna även de nationella minoritetsspråken. Även 
ett medvetet arbete med minoritetsspråken kan underlätta för andra språk att få plats 
i bibliotekens verksamhet. Det är dock viktigt att biblioteken särskiljer arbetet med 
de nationella minoritetsspråken från arbetet med andra språk. Arbetet med de nat-
ionella minoritetsspråken kan inte drivas på samma villkor som annat arbete med 
andra språk än svenska. Det ska finnas utrymme för ett medvetet arbete med de 
nationella minoritetsspråken som en del av ett svenskt kulturarv. I uppdraget är 
språkrevitalisering och dialog med målgruppen väldigt centrala delar.  

Det är viktigt att biblioteken uppfattar målgruppen för arbetet med minoritets-
språket finska i sin helhet. Målgruppen ska inte enbart vara finlandsfödda utan även 
till exempel deras barn och barnbarn och andra som har intresse för att lära sig 
finska. Även de individer som har förlorat sitt minoritetsspråk ska vara en självklar 
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målgrupp för arbetet. Till exempel mannen med skogsfinska rötter, han som satt 
bredvid mig i föreläsningssalen för 13 år sedan, ska även han ingå i målgruppen för 
bibliotekens arbete med minoritetsspråket finska. Om biblioteken riktar sin verk-
samhet till fel målgrupp, till exempel genom att välja kontexten ”ny i Sverige”, 
marginaliseras en stor del av målgruppen från arbetet.  

Folkbiblioteket som minoritetspolitisk arena 
Uppsatsen har visat att frågor som rör bibliotekens arbete med de nationella mino-
ritetsspråken är komplexa. De är komplexa eftersom det krävs förkunskaper för att 
kunna förstå arbetets sammanhang, syfte och ”koncept”. Det minoritetspolitiska 
uppdrag som definieras bland annat i minoritets- och bibliotekslagen går inte att 
förstå om man inte har kunskap om de nationella minoriteternas långa närvaro i 
Sverige och om de ideologiska processer som medfört att detta kulturarv medvetet 
osynliggjorts i det svenska samhället.  

I uppsatsen har Bibliotek Uppsalas arbete med det finska språket analyserats i 
relation till hur till exempel nationalism, maktstrukturer och omgivningens attityder 
har påverkat och påverkar de nationella minoritetsspråkens situation i Sverige. Ide-
ologier har hjälpt att legitimera den dominanta politiska makten. Nationalismen är 
inte enbart en del av Sveriges historia utan påverkar tydligt även dagens samhälle. 
Den svenska enspråksnormen och okunskapen om den historiska mångfalden kan 
ses som några konsekvenser av den tidigare nationalistiska ideologin. Bibliotek 
Uppsala har under 2010-talet aktivt arbetat med att bryta enspråksnormen och med 
att sprida kunskap om de nationella minoriteter som en del av Sverige.  

Minoriteter och majoritetsbefolkningen har olika förutsättningar att behålla sitt 
språk. För att lyckas i arbetet med de nationella minoritetsspråken behöver majori-
tetssamhället byta perspektiv och anstränga sig för att försöka förstå minoritetsper-
spektivet. Vad händer när man tittar på bibliotekens verksamhet, utbud och inform-
ation ur ett minoritetsperspektiv? Språk och kultur kan för den som tillhör majori-
tetsbefolkningen vara så självklara att man aldrig har behövt reflektera över dem. 
Det är viktigt att bibliotekspersonalen får utbildning i frågor som rör de nationella 
minoriteterna och får möjlighet att fundera på vad det betyder att förlora sitt språk 
och sitt kulturarv. För att kunna arbeta utifrån ett empowermentperspektiv med de 
nationella minoritetsspråken ska personalen ha en stark medvetenhet om sin egen 
roll, sina egna attityder och sin egen praxis.  

I denna uppsats har bibliotekens arbete med det finska språket studerats i en 
relativt stor kommun med hög utbildningsnivå. Det känns viktigt att poängtera att 
varje kommun har sina egna förutsättningar för att lyckas i arbetet med de nationella 
minoritetsspråken. Det är inte sagt att de effekter som Uppsalas exempel visar är 
möjliga att skapa i alla andra kommuner eller med alla andra minoritetsspråk.  



 

 100 

Som ett politiskt instrument speglar folkbiblioteket både sin tids ideologi och 
politik. Arbetet med de nationella minoritetsspråken visar hur politiska beslut på 
nationell nivå så småningom blir verkstad på biblioteksgolvet. De olika aspekter 
som Jens Jørgen Hansen beskriver i sin modell påverkar bibliotekspersonalens pro-
fessionalitet. Jag ser dessa fem fälten – politik, institutioner, användarna, teknologi 
och vetenskap – som fem ben som bibliotekspersonalens professionalitet står på. 
Om det saknas ett ben, kan yrkeskunnigheten kanske stå stadigt ändå. Om det sak-
nas flera ben, blir den mer och mer ostadig. När det gäller svenska biblioteksväsen-
dets arbete med de nationella minoritetsspråken är det tydligt att alla förutsättningar 
för bibliotekspersonalens yrkeskunnighet inom området inte direkt från år 2000 har 
funnits. Under de senaste 20 åren har arbetet utvecklats, benen har så småningom 
blivit flera och stadigare. Frågorna har under de senaste tio åren fått en tydligare 
plats inom det svenska biblioteksväsendet och synliggörs numera i bibliotekslagen.  

Det som Bibliotek Uppsalas arbete med minoritetsspråket finska visar är att det 
är möjligt för folkbibliotek att hitta sin roll och sin kompetens i frågor som rör de 
nationella minoritetsspråken. Bibliotek Uppsala har under 2010-talet arbetat i linje 
med minoritetspolitiken som syftar till att ge skydd för de nationella minoriteterna, 
att stärka deras möjligheter till inflytande och att stödja de historiska minoritets-
språken så att de hålls levande i Sverige. Bibliotek Uppsala har blivit en minoritets-
politisk arena där ett nationellt minoritetsspråk och minoritetserfarenheter synlig-
görs och får ta plats. 

Förslag på fortsatt forskning 
Bibliotekens insatser för de nationella minoritetsspråken skulle behöva undersökas 
i ett större perspektiv. Är Uppsala ett undantag eller ett exempel på många bibliotek 
som har hittat sin roll i arbetet med att skydda och främja ett nationellt minoritets-
språk? Intressant vore att utforska i vilken utsträckning svenska folkbibliotek infor-
merar om sin verksamhet på de nationella minoritetsspråken och synliggör dem i 
den fysiska biblioteksmiljön och på webben. Vilka metoder används för att inspi-
rera till att läsa och skriva på de nationella minoritetsspråken? Anordnas program-
verksamhet på de nationella minoritetsspråken runt om i landet? På vilka orter är 
det möjligt att ordna programverksamhet till exempel på finska? För vilka ålders-
grupper i så fall?  

Särskilt viktigt för fortsatt forskning vore att undersöka bibliotekens arbete med 
språkrevitalisering. Bibliotekens arbete med de nationella minoritetsspråken skulle 
även behöva undersökas utifrån ett användarperspektiv. När det gäller den sverige-
finska målgruppen vore det särskilt intressant att få mer kunskap om andra än första 
generationens behov och önskemål när det gäller bibliotekets arbete för det finska 
språket. På vilket sätt skulle biblioteket kunna stödja deras inlärning och använd-
ning av det finska språket?  



 

 101 

Käll- och litteraturförteckning  

Källor  

Uppsala stadsarkiv  

Uppsala stads- och länsbibliotek  
B3:2, Uppsala stadsbibliotekets arkiv. Programblad 1998–2002. 

Styrelsen för vård och bildning (NVB/SVB) 
B3:2–8, Enheter för Kultur och fritids arkiv. Programblad, trycksaker, pressmed-

delanden, affischer och annat informationsmaterial från stadsbiblioteket och 
stadsdelsbiblioteken 2003–2014. 

Bibliotek Uppsala  

Kulturnämnden 
F31, Bibliotek Uppsalas arkiv, Handlingar: program och utställningar 2015. 
F32, Bibliotek Uppsalas arkiv, Handlingar: program och utställningar 2016. 
F33, Bibliotek Uppsalas arkiv, Handlingar: program och utställningar 2017. 
B4:B, Bibliotek Uppsalas arkiv, Trycksaker –2017. 

Uppsala kommun 
ALN-2019-0160, Sverigefinska äldre och äldreomsorgen i Uppsala kommun. 
KSN-2010-0380, Uppsala kommuns policy beträffande nationella minoriteter. 
KSN-2012-0413, Åtgärds- och aktivitetsplan 2012 avseende det finska språkets 

förvaltningsområde Uppsala kommun. 
KSN-2013-0207, Åtgärds- och aktivitetsplan 2013 avseende det finska språkets 

förvaltningsområde Uppsala kommun. 
KSN-2016-0547, Åtgärds- och aktivitetsplan 2016 avseende förvaltningsområdet 

för finska Uppsala kommun. 
KSN-2017-1773, Åtgärds- och aktivitetsplan 2017 avseende förvaltningsområde 

för finska Uppsala kommun. 
KSN-2017-2137, Biblioteksplan för Uppsala kommun 2018–2020. 
KSN-2017-3559, Uppsala kommuns Mål och budget 2019–2021. 
KSN-2018-1059, Åtgärds- och aktivitetsplan 2018 avseende förvaltningsområdet 

för finska Uppsala kommun 
KTN-2009-0018.40/1, Biblioteksplan för folkbiblioteken i Uppsala kommun. 
 



 

 102 

I uppsatsförfattarens ägo  
Bibliotek Uppsala: programblad för våren 2018, hösten 2018 och våren 2019. 
Bibliotek Uppsala: utdrag ur ekonomisystemet med projektkod P31013 och objekt 

695. 
Inspelning och transkription från intervju med barnbibliotekarie 1 och 2, Bibliotek 

Uppsala, 2019-04-25. 
Inspelning och transkription från intervju med bibliotekschefen, Bibliotek Upp-

sala, 2019-04-02. 
Inspelning och transkription från intervju med kulturstrategen, Kulturförvalt-

ningen, Uppsala kommun, 2019-04-03. 
Inspelning och transkription från intervju med utvecklingsledaren, Kommunled-

ningskontoret, Uppsala kommun, 2019-03-15. 
Informellt samtal med handläggaren, Bibliotek Uppsala, 2019-03-13. 
Informellt samtal med bibliotekarie 1, Bibliotek Uppsala, 2019-03-19. 
Informellt samtal med bibliotekarie 2, Bibliotek Uppsala 2019-03-19. 

Litteratur  
Ahlryd, Sara, Vigur, Lotta & Hansson, Joacim (2010), Biblioteken och de nation-

ella minoriteterna: hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, torne-
dalingar, samer och sverigefinnar. Stockholm: Svensk biblioteksförening. 

Askheim, Ole Petter (2007), ”Empowerment – olika infallsvinklar”, i Empower-
ment i teori och praktik, red: Ole Petter Askheim & Bengt Starrin. Malmö: 
Gleerup, s. 18–32. 

Askheim, Ole Petter & Starrin, Bengt (2007), ”Empowerment – ett modeord?”, i 
Empowerment i teori och praktik, red: Ole Petter Askheim & Bengt Starrin. 
Malmö: Gleerup, s. 9–17. 

Atlestam, Ingrid (2010), ”För alla men inte allt”, i Där människor och tankar 
möts: bibliotek som folkbildning, red: Ingrid Atlestam & Ulla Forsén. Lund: 
BTJ Förlag, s. 47–64. 

Arnstberg, Karl-Olov & Ehn, Billy (1983), Etniska minoriteter: i Sverige förr och 
nu. 2. uppl., Lund: LiberLäromedel. 

Biblioteken och de nationella minoriteterna: en lägesbeskrivning (2018). Stock-
holm: Kungliga biblioteket. 

Bibliotek Uppsala. https://bibliotekuppsala.se/ [2019-05-20] 
Björklund, Krister (2012), Suomalainen, ruotsalainen vai ruotsinsuomalainen? 

Ruotsissa asuvat suomalaiset 2000-luvulla. Tutkimuksia A 41. Turku: Siirto-
laisinstituutti. 



 

 103 

Björneborg, Lennart (2017), ”Biblioteket som mulighedsrum for serendipitet og 
uformel læring”, i Biblioteksdidaktik, red: Cecilie Laskie. København: Hans 
Reitzels Forlag, s. 183–211. 

Blomqvist, Tünde (2007), Många språk – många möjligheter eller många svårig-
heter? Folkbibliotekens försörjning av böcker och tidskrifter på andra språk 
än svenska i Uppsala. Magisteruppsats inom biblioteks- och informationsve-
tenskap, Uppsala universitet: Institutionen för ABM, 387. 

Bohman, Stefan (2005), ”Den minsta gemensamma nämnaren. Eller hur ser vårt 
kunskapsfält ut?”, i Kulturarvens dynamik: det institutionaliserade kulturar-
vets förändringar, red: Peter Aronsson & Magdalena Hillström, s. 199–205. 

Brisander, Cecilia & Rundqvist, Elisabet (2018). ”Varför så svårt? Om nationella 
minoritetsspråk på kommunala bibliotek.” Paper på seminariet Mötesplats, 
profession, forskning i Växjö. Tillgänglig på Internet: https://wwwbiblioteks-
for.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2018/08/varfor-sa-svart-brisander-run-
dqvist.pdf 

de Geer, Eric & Wande, Erling (1988), ”Finnar”, i Det mångkulturella Sverige: en 
handbok om etniska grupper och minoriteter, red: Ingvar Svanberg & Harald 
Runblom, s. 94–109. 

Demokratins skattkammare: förslag till en nationell biblioteksstrategi (2019). 
Stockholm: Kungliga biblioteket. 

Ds 2012:13, Ny bibliotekslag. 
Eagleton, Terry (2007), Ideology: an introduction. New ed. London: Verso. 
Ejendal, Barbro (2004), Finns finska på biblioteken? Folkbibliotekens verksamhet 

för finsktalande i Sverige. Stockholm: Kulturrådet. 
Elenius, Lars & Ekenberg, Stefan (2002), Minoritetsspråk och myndighetskontakt: 

flerspråkighet bland användare av samiska, meänkieli och finska i Norrbot-
tens läns efter minoritetsspråkslagarnas tillkomst 2000. Luleå: Luleå tekniska 
universitet. Tillgänglig på Internet: http://ltu.diva-por-
tal.org/smash/get/diva2:998587/FULLTEXT01.pdf 

Elenius, Lars (2007), ”Statlig minoritetspolitik i Sverige”, i Mer än ett språk: en 
antologi om flerspråkigheten i norra Sverige, red: Eva Westergren & Hans 
Åhl. 2. uppl. Stockholm: Norstedts akademisk förlag, s. 56–75. 

Eriksson-Zetterquist, Ulla & Ahrne, Göran (2013), ”Intervjuer”, i Handbok i kva-
litativa metoder, red. Göran Ahrne & Peter Svensson. Stockholm: Liber, s. 
36–57. 

Evjen, Sunniva (2015), ”The image of an institution: Politicians and the urban li-
brary project”, Library & Information Research 37 (1), s. 28-35. 

Fagerholm, Sonja (2012), Livsviktig läsning: en fallstudie av ett biblioterapeutiskt 
projekt på ett finskt äldreboende i Stockholms län. Masteruppsats inom biblio-
teks- och informationsvetenskap, Uppsala universitet: Institutionen för ABM, 
575. 



 

 104 

Finnjävlar (2016), red. Kristian Borg. Stockholm: Verbal. 
Fjellgren, Patricia & Huss, Leena (2019), ”Overcoming Silence and Sorrow: Sami 

Language Revitalization in Sweden”, International Journal of Human Rights 
Education 3 (1), s. 1–30. 

Forsén, Ulla (2010), ”Ett helande bibliotek”, i Där människor och tankar möts: 
bibliotek som folkbildning, red: Ingrid Atlestam & Ulla Forsén. Lund: BTJ 
Förlag, s. 151–170. 

Granberg, Johan & Leissner, Roger (2012), Skydda, stärka och främja: Umeå 
stadsbiblioteks arbete med det samiska språket efter minoritetsreformen. Kan-
didatuppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap, Umeå universitet: 
Sociologiska institutionen. 

Grünbaum, Catharina (2008), ”Tukholma och Kemi fyr”, Dagens nyheter, 10 de-
cember. 

Gröndahl, Satu (2002a), ”Inledning. Från ”mångkulturell” till ”mångspråkig” lit-
teratur?”, i Litteraturens gränsland: invandrar- och minoritetslitteratur i nor-
diskt perspektiv, red: Satu Gröndahl. Uppsala Multiethnic Papers 45. Uppsala 
universitet: Centrum för multietnisk forskning, s. 11–33. 

Gröndahl, Satu (2002b), ”Invandrar- och minoritetslitteraturer i Sverige. Från för-
utsättningar till framtidsutsikter”, i Litteraturens gränsland: invandrar- och 
minoritetslitteratur i nordiskt perspektiv, red: Satu Gröndahl. Uppsala Mul-
tiethnic Papers 45. Uppsala universitet: Centrum för multietnisk forskning, s. 
35–70. 

Gunnare, Sanna (2012), På mitt modersmål: en kvalitativ studie av biblioteksan-
vändare med samiska, finska och meänkieli som modersmål. Mastersuppsats 
inom biblioteks- och informationsvetenskap, Uppsala universitet: Institut-
ionen för ABM, 574. 

Hansen, Jens Jørgen (2017), ”En teoretisk tilgang til biblioteksdidaktik”, i Biblio-
teksdidaktik, red: Cecilie Laskie. København: Hans Reitzels Forlag, s. 49–81. 

Hansson, Joacim (1995), Om folkbibliotekens ideologiska identitet: en diskursstu-
die. Göteborg: Valfrid. 

Hansson, Joacim (2011), ”Public libraries and the national minorities of Sweden – 
results of a national survey”, New Library World 112 (9/10), s. 406-415. 

Henriksson Vasara (1992), Sverigefinnar, finns dom? En rapport om de svenska 
folkbibliotekens verksamhet på finska. Rapport från Statens kulturråd 1992:6. 
Stockholm: Statens kulturråd. 

Hjorton, Ulla (2015), Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län: en 
studie genomförd i november och december 2014. Uppsala: Landstinget i 
Uppsala län, Länsbibliotek Uppsala. 

Huss, Leena (2010), Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige. NAMIS-
serien 5. Uppsala: Hugo Valentin-centrum.  



 

 105 

Huss, Leena (2018), ”Utvärdering av Samiskt språkcentrums arbete i ett revitali-
seringsperspektiv”, i SOU 2017:60. Stockholm: Regeringskansliet, s. 320–
382. 

Hylland Eriksen, Thomas (2000), Etnicitet och nationalism. Nora: Nya Doxa. 
Hyltenstam, Kenneth (2007), ”Begreppen språk och dialekt och meänkielis status 

som eget språk”, i Mer än ett språk: en antologi om flerspråkigheten i norra 
Sverige, red: Eva Westergren & Hans Åhl. 2. uppl. Stockholm: Norstedts aka-
demisk förlag, s. 237–282. 

Hyltenstam, Kenneth (1999a), ”Inledning: Ideologi, politik och minoritetsspråk”, i 
Sveriges sju inhemska språk: ett minoritetsspråksperspektiv, red: Kenneth 
Hyltenstam. Lund: Studentlitteratur, s. 11–40. 

Hyltenstam, Kenneth m.fl. (1999), “Språkbyte, språkbevarande, revitalisering. Sa-
miskans ställning i svenska Sápmi.” i Sveriges sju inhemska språk: ett minori-
tetsspråksperspektiv, red: Kenneth Hyltenstam. Lund: Studentlitteratur, s. 41–
97. 

Institutet för språk och folkminnen. http://www.sprakochfolkminnen.se [2019-05-
31] 

Internationella biblioteket. https://www.interbib.se [2019-05-15] 
Jennische, Rikard (2004), De nationella minoriteterna och folkbiblioteken: folk-

bibliotekens hantering av nationella minoritetsfrågor i ljuset av Sveriges offi-
ciella minoritetspolitik. Magisteruppsats inom biblioteks- och informationsve-
tenskap, Uppsala universitet: Institutionen för ABM, 200. 

Jochumsen, Henrik (2017), ”Biblioteket gennem 100 år – indhold, rammer og re-
lationer. ”, i Biblioteksdidaktik, red: Cecilie Laskie. København: Hans Reit-
zels Forlag, s. 17–48. 

Johansson, Barbro (2010), ”Barnbibliotekariers och forskares barnperspektiv”, i 
Barnet, platsen, tiden: teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld. 
Stockholms stadsbiblioteks skriftserie 16. Stockholm: Regionbibliotek Stock-
holm, s. 23–49. 

Junkka, Malin A (2019), ”Det är viktigt att kunna läsa flytande”, webbplatsen Mi-
noritet.se, den 25 april. 

Justesen, Lise & Mik-Mayer, Nanna (2011), Kvalitativa metoder: från veten-
skapsteori till praktik. Lund: Studentlitteratur. 

Kulturdepartementet (2019), Sveriges sjunde rapport till Europarådet under den 
europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Promemoria 
Ku2019/01174/CSM. Stockholm: Regeringskansliet. 

Kungliga biblioteket. https://www.kb.se [2019-05-09] 
Kungliga biblioteket, webbplats om biblioteksstatistik. http://bibstat.kb.se [2019-

05-09] 



 

 106 

Lagerkvist, Victoria (2016), Språk, makt och hållbar biblioteksutveckling: en rap-
port om mångspråkig biblioteksverksamhet i Sörmland. Eskilstuna: Länsbib-
liotek Sörmland. 

Lainio, Jarmo (1999), ”Språk, genetik och geografi – om kontinuitetsproblemati-
ken och debatten om finska som minoritetsspråk”, i Sveriges sju inhemska 
språk: ett minoritetsspråksperspektiv, red: Kenneth Hyltenstam. Lund: Stu-
dentlitteratur, s. 138–204. 

Lainio, Jarmo (2016), “Språklig mångfald och interkulturalitet – lika världar men 
olika begreppsvärldar”, i Vem vågar vara interkulturell? En vänbok till Pirjo 
Lahdenperä, red: Frank-Michael Kirsch, René León Rosales & Christina Ro-
dell Olgaç. Stockholm: Stockholms Mångkulturellt centrum, s. 47-69. 

Mallby, Tove H. (2005), National Minority right in Europa. Oxford: Oxford Uni-
versity Press. 

Mikaelsson, Sara (2014), Det samiska folkbiblioteket: en undersökning om in-
formationsförmedling på folkbibliotek till samer i samiska förvaltningsområ-
den. Kandidatuppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap, Umeå uni-
versitet: Sociologiska institutionen. 

Mikaelsson, Sara (2015), En prioriterad grupp: en enkätundersökning om folk-
bibliotekens arbete för de nationella minoriteterna. Magisteruppsats inom 
biblioteks- och informationsvetenskap, Umeå universitet: Sociologiska in-
stitutionen. 

Minoritet.se. http://www.minoritet.se [2019-04-16] 
Nichols, David M. m. fl. (2005), “Digital libraries and minority languages”, New 

Review of Hypermedia and Multimedia 11 (2), s. 139-155. 
Nordiska museet. https://www.nordiskamuseet.se [2019-11-04] 
Patel, Runa & Davidson, Bo (2011), Forskningsmetodikens grunder: att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
Paulin, Anja (2001), De nationella minoriteterna och kulturlivet. Rapport från 

Statens kulturråd 2001:4. Stockholm: Statens kulturråd. 
Pekkari, Karl (2007), ”Meänkieli som hemspråk i skolan”, i Mer än ett språk: en 

antologi om flerspråkigheten i norra Sverige, red: Eva Westergren & Hans 
Åhl. 2. uppl. Stockholm: Norstedts akademisk förlag, s. 145–170. 

Proposition 1998/99:143, Nationella minoriteter i Sverige. 
Proposition 2008/2009:158, Från erkännande till egenmakt: regeringens strategi 

för de nationella minoriteterna. 
Proposition 2016/17:116, Kulturarvspolitik. 
Proposition 2017/18:199, En stärkt minoritetspolitik.  
Rantala, Päivi (1999), Svenska, finska eller båda? En undersökning av läs- och 

biblioteksvanor hos andragenerationens finska invandrare. Magisteruppsats i 
biblioteks- och informationsvetenskap. Högskolan i Borås: Bibliotekshögsko-
lan, 18. 



 

 107 

Roy, Loriene (2013), ”The Role of Tribal Libraries and Archives in the Preserva-
tion of Indigenous Cultural Identity Through Supporting Native Language Re-
vitalization”, International Preservation News. A Newsletter of the IFLA Core 
Activity on Preservation and Conservation 2013 (61), s. 8-11. 

SFS 1996:1596, Bibliotekslag. Stockholm: Kulturdepartementet. 
SFS 1999:1175, Lag om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter 

och domstolar. Stockholm: Integrations- och jämställdshetsdepartementet. 
SFS 1999:1176, Lag om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltnings-

myndigheter och domstolar. Stockholm: Integrations- och jämställdshetsde-
partementet. 

SFS 2001:453, Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartement. 
SFS 2009:600, Språklag. Stockholm: Kulturdepartementet. 
SFS 2009:724, Lag om nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk. 

Stockholm: Kulturdepartementet. 
SFS 2010:800, Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
SFS 2013:801, Bibliotekslag. Stockholm: Kulturdepartementet. 
Skrivelse 2005/06:95, En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 

2006-2009. 
Smith, Deborah A. (2017), ”Government Information and Linguistic Minorities. 

A Case Study of Forest Finns in Varmland, Sweden and Hedmark, Norway”, 
DttP: Documents to the People 43 (3), s. 9-19. 

SOU 2005:40, Utredningen om finska och sydsamiska språken. Rätten till mitt 
språk: förstärkt minoritetsskydd: delbetänkande. 

SOU 2017:60, Utredningen om en stärkt minoritetspolitik. Nästa steg? Förslag 
för en stärkt minoritetspolitik: delbetänkande. 

SOU 2017:91, Utredningen Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nat-
ionella minoritetsspråk. Nationella minoritetsspråk i skolan: förbättrade för-
utsättningar till undervisning och revitalisering.  

Svensk biblioteksförening. https://www.biblioteksforeningen.se [2019-11-14] 
Sveriges sju inhemska språk – ett minoritetsspråksperspektiv (1999), red: Kenneth 

Hyltenstam. Lund: Studentlitteratur. 
Tarkiainen, Kari (1993), Finnarnas historia i Sverige 2: inflyttarna från Finland 

och de finska minoriteternas under tiden 1809–1944. Stockholm: Nordiska 
museet. 

Uppsala kommun. https://www.uppsala.se [2019-06-28] 
Umeå kommun. https://www.umea.se/umeakom-

mun.4.1821d6e811c67c7e79580004672.html [2019-05-31] 
Westrin, Stefan (2019), ”Den bortglömda tjänsten”, Biblioteksbladet 2019 (2), s. 

38–39. 
Wikipedia, den svenska versionen. https://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida 

[2019-05-31] 



 

 108 

Wikman, Mikael (2004), Sveriges nationella minoriteter: en studie av deras till-
gång till tidskrifter vid Sveriges folkbibliotek. Kandidatuppsats inom biblio-
teks- och informationsvetenskap, Uppsala universitet: Institutionen för ABM, 
204. 

Åström, Anna-Maria (2001), ”Etnisk tillhörighet och rituellt handlande”, i Gräns-
folkets barn: finlandssvensk marginalitet och självhävdelse i kulturanalytiskt 
perspektiv, red. Anna-Maria Åström, Bo Lönnqvist & Yrsa Lindqvist. 
Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.  



 

 109 

Bilaga 1: Utlåningsstatistik gällande medier på 
andra språk än svenska på Uppsala stadsbibliotek 

Tabell 2. Antal utlån av medier på finska på stadsbibliotek Uppsala under perioden november 2015 
– november 2018. 

Språk Målgrupp  2015-11-15– 

2016-11-15 

2016-11-15– 

2017-11-15 

2017-11-15– 

2018-11-15 

Finska Barnmedia 1 858 1 741 1 787 

 Vuxenmedia 2 324 1 848 2 184 

Totalt  4 182 3 589 3 971 

Källa: Bibliotek Uppsala. 

 

Tabell 3. Antal utlån per språk (de nationella minoritetsspråken jiddisch, meänkieli, romani chib 
och samiska) på stadsbibliotek Uppsala under perioden november 2015 – november 2018. 

Språk Målgrupp 

(barn/vuxna) 

2015-11-15 

– 2016-11-

15 

2016-11-15 

– 2017-11-

15 

2017-11-15 

– 2018-11-

15 
Jiddisch Barnmedia - - 2 

Vuxenmedia 10 7 25 

Meänkieli Barnmedia 2 12 42 

Vuxenmedia 10 2 21 

Romani chib 

(alla varieteter) 

Barnmedia 4 4 26 

Vuxenmedia 3 25 20 

Samiska (alla 

varieteter) 

Barnmedia 3 2 33 

Vuxenmedia 37 20 28 

Totalt Barnmedia 9 18 103 

Vuxenmedia 60 56 94 

Källa: Bibliotek Uppsala. 
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Tabell 4. Utlån av vuxenmedia på andra språk än svenska på stadsbiblioteket Uppsala 2017-11-15 
– 2018-11-15. 

 Språk Antal lån inkl. omlån 

1. Engelska 95 654 

2. Franska 4 255 

3. Persiska 3 627 

4. Arabiska 3 074 

5. Finska 2 148 

6.  Spanska 2 036 

7. Tyska 1 909 

8. Ryska 1 852 

Källa: Bibliotek Uppsala. 

 

Tabell 5. Utlån av barnmedia på andra språk än svenska på stadsbiblioteket Uppsala 2017-11-15-
2018-11-15. 

 Språk Antal lån inkl. omlån 

1. Engelska 34 628 

2. Arabiska 1 902 

3. Finska  1 787 

4. Spanska 1 524 

5. Ryska 1 502 

Källa: Bibliotek Uppsala. 
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Bilaga 2: Bilder på skyltning  

Bild 2. Utställningshylla på Gottsundabiblioteket. 

 

Hyllan ”Ny i Sverige” till vänster och hyllan för nya finska böcker till höger. Foto: Eeva Östberg. 

 

Bild 3. Hyllan med finskspråkig facklitteratur på Brantingsbiblioteket. 

 

 

Knubbtexten ”Suomen kieliset ammattikirjallisuus”. Foto: Eeva Östberg. 
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Bilaga 3: Bilder på affischer 

Bild 4. Bibliotek Uppsalas affischer om aktiviteter för sverigefinska barn och unga. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Uppsala stadsarkiv. Foto: Eeva Östberg. 
 

Bild 5. Bibliotek Uppsala uppmärksammar sverigefinnarnas dag på stadsbiblioteket i februari 2019. 

 

Foto: Eeva Östberg. 
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Bilaga 4: Förslag på åtgärder 

- Bibliotekets närvaro i kommunens sverigefinska samråd för att utveckla 
samarbetet. 

- Biblioteket fortsätter utveckla egna former för dialog med den sverigefinska 
minoriteten. 

- Arbeta uppsökande med den sverigefinska minoriteten (alla åldrar från barn 
till äldre). 

- Skapa systematiska arbetssätt för uppföljning av bibliotekets arbete med 
medier på de nationella minoritetsspråken. Efterfrågas statistik om utlån på 
dessa språk inte av kulturnämnden eller Kungliga biblioteket? Skapa ändå 
rutiner för uppföljning av antalet inköpsförslag och utlån av medier på de 
nationella minoritetsspråken (separat för varje språk). Se till att statistiken 
sparas och arkiveras. 

- Utveckla samarbetet mellan olika verksamheter och yrkesgrupper som ar-
betar med det finska språket – den finska förskoleavdelningen, de finska 
modersmålspedagogerna i förskolan och modersmålslärare i skolan och 
verksamheter för finsktalande äldre (vård- och omsorgsboenden, träffpunk-
ten). 

- Utveckla programutbudet i samråd med den sverigefinska målgruppen. 
Våga prova på nya arbetssätt för att revitalisera det finska språket – kan till 
exempel en bokcirkel med e-böcker eller Shared Reading (metod för hög-
läsning och diskussion av skönlitteratur) fungera för denna målgrupp? 

- I bibliotekens finska hyllor lyfta fram de delar av det finska beståndet som 
är särskilt aktuella. Till exempel nya och omdiskuterade böcker, böcker 
med koppling till olika finska högtider eller årsjubileum och böcker av sve-
rigefinska författare eller om sverigefinnar. 

- Marknadsföra de digitala resurserna i det fysiska biblioteksrummet – i de 
finska hyllorna, på anslagstavlorna. 

- Synliggöra hela utbudet av finskspråkiga medier både på webben och i det 
fysiska biblioteksrummet via skyltning. 

- Utveckla bibliotekets information gentemot den sverigefinska minoriteten 
på bibliotekets webbplats. 

- Marknadsföra bibliotekets finskspråkiga utbud via en informationskampanj 
som planeras i samråd med den sverigefinska minoriteten. 

- Skapa rutiner för flerspråkig information i biblioteksrummet, informera 
personalen om det flerspråkiga material som finns tillgängligt till exempel 
via Internationella biblioteket. 

- Utveckla bibliotekets information gentemot urfolket samerna och övriga 
nationella minoriteter på webben och i det fysiska biblioteksrummet. 


