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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
I Sverige har det funnits språkliga och kulturella minoriteter i alla tider. Denna 
språkliga och kulturella mångfald har dock inte uppmärksammats i högre grad 
förrän efter andra världskriget, då flykting- och arbetskraftsinvandringen tog 
fart.  

Den nationella diskursen som bidragit till att osynliggöra de historiska 
minoriteterna formades under 1800-talet. Denna diskurs har på ett 
övergripande plan speglat den nationella identiteten och självbilden – Sverige 
har velat framstå som ett språkligt och kulturellt homogent land – men också 
den politik som förts gentemot minoriteterna. Denna politik har ofta varit 
assimilerande. Sverige förlorade 1809 Finland till Ryssland och gränsen mellan 
dessa länder drogs mitt bland den största minoritetsgruppen i det svenska riket, 
den finsktalande populationen i Norrland. Som exempel på den svenska 
assimilationspolitiken kan nämnas att många av dessa människor med ett annat 
modersmål än majoritetsspråket har förbjudits att använda sitt språk i skolan.  

I och med inträdet i EU 1994 blev Sverige tvunget att formulera en ny 
språkpolitik som bl.a. avsåg nationella minoriteters rättigheter till egen kultur 
och eget språk. Detta resulterade i att Sveriges riksdag år 2000 ratificerade 
Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter 
(ramkonventionen) och den Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritets-
språk (minoritetsspråkskonventionen). I och med ratificeringen erkände 
Sverige fem nationella minoriteter och minoritetsspråk som ska skyddas i 
enlighet med konventionerna: sverigefinnar/finska, samer/samiska, 
romer/romani, torne-dalingar/meänkieli (tornedalsfinska) och judar/jiddisch. 

Denna uppsats redogör för hur Uppsala stadsbiblioteks och andra svenska 
folkbiblioteks verksamhet har påverkats av att dessa minoriteter och 
minoritetsspråk har fått höjd status. 

Mitt intresse för minoriteter och minoritetsspråk väcktes av en tillfällighet. 
Jag hade fått reda på ett romskt ord, som jag ville läsa mer om. Jag gick till 
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Uppsala stadsbibliotek med tanken att där finns lexikon och ordböcker på alla 
tänkbara språk. När jag upptäckte att biblioteket saknade ett romskt lexikon, 
blev jag förvånad. Jag erinrade mig om att jag någonstans läst att Sverige på 
något sätt hade höjt statusen för minoritetsspråken och att romani var ett 
sådant. Bibliotekarien i informationsdisken tyckte också att det var märkligt att 
det helt saknades referenslitteratur på romani. Efter några sökningar i den 
nationella databasen LIBRIS förstod jag att anledningen till att det saknades 
lexikon på romani helt enkelt berodde på att det inte finns något utgivet i 
Sverige, i alla fall inget romskt/svenskt eller svenskt/romskt. Detta kan ses som 
ett exempel på de olika förutsättningar talare av ett minoritetsspråk har, jämfört 
med talare av majoritetsspråket. 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka hur Sveriges 
officiella minoritetspolitik påverkar folkbibliotekens praxis i deras arbete med 
de minoriteter denna politik innefattar. För att studera detta har jag undersökt 
hur bibliotekarier på Uppsala stadsbibliotek handskas med frågor rörande 
minoriteterna och minoritetsspråken, samt i vilken mån de kommer i kontakt 
med frågeställningar som rör de nationella minoriteterna i sitt dagliga arbete. 
Vidare undersöks vilka möjligheter medlemmar av de nationella minoriteterna 
har att få tag på litteratur på sitt eget språk.  

I uppsatsen studeras alltså dels bibliotekets uttalade/outtalade policy i den 
nya minoritetspolitiska situationen, dels den praxis som tillämpas på området.  

Följande frågor är av intresse: Har biblioteket en uttalad policy när det 
gäller inköp av böcker på andra språk än svenska? Tar man i denna policy 
hänsyn till minoritetsspråkens nya status? Upplevs det att det finns ett ökat 
intresse kring de nationella minoriteterna och minoritetsspråken? Hur kan ett 
folkbibliotek arbeta med frågor rörande de nationella minoriteterna? Jag 
diskuterar också huruvida folkbiblioteket har ett ansvar att sprida information 
om de nationella minoriteterna. 

Uppsatsen skall också visa hur de nationella minoriteternas situation på 
folkbiblioteken ser ut i områden där populationen av dessa är betydligt större 
än i Uppsala. Har biblioteken i dessa kommuner företagit något för att 
uppmärksamma den nya minoritetspolitiken? De bibliotek som ingår i 
undersökningen är Huvudbiblioteket i Jokkmokk, Vilhelmina folkbibliotek, 
Borås stadsbibliotek, Eskilstuna stads- och länsbibliotek, Tornedalens 
bibliotek, Internationella biblioteket och Malmö stadsbibliotek. 
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Min uppfattning är att kunskapen om Sveriges nationella minoriteter och 
minoritetspolitik är låg; få människor verkar veta om vad Sveriges åtaganden 
innebär. Därför ger jag i uppsatsen en presentation av minoritetsgrupperna och 
minoritetsspråken samt en bakgrund till de politiska utredningar som gjorts och 
de beslut som tagits.  

Staten har genom Kulturrådet satsat på litteraturutgivning på minoritets-
språken. Har denna satsning inneburit att fler böcker kommit biblioteket 
tillhanda? Har i så fall de nya böckerna marknadsförts ordentligt till de berörda 
grupperna och allmänheten?  

Folkbiblioteken har använts som underlag för denna undersökning, 
eftersom de är platser öppna för alla, där alla människor skall ha någonting att 
hämta. För människor som gått ut skolan och alltså inte informeras längre via 
utbildning framstår biblioteken som en av de främsta informationskällorna.  

Som visas i uppsatsen har folkbiblioteken en uttalad uppgift att inte enbart 
tillgodose majoriteten utan de skall också främja mångfald i kulturyttringar. 
Unescos folkbiblioteksmanifest beskriver folkbiblioteket som ”en levande kraft 
för främjandet av utbildning, kultur och information (…)”.1 I manifestet fram-
hålls också att: ”Särskilda tjänster ska kunna erbjudas dem som av någon 
anledning inte kan utnyttja det gängse utbudet, exempelvis språkliga mino-
riteter, (…)”.2  

Jag kommer i uppsatsen betona vikten av ett väl fungerande folkbibliotek 
för bevarande och utvecklande av minoritetsspråk. 

I regeringens minoritetspolitik anges: 

För att målet för minoritetspolitiken skall kunna förverkligas krävs att samtliga nationella 
minoriteters behov och intressen beaktas i alla delar av landet och på alla nivåer i 
samhällsförvaltningen. Detta gäller såväl statliga myndigheter som kommuner och 
landsting. 3

 
Detta anser jag motiverar att en undersökning av hur den svenska 
minoritetspolitiken har påverkat Uppsala stadsbibliotek görs. 

Grundtanken jag arbetat efter lyder: För att minoritetsspråken skall kunna 
bevaras och de nationella minoriteternas kultur framhävas är det viktigt att 
information om och på minoritetsspråk finns tillgänglig i alla delar av landet; 
alltså även i områden där det inte finns en särskilt hög andel människor som 

                                                 
1 Unescos folkbiblioteksmanifest. Svenska Unescorådets skriftserie nummer 2/2000, s. 9. 
2 Unescos folkbiblioteksmanifest, 2000 s. 9. 
3 Regeringens proposition 2003/04:1, Budgetpropositionen för 2004, s. 60. 
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talar minoritetsspråken. Folkbiblioteken har en viktig funktion som 
tillhandahållare av denna information. 

1.3. Forskningsöversikt 
Mycket har skrivits om minoriteter, minoritetsspråk och minoriteters 
rättigheter. De olika minoriteternas historia och språk finns beskrivna i 
antologin Sveriges sju inhemska språk.4 Antologin innehåller en artikel om 
varje nationellt minoritetsspråk, en om svenska ur ett 
minoritetsspråksperspektiv och en om teckenspråket. Boken ger en bra 
introduktion till de nationella minoriteternas förhållanden, även om den inte 
specifikt behandlar kulturfrågor.  

I och med ratificeringen stiftades två nya lagar som rör förvaltningar och 
domstolar, och rätten att använda sitt landsdels- eller minoritetsspråk vid 
bemötande av dessa i ett antal norrländska kommuner.5 Ett par utvärderingar av 
dessa lagar har genomförts. En av dessa hade till syfte att undersöka varför 
minoritetsspråken använts så lite i kontakt med myndigheter i Norrbotten. 
Undersökningen kommer fram till att det finns en osäkerhet för att använda sitt 
minoritetsspråk med myndigheter. Denna osäkerhet verkar vara större i 
städerna än på landsbygden. Undersökningen konstaterar också att det bland 
äldre samer och tornedalingar finns ett faktiskt behov att kunna göra sig 
förstådd på sitt modersmål. Detta gäller också till stor del för den sverigefinska 
gruppen. Bland de yngre verkar minoritetsspråket användas i kontaktskapande 
och identitetsskapande syfte. Bristen på information om de nya lagarna kan 
vara en av orsakerna till det låga användandet.6

Tämligen lite har skrivits om bibliotekets roll för minoritetsspråken. En 
magisteruppsats från Umeå universitet behandlar dock bibliotekens funktion i 
några av de berörda kommunerna i norra Sverige, efter stiftandet av de nya 
lagarna. Uppsatsen konstaterar att de undersökta biblioteken inte har arbetat 
efter att prioritera Norrbottens minoritetsspråk, åtminstone inte på sådant sätt 
att det finns med i deras verksamhetsplaneringar.7

En antologi, Biblioteket mitt i världen, utgiven av Bibliotekstjänst och 
SAB:s kommitté för mångkulturell biblioteksverksamhet, presenterar ett antal 
                                                 
4 Sveriges sju inhemska språk – ett minoritetsspråksperspektiv, 1999, red. Kenneth Hyltenstam. 
5 Lag om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar (SFS 1999: 1175) och Lag 
om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar (SFS 1999:1176). 
6 Elenius, Lars & Ekenberg, Stefan, Minoritetsspråk och myndighetskontakt, 2002, s. 90. 
7 Rantatalo, Erica, Samiska Meänkieli Finska - En studie av kommuner, bibliotek och deras  
informationshantering av minoritetsspråk i Norrbotten, 2002, s. 47. 
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artiklar som rör flerspråkiga biblioteksfrågor.8 Boken är utgiven innan Sveriges 
historiska minoriteter fick status som nationella minoriteter. I boken finns dels 
en artikel som handlar om biblioteken och sverigefinnarna, dels en om 
samernas bibliotekssituation. 

Litteraturens gränsland är en antologi som utifrån ett nordiskt perspektiv 
behandlar invandrar- och minoritetslitteratur.9 Här behandlas dock inte 
biblioteksfrågor. 

Leena Huss och Sia Spiliopoulou Åkermark har i en artikel, ”Minoritets-
språkens ställning i Sverige”, undersökt hur Sverige uppfyller Europarådets 
konventioners krav.10 I den beskrivs framför allt åtgärder som bör göras inom 
skolväsendet.  

Kulturrådet fick 1999 i uppdrag av regeringen att utreda hur de nationella 
minoriteterna skulle få mer utrymme i svenskt kulturliv. Det resulterade i 
rapporten De nationella minoriteterna och kulturlivet.11 Rapporten innehåller 
förslag på förbättringar som kan göras. Bl.a. föreslås att en finskspråkig 
bibliotekskonsulent skall inrättas. Det konstateras i en senare rapport från 
Kulturrådet att det inte finns de ekonomiska förutsättningarna för en sådan 
tjänst.12

År 2002 utkom en av Presstödsnämnden genomförd rapport, 
Minoriteternas medier. Denna kartlägger och analyserar såväl invandrar-
gruppers som nationella minoriteters behov av medier på de egna språken. Det 
konstateras att minoriteternas medier har viktiga funktioner i det svenska 
samhället, och att de är i behov av ökat stöd.13

Bland övriga utredningar kan nämnas en uppsats av Ingela Engman som 
behandlar hennes erfarenheter vid sammanställandet av Kulturrådets katalog 
för barn- och ungdomslitteratur på invandrarspråk och nationella minoriteters 
språk. Engman presenterar i sin undersökning resultaten från en enkät som 
gjorts med bibliotekskonsulenter i landet. Enkäten ger bl.a. en bild av vilka 
språk de upplever att invånarna talar och vilka språk som biblioteken har behov 

                                                 
8 Biblioteket mitt i världen. Flerspråkig biblioteksverksamhet, 1998. 
9 Litteraturens gränsland. Invandrar och minoritetslitteratur i nordiskt perspektiv, red. Satu Gröndahl, 
2002. 
10 Huss, Lena och Spiliopoulou Åkermark, Sia, ”Minoritetsspråkens ställning i Sverige”, 2001. 
11 Paulin, Anja, De nationella minoriteterna och kulturlivet, Rapport från Statens kulturråd 2001:4. 
12 Ejendal, Barbro, Finns finska på biblioteken?Folkbibliotekens verksamhet för finsktalande i Sverige. 
Kulturrådet, 2004, s. 28. 
13 Minoriteternas medier. Kartläggning och analys av situationen för medier som främst riktar sig till  
invandrare och nationella minoriteter i Sverige, 2002, s. 12. 
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av att ha fler böcker på. För Uppsala kommun anges t.ex. att det finns ett stort 
behov av böcker på det kurdiska språket sorani.14

Forskning kring nationella minoritetsfrågor pågår vid Forum för nationella 
minoriteter i Sverige (NAMIS), Centrum för multietnisk forskning, Uppsala 
universitet.15 Därtill finns det språkinstitutioner som undervisar i finska, 
samiska och meänkieli, t.ex. Finskt språk- och kulturcentrum vid Mälardalens 
högskola som startade sin verksamhet 2003. Detta centrum har en sverigefinsk 
profil.16

En pm med titeln Folkbiblioteken och de nationella minoritetsspråken 
utom finska har framlagts för kursen ”Det flerspråkiga Sverige” vid Centrum 
för multietnisk forskning.17 Författaren behandlar översiktligt biblioteks-
verksamheten för litteratur på minoritetsspråk.  

1.4. Källmaterial och metod 
För de inledande fyra kapitlen i uppsatsen har jag har använt mig av offentligt 
tryck, utgivet av stat och kommuner, samt litteratur och artiklar som rör 
minoritetsfrågor. Jag har också nyttjat många elektroniska källor. 

För kapitel 5 och 6 har jag använt mig av flera intervjumetoder: kvalitativa 
intervjuer, frågor via ett e-postformulär samt telefonintervjuer. 

I kapitel 5 har jag genomfört kvalitativa intervjuer med fyra bibliotekarier 
på Uppsala stadsbibliotek och en med en bibliotekskonsulent på Länsbibliotek 
Uppsala. Intervjuerna varade mellan 20 och 45 minuter. En av intervjuerna 
genomfördes med två bibliotekarier samtidigt. Urvalet av respondenter har 
gjorts med avsikt att täcka in flera olika arbetsuppgifter på biblioteket, 
samtidigt som de i sitt dagliga arbete skall kunna komma i kontakt med 
minoritetsfrågor. De intervjuade presenteras i avsnitt 5.2. 

För att kunna uppfylla syftet, dvs. att undersöka hur/om minoritetspolitiken 
har påverkat bibliotekets verksamhet, så bra som möjligt har jag använt mig av 
s.k. halvstrukturerade intervjuer.18 Jag har utgått från ett frågeformulär med tio 
frågor (se bilaga 1). Utifrån dessa frågor har jag anpassat intervjun till varje 
respondent, eftersom jag velat undersöka hur bibliotekarierna själva upplever 

                                                 
14 Engman, Ingela, Erfarenheter – från arbetet med katalogen för barn- och ungdomsböcker på  
invandrarspråk och nationella minoriteters språk, mars 2002, s. 17. 
15 NAMIS. http://www.multietn.uu.se/NAMIS.html. 
16 Finskt språk- och kulturcentrum. http://www.mdh.se/ihu/finska/. 
17 Tapaninen, Maria, Folkbiblioteken och de nationella minoritetsspråken utom finska, PM, Centrum för 
multietnisk forskning, Uppsala universitet, 2003. 
18 Se Lantz, Annika, Intervjumetodik, 1993, s. 19-21. 
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att de kommer i kontakt med minoritetsfrågor inom sina respektive ansvars-
områden. 

I två fall har jag återkommit till respondenterna för uppföljning av 
frågorna. Intervjuerna har spelats in på band och har därefter translittererats.  

En annan tänkbar metod hade varit att göra enkätundersökning med 
Uppsala stadsbiblioteks alla bibliotekarier. Jag föredrog att genomföra inter-
vjuer, eftersom det då ges möjlighet att ställa motfrågor samt ett kunna 
resonera kring frågeställningarna. 

För att jämföra Uppsala stadsbiblioteks minoritetsverksamhet med hur 
företrädare för de nationella minoriteterna själva anser att biblioteks-
verksamheten bör vara utformad, har jag skickat ett frågeformulär med sex 
frågor via e-post till fem personer som dagligen arbetar med biblioteks- eller 
kulturfrågor kring de nationella minoritetsgrupperna (se bilaga 2). Dessa per-
soner presenteras i avsnitt 5.2. Informanterna har svarat direkt i e-posten och 
skickat tillbaka det till mig. Formuläret har gått ut till en företrädare för varje 
nationell minoritet. Frågorna är medvetet ställda för att kunna få resonerande 
svar. Resultaten av denna undersökning presenteras i samma avsnitt som inter-
vjuundersökningen.  

För uppgifterna i kapitel 6, har jag genomfört telefonintervjuer med 
bibliotekarier på de berörda biblioteken, förutom med Malmö stadsbibliotek 
där bibliotekarien föredrog att svara via e-post. Intervjuerna varade ca tio 
minuter. Intervjuformuläret för bibliotekarierna på Uppsala stadsbibliotek 
användes som grund men telefonintervjuerna var inte lika ingående, utan de 
var som samtal om hur biblioteken hanterar nationella minoritetsfrågor. Under 
intervjun gjordes anteckningar, som sedan legat som grund för kapitlet. Dessa 
bibliotek har valts mot bakgrund av att de ligger i kommuner med hög 
population av åtminstone en nationell minoritet.  

1.5. Avgränsningar och problem 
Denna undersökning handlar om folkbibliotekens sätt att handskas med 
nationella minoritetsfrågor. Forskningsbiblioteken är därmed inte medtagna. 
Folkbiblioteken har en bredare användargrupp och är mer tillgängliga för 
”vanliga” människor och är därför intressantare för denna undersökning. 

I uppsatsen diskuteras inte debatten kring huruvida Sverige gjorde rätt i att 
ratificera Europarådets konventioner eller kring vilka andra språk och 
minoriteter som skulle kunna vara aktuella för att få status som 
minoritetsspråk/nationell minoritet. 
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Ett problem med undersökningen är att det bara gått drygt fyra år sedan 
riksdagen antog regeringens proposition Nationella minoriteter i Sverige och 
Sverige ratificerade Europarådets konventioner. Det är en relativt kort tid för 
att förankra innebörden av detta i samhället och på folkbiblioteken. Emellertid 
gjorde Elenius och Ekenberg sin av den nya lagstiftningen uppföljande 
undersökning redan år 2002, alltså bara två år efter den trädde i kraft. Men 
kommuner, som Uppsala, där de nationella minoritetsspråken inte har 
lagstadgad ställning förefaller ha uppmärksammat den nya minoritetspolitiken 
sent, vilket innebär att förändringar i biblioteksverksamheten kan förväntas ta 
längre tid i anspråk. 

1.6. Några begrepp 
Majoritetsspråk och minoritetsspråk syftar i första hand på dominans-
förhållanden. Majoriteten är den som dominerar och minoriteten den som blir 
dominerad. Detta innebär inte att majoritetsspråket alltid talas av fler individer 
än minoritetsspråket. Det kan också handla om vilket språk som används i 
viktigaste sammanhangen, t.ex. ekonomiska och politiska sammanhang.19  

Med minoritet menas i denna uppsats nationell minoritet. En minoritet kan 
i ett geografiskt begränsad område på samma gång vara majoritet, t.ex. 
tornedalingar i Tornedalen. Historiska minoriteter används för att benämna 
dessa minoriteter innan de fick höjd status. 

Hylland Eriksen använder begreppet etniska minoriteter. Jag har i 
uppsatsen försökt att undvika att benämna de nationella minoriteterna som 
etniska grupper, eftersom det skulle innebära en alltför utförlig diskussion 
kring begreppet etnicitet. Kortfattat kan etnicitet sägas handla om kontakt 
mellan grupper, vars respektive medlemmar anser att de är kulturellt olika.20  

Det finns en viktig skillnad mellan begreppen integration och assimilation. 
Med integration avses, enligt Lainio, i Sverige en önskan att tillägna sig det 
svenska språket och den svenska kulturen, med möjlighet att bevara egna 
kultur- och identitetsbärande drag, t.ex. språket. Assimilation är en process 
som majoriteten initierat mot minoriteten. Denna kränker och/eller 
diskriminerar grundläggande mänskliga rättigheter.21 I sin förlängning leder 

                                                 
19 Tandefelt, Marika, Mellan två språk. En fallstudie om språkbevarande i Finland, 1988, s. 15. 
20 Eriksen, Thomas Hylland, Små platser – stora frågor. En introduktion till socialantropologi, 2000, s.  
284. 
21 Lainio, Jarmo, ”Språk, genetik och geografi – om kontinuitetsproblematiken och debatten om finska 
som minoritetsspråk”, 1999, s. 138. 
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assimilationen till minoritetens försvinnande, eftersom minoriteten smälter i 
majoriteten.22 Assimilation är alltså en ensidigt riktad process, medan 
integration är ömsesidig.  

1.7. Disposition 
I kapitel 2 redogörs för de teoretiska utgångspunkter jag har haft för 
undersökningen. I kapitel 3 presenteras de nationella minoriteterna och 
minoritetsspråken. Finns det biblioteksundersökningar gjorda för minoriteterna 
kommer dessa in här. Avsnittet därefter ägnas åt att beskriva de minoritets-
politiska beslut som tagits, samt att redogöra för innehållet i Europarådets 
konventioner. Kapitel 5 är intervjuundersökningen med bibliotekarierna på 
Uppsala stadsbibliotek och bibliotekskonsulenten vid Länsbibliotek Uppsala. 
Personer som arbetar med kultur- och biblioteksfrågor har gett sina synpunkter 
på hur folkbibliotek kan arbeta med de nationella minoriteterna. Dessa 
synpunkter presenteras i samma kapitel. I kapitel 5 redogörs också för en 
beståndsundersökning där antalet titlar på de nationella minoritetsspråken 
visas. Undersökningen med bibliotek i kommuner med hög 
minoritetspopulation beskrivs i kapitel 6.  

I slutanalysen, kapitel 7, sammanfattar jag resultaten av undersökningarna 
och återknyter till de teoretiska utgångspunkterna. I kapitel 8 presenterar jag 
åtgärder som ett folkbibliotek kan genomföra för att lyfta fram de nationella 
minoriteterna och minoritetsspråken i sin verksamhet. 

Kapitel 9 är en sammanfattning av hela uppsatsen. 

                                                 
22 Eriksen, 2000, s. 313. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1. Minoriteters kulturella rättigheter 
Den kanadensiske filosofen Will Kymlicka har i boken Mångkulturellt 
medborgarskap, utifrån en politisk liberal utgångspunkt, presenterat teorier 
rörande minoriteters rättigheter.23 Presentationen av Will Kymlickas teorier ska 
försöka förklara kulturens betydelse för de enskilda minoriteterna, och 
motivera att specifika åtgärder genomförs för att stödja dessa.  

Kymlicka diskuterar kring liberalismens ideologi om individuell valfrihet, 
och vilken betydelse kulturen har för människans möjlighet att fatta egna 
beslut. Han behandlar inte enbart historiska minoriteter utan också invandrade 
grupper. Ett problem med boken, tycker jag, är att han enbart diskuterar 
nationella minoriteter och övriga etniska grupper. En nation i begreppet 
nationella minoriteter beskriver Kymlicka som en ”historisk gemenskap, mer 
eller mindre institutionellt fullständig, som upptar ett givet territorium eller 
hemland och delar ett distinkt språk och kultur”.24 Med etniska grupper menar 
han helt enkelt grupper som av olika orsaker invandrat till en stat. Det finns 
alltså inget riktigt utrymme för minoriteter som levt länge i ett land men som 
inte är knutna till en geografisk bas. I Sverige är judar och romer exempel på 
sådana grupper. 

Kymlicka hävdar att en människas individuella frihet är beroende av en 
samhällelig kultur. Han skriver: ”friheten rör val bland olika alternativ, och vår 
samhälleliga kultur inte bara tillhandahåller dessa alternativ, utan gör dem 
också meningsfulla för oss”.25 En samhällelig kultur inbegriper en gemensam 
vokabulär av tradition och konvention. För att kunna förstå betydelsen av ett 

                                                 
23 Kymlicka, Will, Mångkulturellt medborgarskap, 1998. 
24 Kymlicka, 1998, s. 19. 
25 Kymlicka, 1998, s. 93f. 
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socialt bruk krävs en förståelse av denna gemensamma vokabulär, alltså att 
man förstår det språk och historia som utgör vokabulären.26  

Kymlicka menar att vi är beroende av att förstå vår kultur för att kunna ta 
intelligenta beslut om hur vi ska leva våra liv. Tillgången till meningsfulla 
alternativ beror på tillträdet till en samhällelig kultur, och på förståelsen av den 
kulturens historia och språk. Kulturen ligger alltså till grund för de val vi gör.27  

Tillträde till kultur menar jag måste innefatta tillgång till litteratur och 
därmed tillträde till biblioteken. Litteratur på det egna språket är viktigt för 
bevarandet av den egna identiteten och folkbiblioteken har en uttalad uppgift 
att inte enbart tillgodose majoriteten, utan att också främja mångfald i 
kulturyttringar. Detta bekräftas av en broschyr utgiven av Barn- & ungdoms-
gruppen i Uppsala kommun, 10 argument för barn och ungdomskultur. Denna 
anger som punkt 1 att: ”Kultur ska nå ut till alla barn och ungdomar i 
kommunen, oavsett ålder, etnicitet28 [min kursivering] eller funktionshinder.” 
Punkt 5 i samma skrift lyder: ”Tillgången till böcker är av största vikt för alla 
barn och ungdomar. Böckerna bidrar till att ge dem ett språk, att tänka och 
kommunicera samt uttrycka sig på (…)”.29

Kymlicka framhåller vidare att det är komplicerat med kulturell 
assimilation och betonar den kulturella tillhörighetens roll för människors 
identitet. Den liberala inställningen har varit att kulturella minoriteter skulle 
skyddas indirekt genom garantier för grundläggande medborgerliga och 
politiska rättigheter. På liknande sätt har principen i Sverige ofta varit att ge 
samma behandling åt alla, medan minoriteten behöver samma möjligheter åt 
alla. Den förra principen utgår ifrån majoritetens synsätt, medan den senare tar 
hänsyn till minoritetens särdrag och behov.30  

Kymlicka hävdar att en positiv särbehandling av minoritetskulturer är 
nödvändig, eftersom traditionella normer för mänskliga rättigheter inte kan 
lösa alla frågor med anknytning till kulturella minoriteter.31 För att nationella 
minoritetskulturer skall kunna leva och verka i sina kulturer, vilket är 
nödvändigt för att kunna fatta egna beslut, på samma sätt som medlemmar av 
majoritetsgruppen, kan dessa minoritetskulturer behöva skydd mot 
majoritetskulturens ekonomiska och politiska beslut.32

                                                 
26 Kymlicka, 1998, s. 93. 
27 Kymlicka, 1998 s. 99. 
28 Etnicitet i denna kontext tolkar jag som språkgrupp. 
29 10 argument för barn- och ungdomskultur, 2003, ingen sidmarkering. 
30 Lainio, 1999, s. 158. 
31 Kymlicka, 1998, s. 12f. 
32 Kymlicka, 1998, s. 119ff. 
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Minoriteten har alltså samma rätt till sin kultur som majoriteten, och därför 
kan yttre skydd vara nödvändiga för ett jämlikt samhälle. Sådant yttre skydd 
kan innebära åtgärder rörande språkliga rättigheter, t.ex. vilka språk som bör 
erkännas i parlament och domstolar. Det kan också handla om maktförflyttning 
till en mer regional nivå i frågor som för minoriteter är kulturellt känsliga, som 
utbildning och kommunikation. För att kunna besvara sådana frågor krävs det 
att människorättsprinciper kompletteras med teorier om minoriteters 
rättigheter. En sådan teori måste innefatta både sådana rättigheter som tilldelas 
individer oberoende av grupptillhörighet, och gruppspecifika rättigheter för 
minoritets-kulturer. I Sverige kan sådana rättigheter exemplifieras genom 
samers rätt att bedriva renskötsel och att få ha samiska ortnamn på vägskyltar, 
samt tornedalsfinska barns rätt till undervisning på sitt modersmål. 

Kymlicka menar att den skepsis som funnits till ett berättigande av 
särskilda åtgärder för att skydda och främja minoriteters kulturer har berott på 
de risker som en sådan särbehandling medför. Han pekar på nazisternas sätt att 
missbruka minoriteters rättigheter för att rättfärdiga invasionen av Polen och 
Tjeckoslovakien. Andra förespråkare för rassegregation, som t.ex. apartheid-
regimen, missbrukade också diskursen om minoriteters rättigheter för att kunna 
dominera över människor. Det är därför mycket viktigt att minoriteters 
rättigheter kan samexistera med mänskliga rättigheter och att minoriteters 
rättigheter begränsas av principer för individuell frihet, demokrati och social 
rättvisa.33

Viktigt att påpeka i detta sammanhang är att kulturer och kulturella 
identiteter inte är att betrakta som helt homogena. Kulturer behöver inte vara 
kopplade till en plats och historiskt ursprung utan bör ses som dynamiska och 
under ständig utveckling. Det finns heller inga definitioner om vad det innebär 
att vara same, jude, rom osv. Upplevelsen av den kulturella tillhörigheten 
varierar för varje individ, plats och generation.34  

2.2. Maktförhållandet majoriteter/minoriteter 
Kultur och vetenskap har i samhället definierats utifrån majoritetsgruppens 
utgångspunkt. Detta har ofta lett till att minoriteter och deras kulturer har 

                                                 
33 Kymlicka, 1998, s. 14. 
34 Sveriges nationella minoriteter – Att gestalta ett ursprung i barnomsorg och skola, 2003, s. 18. 
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tilldelats en position i marginalen i samhället. På detta sätt har majoriteten 
kunnat styra över beskrivningen av minoriteterna och deras historia.35  

För att minoriteterna skall kunna säkra sin kulturella överlevnad krävs ofta 
att de anpassar sitt kulturella levnadssätt till majoritetens och att de blir en del 
av den dominerande gruppens moderna institutioner. Det är utmärkande att det 
är en högutbildad elit inom minoritetsgrupperna som startar denna process. 
Denna grupp är ofta mycket integrerad i majoritetssamhället och har lärt sig 
utnyttja majoritetssamhällets infrastruktur och de möjligheter demokratin 
erbjuder.36 Genom detta arbete kan hela minoriteten lyftas fram. 

Det är viktigt att organisationer och nätverk bildas, så att minoritets-
grupperna på ett bättre sätt kan skapa debatt och påverka de politiska besluten. 
Thomas Hylland Eriksen beskriver denna paradox. Han utgår från ursprungs-
befolkningarnas situation och framhåller att en ursprungsbefolknings 
överlevnad hänger på att den traditionella kulturen sätts i ett modernt 
sammanhang. Som exempel anges det att samerna i Norge 1940 inte var 
kulturellt medvetna och att det saknades en gemensam organisation. Därför 
deltog de inte i den politiska debatten, vilket de gör på ett annat sätt i dag. För 
att ursprungsbefolkningar skall kunna försvara sina politiska intressen krävs 
det att de lär sig behärska det moderna politiska spelet.37

Hylland Eriksen menar att om man bortser från fysisk utrensning har 
majoriteten antingen segregerat, integrerat eller assimilerat minoritetsgrupper.38 
De historiska minoriteterna har i Sverige traditionellt assimilerats. Om 
assimilationen pågar tillräckligt länge och i tillräckligt stor utsträckning 
innebär det att minoriteten försvinner och flyter in i majoriteten. Som ett 
exempel på den svenska statens tidigare språkliga assimilationspolitik kan 
nämnas meänkielis ställning i Tornedalen. Under stora delar av 1900-talet var 
det förbjudet att använda meänkieli i skolan. Ingen litteratur gavs heller ut. 
Detta ledde till att språket försvann i stor utsträckning. I och med hemspråks-
undervisningen i skolan fick tornedalska barn i viss utsträckning möjlighet till 
undervisning i meänkieli, men skolans huvudspråk har företrädesvis varit 
svenska.39 Litteraturutgivningen på meänkieli har tagit fart först under de 
senaste decennierna. År 2000 fick meänkieli status som nationellt 

                                                 
35 Gröndahl, Satu, ”Inledning. Från mångkulturell till mångspråkig litteratur?” 2002a, s. 20. 
36 Eriksen, Thomas Hylland refererad av Huss, Leena, ”Språklig revitalisering – ett nutidsfenomen”,  
2001, s. 125. 
37 Eriksen, 2000, s. 321ff. 
38 Eriksen, 2000, s. 313. 
39 Gröndahl, Satu, Hellberg, Matti & Ojanen, Mika, ”Den tornedalska litteraturen”, 2002, s. 142. 
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minoritetsspråk. Detta har bl.a. inneburit att en lag om att använda meänkieli i 
officiella sammanhang stiftats och att litteraturutgivning på meänkieli får 
särskilt statligt stöd. Tidigare ingick meänkieli i kategorin invandrar- och 
minoritetslitteratur i den statliga litteraturstödordningen.  

Den ekonomiska faktorn kan påverka maktförhållandet mellan minoritet 
och majoritet. Att en minoritetsgrupp inte är ekonomiskt underlägsen majo-
ritetsgruppen kan t.o.m. vara avgörande för att minoriteten skall lyckas bevara 
sitt språk och inte gå över till majoritetsspråket. Veli Tuomela exemplifierar 
detta med att samerna som är i ekonomiskt underläge i Sverige har haft mindre 
inflytande och svårare att hävda sig politiskt än finlandssvenskarna i Finland. 
Dessa är i liknande ekonomiska position som majoriteten och har haft lättare 
att ställa politiska krav som gynnar deras språk.40  

Efter att meänkieli, samiska, finska, jiddisch och romani blivit Sveriges 
nationella minoritetsspråk och fått en egen stödform för litteraturutgivning år 
2000, kan man nu skönja ett nytt språkligt spänningsförhållande i Sverige, det 
mellan de nationella minoritetsspråken och invandrarspråken. Risken är att när 
man beslutat att stödja minoritetsspråken med särskilda öronmärkta medel kan 
invandrargruppernas möjligheter till att ge ut litteratur och påverka sin kultur-
politiska situation försvagas, eftersom det kan uppstå en situation där de olika 
grupperna tvingas konkurrera om de statliga anslagen.41

2.3. Språkbevarande eller språkbyte 
För att en minoritet skall kunna interagera med den dominerande majoriteten 
måste minoriteten lära sig majoritetens språk. Detta leder till att minoriteten 
blir tvåspråkig medan majoriteten, som inte är i behov av att lära sig 
minoritetens språk, förblir enspråkig.42 I sin förlängning innebär detta att färre 
och färre talar minoritetsspråket, och att det finns risk att det assimileras in i 
majoritetsspråket. En sådan utveckling kan leda till att minoritetsspråket dör ut. 

Vad krävs då för att en minoritet skall lyckas behålla sitt språk? I teorier 
om språkbevarande brukar det anges att språket måste ges möjlighet att 
användas i samhälleliga domäner där tidigare endast majoritetsspråket kunnat 
användas. Språket måste ges nytt liv och den assimilatoriska utvecklingen 
hindras. När minoriteter ges möjlighet att använda sitt språk inom nya 
                                                 
40 Tuomela, Veli, ”Tvåspråkig – varför det?”, 1998, s. 19. 
41 Jfr Gröndahl, Satu, ”Minoriteter ställs mot invandrare”, 2001:3. 
42 Fraurud, Kari & Hyltenstam, Kenneth, ”Språkkontakt och språkbevarande: romani i Sverige”, 2001, s. 
245. 
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användningsområden, lockar det fler människor att börja använda språket. På 
detta sätt höjs minoritetsspråkets status. Leena Huss kallar detta fenomen 
språklig revitalisering.43  

 Leena Huss och Anna-Riitta Lindgren menar att det i dag pågår en kamp 
mellan kulturell assimilation och revitalisering. Användandet av 
minoritetsspråk blir då ett val för individen själv, t.ex. valet att använda språket 
som kommunikationsmedel mellan förälder och barn.44 För att stimulera dessa 
val krävs att samhället visar att språket är användbart och att det är värdefullt 
att det lever vidare.  

Den amerikanske forskaren Joshua Fishman har utformat en skala med åtta 
steg som visar faktorer avgörande för språkbevarande.45 Högre siffror betyder 
ett allvarligare hot mot bevarandet av ett minoritetsspråk. Jag väljer att 
presentera modellen i Leena Huss något förkortade och förenklade version:46

8. De flesta språkanvändarna är isolerade, äldre personer. 

7. De flesta språkanvändarna är socialt integrerade och etnolingvistiskt aktiva, men är inte 
längre i barnafödande ålder. 

6. Språket överförs från generation till generation och det finns lokala koncentrationer av 
språkanvändare och lokala språkstärkande aktiviteter ordnas. 

5. Språket används i skrift i lokala sammanhang; nyhetsblad, tidningar och även böcker 
på språket förekommer. Minoritetsgruppen ordnar sin egen läs- och skrivundervisning. 

4. Språket förekommer som undervisningsspråk i den obligatoriska skolan. 

3. Språket förekommer i den lägre arbetssfären, även utanför de lokalsamhällen där 
minoritetsspråket talas.  

2. Språket förekommer i lokal administration och även, visserligen i liten skala och 
framför allt lokalt, i massmedierna.  

1. Språket användes i högre utbildning, i arbetslivet, i förvaltningen och i de nationella 
massmedierna – men utan den säkerhet som ett politiskt oberoende skulle innebära. 

 

                                                 
43 Huss, 2001, s. 124. 
44 Huss, Leena & Lindgren, Anna-Riita, ”Scandinavia. The language of the nordic countries”, 1999, s. 
306. 
45 Fishman, Joshua, Reversing language shift. Theoretical and Empirical Foundations of Assistance to 
Threatened Languages, 1991, s. 81–121.  
46 Huss, 2001, bilaga. 
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Det kritiska stadiet är nr 6 som innefattar överföring av minoritetsspråket till 
nästa generation. Fishman menar att språkets överlevnad i första hand är 
beroende av det som sker i familjen.47 Sveriges officiella målsättning är, när 
Europarådets konvention om landsdel- eller minoritetsspråk ratificerats, inte 
enbart att tolerera förekomsten av, utan att aktivt stödja minoritetsspråken. Om 
språket används i officiella sammanhang, som i massmedier och i skolor, är det 
lättare för föräldrarna att motiveras att överföra det till sina barn.48

Som visas av Fishmans skala måste ett minoritetsspråk kunna användas i 
många olika situationer för att undvika språkdöd. Det ska ges utbildning på och 
om det aktuella språket, det skall finnas utgiven litteratur. Språket ska 
användas inom arbetslivet och i tv och radio. Detta är exempel på ett språks 
användardomäner.  

Hyltenstam, Stroud och Svonni sammanfattar avgörande faktorer som 
krävs för att en minoritet skall lyckas bevara sitt språk: 

Allmänt kan sägas att en stor, väl sammanhållen och geografiskt avgränsad befolknings-
grupp med en väl utvecklad inre organisation, med egna institutioner och media och vars 
språk, både av gruppen själv och av utomstående, uppfattas ha prestige – pga att det har 
formell status och är standardiserat – har jämförelsevis större möjligheter att bevara sitt 
språk. Om språket dessutom är en viktig symbol för etnisk identitet och om det används i 
de näringsfång eller den religiösa utövning som är utmärkande för gruppen, är chanserna 
för språkbevarande ännu mer gynnsamma.49

 
Resonemanget om språkbevarande är väsentligt för denna uppsats eftersom 
flera av Sveriges nationella minoritetsspråk är s.k. hotade språk. Framförallt 
samiska, finska och meänkieli har fått utstå kraftiga assimilationsförsök från 
den svenska staten. Nu är dock politiken ändrad. Det är viktigt att dessa och 
övriga nationella minoritetsspråk ges stöd, för att de skall kunna fungera som 
kommunikationsmedel i så många domäner som möjligt. De måste lyftas fram 
för allmänheten över hela Sverige, alltså även i områden där få eller inga talare 
av minoritetsspråk bor, för att på så sätt få människor medvetna om 
minoritetsspråkens betydelse och för att uppmuntra kulturell mångfald.  

  

                                                 
47 Huss, 2001, s. 126. 
48 Huss, 2001, s. 124f. 
49 Hyltenstam, Kenneth, Stroud, Christopher & Svonni, Mikael, ”Språkbyte, språkbevarande,  
revitalisering. Samiskans ställning i svenska Sápmi”, 1999, s. 50. 
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3. Sveriges nationella minoriteter 

3.1. Inledning 
I detta avsnitt görs en kortfattad presentation av de nationella minoriteternas 
historia och språk. Enligt regeringsbeslutet bör följande kriterier uppfyllas för 
att en grupp skall betraktas som nationell minoritet: 

– Grupp med uttalad samhörighet som till antalet i förhållande till resten av befolkningen 
har en icke dominerande ställning i samhället. Gruppbestämningen kan inte enbart göras 
efter gruppens numerära antal utan här måste också vägas in och belysas gruppens 
struktur och sammanhållning. 

– Religiös, språklig traditionell och/eller kulturell tillhörighet. Endast ett av de 
uppräknade särdragen måste föreligga men de särdrag som gruppen uppvisar måste i 
något väsentligt avseende skilja den från majoriteten. 

– Självidentifikation. Den enskilde såväl som gruppen skall ha en vilja och strävan att 
behålla sin identitet. 

– Historiska eller långvariga band med Sverige. Vår bedömning är dock att endast 
minoritetsgrupper vars minoritetskultur funnits i Sverige före sekelskiftet uppfyller kravet 
på historiska eller långvariga band.50

 

I avsnittet redogörs också för exempel på specialbibliotek som ger de 
nationella minoriteterna möjligheter att vid sidan av folkbiblioteken och 
forsknings-biblioteken finna litteratur på minoritetsspråken. I den mån det 
finns biblioteksundersökningar gjorda redovisas de här. 

                                                 
50 Regeringens proposition 1998/99:143, Nationella minoriteter i Sverige, s. 32. 
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3.2. Sverigefinnar och finska 

3.2.1. Språk och historia 
Sverige och Finland var under ca 600 år ett och samma land. Under denna tid 
rörde sig både den svensktalande och finsktalande befolkningen över rikets 
östra och västra delar. Då den nuvarande gränsen mellan länderna drogs 1809 
fanns det finsktalande medborgare i den västra delen, nuvarande Sverige, och 
svensktalande i den östra, nuvarande Finland. Finska har talats i flera olika 
delar av Sverige. Redan 1533 bildades Stockholms finska församling. Språket 
har levt kvar i Mälardalen bl.a. tack vare nyinflyttning före 1809 och 1960- och 
70-talens arbetskraftsinvandring.51 Det var när arbetskraftsinvandringen nådde 
sin kulmen på 1970-talet som begreppet sverigefinnar började användas.52 Idag 
bor det ca 450 000 sverigefinnar i Sverige. Uppskattningsvis 250 000 av dessa 
använder finska.53

Det finns ett antal sverigefinska samhälls- och kulturinstitutioner. Sverige-
finska Riksförbundet som grundades 1957 arbetar bl.a. för att verksamhet skall 
finnas på finska inom alla områden av intresse för sverigefinnarna.54 Finlands-
institutet i Stockholm har som målsättning att synliggöra finländsk kultur och 
att befrämja den sverigefinska kulturen och kulturutbytet mellan Sverige och 
Finland. Finlandsinstitutet finansieras av finska staten. Sverigefinska språk-
nämnden har sedan 1975 verkat för att vårda och utveckla det finska språket i 
Sverige. Vidare kan nämnas Nya finska teatern som bildades 2002, Sverige-
finländarnas arkiv utanför Stockholm och tre folkhögskolor med finskspråkiga 
utbildningar. De sverigefinska kulturinstitutionerna utstår idag minskade 
anslag och de är i behov av ökat stöd för att kunna bedriva och utveckla sin 
verksamhet.55

Från svenskans lagskyddade position i Finland är de finskspråkiga i 
Sverige i hög grad medvetna om vilken betydelse språket har som 
sammanhållande faktor, och vad som är praktiskt möjligt för ett modersmål i 
tvåspråkig miljö.56 Den finländska språklagsstiftningen innebär att kommuner, 
där andelen talare minoritetsspråk är högre än 8 procent (5 procent i vissa 

                                                 
51 Prop. 1998/99:143, s. 24. 
52 Ejendal, 2004, s. 6. 
53 SOU 1997:192, s. 128. 
54 Prop. 1998/99:143, s. 24. 
55 Paulin, 2001, s. 39. 
56 Lainio, 1999, s. 139. 
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specialfall som Åbo) eller när antalet överstiger 3 000 personer, skall 
tillhandahålla tvåspråkig service.57  

Om Sverige genomförde motsvarande lagstiftning skulle situationen för 
finskan se helt annorlunda ut än idag. Finskan skulle då vara lagskyddad i 
betydligt flera kommuner än i de fem i norra Sverige, som dagens lagstiftning 
innebär.  

3.2.2. Specialbibliotek 
Samtliga kommunala huvudbibliotek har troligen ett finskt bokbestånd. I takt 
med att utlåningen och efterfrågan av finska böcker har minskat har de finska 
bokbestånden också gjort det. Utöver folkbibliotekens bestånd har Finlands-
institutet ett specialbibliotek med ca 10 000 böcker varav ca 90 procent är på 
finska. Sverigefinsk litteratur har en egen samling. Biblioteket har även 800 cd 
och 300 videofilmer. Alla som är bosatta i Sverige har rätt att låna.58

3.2.3. Biblioteksutredningar 
Kulturrådet utkom i mars 2004 med en rapport om folkbibliotekens 
finskspråkiga verksamhet.59 En av utgångspunkterna för den rapporten har varit 
att företrädare för Sverigefinländarnas delegation, Finlandsinstitutet och 
Föreningen finska biblioteksanställda i Sverige har påtalat stora brister i 
folkbibliotekens service till finsktalande. Rapporten bygger på studiebesök och 
intervjuer med sverigefinska organisationer och enskilda personer, samt på en 
enkät som skickats till alla läns- och regionsbibliotek. Konkreta uppgifter för 
att stärka bibliotekens service till den sverigefinska gruppen föreslås. Bland 
dem kan nämnas att: Folkbiblioteken bjuder in finskspråkiga grupper till 
användarutbildning. Särskilda insatser görs för att barn skall stimuleras att ta 
del av barn och ungdomslitteratur på finska. Kommun- och länsbiblioteken 
köper in andra finska media än litteratur, t.ex. film och musik.60  

I rapporten Sverigefinnar – finns dom? En rapport om de svenska 
folkbibliotekens verksamhet på finska, görs en kartläggning av folkbibliotekens 
bestånd av finsk litteratur och finskspråkiga verksamhet. Det konstateras att 
både utlåningen och inköpen av finskspråkiga böcker på svenska folkbibliotek 

                                                 
57 Lainio, 1999, s. 178. 
58 Finlandsinstitutet. http://www.finlandskulturinst.se/bibliotek.html. 
59 Ejendal, 2004. 
60 Ejendal, 2004, s. 29. 
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minskat kraftigt sedan mitten av 80-talet.61 Förslag till förbättringar av den 
verksamheten presenteras. Denna rapport har använts som underlag till ett 
treårigt projekt initierat av Kulturrådet, med syfte att utveckla bibliotekens 
finskspråkiga verksamhet. Uppgifterna nedan är hämtade från slutrapporten av 
detta projekt, Från Päätalo till PC. Slutrapport om Pekka och biblioteken.62

Utredningen presenterar ett antal orsaker till att utlåningen av finska 
böcker minskat. För grupper som läser mycket böcker, främst äldre, verkar 
utbudet vara för litet eller inaktuellt. Många yngre människor har slutat läsa 
eftersom TV har konkurrerat ut böckerna. Föräldrarnas läsvanor har inflytande 
på barnens lust att läsa. Många elever som läser böcker på finska har föräldrar 
som läste högt för dem på finska när de var små, vilket gett barnen intresse för 
läsning och litteratur.  

Utredningen hävdar dock att ett par av de deltagande biblioteken visade en 
positiv utveckling både gällande låntagarkontakt och antalet utlån. Som möjlig 
orsak anges omfattande gallring och aktuella nyhetslistor.  

3.3. Tornedalingar och meänkieli 

3.3.1. Språk och historia 
Frågan om meänkielis status som språk och dialekt har diskuterats flitigt. 
Åsikterna har gått isär om huruvida meänkieli är att betrakta som ett eget språk 
eller som en dialekt av finskan. Förutom språkliga har också kulturella och 
historiska särdrag hos tornedalingarna vägts in när statsmakterna beslutade att 
meänkieli skulle erkännas som minoritetsspråk. Graden av standardisering är 
ett kriterium för vad som kan anses utgöra ett språk. En ordbok på meänkieli 
gavs ut 1992 och en grammatik 1996. Ett tillsatt språkutskott har ambitionen 
att bedriva fortlöpande standardiseringsarbete.63 Dessa initiativ har det tagits 
hänsyn till vid erkännandet.  

Antalet tornedalingar uppskattas till 50 000. Antalet talare av meänkieli 
tros uppgå till hela 40 000.64 Som talspråk är alltså meänkieli väl förankrat i 
Tornedalen. Som skriftspråk är det ännu under utveckling.65  

                                                 
61 Henriksson Vasara, Heli. Sverigefinnar – finns dom. En rapport de svenska folkbibliotekens 
verksamhet på finska. Rapport från Statens kulturråd, 1992:6. 
62 Från Päätalo till PC. Slutrapport om Pekka och biblioteken. Skrifter från Statens kulturråd, 2001.  
http://www.kur.se/. 
63 Paulin, 2001, s. 42. 
64 Paulin, 2001, s. 41. 
65 Prop. 1998/99:143, s. 34. 
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Språksituationen i Tornedalen har inneburit att svenskan varit det officiella 
livets språk och meänkieli eller finska de informella sammanhangens språk. 
Meänkielis och finskans ställning som vardagsspråk har varit starkast på 
landsbygden och inom kyrkolivet.66

Efter kriget mot Ryssland 1808–1809 fick Sverige avträda den del av riket 
som ungefär motsvarar nuvarande Finland. Gränsen drogs genom Tornedalen. 
Språkutvecklingen på de olika sidorna av gränsen gick åt motsatt håll. I 
Finland utvecklades finskan till riksspråk. I Sverige upphörde eller förbjöds 
användningen av finska i skolorna och språket utvecklades som ett talat språk. 
Att många svenska ord blandades in i språket samt olika politiska och 
kulturella förutsättningar har gjort att skillnaderna mellan standardfinska och 
meänkieli har ökat successivt. Hemspråksundervisningen på finska infördes 
1970 men skillnaden mellan detta och den egna varieteten visade sig vara för 
stora. Man övergick därför till meänkieli, som betyder ”vårt språk”.67  

Den tidigare svenska språkliga assimilationspolitiken innebar att meänkieli 
i stor utsträckning försvann. Den tornedalska litteraturutgivningen har på allvar 
tagit fart under de senaste decennierna. När tornedalingarna och meänkieli blev 
erkända som nationell minoritet och minoritetsspråk var det i ett läge då 
kunskaperna i språket bland de yngre i hög grad minskat. Dock kan man skönja 
en positiv attitydförändring gentemot meänkieli sedan 1980-talet. Språket har 
fått högre status både bland tornedalingarna och bland omgivningen.68

3.3.2. Specialbibliotek 
Nordkalottbiblioteket i Övertorneå är ett referensbibliotek som innehåller 
litteratur om Sverige, Norge och Finland norr om 65:e breddgraden. 
Biblioteket har sedan 1960-talet bevakat utgivningen av litteratur på 
Nordkalotten. Samlingarna består idag av 7 000 band.69 Nordkalottbiblioteket 
ingår i Nord-kalottens forsknings- och kulturcentrums verksamhet. Det är den 
institutionen som åtagit sig att främja meänkielis fortlevnad och utveckling.70

Norrbottens länsbibliotek har som ett av sina resultatmål att webbpublicera 
all litteratur utgiven på meänkieli. Den totala litteraturutgivningen på meänkieli 

                                                 
66 Gröndahl, Hellberg & Ojanen, 2002, s. 141. 
67 Paulin, 2001, s. 41f. 
68 Gröndahl, Hellberg & Ojanen, 2002 s. 144. 
69 Nordkalottbiblioteket. 
http://www.overtornea.se/svenska/kultur-fritid/nordkalottbiblioteket/kulturforskning.htm. 
70 Norrbottens länsbiblioteks verksamhetsplan 2004. s. 7. 
http://www.norrbottenslansbibliotek.nu/pdf/Verksamhetsplan%202004webb.pdf.  
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sedan 1972 består av 38 böcker.71 Norrbottens länsbibliotek står också bakom 
utvecklingen av Barnens polarbibliotek, som bl.a. samlar och gör tillgänglig 
den barnlitteratur som är utgiven på meänkieli och samiska.72

3.4. Samer och samiska 

3.4.1. Språk och historia 
Samiskan presenteras oftast som ett språk som talas i flera olika varieteter. Ur 
ett språkvetenskapligt perspektiv kan man p.g.a. de strukturella olikheterna 
egentligen behandla de olika varieteterna som olika språk.73 I Sverige talas 
huvudsakligen tre varieteter av samiska: nordsamiska, lulesamiska och syd-
samiska. Varieteterna bildar ett kontinuum, genom att de angränsande varie-
teterna är ömsesidigt förståeliga. Ju längre avståndet är mellan två varieteter, 
desto lägre är den ömsesidiga förståelsen. Det totala antalet talare av samiska i 
Sápmi, dvs. det område som traditionellt befolkats av samerna, antas uppgå till 
ungefär 70 000. Av dessa beräknas ca 20 000 vara medborgare i Sverige.74 
Dessa siffror måste dock betraktas som osäkra.  

Av alla som talar samiska talar 85–90 procent nordsamiska. Efter långvarig 
kontakt med svenska och norska har samiskan idag vissa likheter med de 
nordiska språken. I vissa samhällen i Sápmi är samiskans ställning stark, i 
andra svagare, vilket innebär att ett språkbyte pågår. En del av de mindre 
varieteterna får i dag betraktas som utdöda.75

Samerna är en ursprungsbefolkning som rört sig över Sveriges, Norges, 
Finlands och tidvis också Rysslands gränser. Detta har fört med sig att den 
samiska identiteten inte är nationsbunden.76  

Samerna har historiskt sätt utsatts för både assimilations- och segregations-
försök av den svenska majoriteten. Denna attityd ändrades i viss mån genom 
1970-talets invandrar- och minoritetspolitik. 1993 inrättades Sametinget, som 
en blandning av folkvalt parlament och statlig förvaltningsmyndighet. Arbets-

                                                 
71 Utgivning av böcker på meänkieli, Norrbottens länsbibliotek, 
 http://www.norrbottenslansbibliotek.nu/island/Me%E4nkielisammanst%E4llning.htm
72 Barnens polarbibliotek, http://www.barnenspolarbibliotek.com/indexhem.htm. 
73 Hyltenstam, Stroud, & Svonni , 1999, s. 42. 
74 Paulin, 2001, s. 28. 
75 Hyltenstam, Stroud & Svonni, 1999 s. 44f. 
76 Paulin 2001, s. 28. 
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uppgifterna är avgränsade och reglerade enligt lag. Sametingets grundläggande 
arbetsuppgift är att verka för en levande samisk kultur.77

Genom lagen om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter 
och domstolar i Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk och Kiruna (SFS 1999:1175) 
har samernas politiska och språkliga situation förbättrats ytterligare. 

3.4.2. Specialbibliotek 
Sametinget driver ett samiskt bibliotek, beläget vid Ájtte, svenskt fjäll- och 
samemuseum i Jokkmokk. Biblioteket administreras av en samisk biblioteks-
konsulent. Dennes verksamhetsmål är bl.a. att verka för spridning av litteratur 
på samiska och litteratur om samer och samiska förhållanden. Den samiska 
biblioteksverksamheten skall också stärka det samiska språket genom 
utvecklande av kvalitativ litteratur på samiska. Bibliotekets bestånd visas i 
LIBRIS och det är därigenom möjligt att fjärrlånas från folkbiblioteken. Vidare 
finns en omfattande bokbussverksamhet.78

3.4.3. Biblioteksutredningar 
Den samiske bibliotekskonsulenten fick i februari 2002 uppdraget av 
Sametingets styrelse att utreda frågan om ett samiskt huvudbibliotek och en 
generell samisk biblioteksplan i Sverige. Vidare skulle utredningen inventera 
vilka samiskrelaterade biblioteksresurser som redan finns och utreda hur man 
på bästa sätt kan nå ut till den samiska befolkningen med bibliotekstjänster vad 
gäller biblioteksplacering, bokbussverksamhet och användande av IT-tekniken. 
Utredningen, Plan för samiskt bibliotek i Sverige, färdigställdes under våren 
2003. Uppgifterna nedan är hämtade från den.79

Syftet med den samiska biblioteksplanen är att ”säkra samernas tillgång till 
läsning, information, bildning och upplevelser samt stärka samernas identitet, 
språk, kultur och forskning”. Den ska också bidra till att ”ur ett samiskt 
perspektiv öka förståelsen för samerna och samernas kultur”. Den samiska 
biblioteksverksamheten skall enligt utredningen i huvudsak förläggas till tre 
orter, Kiruna, Jokkmokk och Östersund. Biblioteket skall ledas av en styrelse 
som utses av Sametinget, som är huvudman för biblioteket.  

                                                 
77 Sametinget. Statlig myndighet och folkvalt organ.  
http://www.sametinget.se/sametinget/view.cfm?oid=1115&sat=no. 
78 Sametinget. Bibliotek. http://www.sametinget.se/sametinget/view.cfm?oid=1011. 
79 Plan för samiskt bibliotek i Sverige, 2003. 
http://www.sametinget.se/sametinget/view.cfm?oid=1490&sat=no. 
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Det föreslås att en samisk barnbibliotekskonsulent inrättas. Eftersom det 
samiska språket har en mycket stark berättartradition, men en svagare 
skriftspråkstradition, skall satsningar göras för att förbättra samiska barns 
skriftspråk. Barnen ska på biblioteket beredas möjlighet att kombinerat arbeta 
med ljud, bild och text. 

Utredningen betonar att bristen på litteratur på samiska, framförallt för 
barn och ungdomar är mycket stor. Det finns idag inget förlag som ger ut 
böcker på samiska i Sverige. Den samiska litteraturproduktionen är i stället 
koncentrerad till Norge, men även där får den betraktas som liten. Att det 
samiska språket består av flera varieteter komplicerar situationen ytterligare. 
Utredningen föreslår att det samiska biblioteket i samarbete med det svenska 
sametinget skulle kunna producera litteratur på samiska, samt arbeta med 
översättningar och parallellspråkliga böcker. 

3.5. Judar och jiddisch 

3.5.1. Språk och historia 
Judar har levt i Sverige i över 200 år. Antalet judar idag i Sverige uppskattas 
till ca 17 000. Av dessa anses ungefär 5 000 vara användare av jiddisch. Denna 
siffra tros dock vara i växande.80  

Judar har immigrerat till Sverige i olika omgångar. Den första var på 1700-
talet och den sista efter andra världskriget och fram till idag. Den judiska 
situationen i Europa har präglats av förföljelse. Judarna tvingades från 1500-
talet leva avskilt från samhället i s.k. getton. I gettona kunde judarna uppleva 
en viss trygghet i sin tillvaro som annars bestod av förtryck och grymheter. 
Avskildheten och den täta samvaron i gettona antas ha haft en positiv funktion 
för den judiska identiteten och en språkbevarande effekt på det jiddischska 
språket. Judarna tvingades lämna många europeiska länder och de förflyttade 
sig österut. Jiddischkulturens guldålder anses vara perioden i Östeuropa från 
förra sekelskiftet till förintelsen. Då blomstrade teaterlivet och den litterära 
produktionen var omfattande.81

Jiddisch är ett mycket komplext språk. Det är germanskt baserat men 
integrerat av hebreiska/arameiska, romanska, slaviska mm. Språket anses ha 

                                                 
80 Paulin 2001, s. 19. 
81 Boyd, Sally & Gadelii, Karl Erland: ”Vem tillhör talgemenskapen? Om jiddisch i Sverige”, 1999, s.  
304f. 
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uppkommit i Rhenområdet omkring år 900–1000.82 Det skrivs med det 
hebreiska alfabetet. 

Jiddisch var språket som de första judarna som anlände till Sverige 
använde sig av. Till skillnad från andra minoritetsspråk (jfr romani och 
meänkieli) fungerade jiddisch historiskt inte bara som vardagsspråk utan också 
som skriftspråk, både i religiösa texter och i annan litteratur.83 Att språket 
använts inom flera olika områden har haft konserverande effekt. Det finns idag 
få talare av jiddisch i Sverige. Men det finns anledning att tro att språket 
kommer att överleva och kanske också få fler användare, eftersom mycket 
litteratur finns utgiven och språket är internationellt starkt, bl.a. i USA.84

3.5.2. Specialbibliotek 
De judiska församlingarna i Stockholm och Göteborg har egna bibliotek. 
Judiska biblioteket i Stockholm är ett specialbibliotek öppet för allmänheten. 
Biblioteket tillhandahåller en stor jiddischsk samling, över 2 200 titlar. Dessa 
böcker och mycket av det övriga materialet är möjligt att fjärrlåna via ett 
folkbibliotek.85

Judaicasamlingen vid Uppsala universitetsbibliotek är en av Europas 
största samlingar med judisk litteratur. I denna samling ingår ett stort material 
på jiddisch.86

3.6. Romer och romani chib 

3.6.1. Språk och historia 
Minoritetskommittén använder termen romani chib (”romskt språk”) för att 
beteckna romernas språk. Detta är därför i någon mening en officiell term. Kari 
Fraurud och Kenneth Hyltenstam har valt att använda den kortare termen 
romani, eftersom det ur språkvetenskaplig synpunkt inte är motiverat med 
tillägget chib, ”språk”, när beteckningen översätts till svenska. Termen romani 
stämmer också överens med det internationella bruket, samt i parallell med 
besläktade språk som hindi och punjabi m.fl.87 Jag föredrar att i denna uppsats 

                                                 
82 Boyd & Gadelii, 1999, s. 306. 
83 Boyd & Gadelii 1999, s. 305. 
84 Paulin, 2001, s. 20. 
85 Judiska biblioteket. http://www.jf-stockholm.org/biblioteket/. 
86 Judisk kultur och historia. Uppsala universitetsbibliotek.  
http://www.ub.uu.se/arv/special/judaica.cfm  
87 E-post från Kari Fraurud, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet. 
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använda formen romani. Romanés är en annan form för romani som 
förekommer. 

Romernas ursprung har genom historien förväxlats och felaktigt benämnts 
med ord för andra folkslag. Den svenska termen zigenare, den italienska 
zingari, den tyska zigeuner och flera andra liknande europeiska benämningar, 
härstammar troligen ifrån att när romerna kom till Grekland blev de 
sammanblandade med andra grupper som kom österifrån, bl.a. den kätterska 
sekten atsinganos från Frygien. I Nordeuropa har romerna också förväxlats 
med tartarerna, en äldre beteckning för mogolisk-turkiska folk, därav den 
svenska benämningen tattare. Romerna har i andra länder ansetts härstamma 
från trakterna kring Egypten, vilket gett upphov till det engelska ordet gypsies. 
Ordet rom betyder ’man (som tillhör romerna)’.88 Termerna zigenare och 
gypsies förekommer än idag och använts ibland också av romerna själva.89

Det är numera allmänt vedertaget att romerna och deras språk härstammar 
från Indien. Romerna började tidigt förflytta sig västerut. De kom till sydöstra 
Europa redan på 1200-talet och började anlända till Sverige på 1500-talet. 
Därefter har det till Sverige anlänt romer under olika tidsperioder. Idag finns 
det uppskattningsvis 15 000–20 000 romer i Sverige, och det lever romer i 
samtliga länder i Europa.90  

Överallt där romerna slagit sig ner har de utgjort en minoritet, och de har 
till stor del levt åtskilt från det övriga samhället. Som grupp har de i hög grad 
saknat makt och inflytande. De har varit utsatta för diskriminering och för-
följelse av både myndigheter och den övriga befolkningen. T.ex. utfärdades i 
Sverige 1637 ett plakat som innehöll stadgar om dödstraff på romska män och 
utvisning av romska kvinnor. Så sent som på 1900-talet utfärdades bestäm-
melser bl.a. om tvångsomhändertagande av barn och tvångssterilisering. Under 
andra världskriget utplånades en stor del av romerna av nazisterna. 91

Än idag förekommer diskriminering av romer i Sverige. Som exempel kan 
nämnas att det enligt uppgift i hela Uppsala bara finns två restauranger som tar 
emot romer som gäster.92

För att kunna försörja sig har romerna trots sin avskildhet alltid interagerat 
med samhället runtomkring. Detta har inneburit att de lärt sig omgivningens 
språk och därmed blivit två- eller flerspråkiga. Trots att de kunnat använda 

                                                 
88 Fraurud & Hyltenstam, 1999, s. 265f. 
89 T.ex. Zigenska kulturhistoriska föreningen. http://www.zigenskhistoria.nu/. 
90 Paulin, 2001, s. 23. 
91 Fraurud & Hyltenstam, 1999, s. 269. 
92 Weintraub, Nora, ”Fördomar”, 2001:3, s. 4. 
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flera språk har de ofta behållit sitt eget. Språket har alltså inte enbart använts i 
syfte att överföra information utan också för att markera den etniska 
identiteten.93

I Sverige lever också ca 20 000 resande. Många av dessa anser sig vara 
besläktade med de första romerna som kom till Sverige. De talar den variant av 
romani som kallas svensk romani.94

Eftersom romerna genom århundradena har rört sig över stora 
landområden har de vistats i en mängd olika länder och därmed kommit i 
kontakt med många olika språk. Romani har således påverkats av språken som 
talats av samhället runtomkring, och det finns därmed inget helt gemensamt 
språk. Man räknar med att det idag finns ett sextiotal dialekter (varieteter) av 
romani, t.ex. finsk romani, kelderash, lovari, sinto, tjurari och svensk romani. 
Det stora antalet dialekter medför att det kan finnas kommunikationsproblem 
mellan olika romska grupper.95

Romani har av tradition varit ett talat språk. Detta har inneburit svårigheter 
vid framställning av böcker och tidskrifter. Standardisering av språket utifrån 
någon av de mest utbredda dialekterna har varit ett ämne inom Världskon-
gressen för romani.96  

Romerna har en starkt identitetsbärande kultur. Den traditionella musiken 
och dansen är levande kulturinslag även i det svenska samhället.  

Det kan konstateras att fördomar om romer och den romska kulturen, 
förekommer även i biblioteksvärlden. En artikel publicerad 2002 i tidskriften 
The Reference Librarian handlar om vilka åtgärder som bör vidtas när ett 
bibliotek möts av besvärliga låntagare och besökare. Artikeln beskriver dagens 
bibliotek som ett ”haven for the homeless, the young, the substance abuser, the 
sexual deviant, the elderly, the criminal-minded and the mentally disturbed”.97 
Ingenstans i artikeln nämns det någonting om att romer skulle utgöra någon av 
dessa grupper. Men artikelns titel lyder: ”Gypsies, Tramps and Rage: Coping 
with difficult library patrons”. Det verkar som om artikelförfattaren på något 
sätt utgår ifrån att romer (gypsies) är en grupp som ställer till med problem på 
biblioteken. 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) redovisar i en rapport erfarenheter 
av diskriminering av romer. Fördomar och negativa föreställningar lever vidare 

                                                 
93 Fraurud & Hyltenstam, 1999, s. 243. 
94 Prop. 1998/99:143, s. 26. 
95 Fraurud & Hyltenstam, 1999, s. 244. 
96 Paulin, 2001, s. 24. 
97 Bullard, Sharon W. “Gypsies, Tramps and Rage: Coping with Difficult Patrons”, 2002 s. 245-252. 
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i en sådan omfattning att man fortfarande kan tala om en utbredd antiziganism i 
det svenska majoritetssamhället. Enligt DO skulle positiv särbehandling inom 
utbildning, arbetsliv och arbetsmarknadspolitik kunna påskynda en utveckling 
så att romerna får tillgång till möjligheterna i den generella välfärdspolitiken 
som redan är tillgängliga för andra grupper i Sverige. En sådan positiv 
särbehandling är enligt lag förbjuden i Sverige.98

3.6.2. Specialbibliotek 
Stockholm kommunfullmäktige anslog år 2002 1 miljon kronor i projekterings-
stöd för ett romskt kulturcentrum i Stockholm. Centret har ambitionen att vara 
en romsk kulturinstitution som driver romska kulturella frågor och som bevarar 
och vidareutveckla det romska kulturarvet. Centret öppnade 16 februari 2004. 
Som ett led i verksamheten ska ett romskt bibliotek och arkiv byggasuupp.99 
Internationell musikförening i Malmö driver ett romskt bibliotek.100 I Malmö 
finns även det romska ungdomsförbundet, RUF.101  

Eftersom litteraturutgivningen på romani är begränsad och de romska 
biblioteken är få blir följaktligen romernas litteraturförsörjning undermålig. 
Ovanstående initiativ måste därför betraktas som mycket positiva. Det är 
viktigt att synliggöra den romska kulturen och på så sätt skapa en dialog 
mellan den romska minoriteten och den svenska majoriteten för att motverka 
fördomar kring den romska kulturen. Mycket av romernas kultur har genom 
århundraden av förtryck gått förlorad. Dessa bibliotek har möjlighet att bevara 
och vidareutveckla den romska litteraturen och språket romani. 

                                                 
98 Diskriminering – en del av romers vardag. Pressmeddelande 030416. http://www.do.se/o.o.i.s/1805. 
99 Romskt kulturcentrum, Kulturförvaltningen, Stockholms stad. 
http://www.kultur.stockholm.se/templates/PageKulturforvaltningen.asp?id=2610. 
100 Romska biblioteket. http://www.imf-romer.com/biblioteket.htm. 
101 RUF. http://www.rufs.org. 
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4. Sveriges minoritetspolitik 

4.1. Inledning 
Jag ska i detta avsnitt redogöra för de politiska utredningar som gjorts och de 
politiska beslut som tagits rörande nationella minoriteter och deras språk. 
Innehållet i Europarådets konventioner och regeringspropositionen samman-
fattas kortfattat. Vidare lyfts punkter fram där folkbiblioteket, enligt mig, 
skulle kunna vara ett hjälpmedel för att uppfylla konventionerna och de 
politiska besluten. Stycket ska också framhålla olika minoritetsstödjande 
åtgärder politiken fört med sig, nationellt och regionalt.  

4.2. Vägen till en minoritetspolitik 
Den politik som förts i Sverige gentemot de historiska minoriteterna har sedan 
senare hälften av 1800-talet vilat på en nationalistisk ideologi. Målet har varit 
en nationalstat med en befolkning som har gemensam historia, gemensam 
kultur och gemensamt språk.102 I Sverige har detta inneburit en strävan efter 
språklig assimilering och kulturell likriktning av de olika minoriteterna.  

Minoritetsgrupperna har trots den svenska assimilations- och likriktnings-
politiken lyckats leva vidare om än i en undanskymd tillvaro. De flesta av 
individerna i dessa grupper behärskar antingen både minoritetsspråket och 
majo-ritetsspråket, eller har de genom åren blivit assimilerade och använder 
endast majoritetsspråket.103  

I början på 1970-talet började en ny ideologi och politik växa fram i 
Sverige. Ideologin var pluralistisk och värdesatte minoriteternas 
kulturbakgrund och stödde användningen av minoriteternas språk, även om den 
också upp-muntrade tillägnandet av majoritetens språk och kultur.104 Kulturell 

                                                 
102 Hyltenstam, Kenneth, ”Inledning: Ideologi, politik och minoritetsspråk”, 1999, s. 11. 
103 Gröndahl, Satu, ”Invandrar- och minoritetslitteratur i Sverige. Från förutsättningar till framtids-
utsikter”, 2002b, s. 60. 
104 Tuomela, Veli, 1998, s. 18. 
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och språklig mångfald var viktiga begrepp i denna ideologi. Sverige införde 
omfattande stödåtgärder för aktiviteter på andra språk än svenska. Besluten 
ledde bl.a. till en officiell invandrarpolitik och hemspråksundervisning i skolan 
enligt modeller för tvåspråkig undervisning. Invandrare fick genom den s.k. 
valfrihetsprincipen möjlighet att själva välja i vilken grad de ville bli svenskar 
och i vilken grad de ville behålla sin ursprungskultur och ursprungsspråk.105 
Sveriges politik under 70-talet blev mycket uppmärksammad internationellt. 
Besluten var tagna med tanke på invandrarnas förhållanden och kom genom att 
de formulerades efter språk snarare än befolkningsgrupper även att omfatta de 
historiska minoriteterna.  

I Sverige ansåg man, i likhet med den, enligt Will Kymlicka, traditionellt 
liberala synen, att de historiska minoriteters språk, de språk som talats inom 
landets gränser i århundraden, inte skulle särbehandlas och få särskilt stöd.106 
Men eftersom de historiska minoriteterna fick samma rättigheter som 
invandrargrupperna innebar det, som redan nämnts, att många tornedalska och 
samiska barn för första gången fick möjlighet att lära sig sitt modersmål i 
skolan.107

Politiken som fördes på 1970-talet var, enligt Hyltenstam, ogenomtänkt 
och för litet politiskt och opinionsmässigt förankrad. Detta har lett fram till ett 
glapp mellan lagstiftning och praktiskt genomförande vilket bl.a. har inneburit 
att trots laglig rätt till hemspråksundervisning har sådan inte alltid kunnat 
erhållas. Den pluralistiska ideologin utövade således inom skolväsendet till 
viss mån en assimilatorisk politik i praktiken.108

Medan man i Sverige har velat behandla alla minoritetsgrupper lika hade 
man generellt sett i övriga Europa ett annat tankesätt. Där var det i stället de 
historiska minoriteterna som det satsades på, vilket innebar att de sent 
invandrande språken fick stå tillbaka. Oviljan till särbehandling av de 
historiska minoritetsspråken fanns kvar i Sverige ända in på 1990-talet, men 
efter påtryckningar från bl.a. Europarådet och olika minoritetsgruppers 
stödorganisationer gjorde regeringen ett viktigt ställningstagande och vägen till 
en ny politik låg öppen.109

Regeringen beslutade 1995 att tillkalla en kommitté med uppgift att utreda 
frågan om Sverige bör ansluta sig till Europarådets konvention om regionala 

                                                 
105 Huss & Spiliopoulou Åkermark, 2001, s. 240. 
106 Hyltenstam, 1999, s. 12. 
107 Huss & Spiliopoulou Åkermark, 2001 s. 240. 
108 Hyltenstam, 1999, s. 12. 
109 Huss & Spiliopoulou Åkermark, 2001 s. 241. 
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språk och minoritetsspråk. År 1996 fick Minoritetsspråkskommittén uppgiften 
även att utreda frågan om Sverige bör ratificera Europarådets konvention för 
skydd av nationella minoriteter, ramkonventionen. Kommittén presenterade två 
utredningar med titeln Steg mot en minoritetspolitik.110 Dessa ledde fram till 
regeringspropositionen Nationella minoriteter i Sverige (se 4.5.). I denna 
lämnas förslag till åtgärder som behövs för att Sverige skall kunna ratificera 
konventionerna. 

Ramkonventionen och minoritetsspråkskonventionen innehåller åtaganden 
vad gäller Sveriges förpliktelse att aktivt skydda och främja minoriteter, deras 
identitet och deras språk. Rätten att inte utsättas för diskriminering betonas 
särskilt. Konventionerna trädde i kraft den 1 juni 2000, vilket innebär att 
Sverige bindande har åtagit sig att respektera förpliktelserna i dessa två 
folkrättsliga avtal.111

4.3. Minoritetsspråkskonventionen 
I inledningen till minoritetsspråkskonventionen framhålls att värnandet om 
historiska landsdels- och minoritetsspråk i Europa bidrar till att upprätthålla 
och utveckla Europas kulturella rikedom och traditioner, och att möjligheten 
att använda landsdels- och minoritetsspråk i det offentliga livet är en 
demokratisk rättighet. Värdet av mellankulturell miljö och flerspråkighet 
betonas, samt att skydd och främjande av minoritetsspråk inte ska gå ut över 
det officiella språket. Nedanstående uppgifter är hämtade från 
minoritetsspråkskonventionen s. 89–93. 

Minoritetsspråkskonventionen skyddar två typer av språk på olika nivåer: 
landsdels- och minoritetsspråk och territoriellt obundna språk. Definitionen av 
landsdels- eller minoritetsspråk lyder: 

[S]pråk som av hävd används i ett visst territorium inom en stat av medborgare i den 
staten, som utgör en grupp, som till antalet är mindre än resten av befolkningen, och som 
är annorlunda än de officiella språken i den staten,  

och som är annorlunda än det eller de officiella språken i den staten;  
det innefattar inte vare sig dialekter av det eller de officiella språkten [sic!] i staten, 

eller språk som talas av invandrare[.]112

 

                                                 
110 SOU 1997:192 och SOU 1997:193. 
111 Huss & Spiliopoulou Åkermark, 2001 s. 232f. 
112 Minoritetsspråkskonventionen, 1992, s. 90. 
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Enligt minoritetsspråkskommittén betyder det att för Sveriges del innefattas 
dessa språk: samiska, meänkieli och finska. Konventionen gäller emellertid 
inte enbart för språk som kan kopplas till ett territorium, utan kan även 
appliceras på territoriellt obundna språk, som enligt konventionen är: 

[S]pråk som används av medborgare i en stat som avviker från det eller de språk som 
används av resten av befolkningen i den staten, men som, trots att de av hävd används 
inom statens territorium, inte kan identifieras med en bestämd del av den.113

 
I Sverige är romani chib och jiddisch territoriellt obundna språk. Utformningen 
av regeringens minoritetspolitik innebär mer långtgående åtgärder till skydd 
för de språk som har en geografisk bas. 

Minoritetsspråkskonventionen är uppbyggd så att de ratificerande staterna 
får en viss valfrihet att välja vilka av artiklarna man vill anta samt vilken 
ambitionsnivå man vill uppnå. Konventionen innehåller fem delar. 
Sammanfattningsvis kan sägas att del I innehåller definitioner av landsdels- 
minoritetsspråk och territoriellt obundna språk. Del II omfattar övergripande 
mål och principer för samtliga språk som bedömts vara minoritetsspråk. Del III 
innehåller mer detaljerade bestämmelser som varje stat kan välja att ratificera 
för de språk som har historisk geografisk bas. Del IV och V innehåller 
bestämmelser för kontroll av hur de ratificerande staterna uppfyller sina 
åtaganden och bestämmelser om undertecknande och ratificering. 

Nedan ges exempel på punkter i minoritetsspråkskonventionen där 
folkbiblioteket skulle kunna spela en viktig roll för att uppfylla konventionens 
syfte. I del II artikel 7, ”Mål och principer” anges:  

7.1.c) behov av beslutsamma åtgärder för att främja landsdels- eller minoritetsspråk för att 
skydda dem, 

d) underlättande och/eller uppmuntran av användning av landsdels- eller 
minoritetsspråk i tal och skrift i det offentliga och det privata livet, 

f) tillhandahållande av lämpliga former och medel för undervisning i och studier av 
landsdels- eller minoritetsspråk på alla vederbörliga nivåer, 

g) tillhandahållande av möjligheter för dem som inte talar ett landsdels- eller 
minoritetsspråk som bor i det område där ifrågavarande landsdels- eller minoritetsspråk 
används, att lära sig detta om de så önskar [.]114

 
Punkterna är exempel på uppgifter som, enligt mig, hänger nära samman med 
folkbibliotekets uppgift i samhället. 

                                                 
113 Minoritetsspråkskonventionen, 1992, s. 91. 
114 Minoritetsspråkskonventionen, 1992, s. 93f. 
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4.4. Ramkonventionen 
Europarådets konvention för skydd av nationella minoriteter, 
ramkonventionen, handlar om att skapa lämpliga förutsättningar för att skydda 
och stödja nationella minoriteters kulturella identitet. Åtgärder ska vidtas som 
ska främja fullständig jämlikhet mellan personer tillhörande en nationell 
minoritet och personer som tillhör majoritetsbefolkningen inom alla områden 
av det ekonomiska, sociala, politiska och kulturella livet. Uppgifterna bygger 
på s. 122–126 i ramkonventionen.  

Ramkonventionen är indelad i 4 delar. Del I klargör att konventionen är 
inriktad på individuella snarare än kollektiva rättigheter för personer som 
tillhör en nationell minoritet. Det är upp till individen själv att avgöra om 
denne tillhör en nationell minoritet.115 Del II beskriver statens åtaganden på ett 
antal områden. T.ex. betonas likhet inför lagen, som bl.a. innebär förbud mot 
diskriminering på grundval av tillhörighet till en nationell minoritet. Del II 
betonar också främjandet av förutsättningar att bevara och utveckla den 
kulturella och etniska etniciteten, främjandet av grundläggande fri- och 
rättigheter som mötesfrihet, föreningsfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet. 
Del III och IV handlar om tolknings- och tillämpningsbestämmelser respektive 
övervakningsmekanismer. 

Som Kenneth Hyltenstam påpekar är ramkonventionen tämligen vagt 
formulerad.116 Det ges t.ex. ingen definition på vad en nationell minoritet är. 
Detta medför att staterna som väljer att ratificera konventionen själva kan 
avgöra vilka som är de nationella minoriteterna. Det framgår dock att 
begreppet syftar på grupper med långvarig anknytning till en stat. Till 
begreppet kan nog kopplas det som står i artikel 5, där kultur och identitet 
beskrivs som inne-hållande religion, språk och traditioner. Detta kan jämföras 
med Kymlicka som anser att nationella minoriteter måste ha en geografisk bas. 

I artikel 12 i ramkonventionen anges att: 

12.2) (…) parterna [skall] bland annat bereda lämpliga möjligheter till lärarutbildning och 
tillgång till läroböcker samt underlätta kontakter mellan studerande och lärare i olika 
befolkningsgrupper. 

12.3) Parterna åtar sig att främja lika möjligheter till tillträde till utbildning på alla 
nivåer för personer som tillhör nationella minoriteter.117

 

                                                 
115 Hyltenstam, 1999, s. 18. 
116 Hyltenstam, 1999, s. 21. 
117 Ramkonventionen, 1995, s. 126. 
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Dessa punkter ska enligt propositionen gälla samtliga nationella 
minoritetsspråk, alltså även de territoriellt obundna, romani och jiddisch.118 För 
att kunna uppfylla dem krävs det ett folkbibliotek som tillhandahåller 
läromedel och annat material.  

4.5. Regeringspropositionen Nationella minoriteter i 
Sverige  
I regeringspropositionen Nationella minoriteter i Sverige (Prop. 1998/99:143), 
presenteras regionala och rikstäckande åtgärder som krävs för att kunna leva 
upp till konventionernas innehåll. De viktigaste regionala åtgärderna är att två 
nya lagar har antagits: Lagen om rätt att använda samiska hos förvaltnings-
myndigheter och domstolar i Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk och Kiruna (SFS 
1999:1175) och lagen om rätt att använda finska och meänkieli hos 
förvaltningsmyndigheter och domstolar i Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala 
och Övertorneå (SFS 1999:1176). Dessa lagar trädde i kraft i april 2000.  

Propositionen menar att ett pluralistiskt och genuint demokratiskt samhälle 
bör ge utrymme för minoriteter som har en annan kultur, religion eller ett annat 
modersmål. Det framhålls att staten har ett ansvar för att ge de nationella 
minoriteterna det stöd och skydd som behövs för att de skall kunna bevara sin 
särart och hålla sina språk levande.119 Som påpekas av Elenius och Ekenberg 
ger staten inga färdiga paket av rättigheter, utan minoriteterna erbjuds att själva 
forma dem.120

Propositionen ger en rad rikstäckande åtgärder inom olika sektorer i 
samhället.121 Jag presenterar dem nedan: 
 

- Kunskap om minoriteternas kultur, religion och historia och om 
minoritetsspråken bör införas i läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet och för friskolorna. 

- Forskning och universitetsutbildning i minoritetsspråk ska fortsätta och 
utvecklas. 

- Folkbildningsrådet bör redovisa vilket kursutbud som finns inom 
folkhögskolor och studieförbund för de nationella minoriteterna, och 

                                                 
118 Prop. 1998/99:143, s. 58. 
119 Prop. 1998/99:143, s. 29. 
120 Elenius & Ekenberg, 2002, s. 20. 
121 Prop. 1998/99:143, s. 57-74. 
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kartlägga i vilken utsträckning som dessa grupper deltar i 
folkbildningsområdet. 

- Statens kulturråd bör utreda om de nationella minoriteterna skall få 
tillräckligt utrymme i svenskt kulturliv. Denna rapport presenterades 
med titeln De nationella minoriteterna och kulturlivet.122 

- Romani chib ska ges samma utrymme i TV och radio som samiska, 
meänkieli och finska. 

- Dagstidningar på samiska, finska och meänkieli ska få ökat stöd. 
- Det ska utredas om möjligheterna till insamling, arkivering och veten-

skaplig bearbetning av språkligt material på minoritetsspråk. 
- Äldreomsorgen för finsktalande i kommuner med ett stort antal finsk-

talande skall kartläggas. 
- Författningar som rör de nationella minoriteterna skall översättas till 

finska, samiska och meänkieli.  
- De nationella minoriteterna bör ges inflytande i frågor som berör dem. 
- Det gränsöverskridande samarbetet för frågor som rör de nationella 

minoriteterna skall fortsätta. 
 
Regeringens proposition utgör en viktig grund att stå på för den svenska 
minoritetspolitiken. Enligt Huss och Spiliopoulou Åkermark innehåller den 
emellertid alltför få rent konkreta åtgärder. De kritiserar regeringens sätt att 
handskas med utbildningsfrågan. Regeringen väljer att inte ratificera den punkt 
i minoritetsspråkskonventionen där man förbinder sig att erbjuda undervisning 
helt eller till väsentlig del på minoritetsspråket utan väljer den svagare punkten 
antingen i eller på. Åtgärdsformuleringen säger att kunskap om minoriteternas 
kultur, religion och historia och om minoritetsspråken bör införas i läroplanen. 
Detta är enligt Huss och Spiliopoulou Åkermark det svagast möjliga stödet för 
minoritetsspråken i skolan.123

4.6. Sveriges minoritetspolitik: konkreta åtgärder 
För detta avsnitt har jag använt mig av regeringspropositionen 2003/04:1, 
(Budgetpropositionen för 2004), utgiftsområde 8, s. 55–61. Jag väljer att 
presentera de för denna uppsats viktigaste åtgärderna som regeringen vidtagit. 

                                                 
122 Paulin, 2001. 
123 Huss & Spiliopoulou Åkermark, 2001, s. 242. 

 38



Som resultat av propositionen har regeringen utvecklat en ny 
minoritetspolitik. Målet med denna politik är att ”ge skydd för de nationella 
minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de 
historiska minoritetsspråken så de hålls levande”.124 Regeringen hävdar att 
insatser inom kultur- och utbildningsområdena samt för att stärka de nationella 
minoriteternas möjligheter till inflytande i frågor som berör dem har 
prioriterats. 

De två nya lagarna som antagits, om rätt att använda samiska, finska och 
meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar, ger enskilda rätt att 
använda dessa språk i kommuner där ”språken använts av hävd och fortfarande 
används i tillräckligt stor utsträckning”.125 För att kunna följa lagstiftningarna 
har 6 miljoner kronor avsatts som statsbidrag till kommunerna och landstinget i 
Norrbottens län. För att fördjupa samarbetet mellan Sverige och Finland om 
minoritets- och minoritetsspråksfrågor bildades 2001 en finsk-svensk 
arbetsgrupp. Gruppen har i en rapport hävdat att det finns skäl att utreda 
huruvida de nya lagarna om rätt att använda finska i kontakt med 
förvaltningsmyndigheter och domstol kan utvidgas och gälla även utanför det 
nuvarande förvaltningsområdet, t.ex. i Mälardalen. 

För att stödja de nationella minoriteternas inflytande har organisationer 
som företräder dessa för 2002 tilldelats 1,5 miljoner kronor. Dessa pengar har 
fördelats efter de olika organisationernas behov. De tilldelade medlen har inte, 
enligt organisationerna, motsvarat behovet. Regeringen har tillsatt en 
arbetsgrupp med uppgift att se över minoritetsorganisationers möjligheter till 
stöd. 

Romer har drabbats hårt av fördomar och diskriminering. Diskriminerings-
ombudsmannen (DO) har därför getts i uppdrag att genomföra ett arbete för att 
förebygga och motverka diskriminering av romer. Rapporten presenterades 15 
mars.126 I oktober 2002 inrättades Rådet för romska frågor. Detta organ ska vara 
rådgivande för regeringen i frågor som rör romer.  

Insatser utanför politikområdet har också gjorts. I betänkandet Mål i mun 
(SOU 2002:27) föreslås att ett nytt språkråd ska utföra språkvårdande arbete 
för svenska och de nationella minoritetsspråken. Vidare har arkivåtgärder 
föreslagits för att bevara dokument på minoritetsspråken. SVT, SR och UR ska 
öka sina insatser för minoriteterna.  

                                                 
124 Prop. 2003/04:1, s. 56. 
125 Prop. 2003/04:1, s. 56. 
126 Diskriminering – en del av romers vardag. Pressmeddelande 040316. http://www.do.se/o.o.i.s/1805
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Inom skolområdet pågår utvecklingsarbete för att förbättra undervisningen 
för de nationella minoriteterna. I arbetet inkluderas utveckling av läromedel 
och utarbetande av ordbaser och lexikon.127

Det statliga litteraturstödet tillförs sedan år 2000 årligen 1 miljon kronor, 
för att de nationella minoriteterna skall kunna beaktas särskilt. Från och med 
2002 tillförs Statens kulturråd 7 miljoner kronor för att kunna främja de 
nationella minoriteternas språk och kultur. 

Som resultat av minoritetspolitiken menar regeringen att det finns en större 
självmedvetenhet inom minoritetsgrupperna. Det hävdas också att det i 
majoritetssamhället finns en ökad medvetenhet om de nationella minoriteterna 
men att kunskapen om minoritetspolitikens mål och innehåll måste förbättras. 

4.7. Kulturrådets minoritetsstödjande projekt 
Kulturrådet har sedan år 2000 ett regeringsuppdrag att arbeta med särskilda 
åtgärder för att stärka de nationella minoriteternas språk och kultur. Varje år 
ges 7 miljoner kronor i anslag projekt som skall stödja de nationella 
minoriteterna. Sedan år 2000 har 87 projekt i skiftande storlek beviljats.128 
Bland dessa kan nämnas:

- Internationell Musikförening (IMF), Malmö. Projektbidrag för 
uppförande av Romska Biblioteket, 75 000 kr. 

- É Romani Glinda. Produktionsstöd kulturtidskrift 2003, 75 000 kr. 

- Länsbiblioteket i Västerbotten Sydsamisk kulturbuss. År 2 (3), 200 000 
kr. 

- Kiruna stadsbibliotek Kiruna. Deltagande i samnordiskt bokbuss-
seminarium Åbo, 16-18 augusti 2002, 24 000 kr. 

- Almmuheaddji. Utgivning av tecknad serie på tre samiska språk, 
55 000 kr. 

                                                 
127 Se Myndigheten för skolutveckling. Årsredovisning 2003 s. 23.  
http://www.skolutveckling.se/om_myndigheten/pdf/Arsredovisning_2003.klar.pdf. 
128 Kulturrådet. Bidrag, beviljade bidrag, nationella minoriteter, http://www.kur.se/.  
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- Judisk kultur i Göteborg. Utbildning i jiddisch, nationellt och 
internationellt, 60 000 kr. 

- Barents Publisher. Utgivning av roman på meänkieli, 20 000 kr. 

- Föreningen sverigefinska skribenter, Stockholm. Utgivning av 
diktantologi och hemsida till föreningen samt tidskriften Liekki, 20 000 
kr. 

 
Kulturrådet startade i samverkan med förlaget Podium en utgivning av tre 
barnböcker på romani kelderash. Böckerna är E' Pippi Lungo strinfa (Pippi 
Långstrump) av Astrid Lindgren, O Aljosa o siav le birevosko (Aljosha, 
zigenarhövdingens pojke) och O Tariq o birevo la plajako (Tariq, bergets 
hövding) av Gunilla Lundgren. Kulturrådet har bekostat utgivningen, Podium 
har tagit fram utgåvan och Skolverket står för distributionen. Dessa böcker ska 
distribueras till samtliga romska elever i grundskolan. En upplaga på 1 500 har 
tryckts.129

Man kan ställa sig frågan om inte ambitionen också skulle vara att dessa 
böcker distribuerades även till folk- och skolbiblioteken i Sverige, och 
därigenom öka tillgängligheten också för talare av romani som inte går i 
skolan. Det är heller inte otänkbart att personer som inte identifierar sig som 
romer, har kunskaper i språket.  

Kulturrådet har också gett ut en skrift där de sammanställt barn och 
ungdomsböcker på andra språk än svenska.130 I denna förteckning ingår för 
romanis del förutom de tre ovan nämnda böckerna också en bok av Wladyslaw 
Jakowicz. Boken är skriven på lovaridialekten och den är utgiven av 
Invandrarförlaget 1982. 

                                                 
129 Kulturrådet, Pressmeddelande 03.02.27. http://www.kur.se/. 
130 Barn- & Ungdomsböcker på andra språk än svenska, Statens kulturråd, 2002. 
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5. De nationella minoriteterna och 
folkbiblioteken – med Uppsala 
stadsbibliotek som modell 

5.1. Inledning 
I Uppsala bor ett förhållandevis litet antal människor tillhörande de nationella 
minoriteterna. Dock är Uppsala Sveriges fjärde största kommun. Enligt 
Sveriges minoritetspolitik skall ”samtliga nationella minoriteters behov och 
intressen beaktas i alla delar av landet och på alla nivåer i 
samhällsförvaltningen”.131 Därför finner jag det intressant att undersöka hur 
bibliotekssituationen ser ut för de nationella minoriteterna i Uppsala. 

För att undersöka hur ett folkbibliotek handskas med nationella minoritets-
frågor, mot bakgrund av att Sverige har en ny nationell minoritetspolitik, har 
jag intervjuat fyra bibliotekarier anställda på Uppsala stadsbibliotek, samt en 
bibliotekskonsulent på Länsbibliotek Uppsala. Länsbibliotek Uppsala är en 
läns-kulturorganisation som bl.a. arbetar för att öka intresset för läsning och 
förbättra tillgången till litteratur och har till uppgift att verka för den komp-
letterande medieförsörjningen i länet.132

De intervjuade har valts för att täcka in ett antal olika arbetsuppgifter, där 
frågor som rör de nationella minoriteterna kan tänkas komma in. Två av de 
intervjuade (Bib4 och Bib5) arbetar dagligen med inköp och övriga uppgifter 
som rör människor som talar andra språk än svenska. Citaten i avsnittet är om 
inget annat anges hämtade från dessa intervjuer. Jag har gjort en bestånds-
undersökning för att visa vilka möjligheter de nationella minoriteterna har att 
få tag på litteratur på stadsbiblioteket. 

I avsnittet presenteras också resultat från undersökningen gjord med per-
soner som på ett eller annat sätt arbetar med nationella minoritetsfrågor. Deras 

                                                 
131 Prop. 2003/04:1, s. 60. 
132 Länsbibliotek Uppsala. http://www.lul.se/lb/omlb.htm. 
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åsikter är tänkta att vara jämförande och beskriva vad företrädare för de natio-
nella minoriteterna själva anser att folkbibliotekets funktion bör vara. 

5.2. Presentation av respondenter 
Bibliotekarier på Uppsala stadsbibliotek med ansvarsområde: 

Bib1 – Fjärrlån 
Bib2 – Musik, vuxenstuderandefrågor 
Bib3 – Tidningar, tidskrifter, Uppsala och Upplandsamlingen  
Bib4 – Invandrarfrågor 

Bibliotekskonsulent Länsbibliotek Uppsala: 
Bib5 – Barnbibliotekskonsulent, invandrarfrågor  

 
Personer som arbetar med kultur- biblioteksfrågor rörande de nationella 
minoriteterna: 

Tornedalingar/meänkieli: Jimmy Gärdemalm, Norrbottens länsbibliotek 
Romer/romani: Fred Taikon, redaktör för tidskriften É Romani Glinda 
Sverigefinnar/finska: Heli Henriksson Vasara, tf bibliotekschef Göteborgs  

stadsbibliotek 
Judar/jiddisch: Harriet Lacksten, bibliotekarie, Judiska biblioteket i  

Stockholm 
Samer/samiska: Peter Sarri, samisk bibliotekskonsulent 

5.3. Kännedom om Sveriges nationella minoriteter 
Samtliga de intervjuade har på något sätt uppfattat att Sverige höjt statusen på 
landets historiska minoriteter. Bib1, Bib4, Bib5 kände väl till att Sverige har en 
ny minoritetspolitik och att denna går ut på att åtgärder skall göras för att lyfta 
fram de nationella minoriteternas kulturer och främja minoritetsspråken.  

Ingen av respondenterna angav att de genom massmedia fått höra talas om 
Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk. För två bibliotekarier 
(Bib2 och Bib3) har Kenneth Hyltenstams antologi, Sveriges sju inhemska 
språk, fungerat lite som en väckarklocka och fått dem att uppmärksamma att 
det i Sverige bor stora grupper som har andra språkliga rötter än de svenska, 
även om den boken kom ut innan Sverige ratificerade Europarådets 
konventioner. 

Bibliotekarierna har inte informerats om minoritetspolitiken som ett led i 
arbetet, förutom Bib1 som tidigare arbetade som invandrarbibliotekarie. Hon 
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deltog i en konferens som Integrationsenheten i Uppsala anordnade, där 
information om Sveriges nationella minoriteter presenterades: 

Bib1: Jag var på en konferens här i Uppsala som integrationsenheten i Uppsala kommun 
hade ordnat. Jag tror det var år 2000 eller möjligen 1999. Jag var där som bibliotekarie, 
jag jobbade som invandrarbibliotekarie då. Det var naturligt att jag som invandrar-
bibliotekarie gick. 

 
För att veta vad minoritetspolitiken innebär verkar arbetsuppgifter som 
dagligen kretsar kring språkliga minoriteter krävas.  

Att allmänheten har låg kännedom om de nationella minoriteterna är de 
intervjuade överens om. För få publicerade tidningsartiklar och för litet 
utrymme i nyhetsprogram i TV och radio anges som tänkbara orsaker.  

Bib5: Det skrevs ju i tidningarna när propositionen kom. Det stod ganska mycket i de 
största tidningarna. Jag minns inte på rak arm vad som stod i Uppsala Nya till exempel. 
Det är klart att det stod något. Det är ju ibland artiklar om de olika språkliga grupperna i 
Uppsala. Men rent allmänt är det inte någonting som spritts.  

 
Önskvärt är att det i de stora dagstidningarna publiceras uppföljande artiklar 
som behandlar effekterna av Sveriges minoritetspolitik. Minoritetsfrågor 
debatteras mest i mindre tidskrifter som t.ex. Invandrare och Minoriteter samt i 
de nationella minoriteternas egna organ som Samefolket och È Romani Glinda. 

Informationsspridningen är en brist i Sveriges åtagande. Om inte allmän-
heten i hela landet är väl informerad om vilka de nationella minoriteterna är 
och vilka språk de talar kommer aldrig dessa gruppers status höjas annat än i 
politiska dokument. Det är viktigt att kulturerna framhålls och 
uppmärksammas för att minska fördomar och missuppfattningar kring dessa. 
Den bästa motelden mot fördomar och rasism är ju kunskap och information.  

För att kunna motivera satsningar av skattemedel på t.ex. 
litteraturutgivning på minoritetsspråken är det också angeläget att allmänheten 
känner till Sveriges minoritetspolitiska situation.  

5.4. Direktiv från Uppsala kommun  
Uppsala stadsbibliotek har inte ålagts någon uppgift av kommunpolitikerna att 
särskilt satsa på de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i sin 
verksamhet. Då minoriteterna i Uppsala inte har en framträdande roll i sam-
hället, har inte politikerna prioriterat frågor rörande Sveriges nationella minor-
iteter. Detta bekräftas av Tiina Kiveliö, som var chef för den nu nedlagda 
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Integrationsenheten. Hon efterlyser en tydligare minoritetspolitisk vilja i 
kommunen, samt att åtminstone förpolitiska resonemang förs.133  

Integrationsenheten som hade hand om minoritetsfrågor har alltså i stället 
lagts ner, med motiveringen att varje enhet inom kommunen själv skall arbeta 
med integration och minoriteter. Detta måste ses som ett steg tillbaka i utveck-
lingen av att lyfta fram minoriteterna i samhället. 

Romerverksamheten i Uppsala kommun har pågått sedan 1994 och är alltså 
inget resultat av den nya minoritetspolitiken. Denna verksamhet arbetar med 
sociala frågor knutna till romer, som t.ex. att se till att alla romska barn går i 
skolan samt att få ut vuxna romer i arbetslivet.134  

Det finns en paragraf i bibliotekslagen som värnar om invandrarnas och 
minoriteternas litteraturförsörjning.  

Bibliotekslagen 8 § lyder:  

Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild 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.135

 
Enligt bibliotekslagen skall alltså särskild uppmärksamhet ägnas åt 
minoriteternas behov. Det går att diskutera vad denna särskilda 
uppmärksamhet innebär. Skall biblioteken enbart tillhandahålla böcker på 
minoritetsspråken eller skall de göra aktiva åtgärder för att särskilt lyfta fram 
minoriteterna i verksamheten? 

5.5. Folkbibliotekets informationsansvar 
Signifikativt för Sveriges minoritetspolitik och de utredningar som gjorts är att 
folkbiblioteket inte, åtminstone inte uttryckligen, setts som en informations-
resurs eller som ett forum för att kunna upplysa människor om de nationella 
minoriteterna. Varken i regeringspropositionen eller i Europarådets konven-
tioner nämns att ett samarbete med folkbiblioteken är nödvändigt för att främja 
minoritetskulturer och minoritetsspråk. Inte heller Hyltenstam eller Huss och 
Spiliopoulou Åkermark anför, i varje fall inte direkt, att folkbiblioteket skulle 
ha en viktig roll för att bevara och utveckla minoriteters språk och kultur. I det 
enda fall biblioteken berörs handlar det om arkiveringsfrågor. Det är främst 

                                                 
133 Telefonsamtal med Tiina Kiveliö, fd chef integrationsenheten, Uppsala kommun, 040211. 
134 Telefonsamtal med företrädare för Romerverksamheten, Uppsala kommun, 040218. 
135 SFS 1996:1596, omtryck 1998:1249. 
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universitetsbibliotekens uppgift. Anja Paulin skriver i sin rapport att stöd skall 
ges för förmedling av litteratur och tidskrifter och biblioteken ses som den 
främsta distributionskanalen.136  

Samhället har genom politiska beslut åtagit sig att genomföra åtgärder för 
att aktivt stödja minoriteternas språk och kultur. Har folkbiblioteket en del i 
detta ansvar? Svaren skulle jag säga är både ja och nej. Folkbiblioteket har en 
mycket central position som informationskälla i Sverige. Det är till biblioteket 
man går när man vill veta någonting. I alla fall resonerar många människor på 
det sättet. Samtidigt kan inte biblioteket ges ett ansvar utan att tydliga direktiv 
ges. Man kan inte förvänta sig att biblioteket på egen hand skall lägga resurser 
på någonting som inte är en uttalad del i deras arbetsuppgift. 

Bland Kulturnämndens mål för biblioteksverksamheten i Uppsala kommun 
märks dock att biblioteken skall ”vara ett instrument för att stärka demokratin, 
motverka segregation och kunskapsklyftor”, ”ge alla barn ett språk och väcka 
intresse för litteratur och kultur” och ”bidra till integration”.  

”De främsta målen med barn och ungdomsverksamheten skall vara att bidra till arbete 
med att ge alla barn ett språk och att väcka intresse för litteratur och kultur samt att bidra 
till integration och goda uppväxtförhållanden och stimulera fantasin och erbjuda en 
innehållsrik fritid.”137

 
Det är upp till biblioteket att utforma sin verksamhet så att detta uppfylls: 

Bib1: Som det ser ut nu i Uppsala kommun med uppdragskontor och utförande-
verksamheten, så är det så att det är utförarna som ska tänka till. Politikerna ska i och för 
sig ange mål för biblioteksverksamheten, de ska ge pengar till den. Sen är det att utföra 
för de pengar man får, som bibliotekarie. Att utforma verksamheten så den blir bra för 
alla.  

 
Det är svårt att utröna huruvida dessa mål är tillräckligt konkreta för att Stads-
biblioteket skall kunna ges ett ansvar för informationsspridning kring de natio-
nella minoriteterna.  

Det anges i Sveriges minoritetspolitik att de nationella minoriteterna skall 
stödjas i alla delar av landet på alla olika nivåer, också i kommuner och lands-
ting. Av denna formulering bör folkbiblioteken innefattas. Folkbiblioteket är 
en kommunalt styrd verksamhet, som har kommunpolitikernas mål att 

                                                 
136 Paulin, 2001, s. 40. 
137 Mediaplan för Uppsala stadsbibliotek, 2003-12. Ingen sidmarkering. 
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uppfylla. Då dessa mål inte är tillräckligt konkreta blir följden att 
verksamheten inte direkt anpassas efter riksdagens beslut.  

Klart är att av ekonomiska faktorer måste hänsyn tas till hur de språkliga 
grupperingarna ser ut i kommunen, dvs. i praktiken är det inte möjligt att 
avsätta medel på alla språk som talas i en kommun.  

Huruvida Uppsala stadsbibliotek har ett ansvar att sprida information om 
de nationella minoriteterna är således svårt att avgöra. En av de intervjuade 
beskriver dennes syn bibliotekets ansvar: 

Bib5: Samhället åläggs och biblioteket är en del av samhället och bör ta ett informations-
ansvar. 

Biblioteken har ett inköpsansvar, ett informationsansvar och eventuellt också ett 
kulturellt ansvar, i samarbete med minoritetsföreningarna. Om det var möjligt personellt 
och för övrigt ekonomiskt skulle det vara intressant att göra större satsningar, men det är 
tyvärr inte läge för det just nu.  

 
Framförallt handlar prioriteringarna och ansvaret om de språk som talas av 
många i kommunen. Dessa språk tar man ett tydligt ansvar för: 

Bib4: Ja det är klart, om vi pratar om språken som finns i vårt upptagningsområde. Det är 
klart vi prioriterar dem. Men vi har till exempel inte många samisktalande människor i 
stan.  

 

Det finns ett tydligt uttalat ansvar för invandrarnas och flyktingarnas 
litteraturförsörjning. Under rubriken Litteratur på andra språk än svenska 
anges i den regionala medieförsörjningsplanen för folkbiblioteken i Uppsala 
län bl.a. att: 

Kommunbiblioteket skall ge invandrare och flyktingar en biblioteksservice som är så 
likvärdig som möjligt med den service biblioteket ger till människor med svenska som 
modersmål.  

Kommunbiblioteket skall även på de mindre invandrargruppernas språk tillhandahålla 
lexikon, ordböcker och annat grundmaterial.  

Kommunbiblioteket skall underlätta för invandrare och flyktingar, både i första, andra och 
tredje generationen, att bevara kontakten med sitt hemlands språk, kultur, dess nyheter 
och politik.  
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Kommunbiblioteket skall ha ett allsidigt bestånd av litteratur på de språk och i den 
omfattning som är befogat med hänsyn till antalet invandrare och flyktingar i kommunen. 
Speciell hänsyn tas till barns och ungdomars behov. 138

 

Det finns som synes en hel del uttalade mål som handlar om att tillgodose olika 
och språkgrupper med litteratur och andra media. Dessa mål tolkar jag som att 
ett litteraturförsörjningsansvar finns för personer i Uppsala kommun som inte 
har svenska som sitt första språk. Detta är fallet för många personer tillhörande 
de nationella minoriteterna i Uppsala, så ur den aspekten föreligger det ett 
ansvar. 

5.6. Folkbiblioteket som informationsresurs 
Intresset kring minoritetsspråken ökar i hela samhället om de synliggörs. För 
att synliggöra språk och kulturer är folkbiblioteken en viktig kanal. Det är där 
folk bör finna litteratur om och på minoritetsspråk, ordböcker och annan infor-
mation. 

Det är också av högsta vikt att böcker, tidskrifter och tidningar på de 
aktuella språken framställs. Dessa skall göras tillgängliga för alla oavsett var 
man bor. Vidare skall det finnas kassettböcker, talböcker och videofilmer. 
Folkbibliotekets uppgift är att tillhandahålla dessa medier. Till detta kommer 
bibliotekets informationsuppgift, att informera och upplysa om företeelser i 
samhället.  

Folkbiblioteken, anser jag, skulle kunna vara precis den informationsresurs 
som den svenska minoritetspolitiken behöver. I samarbete med de nationella 
minoriteternas egna organisationer skulle biblioteket kunna få många 
människor att få upp ögonen för den nya svenska politiken. 

Företrädarna för de nationella minoriteterna delar i huvudsak denna åsikt. 
Harriet Lacksten menar att eftersom de nationella minoriteterna är en del av 
Sverige och av den svenska historien är det viktigt att kunskap och information 
sprids om de olika minoriteterna till den övriga befolkningen. Detta även om 
det inte finns några som bor i området. De lokala folkbiblioteken har ett visst 
ansvar för detta. 

Jimmy Gärdemalm anser däremot inte att biblioteket är av central 
betydelse för att främja tornedalingarnas kultur och språk. I stället framhåller 
han att massmedias roll är mycket viktigare. För språket är det viktigt att det 

                                                 
138 Regional medieförsörjningsplan för folkbiblioteken i Uppsala län. Mångkultur. 
http://www.lul.se/lb/mangkultur.htm - topp. 
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förekommer i radio, tv, dagspress osv. Han anser vidare att skolan har en viktig 
uppgift. Biblioteken skall tillhandahålla och informera om material om och på 
meänkieli – och också stödja skolarbetet och föreningar/organisationer som 
arbetar med frågan. Detta är ett ”normalt” biblioteksarbete. Med detta når man 
ganska långt, menar han, med tanke på att efterfrågan nästan är försumbar.  

Att aktivt arbeta med arrangemang och annat som rör meänkieli anser han 
inte vara ett rimligt krav på alla folkbibliotek i Sverige. Däremot bör 
naturligtvis biblioteken i hela landet köpa litteratur på meänkieli och 
marknadsföra/exponera den på sedvanligt sätt. De bör också kunna hänvisa till 
Norrbottens länsbiblioteks hemsida för ytterligare information om den litteratur 
som finns och även till Nordkalottens kultur- och forskningscentrum och 
Tornedalens bibliotek i Övertorneå där sakkunskapen finns.  

Heli Henriksson Vasara framhåller att det är viktigt att sverigefinnarna inte 
glöms bort på folkbiblioteken. Hon påpekar att det nuförtiden köps nästan bara 
skönlitteratur av finska författare till biblioteken. Inom facklitteraturen köps 
det som närmast liknar skönlitteratur, historia och memoarer. Vidare beklagar 
hon att det köps för lite litteratur för ungdomar. Hon efterlyser bättre 
samordning mellan Stockholms stadsbibliotek som har huvudansvaret för 
inköp av finsk litteratur och Internationella biblioteket.  

Den samiske bibliotekskonsulenten, Peter Sarri, anser att frågor som rör 
samer och samiska mot bakgrund av regeringens informationssatsning om 
samer och Sametingets uttalande i olika sammanhang är något som borde 
prioriteras på folkbiblioteken i Sverige. 

Fred Taikon anser att frågor som rör romer och romani är något som borde 
prioriteras på folkbiblioteken, även där få talare av romani bor, eftersom 
romani fått minoritetsspråksstatus. 

Om biblioteket når ut till minoritetsgrupperna, får dem att komma dit och 
satsar på litteratur på deras språk, skulle det vara en viktig del i att språken inte 
bara bevaras utan även utvecklas. Detta kräver dock resurser och att en tydlig 
och aktiv minoritetsfrämjande politik förs i kommunen. Viktigt är också att det 
inom kommunala organisationer finns personer som talar minoritetsspråken 
eller åtminstone har nära anknytning till dem. 

5.7. Inköpspolicy för media på andra språk än svenska 
Den policy som följs när man, till biblioteket, skall köpa in böcker och övrig 
media på andra språk än svenska är att man vill tillgodose de språkliga grupper 
som finns i bibliotekets upptagningsområde. Från Integrationsenheten fås 
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uppgifter om antalet talare av de olika språken som finns i kommunen. Sedan 
köps media in för att tillfredställa de medborgarna så bra som möjligt.  

Vidare undersöker man vad som efterfrågas t.ex. via inköpsförslag, men 
också via vad låntagare frågar efter i informationsdisken. Tillgången på 
utgivna böcker på ett specifikt språk har naturligtvis betydelse. På vissa språk 
är det mycket svårt att få tag på litteratur. Uppsökande av svåråtkomlig 
litteratur görs, men då måste det vara något som är efterfrågat: 

Bib4: Vi söker upp [litteratur] när det finns efterfrågan, men det kan jag inte säga att det 
gör när det gäller samerna. Det är ju resurs efter efterfrågan. Vi har ingen anledning att 
skaffa en tidskrift på samiska om ingen frågar efter den. Det är ju slöseri och den här 
gruppen är inte aktiv. 

 
Dessutom undersöks statistik från utlåningen. Denna statistik styr om beståndet 
skall ökas eller minskas. Det finns en risk att man i och med detta hamnar i en 
sorts ond cirkel. När utlåningen minskar, minskas beståndet osv. För att 
undvika denna cirkel måste rätt prioriteringar göras.  

I fallet med finska böcker, som minskat markant i utlån, menar Bib4, att i 
tider av nedskärningar kan det innebära att man slutar köpa in eller gallrar 
böcker som är översatta till finska, eftersom utlåningsstatistiken visar att de 
finsktalande helst lånar böcker av finska författare. Prioriteringar kan sedan 
göras på populära genrer som t.ex. deckare.  

Uppsala stadsbibliotek har genom Länsbibliotek Uppsala ett särskilt ansvar 
för mediainköp för 13 språk. Vilka dessa språk är baseras på den statistik som 
finns för språkgrupper i Uppsala län. Finska är ett av dem, vilket innebär att 
trots minskat utlån måste biblioteket fortsätta att köpa in finskspråkiga böcker. 

Policyn är alltså den att försörja de stora språkgrupperna. Det finns inte 
pengar att köpa in litteratur på alla invandrar- och minoritetsspråk som talas i 
Uppsala. De språk som inte finns i det egna beståndet lånas från Internationella 
biblioteket i Stockholm, som får statliga bidrag. Uppsala stadsbibliotek är 
generellt bra på att försörja språkgrupper med litteratur.  

Inköpspolicyn som metod förefaller vara väl fungerande och rättvis. Det 
finns dock ett problem. Eftersom varken etnisk tillhörighet eller modersmål 
registreras i Sverige kan man inte med säkerhet veta hur många individer som 
tillhör de nationella minoriteterna och inte heller hur många som talar mino-
ritetsspråken. Uppgifter på dessa antal är enbart uppskattningar. Då inköps-
policyn utgår ifrån hur stora språkgrupperna är, innebär det att de nationella 
minoriteterna i princip kan glömmas bort vid mediainköp. Om en grupp 
dessutom lever i utkanten av samhället och därför inte gör sig påmind är denna 
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risk större. Den ansvariga för inköp av ickesvenska böcker på Uppsala 
stadsbibliotek är emellertid väl medveten om minoritetsspråken. Orsaken till 
att bestånden på dessa språk (finskan undantaget) är relativt små är helt enkelt 
att efterfrågan är låg.  

I samband med att biblioteket dras med ständiga hot om nedskärningar, 
blir följden naturligt att inköpspolicyn ännu mer styrs av efterfrågan.  

5.8. Engagemang från de nationella minoriteterna  
Folkbibliotekets bestånd styrs till viss del av inköpsförslag. Alla människor har 
möjlighet att lämna förslag på vilka böcker och övriga media biblioteket skall 
köpa in. Här har minoritetsgrupperna en unik möjlighet att påverka sin egen 
tillgång till litteratur, skivor och tidskrifter. Ingen av respondenterna på 
Uppsala stadsbibliotek har märkt ett ökat engagemang från de nationella mino-
ritetsgrupperna efter år 2000. Inga inköpsförslag har lämnats och heller inga 
önskemål om fjärrlån. Bib3 anger att vid ett tillfälle lämnades ett inköpsförslag 
på en romsk tidskrift, É Romani Glinda. Detta inköpsförlag kom dock inte från 
en privatperson utan från en tjänsteman på Invandrarenheten som tyckte sig ha 
sett ett behov. En prenumeration på denna tidskrift införskaffades. 

Vid ett tidskriftsmöte var en samisk tidskrift uppe för diskussion. Vikten 
av inköpsförslag visas av att denna inte köptes in: 

Bib3: Då hade det just slagit mig det att vi borde ha en tidskrift på samiska just av den 
anledningen att det är ett av de sju minoritetsspråken. Därför hade jag sökt upp en 
tidskrift på samiska för att presentera för mina kollegor men vi sa ju alla samtidigt att så 
länge det inte kommer inköpsförslag och den var så pass dyr, den kostade flera tusen och 
de resurser vi har så föll det platt. Men att vi har det i åtanke det kan komma andra tider 
och framförallt kommer det ett inköpsförslag så kommer vi inte säga nej. 

 
Jag menar att biblioteket är generöst i sin inköpspolicy och i sin attityd 
gentemot språkgrupper: 

Bib4: Den här öppenheten tycker jag vi är ganska bra på. Får vi en enda förfrågan på en 
tidskrift på romani, då har vi skaffat den, det säger ganska mycket. Vi utgår ifrån att 
åtminstone en person behöver den. Och behöver en person den då köper vi den. Det är 
väldigt generöst. 

 
Minoriteterna själva har alltså en stor möjlighet att påverka bibliotekets 
bestånd, och det är en förutsättning att minoriteterna själva visar ett tydligt 
engagemang på biblioteket, särskilt i tider av nedskärningar, för att deras 
behov skall kunna tillgodoses. Orsaker till att de nationella minoriteterna i 
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Uppsala inte visat något intresse för folkbiblioteket är enligt de intervjuade 
bibliotekarierna flera: Bib5 menar att vissa av minoritetsgrupperna är väldigt 
assimilerade i samhället. Judarna i Uppsala är väldigt assimilerade, liksom 
samerna. Som redan nämnts bor det också relativt få individer som tillhör de 
nationella minoriteterna i kommunen. Detta innebär att minoritetsgrupperna 
generellt inte har stora lokala organisationer som kan bevaka gruppernas 
intressen. 

Bib1: Jag tror det beror på att de här grupperna inte är så stora i Uppsala. De gör sig inte 
påminda. Det är som sagt samer och romer det finns mest i Uppsala, och finsktalande 
förstås, men de är nog försvenskade tror jag. 

 
En annan orsak kan vara att bibliotekets olika möjligheter och funktioner inte 
är tillräckligt kända. Detta gäller även för majoritetsbefolkningen. Många vet 
inte om att det går att fjärrlåna böcker, vilka tidskrifter och tidningar som finns 
tillgängliga, eller att biblioteket överhuvudtaget tillhandahåller videofilmer och 
talböcker.  

Bib5: Det är typiskt att när man skriver om bibliotek tänker politiker oftast på 
skönlitteraturen och inte på allt det andra. Det gäller för oss att tala om vad vi har och nå 
fram med det.  

 
Ingen av bibliotekarierna anser att det sker frekventa förfrågningar i 
informationsdisken kring de nationella minoriteterna, varken av minoriteterna 
själva eller av allmänheten. Detta visar en hos allmänheten avsaknad av 
kunskap om de nationella minoriteterna. I någon mån kan man säga att 
förfrågningarna i informationsdisken speglar det som sker i samhället. När en 
samhällelig företeelse får mycket uppmärksamhet ökar ofta förfrågningarna 
kring denna i bibliotekets informationsdisk. Bib2 upplever att det mycket 
sällan ställs frågor kring de nationella minoriteterna. När det gäller finska finns 
det dock en relativt stor efterfrågan, menar hon, men inte i det sammanhanget 
att finska blivit ett minoritetsspråk.  

Bib2 anger också att när det gäller skivor finns det en stor efterfrågan på 
s.k. världsmusik:  

Bib2: (…) det finns mer en allmän efterfrågan på världsmusik. Det är en genre som 
väldigt många människor lyssnar på. Oavsett om man har språket eller inte.  
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Det finns därför relativt mycket traditionell jiddischmusik och romsk musik i 
beståndet. Biblioteket har som mål att tillhandahålla musik på många olika 
språk. 

Att intresset från minoriteterna själva har varit lågt bekräftas dess 
företrädare. Jimmy Gärdemalm anger att författare som skrivit böcker på 
meänkieli har visat intresse av att deras böcker köps till biblioteken, men att 
tornedalingarna i övrigt inte verkar visat något engagemang på folkbiblioteken. 

Situationen är liknande för judarnas del. Hillelförlaget som är knutet till 
Judiska Församlingen i Stockholm skickar alltid sina nya böcker till 
Bibliotekstjänst. Det är det enda intresse från judiskt håll som Harriet Lacksten 
märkt. 

Heli Henriksson Vasara beklagar att få sverigefinnar lämnar inköpsförslag. 
Som orsaker anger hon att majoriteten har bott här länge, 30 år och mer. Dessa 
har svårt att följa bokutgivningen i Finland. Den nya finska litteraturen har 
blivit mer akademisk och urban. Folk känner inte till den och har svårt att 
identifiera sig med den. Hon menar vidare att den sverigefinska gruppen är 
tystlåten. På de folkbibliotek som har finskspråkig personal tar man mycket 
ofta hänsyn till de få inköpsförslagen. 

Peter Sarri har varit i kontakt med låntagare i olika kommuner som nämnt 
att de har gett sitt lokala bibliotek inköpsförslag, både av litteratur på samiska 
och om samer, men han anger inte närmare vilka bibliotek det handlar om. 

Fred Taikon känner inte heller till att romer har lämnat inköpsförslag eller 
visat annat intresse till folkbiblioteken. 

Att dessa företrädare för de nationella minoriteterna inte märkt något ökat 
minoritetsengagemang på folkbiblioteken behöver det inte betyda att intresset 
är så lågt i hela landet. Dessa kommentarer skall ses som svar på mina frågor, 
och behöver alltså inte vara representativa.  

5.9. Vad har gjorts på Uppsala stadsbibliotek? 
Uppsala stadsbibliotek har ännu inte på något sätt uppmärksammat att Sveriges 
nationella minoriteter och minoritetsspråks fått ny status. Detta beror dels på 
att inga direktiv från politiker har inkommit att satsa på dessa grupper, dels att 
grupperna själva inte har visat engagemang eller ställt krav på bibliotekets 
verksamhet. Som redan diskuterats föreligger det inte ett uttalat ansvar att 
stadsbiblioteket på eget initiativ skall göra satsningar på minoritetsspråken, 
även om det vore önskvärt. Att det inte gått mer än fyra år sedan ratificeringen 
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kan också ha haft betydelse. Det är troligtvis så att det utan ett personligt 
engagemang från något håll, kommer heller inte något att hända. 

Bib5 anger att en språkfrämjande insats som Länsbibliotek Uppsala gör är 
att via barnavårdscentralerna tala om vikten av språk, språkutveckling och 
modersmål. Detta gäller emellertid alla språk och inte bara minoritetsspråken. 
En folder med information om biblioteket har framställts på många olika språk, 
inklusive minoritetsspråken. Denna sprids till alla nyblivna föräldrar. 

5.10. De nationella minoriteternas litteraturtillgång på 
Uppsala stadsbibliotek (inklusive filialer) 

5.10.1. Olika förutsättningar 
Viktigt att komma ihåg är att ett bibliotek inte kan behandla de nationella 
minoriteterna och minoritetsspråken på ett alltför generellt sätt. I ett upp-
lysningssyfte, för att för allmänheten presentera vilka som är Sveriges mino-
ritetsspråk osv. är det möjligt att göra en gemensam presentation. Men mino-
ritetsgrupperna och språken har inte samma historiska bakgrund och har inte 
samma förutsättningar att överleva. Det går inte att behandla det finska bes-
tåndet på samma sätt som det jiddischska även om båda nu blivit 
minoritetsspråk. Antalet talare måste tas med i beräkning och antalet utgivna 
titlar etc.  

Jag har kontaktat ett flertal forskare för att få reda på hur många individer 
tillhörande de nationella minoriteterna som bor i Uppsala. Dessa uppgifter har 
visat sig vara mycket svåra att få fram, eftersom de enbart bygger på upp-
skattningar.  

Eric De Geer, som forskat kring var talare av olika språk bor, beskriver 
Sverige som ”ett u-land beträffande språk- och etnicitetsstatistik, ja, egentligen 
värre eftersom åtskilliga u-länder har sådana uppgifter”.139  

Nedan visas hur beståndet ser ut på de nationella minoritetsspråken på 
Uppsala stadsbibliotek inklusive filialer. Jag har använt mig av Uppsala 
stadsbiblioteks katalog på internet.140 Jag har gjort sökningar på språkkoder, 
vilket i meänkielis fall vållat problem då meänkieli inte är registrerat som 
språkkod, se avsnittet om meänkieli nedan. Jag har vidare gjort sökningar på 
                                                 
139 E-post från Eric de Geer, 040309. 
140 Uppsala stadsbiblioteks katalog. 
http://bookit.uppsala.se/pls/bookit/pkg_www_misc.print_index?in_user_id=opac-uaa- 
 e&in_password=opac-uaa-e1 
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minoritetsspråken som ämnesord för att ta reda på hur beståndet ser ut för 
material som handlar om språken. Jag har velat betona förekomsten av 
språkliga standardverk samt hur mycket nya titlar (efter 2000) biblioteket köpt 
in. De uppgifter jag har fått fram om antal talare av minoritetsspråken i 
Uppsala, presenteras inom respektive beståndsavsnitt. 

5.10.2. Finska  

Tabell 1. Beståndsundersökning av media på finska samt med ämnesord finska på Uppsala 
stadsbibliotek. 

Sökning 040309 Språkkod finska Ämnesord finska 

Antal träffar 7 604 119 

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) bor det 10 671 personer i Uppsala län 
som är födda i Finland eller har föräldrar födda i Finland. Av dessa bor 4 506 i 
Uppsala kommun.141 Detta är baserat på invandrarstatistik. Finska invandrare 
hör idag till den nationella minoriteten sverigefinnar.  

Uppsala stadsbibliotek har ett särskilt ansvar för den finskspråkiga 
medieförsörjningen i länet. Biblioteket har alltid köpt in böcker på finska och 
gör det fortfarande, dock i mindre utsträckning nu i takt med att utlåningen 
minskat. Alla huvudbibliotek i länet har också finska bestånd och även ett par 
biblioteksfilialer. Det minskade intresset för finsk litteratur har märkts i hög 
grad: 

Bib1: Det var nog mer för sådär tjugo år sen som det fanns många människor här i 
Uppsala län som ville ha tag på litteratur på finska. Vi har ett stort finskt bestånd men det 
används inte så mycket. Man märker att intresset för att läsa finska böcker har minskat. 
Förr skickade vi ut mycket depositioner till biblioteken av finska böcker, men det gör vi 
inte längre. 

 
Enligt Ejendals undersökning skickade Länsbibliotek Uppsala ut 300 böcker 
fördelade på tio depositioner i Uppsala län under 2002, ungefär 25 procent av 
dessa var barnböcker.142

Bib5 menar att stadsbibliotekets bestånd av finska böcker är mycket bra. 
Av de 7 604 träffarna är 440 utgivna efter år 2000. 

                                                 
141 E-post från Statistiska Centralbyrån, 040407. 
142 Ejendal, 2004, s. 23. 
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Henriksson Vasara anser generellt att folkbiblioteken i Sverige inte vårdat 
sina finska bestånd. De gamla föråldrade titlarna måste gallras ut. Många 
bibliotek har stora bestånd, men antalet titlar ger en felaktig bild av att 
beståndet är tillräckligt stort. 

Ett problem som Uppsala stadsbibliotek, tillsammans med de flesta andra 
folkbibliotek, står inför är att få de finsktalande barnen att fortsätta läsa finska 
böcker när de blir äldre. Bib5 framhåller att i Uppsala lånar fortfarande 
föräldrar och några förskollärare böcker till förskole- och lågstadiebarn och 
läser högt för dem. Men sen när barnen själva skall börja läsa de lite tjockare 
barn- och ungdomsböckerna blir det för jobbigt för dem, bl.a. eftersom 
ordförrådet inte räcker till.  

Sådana problem är typiska för minoritetsspråken. En generation måste 
kunna både tala och läsa språket för att det skall kunna leva vidare till nästa. 
För detta problem är statushöjning av språken mycket viktigt. Om barnen skall 
kunna uppmuntras att lära sig minoritetsspråket väl måste det vara det i det 
svenska samhället ha en hög status och det måste vara användbart att kunna 
det.  

Det finns möjligtvis en tendens att intresset kring finska ökar i Uppsala: 

Bib1: (…) det finns ett stort intresse nu för det finska språket skulle jag vilja säga, alltså 
svenskar som vill lära sig finska. Våra språkkurser går som smör i solsken. Jag vet inte 
om det är personer med finsk anknytning. Jag vet bara att många är intresserade av finska 
språket och lånar våra språkkurser. 

5.10.3. Meänkieli  

Tabell 2. Beståndsundersökning av media med klassifikation Hubt* (skönlitteratur meänkieli) 
och Fubt* (språkvetenskap meänkieli) på Uppsala stadsbibliotek. 

Sökning 040309 Klassifikation 
Hubt* 

Klassifikation 
Fubt* 

Antal träffar 5 5 

Forskaren Erling Wande anger att det inte finns några uppgifter om antalet 
tornedalingar och meänkielitalare i Uppsala. Han vågar sig på en grov gissning 
och nämner ”det bör finnas något hundratal tornedalingar av vilka en stor del 
bör ha kunskaper i meänkieli.”143

                                                 
143 E-post från Erling Wande, professor vid Finska institutionen, Stockholms universitet, 040308. 
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Meänkieli finns inte som språkkod i Uppsala stadsbiblioteks katalog, ej 
heller i LIBRIS. Jag har därför valt att söka på klassifikation Hubt* 
(skönlitteratur meänkieli) och Fubt* (språkvetenskap meänkieli). Meänkieli är 
inte heller ett ämnesord utan tornedalsfinska används alltjämt.144 En sökning på 
ämnesord är i detta fall onödig då inga andra träffar utöver de som ges av de 
övriga sökningarna ges. Av de språkvetenskapliga träffarna märks en 
tornedalsfinsk ordbok och en grammatik. En titel är utgiven efter år 2000. 
Bland skönlitteraturen är två stycken barn eller ungdomsböcker. En skönlitterär 
bok är utgiven efter år 2000. 

Gärdemalm betonar att det är viktigt att observera skillnaden mellan 
meänkielitalande och meänkieliläsande personer; de förra är relativt många, de 
senare är mycket få. Som skriftspråk ligger meänkieli fortfarande i sin linda. 
Haparandabladet kommer under våren att försöka lansera ett nr/vecka på 
meänkieli. Sådana initiativ är idag, enligt Gärdemalm, utan tvekan viktigare än 
bokproduktion. Han framhåller vidare en gammal käpphäst: ”Kalle Anka på 
meänkieli (och övriga minoritetsspråk) om man vill få barn och ungdomar att 
börja läsa språket!”  

5.10.4. Samiska  

Tabell 3. Beståndsundersökning av media på de samiska varieteterna samt med ämnesord 
samiska språk på Uppsala stadsbibliotek. 

Sökning 040320 Kombinerade 
språkkoder för  
samiska språk 

Ämnesord 
samiska språk 

Antal träffar 114 32 

På sametingets röstlängdlista finns det 55 personer som har postort Uppsala.145 
Detta är dock inte alla samer, utan endast de som anmält att de vill har rösträtt i 
Sametinget. Det finns inga uppgifter på det verkliga antalet samer i Uppsala.  

För att kunna göra en beståndsundersökning för media på samiska måste 
man kombinera språkkoderna för lulesamiska, nordsamiska, samiska och 
östsamiska. Tillsammans ger dessa 114 träffar. Samiska språk är ett ämnesord 
som täcker in de olika samiska varieteterna.  

                                                 
144 Svenska ämnesord. http://www.amnesord.kb.se/. 
145 E-post från Sametinget, 040326. 
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Den samiska litteraturen har kort tradition, vilket medför att tillgången är 
begränsad. Att samiskan består av olika varieteter innebär också att alla samer 
inte kan ta del av del av den samiska litteratur som ges ut. 114 träffar för media 
på de samiska varieteterna får anses vara ett förhållandevis stort bestånd. 
Biblioteket tillhandahåller ett flertal lexikon och ordböcker. Det finns också 
språkkurser. Intresset för samisk litteratur förefaller ha minskat. Ingen bok som 
givits ut under 2000-talet har köpts in av Uppsala stadsbibliotek. 

Det minskade intresset bekräftas av Bib1: 

Bib1: Vi har en del litteratur på de samiska dialekterna, för det finns faktiskt många samer 
här i Uppsala. Så det har vi ju. Men det var kanske mer förr kanske för 10 år sen som de 
gjorde förfrågningar. Nu märker jag ingenting av det. Nu är jag i och för sig inte 
invandrarbibliotekarie, men jag märker det inte vid informationsdisken heller. Inga 
fjärrlån heller. 

 

Det bör tilläggas att den samiska tidskriften Samefolket finns i beståndet. Då 
denna inte är skriven på samiska kommer den inte med i den ovan gjorda 
sökningen. 

5.10.5. Jiddisch  

Tabell 4. Beståndsundersökning av media på jiddisch samt med ämnesord jiddisch på Uppsala 
stadsbibliotek. 

Sökning 040309 Språkkod jiddisch Ämnesord 
jiddisch 

Antal träffar 29 6 

En sökning på språkkod jiddisch i Uppsala stadsbiblioteks katalog ger 29 
träffar. Av dessa är hela 18 stycken musikinspelningar. Tre träffar är noter. Det 
finns tre skönlitterära böcker för vuxna men inga barnböcker. Av de 
skönlitterära verken är ett utgivet 2003, och alltså relativt nyinköpt. Ytterligare 
två titlar är utgivna efter år 2000. Beståndet innehåller en lärobok på jiddisch 
med tillhörande supplement transkriberat och översatt till svenska. Det finns ett 
jiddisch-engelskt och engelsk-jiddischskt lexikon. En titel är en bok med 
judiska ordspråk, parallellskriven på jiddisch och svenska, en är en religiös 
skrift. 

Vid en sökning på ämnesord jiddisch ges sex träffar. Av dessa är det tre 
titlar som inte visas vid språkkodsökningen. En av dessa är en lärobok, 
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Jiddisch 2000 som är översatt och bearbetad till svenska. De övriga två är 
litteratur-historiska verk.  

Enligt Lacksten skiljer sig judarna från de andra nationella minoriteterna i 
och med att språket jiddisch spelar förhållandevis liten roll. Jiddisch var det 
språk som var modersmål för judar i östra Europa och Ryssland. När man 
flyttade till västra Europa och till USA tog man med sig språket dit. Det har 
inte varit huvudspråk för de västeuropeiska judarna. De svenska judarnas 
huvudspråk är svenska, få judar använder alltså jiddisch.  

Julian Ilicki är ordförande i Judiska föreningen i Uppsala. Han uppger att 
det i Uppsala bor ca 150–200 vuxna judar. Det är svårt att säga exakt eftersom 
judetillhörigheten kan definieras på olika sätt. Han menar att på sin höjd några 
få tiotal har jiddisch som modersmål, praktiskt taget alla dessa är idag i 70- 
eller 80-årsåldern. Några av de ”jiddischtalande”, t.ex. de äldre judar som kom 
från Polen slutet av 1960- och början av 1970-talet, har aldrig använt jiddisch 
efter sin barn- och ungdomsperiod. Judiska föreningen i Uppsala har idag drygt 
100 medlemmar.146

I det språkliga läget går det knappast att begära att biblioteket skall ha ett 
stort jiddischskt bokbestånd utan det får inrikta sig på att tillhandahålla 
språkliga standardverk och språkhistoriska titlar, samt kunna låna in böcker vid 
visat intresse. Beståndsundersökningen visar att det finns både läroböcker i 
jiddisch samt jiddischska lexikon. 

5.10.6. Romani  

Tabell 5. Beståndsundersökning av media på romani samt med ämnesord romani på Uppsala 
stadsbibliotek. 

Sökning 040315 Språkkod romani Ämnesord romani 

Antal träffar 25 2 

Antalet romer i Uppsala uppskattas till ”ett par hundra”.147 Många romer har i 
Uppsala, liksom i andra delar av landet, levt i marginalen i samhället, och alltså 
inte haft möjlighet att ta del av kulturlivet på samma villkor som den övriga 
befolkningen. Därför får romernas litteraturförsörjning anses som extra viktig. 

                                                 
146 E-post från Julian Ilicki, ordförande i Judiska föreningen, Uppsala. 040308. 
147 Telefonsamtal med företrädare för Romerverksamheten, Uppsala kommun. 040218 kl. 15.30 
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Det finns problem med litteraturförsörjningen till de romanitalande i 
Uppsala, eftersom litteraturutgivningen på romani är begränsad och romerna 
talar olika varieteter av språket. Den romska litteraturutgivningen har dock 
markant ökat de senare åren. Detta har inte inneburit att Uppsala 
stadsbiblioteks bestånd ökat. Av de 25 träffarna på språkkod romani är tretton 
musikinspelningar. Åtta böcker är placerade på barn- och ungdoms-
avdelningen. Det finns endast två vuxenböcker med text på romani.  

Vid sökning på romani som ämnesord får jag enbart två träffar. En av 
dessa är ett språkvetenskapligt verk som behandlar svensk romani. Detta är 
dock troligen förkommet. Det andra är en skrift på 18 sidor med titeln Zigenare 
utgiven av Statens invandrarverk 1979, en sida i denna handlar om romani.  

Tre titlar (musik undantaget) är inköpta efter år 2000.  
Tydligt är att Uppsala stadsbiblioteks bestånd av böcker på romani är 

undermåligt. Det finns inga läroböcker eller grammatikor, och inget lexikon. 
Det finns praktiskt taget ingen skönlitteratur för den romanitalande 
befolkningen. Som redan nämnts beror detta till stor del på att det inte finns 
mycket utgivet. Utgivningen ökar dock. Flera barnböcker har getts ut som 
biblioteket borde köpa in, t.ex. en översättning av Pippi Långstrump. Det pågår 
genom Skolverket en satsning på läromedel på fem varieteter.148 Vilket 
möjliggör för biblioteket att öka sitt romska bestånd.  

5.11. Marknadsföring 
Bib4 anger att nya böcker på andra språk än svenska ställs ut på speciella 
utställningshyllor ”boktoppar” ett par veckor innan de kommer upp till res-
pektive avdelning. Det framställs även nyförvärvslistor som görs tillgängliga i 
bibliotekets publika katalog. 

Bib4 har även i stormöten informerat alla invandrar- och minoritets-
föreningar om vad biblioteket kan göra för deras medlemmar. Samarbete sker 
även med föreningarna för programverksamheten, som föreläsningar och 
konst-utställningar. 

Hon vidhåller att marknadsföringen går att göra bättre, t.ex. genom att 
skicka e-post till folk som prenumererar på ”nyheter från biblioteket”. 
Låntagare kan där välja vilka nyheter de är intresserade av. Det torde även 

                                                 
148 Fler språk – fler möjligheter. En utvärdering av modersmålstödet och modersmålsundervisningen  
2002. Rapport till regeringen 15 maj 2002. Skolverket. 
http://www.skolverket.se/pdf/moders/huvud.pdf. 
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finnas andra sätt att arbeta för en bättre marknadsföring, något man troligen 
behöver göra i framtiden. 

Nya tidskrifter som köps in till Uppsala stadsbibliotek presenteras på 
bibliotekets hemsida under nyförvärvslistor.  

Bib4: Vi kan försöka marknadsföra vår verksamhet bland alla minoriteter och grupper och 
övriga men vi kan ju inte göra mer än så. Det vi har gjort är att marknadsföra biblioteket 
mot de olika språken och det har vi gjort även innan de blev erkända minoritetsspråk. 

5.12. Effekter på Uppsala stadsbibliotek av Sveriges 
nationella minoritetspolitik 
Det har gått drygt fyra år sedan Sverige ratificerade Europarådets konventioner 
om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Detta är en tämligen kort tid. På 
Uppsala stadsbibliotek märks inte att Sverige har en ny minoritetspolitik. Det 
har inte köps in fler böcker på minoritetsspråken än tidigare. Inköp av 
finskspråkiga böcker minskar t.o.m. Den romska tidskriften som köpts in är 
den enda aktivitet som skulle kunna kopplas till att Sveriges historiska 
minoriteter fått höjd status. Men detta är naturligtvis osäkert då motivet för 
inköpsförslaget av tidskriften inte behöver vara kopplat till minoritetspolitiken. 

5.12.1. Uppfattningar om effekten av minoritetspolitiken 
Harriet Lacksten menar att det verkar ta tid innan det händer något. De medel 
Kulturrådet har avsatt för de nationella minoriteterna för år 2004 är 7 miljoner 
kronor. Det anser hon inte vara mycket pengar med tanke på de behov som 
finns. Dock ser hon att det kanske blir en renässans för jiddisch nu när det är 
nationellt minoritetsspråk. Det anordnas kurser i jiddisch och det finns ett 
Sällskap för jiddisch och jiddischkultur. Intresset för klezmermusik har också 
bidragit till detta lilla uppsving. 

Jimmy Gärdemalm anser att då staten avsatt pengar för meänkieli och att 
språkets status genom lagstiftningen höjts, gör Länsbiblioteket i Norrbottens 
språk- och kulturfrämjande insatser med större säkerhet och självklarhet.  

Heli Henriksson Vasara har inte märkt något ökat språkligt- eller kulturellt 
stöd för sverigefinnarnas del. Hon anger: ”(…) jag har inte märkt något annat 
än ett vänligt, till inget förpliktigande bemötande”. ”Som jag ser det utnyttjar 
statsmakten gruppens olika intressen, splittrar och härskar i demokratins 
namn.” 

Peter Sarri anser sig knappt heller ha märkt någon skillnad i stöd för 
samerna. Han anger att de samiska kommunerna har fått vissa anslag från 
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staten, men vart dessa har tagit vägen vet han inte. Vidare menar han att 
samerna måste slåss med de andra historiska minoriteterna om det anslag 
Statens kulturråd har fått.  

Den som tydligast märkt att Sveriges minoritetspolitik har haft effekt är 
Fred Taikon. Han anser att portar har öppnats som tidigare varit stängda. Som 
exempel nämner han att språket har kunnat synliggöras, då man nu producerar 
ordböcker på romani och dess varieteter. Malmö ligger i startgropen att få ett 
romskt museum. I Stockholm öppnades Romskt kulturcentrum den 16 februari. 
Hos Diskrimineringsombudsmannen kartläggs diskrimineringen av romer. Ett 
romskt råd har etablerats direkt under Mona Sahlin och hade årets första möte 
den 17 mars i Levande Historias lokaler i Gamla stan. Detta kommer att 
fungera som ett rådgivande organ till regeringen i romska frågor.  

Det finns en tydlig skillnad mellan svaren på frågan om vad följderna har 
blivit av den nya politiken. Företrädarna för judarna, sverigefinnarna och 
samerna anser inte att de fått något ökat språkligt/kulturellt stöd. Företrädarna 
för tornedalingar och romerna ser en tydlig förändring. Den största satsningen 
har från statens håll varit på den romska gruppen. Tydligt är att där har man 
sett det största behovet.  

För tornedalingarnas del verkar även den nya lagstiftningen inneburit mer 
än för samerna och sverigefinnarna som också innefattas av denna.  

5.13. Vad kan ett lokalt folkbibliotek göra för att främja de 
nationella minoriteternas språk och kultur? 
De viktigaste åtgärderna ligger utanför bibliotekets ramar. De nationella 
minoriteterna måste lyftas fram mer i medierna. Undervisning om och på 
minoritetsspråken måste ske i skolorna. Vidare anses utveckling av skriftspråk 
av de språk som traditionellt är talade vara nödvändigt för att undvika 
språkdöd. Standardisering är nödvändigt om man skall kunna skriva och trycka 
böcker på det egna språket.149 Dessutom bör ortografin utvecklas och 
vokabulären moderniseras.150 Sådana åtgärder pågår till viss del.  

Folkbiblioteken har andra möjligheter: tillhandahållande och upplysning. 
För att ”uppmuntra användningen av språket i tal och skrift”, krävs det ett folk-
bibliotek med bestånd som innefattar grammatikor, lexikon och uppslagsverk. 
Dessa verk måste vara tillgängliga kostnadsfritt för alla människor, oavsett var 
                                                 
149 Paulin, 2001, s. 17. 
150 Huss & Lindgren, 1999, s. 308. 
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man bor i landet. Det är av stor vikt att det i enlighet med ratificeringen av 
kon-ventionerna framställs sådana typer av böcker på alla minoritetsspråk. 

Skönlitteraturens betydelse får heller inte förringas. Anja Paulin menar att 
en självklar förutsättning för språkens överlevnad är att de förs över till barn 
och ungdomar. Det är därför viktigt att det finns ett för dessa ”attraktivt 
kulturutbud”. Hon menar även att samhället skall kunna ge stöd till ungdomars 
eget skapande på dessa språk.151  

Ett ”attraktivt kulturutbud” måste enligt mig innefatta ett folkbibliotek dels 
med riklig tillgång till spännande och roliga böcker, dels till annan media som 
kan tilltala unga individer tillhörande minoritetsgrupper. Exempel på sådan 
media kan vara musikskivor, datorspel och kulturtidskrifter. 

På frågan om vad ett folkbibliotek kan göra för att främja de nationella 
minoriteterna erhölls en rad olika förslag: Bib5 anger att många av den 
arbetskraftinvandrande finsktalande befolkningen börjar bli äldre och lånar inte 
så mycket. På äldre dagar brukar intresset för ursprunget öka. Modersmålet blir 
då åter viktigt. För att stimulera dem att fortsätta läsa menar Bib5 att en 
satsning på talböcker på finska kan göras. Detta bör gälla även de övriga 
minoritetsspråken, då det kan antas att det finns personer med kunskap i 
minoritetsspråken som inte kan läsa det. Jiddisch skrivs med det hebreiska 
alfabetet, vilket kanske inte alla judar med kunskaper i jiddisch kan läsa. 
Därför skulle talböcker vara intressant för dem. Enligt en företrädare för 
Romerverksamheten i Uppsala kommun finns det många, framförallt äldre, 
romer som inte är läskunniga.152 Det är tveksamt huruvida talböcker skulle 
kunna vara ett alternativ för dem, men det är i alla fall inte otänkbart.  

Folkbiblioteken kan inte producera talböcker på minoritetsspråken, utan 
det skulle vara en uppgift för Tal- och punktskriftsbiblioteket (TPB) i 
Stockholm. TPB har som målsättning att 25 procent av den totala utgivningen 
av de svenskspråkiga tryckta böckerna i Sverige skall finnas på kassett.153 
Målsättningen är den samma för minoritetsspråken, men i praktiken är det svårt 
att leva upp till denna p.g.a. den ringa bokutgivningen.154 Talböcker är 
hjälpmedel för personer med läshandikapp. Minoritetsspråkstalare som inte kan 
sitt skriftspråk, anser jag, kan tänkas komma in i en sådan kategori och alltså 
ha rätt till inlästa böcker. De lokala folkbiblioteken kan informera om att det 

                                                 
151 Paulin, 2001, s. 18. 
152 Telefonsamtal med företrädare för Romerverksamheten, Uppsala kommun, 040406. 
153 Tapaninen, Maria, ”Talböcker på många språk – en unik verksamhet”, 1998, s. 117. 
154 E-post från Maria Tapaninen, Tal- och punktskriftsbiblioteket, 040413.  
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finns möjlighet till inläsning av litteratur. För de finsktalande i arbetslivet 
skulle vidareutveckling av arbetsplatsbiblioteken där det jobbar många 
finsktalande kunna vara värdefullt. 

För att bevara ett språk är det oundgängligt att sprida språket över 
generationer. Barn måste stimuleras att både kunna tala och läsa det. Enligt 
Bib5 anordnade biblioteket förr sagostunder för finsktalande barn, men nu 
finns det inte längre efterfrågan för det. 

Folkbiblioteket har möjlighet att, genom sin roll som främjare av 
yttrandefrihet och jämlikhet, och som spridare av samhällsinformation, att göra 
utställningar, ordna olika evenemang och informera på annat sätt om de 
nationella minoriteterna och deras språk. Med små medel kan man nå ut till 
många människor. Bib3 nämner att det på Uppsala stadsbibliotek finns s.k. 
”boktoppar”. Dessa är särskilda utställningshyllor placerade så att många 
passerande kan se dem. Ämnena på dessa byts ut med jämna mellanrum. Man 
skulle enligt Bib3 kunna presentera litteratur skriven på Sveriges 
minoritetsspråk på en sådan ”boktopp”. Detta skulle kunna ha en liten men 
ändock positiv påverkan på det allmänna medvetandet om de nationella 
minoriteterna och minoritetspolitiken.  

Flera av respondenterna menar att man skulle kunna anordna utställningar 
som lyfter fram minoriteternas kultur. Dessa kräver resurser och samarbete 
med minoritetsgrupperna men borde praktiskt vara genomförbart. Om 
minoritets-grupperna inte har organisationer i kommunen kan samarbete ske 
med organisationer i andra städer. Den traditionella judiska och romska 
musiken är mycket populär också bland allmänheten. Den kan lyftas fram 
genom framträdanden av t.ex. romska grupper.  

Biblioteket har en omfattande programverksamhet. Företrädare för de olika 
grupperna kan bjudas in att hålla föredrag och berätta om sina erfarenheter. För 
detta krävs det emellertid att intresse finns.  

Bib5 framhåller att det är viktigt att i flera sammanhang tala om att böcker 
på minoritetsspråken finns på biblioteket, för att på så sätt öka informations-
spridningen.  

Bib5: Det är viktigt att man har ett bokbestånd så att man kan visa på det. Det är ju 
naturligtvis första steget för att upparma. (…) och sen är det ju kontakterna med 
föreningslivet och det fordras resurser för det. Och nästa steg är att ha aktiviteter 
tillsammans med föreningarna. Det kostar ju pengar men det är ju där föreningarna 
kommer in. 
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Det är viktigt att tillhandahålla böcker som handlar om minoritetsgrupperna, 
också på svenska. Dessa titlar måste vara av hög kvalitet och inte gamla med 
föråldrande attityd gentemot minoriteterna. I en artikel rörande den 
förekommande stereotypa och felaktiga beskrivningen av romer menar 
artikelförfattaren att: ”[the library] is the place where the seeds of the Gypsy 
stereotype are planted”.155  

I artikeln refereras till undersökningar som gjorts över beståndet av 
litteratur om romer på amerikanska skolbibliotek. Undersökningarna visar att 
biblioteken tillhandahållit flera barnböcker som beskriver romer på osanna, 
stiliserade och på kränkande sätt. Encyklopedier för barn hade beskrivningar 
som presenterade romer som mörkhyade, hemlösa vandrare. Det kan tyckas väl 
hårt att lägga skulden för fördomar och felaktiga uppgifter om folkgrupper på 
biblioteken. Men i den position som folkbiblioteken befinner sig är det viktigt 
att materialet är aktuellt och att det inte innehåller uppgifter som är 
fördomsfulla och generaliserande. Gammalt och föråldrat material bör därför 
gallras ut. 

För judarna och jiddisch anser Harriet Lacksten att folkbiblioteken bör 
orientera sig om vad som finns att köpa i ämnet, speciellt på de judiska 
förlagen i Sverige. Vidare bör de ha ett bra urval om judendomen t.ex. några av 
grundböckerna som används inom religionsutövningen, den judiska utgåvan av 
Moseböckerna och judisk historia, speciellt de svenska judarnas. Även ett urval 
av skönlitteratur med judiska teman, svenska judar och av svensk-judiska 
författare är viktig. 

Jimmy Gärdemalm anser att folkbiblioteken ensamma kan åstadkomma 
väldigt lite. Man kan exponera litteraturen, arrangera föreläsningar, t.ex. med 
kända tornedalska författare som Bengt Pohjanen och Mona Mörtlund. Man 
kan använda sin hemsida etc. Sådana insatser har, enligt Gärdemalm, sin 
betydelse. Men framför allt tror han att det är viktigt för biblioteken att 
samverka med aktörer som driver frågan och brinner för den; det gäller för 
biblioteket att ingå i rätt sammanhang för att de resurser man avsätter får 
avsedd effekt. 

Sarri framhåller att folkbiblioteken i landet bör hantera den samiska 
litteraturen på samma sätt som invandrarlitteraturen hanteras, men med ett 
extra ansvar eftersom samerna är Sveriges enda urbefolkning. Folkbiblioteken 

                                                 
155 Hancock, Ian, ”Gypsies in Our Libraries”. 1987, s. 34. 
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måste på samma sätt som man främjar den svenska litteraturen och kulturen 
kunna främja den samiska.  

Taikon menar att som språkfrämjande åtgärd skulle folkbiblioteken kunna 
fler låta böcker ligga framme på hyllorna så att många ser dem. För att på så 
sätt få människor intresserade av någonting som de inte visste att de var 
intresserade av.  

Grundläggande för att folkbiblioteket skall kunna ha en viktig funktion för 
att upplysa, och på så sätt göra människor medvetna om de nationella 
minoriteterna, är givetvis att bibliotekarierna själva vet vad den nya politiken 
innebär och hur minoritetssituationen idag ser ut i kommunen och i landet.  

Bib2: Framför allt borde vi som jobbar känna till att det är på det här viset, och vad det 
egentligen innebär. Och sen att man skulle kunna göra en utställning och plocka fram 
material på de här språken och om de här kulturerna. Lyfta fram musiken kanske. 
Samtidigt kan jag känna mig lite frågande hur mycket material vi ska ha på samiska och 
så vidare i och med att vi kan låna in. Vi har alltid den möjligheten. Men det gäller 
naturligtvis att folk vet om det. Och det är inte säkert att alla gör. Som alltid är det här 
med information. 

5.14. Sammanfattning Uppsala stadsbibliotek 
Bland respondenterna på Uppsala stadsbibliotek råder rimlig kännedom om 
Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk. Inköp av media på 
minoritetsspråken behandlas på samma sätt som invandrarspråken, dvs. inköp 
sker för att täcka in så stor del som möjligt av de språkgrupper som finns i 
kommunen. Invandrarlitteraturen är en klart prioriterad verksamhet. Det är 
nödvändigt med ett tydligt intresse från minoriteterna själva eller från 
allmänheten för att en specialsatsning skall göras på minoritetsspråken och de 
nationella minoriteterna.  

Den svenska minoritetspolitiken har inte fått något genomslag på Uppsala 
stadsbibliotek. Eftersom minoritetsfrågor inte diskuteras mycket i Uppsala 
kommun har inte Stadsbiblioteket ålagts någon särskild uppgift att särkilt satsa 
på dessa grupper. De nationella minoritetsgrupperna är förhållandevis små i 
Uppsala, dock finns samtliga grupper representerade. Enligt Bib1 har de som 
bor i Uppsala inte gjort sig tillräckligt påminda för att motivera en speciell 
satsning. Utan ett tydligt engagemang från grupperna själva kommer inte 
biblioteket vara del i den process som behöver starta för att främja de 
nationella minoriteternas kultur och språk. 

Minskat intresse av finska böcker och litet eller inget intresse för de andra 
minoritetsspråken har medfört att inga särskilda prioriteringar gjorts. Förutom 
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för finskan är bestånden därför små, även om referensböcker som ordböcker 
finns tillgängliga på samtliga minoritetsspråk, förutom på romani. Genom att 
fjärrlåna material från andra bibliotek är litteraturförsörjningen i teorin god. 
Oklart är emellertid hur känt det är att sådana möjligheter finns. Viktigt är att i 
så många sammanhang som möjligt framhäva det material på 
minoritetsspråken som biblioteket har. 

Folkbiblioteket kan på egen hand ha betydelse för att främja de nationella 
minoriteternas kultur och språk. Men framförallt är det genom samarbete med 
minoritetsgrupperna som en hel del kan göras, t.ex. anordna kulturella ut-
ställningar. I övrigt är bibliotekets betydelsefulla roll att tillhandahålla material 
för personer som är intresserade av minoriteter och minoritetsspråk, samt att 
vara medveten om den minoritetspolitiska situationen vi befinner oss i.  

Det är viktigt att minoritetskulturerna och minoritetsspråken lyfts fram inte 
enbart för minoriteterna själva utan också för de övriga befolkningen i kom-
munen. Hela samhället måste känna till den nya minoritetspolitiska situationen 
för att språken och kulturerna skall ges någon främjande effekt. 

Uppfattningarna om vad den nya svenska minoritetspolitiken fört med sig 
varierar. Företrädarna för romerna och tornedalingarna förefaller vara de mest 
positiva.  
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6. De nationella minoriteterna på 
folkbibliotek i kommuner med hög 
minoritetspopulation 

6.1. Inledning 
Detta stycke skall kortfattat visa hur folkbibliotek som ligger i kommuner med 
högre minoritetspopulation än Uppsala hanterar nationella minoritetsfrågor. 

Jag har kontaktat biblioteken via telefon och i ett fall, Malmö 
stadsbibliotek, via e-post. Jag har ställt korta frågor till en bibliotekarie som 
arbetar med minoritets- och/eller invandrarlitteratur. Frågorna har jag ställt för 
att undersöka huruvida det aktuella biblioteket uppmärksammat att en 
språkgrupp som talas av många i kommunen har fått officiell status. Jag ville 
också ta reda på om det finns efterfrågan på material på minoritetsspråket och 
om medlemmar ur minoritetsgruppen själva visat intresse på biblioteket. 

Jag har i de olika avsnitten återgett vad bibliotekarierna berättat, samt på 
vissa ställen kompletterat med uppgifter ur olika dokument. En mindre 
beståndsundersökning har, då det varit möjligt via Internet, gjorts. 

6.2. Huvudbiblioteket i Jokkmokk 
Efter en brand 2003 förstördes stora delar av det samiska och övriga 
bokbeståndet på Huvudbiblioteket i Jokkmokk. Beståndet är nu åter under 
uppbyggnad. Enligt informanten hade biblioteket tidigare en bra samling av 
böcker på samiska, framförallt på nordsamiska. Jokkmokk är beläget i ett 
område där den lulesamiska varieteten är den mest talade, men eftersom 
bokutgivningen på samiska till stor del kommer från Norge, där nordsamiska 
talas mest, finns det flest böcker på denna varietet. 

I Jokkmokk finns det en liten efterfrågan på samisk litteratur. Som orsak 
till det anger bibliotekarien att samiska framförallt är ett talat språk. De äldre 
samerna har gått i svensk skola och inte fått lära sig skriva på samiska. Därför 
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anser bibliotekspersonalen att det är viktigt att få barn och ungdomar 
intresserade. Även om efterfrågan är liten är policyn för samisk litteratur i 
princip att köpa det samiska material som finns. 

Det framkom under intervjun att biblioteket i Jokkmokk inte har getts 
några direktiv på ökad satsning på samiska. Det betonas emellertid att det finns 
en bra dialog med ansvariga kulturpolitiker. Samiska frågor är viktiga och 
prioriteras i kommunen. Många invånare engagerar sig och bryr sig, och 
intresset för Sveriges ursprungsbefolkning och dess språk har ökat de senaste 
åren. Attityderna bland samerna själva har enligt den intervjuade 
bibliotekarien, tydligt ändrats. Det pågår en revitaliseringsprocess och samerna 
håller nu på att stärka sin identitet. Detta behöver inte bero på den 
minoritetspolitiken utan snarare på Sametingets uppkomst och arbete. 

Bibliotekarien har inte märkt någon ökad aktivitet från samiskt håll efter 
det att minoriteten fått officiell status, men frågor om samer och samiska 
förekommer. Biblioteket har heller inte gjort någon särskild aktivitet eller 
evenemang för att lyfta fram samerna. Alltså inga utställningar eller dylika 
arrangemang har gjorts, men den intervjuade bibliotekarien vidhåller att det 
vore en bra idé.  

Det finns för biblioteket inga möjligheter att självt producera samiskt 
material eller hålla i utbildningar. Uppgiften är i stället att se till att de som är 
intresserade har en möjlighet att låna, och att tillhandahålla referensböcker om 
samer och samiska. Det skall också kunna svara på frågor om samiska och det 
samiska samhället. 

Ingen beståndsundersökning av biblioteket i Jokkmokks samiska material 
har gjorts då dess katalog inte finns on-line. 

6.3. Vilhelmina folkbibliotek 
Den intervjuade bibliotekarien anger att Vilhelmina folkbibliotek har haft en 
samisk avdelning i hela 40 år. Detta är unikt i Sverige. Det mesta av 
samlingarna består av nordsamiska böcker. Vilhelmina ligger emellertid i det 
sydsamiska området.  

Biblioteket har sökt och fått pengar från Kulturrådet att arbeta med ett 
samiskt pressarkiv. Ca 1 100 tidskrifter och tidningar bevakas. Det som skrivs 
om samer och samiska samlas i arkivet. Biblioteket har även fått pengar för 
den samiska bokbussverksamheten. 
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Det finns en kontinuerlig dialog mellan politiker och biblioteket angående 
den samiska verksamheten. Det är, enligt bibliotekarien, accepterat att det är 
den samiska biblioteksverksamheten som ger biblioteket dess profil. 

Att samerna givits status som nationell minoritet och samiska som 
minoritetsspråk ger bibliotekspersonalen känslan av att under hela sitt arbete ha 
varit på rätt väg. Minoritetspolitiken har hjälpt till att lyfta fram den samiska 
identiteten och det samiska språket. Bibliotekarien anger att sydsamiskan som 
varit ett nästan dött språk i och med att nästintill en hel generation talare gått 
förlorad, åter börjar användas mer och mer, och att det verkar finnas ett upp-
vaknat intresse från föräldrar att ge sina barn det språk som de själva inte fick. 
Det anordnas på flera håll i kommunen kurser i sydsamiska.  

Bibliotekarien menar att Vilhelmina folkbibliotek inte bara har funktion att 
låna ut samiska böcker utan det ger även en samhörighetskänsla för samerna, 
och framförallt för sydsamerna. 

Vilhelmina kommunbiblioteks samiska samling är stor. Enligt 
bibliotekarien gjordes en mätning för ett par år sedan som uppskattade 
samiskrelevanta böcker och småskrifter på bibliotekets samiska avdelning till 
6 600 titlar. 

6.4. Eskilstuna stads- och länsbibliotek 
Eskilstuna är den kommun i Sverige som kommit längst i sitt arbete att lyfta 
fram sverigefinnarna. Bibliotekarien anger att närmare 12 000 personer i 
Eskilstuna har finsk anknytning, dvs. 13,5 procent av befolkningen i 
Eskilstuna. Detta gör att det är viktigt för kommunen med sverigefinska 
spörsmål. Enligt bibliotekarien har det sedan 70-talet funnits en politisk vilja 
att arbeta med minoritetsfrågor, vilket bl.a. resulterat i att kommunen har 
ansökt om att bli ett sverigefinskt förvaltningsområde.  

Bibliotekarien berättar att det pågår mycket finskspråkig verksamhet i 
staden. T.ex. visar en biograf fyra finska filmer varje termin. Mälardalens 
högskola i Eskilstuna startade 2003 institutionen Finskt språk- och kultur-
centrum. Intresset bland studenter för denna var stort, 70 studenter sökte första 
terminen.  

Detta kommunala engagemang har även nått biblioteket, som 1979 
initierade en finskspråkig verksamhet som idag får anses vara väl fungerande. 
Under 1980-talet byggdes ett stort bestånd upp. Biblioteket köper än idag i 
stort sett all finskspråkig litteratur som erbjuds via Bibliotekstjänst, men även 
en del från finska bokhandlare. Det uppges vara ett stort intresse från låntagare, 
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många inköpsförslag mottas. Eftersom stads- och länsbibliotekets 
finskspråkiga verksamhet är så väl uppbyggd, anger bibliotekarien att även 
många högskolestudenter använder sig av den. 

Biblioteket har anordnat aktiviteter för att synliggöra den sverigefinska 
gruppen. Exempelvis har biblioteket drivit ett finskspråkigt lyrikkafé, som 
bidragit till att finskspråkig skrivargrupp startats.156 Finlands ambassad har 
anordnat en utställning om finska som inhemskt minoritetsspråk på biblioteket.  

För barn anordnas varje termin barnteaterföreställningar och barnfilm på 
finska. Minoritetsbeslutet 1999 anses ha varit viktigt för att se språk och kultur 
som en enhet, och det har därmed skapat förutsättningar för en sverigefinsk 
identitet.157  

Även ett visst engagemang från romskt håll har, enligt bibliotekarien, 
märkts på senare år i Eskilstuna, t.ex. ger biblioteket tips och stöd till en aktiv 
romsk modersmålslärare.  

En beståndsundersökning på språkkod finska för Eskilstuna stads- och 
länsbibliotek inklusive filialer ger 20 604 träffar. Finska som ämnesord ger 416 
träffar.158

6.5. Borås stadsbibliotek 
Borås stadsbibliotek har på eget initiativ genomfört en satsning på den 
finskspråkiga biblioteksverksamheten. Biblioteket har för att köpa 
finskspråkiga media och anordna programverksamhet fått bidrag från 
Kulturrådet på 120 000 kronor. 

Borås är en kommun med ett stort antal finsktalande. Bibliotekarien anger 
att det finns ca 9 000 personer med finska rötter. Intresset för finska böcker 
bland dessa är stort och biblioteket har en trogen kundkrets som lånar mycket. 
Finska böcker som köps in skall vara populära, sådana som lånas mycket. I och 
med stödet från Kulturrådet kan även fackböcker köpas in.  

För att lyfta fram den finskspråkiga biblioteksverksamheten har en rad 
olika åtgärder genomförts. Sjudagarslån på nya finska böcker har införts, för att 
så många låntagare som möjligt skall kunna se vilka nya böcker som erbjuds, 
och komma åt att låna dem.  

                                                 
156 Se Airola, Ulla-Maija, ”Biblioteken och sverigefinnarna”, 1998, s. 75. 
157 Ejendal, 2004, s. 13. 
158 Eskilstuna stads- och läns biblioteks katalog. 
http://opac.eskilstuna.se/pls/bookit/pkg_www_misc.print_index?in_user_id=opac-e- (040316). 
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Vidare framkom det under intervjun att bibliotekskatalogen skall anpassas 
för finsktalande låntagare. Biblioteket har en finskspråkig hemsida som är 
under uppbyggnad. Denna skall bl.a. användas till marknadsföring av de 
nyinköpta finskspråkiga titlarna. Det framställs också litteraturlistor med 
finskspråkiga titlar som sprids till olika finska föreningar och till andra 
bibliotek. Biblioteket har även låntagarundervisning på finska. 

Författaren Asko Sahlberg har hållit föredrag på biblioteket och han skall 
också leda en skrivarkurs för den finskspråkiga befolkningen. Sisu radio från 
Jönköping har varit på biblioteket och berättat om en skiva de ger ut med 
sverigefinsk musik. För att informera allmänheten om de nationella 
minoriteterna har Anja Paulin från Kulturrådet bjudits in att föreläsa. 

Samtliga dessa aktiviteter har skett på bibliotekets egna initiativ, alltså utan 
några politiska direktiv. Detta kan jämföras med situationen i Eskilstuna 
kommun där hela den sverigefinska frågan prioriterats. Bibliotekarien anser att 
uppmärksamheten och kunskapen kring de nationella minoriteterna är låg både 
bland allmänheten och bland politiker i Sverige. Borås stadsbibliotek är ett av 
få bibliotek som redovisar en positiv trend i antalet utlån av finska media.159

Det går inte att göra en beståndsundersökning på språkkod finska på Borås 
stadsbiblioteks katalog på Internet. Eftersom trunkeringsfunktionen (*) inte 
fungerar på katalogen som nås via bibliotekets hemsida, är det ingen mening 
att redovisa en beståndundersökning på klassifikationssökning, då antalet 
träffar blir missvisande 

6.6. Internationella biblioteket i Stockholm 
Internationella biblioteket fungerar som lånecentral för landets alla bibliotek. 
Lånecentralen har till uppgift att förse Sveriges folkbibliotek med litteratur och 
dokument på andra språk än svenska. Undantagen är engelska, tyska, franska, 
danska, norska. Media på dessa språk är istället placerade på Stockholms 
stadsbibliotek.160 På Internationella biblioteket har man diskuterat huruvida 
material på de nationella minoritetsspråken skall stå på Internationella 
biblioteket eller bland de svenska böckerna på Stockholms stadsbibliotek. 
Samiska böcker är flyttade till stadsbiblioteket.  

                                                 
159 Ejendal, 2004, s. 19. 
160 Internationella biblioteket. 
http://www.ssb.stockholm.se/templates/OneColumn.asp?id=6687. 
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För finska ansvarar Internationella biblioteket för fjärrlånen, men den 
finska och tornedalsfinska samlingen är lokaliserad till stadsbiblioteket, 
mediaanslaget och förvärvsanslaget är också flyttat dit.161

I Stockholm finns landets största judiska församling men väldigt få läser 
jiddisch. De som gör det vänder sig nog i första hand till Judiska biblioteket. 
Det finns enligt bibliotekarien heller ingen större efterfrågan på böcker på 
romani på Internationella biblioteket. Hon menar att det är problematiskt att 
veta vilka språkgrupper biblioteket skall satsa på. På Internationella biblioteket 
är 120 olika språk representerade. Dels vill man satsa på de språk som har 
många låntagare, dels vill man få de språkgrupper som inte kommer till 
biblioteket att komma dit och låna.  

Ingen specialsatsning på de nationella minoriteterna har gjorts på 
Internationella biblioteket. Detta beror alltså på att tre av minoritetsspråken är 
placerade på Stockholms stadsbibliotek och material på romani och jiddisch 
inte är tillräckligt efterfrågat. När det kommer ut nya barnböcker på romani 
anger bibliotekarien att en mindre presentation brukar göras för att 
uppmärksamma låntagarna.  

I Stockholm, där minoritetsgrupperna är betydligt större än i t.ex. Uppsala, 
har politikerna i högre grad prioriterat minoritetsfrågor. Årligen avsätts 
10 miljoner kronor för minoritetsprojekt. Stockholms stad har nära samarbete 
med minoritetsgruppernas organisationer, vilket inneburit att de nationella 
minoriteternas nya status tydligt märkts. Som ett led i denna satsning har 
Romskt kulturcentrum nyligen invigts. Detta har finansierats av Stockholms 
stad i samarbete med Kulturrådet.162  

Ett för denna uppsats intressant projekt är en pågående romsk 
utställningsturné på sju folkbibliotek i Stockholm, bland dem Internationella 
biblioteket. Utställningen anordnas av Zigenska kulturhistoriska föreningen, 
som ansökt om bidrag för detta hos Stockholms stad. Utställningen består av 
bilder om svenska romers levnadsförhållanden i Sverige mellan ca 1914 och 
1970. Utställningen pågår i ca två veckor på vartdera biblioteket. Föreningen är 
även på plats vid utställningen för att berätta om bilderna och svara på frågor.163  

                                                 
161 Ejendal, 2004, s. 11. 
162 Telefonsamtal med ansvarig för nationella minoriteter, Stockholms stad, 040118. 
163 Romsk utställningsturné på stadens bibliotek . 
http://www.integration.nu/minoriteter/evenemang/utstallning.htm. 
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En beståndsundersökning för Internationella biblioteket språkkod jiddisch 
ger 191 träffar. Ämnesord jiddisch ger 12 träffar. För romanis del ger en sådan 
sökning 53 träffar på språkkod och 11 träffar på ämnesord.164

6.7. Tornedalens bibliotek i Övertorneå  
Försvenskningen av Tornedalen tog sin början i slutet av 1800-talet. 
Tornedalens bibliotek placerades i Övertorneå vid Tornedalens folkhögskola, 
grundad 1899. I kungliga skolöverstyrelsens första bestämmelser för 
biblioteksverksamheten i Tornedalen sades det att: ”Tornedalens bibliotek har 
till sin uppgift att bereda i befolkningen i Tornedalen tillgång till god svensk 
litteratur.” Inte förrän 1957 blev det tillåtet att köpa in finsk litteratur till 
biblioteket. Tornedalens bibliotek är idag ett integrerat folk- och 
skolbibliotek.165  

På Tornedalens bibliotek finns det efterfrågan på böcker på meänkieli, men 
den är inte särskilt stor. Minoritetsspråkslagen har, enligt den intervjuade 
bibliotekarien, haft tydlig effekt i Tornedalen. Statusen för meänkieli har höjts. 
Biblioteket har alltid bevakat utgivningen på meänkieli, som nu har 
intensifierats, och Tornedalens bibliotek köper in allt material på meänkieli 
som ges ut. För att presentera denna litteratur har biblioteket brutit ut en 
speciell avdelning för meänkieli. 

Nordkalottbiblioteket är ett kommunalt referensbibliotek som fungerar som 
en filial till Tornedalens bibliotek. Nordkalottbiblioteket har ansökt om att få 
bli arkivansvarig för material på meänkieli. 

En språkfrämjande åtgärd för tornedalska barn som Tornedalens bibliotek 
gör är ett skicka ut bokpåsar till förskolor med barnböcker på meänkieli. 

Som förslag på vad ett bibliotek kan göra för att lyfta fram tornedalingarna 
och meänkieli angavs under intervjun att man kan anordna högläsningar och 
författaraftnar. Sådana kan hållas även på majoritetsspråket, t.ex. med den 
svensktalande tornedalske författaren Mikael Niemi.  

Vidare menar bibliotekarien att det är viktigt att man pratar för de böcker 
som finns i olika sammanhang, t.ex. med universitetsinstitutioner. Att 
biblioteket skyltar ordentligt är också av betydelse. 

                                                 
164 Stockholms stadsbiblioteks katalog. 
http://www.opac.ssb.stockholm.se/pls/bookit/pkg_www_misc.print_index?in_user_id=opac_e&in_passw
ord=opac_e1 (040315). 
165 Tornedalens bibliotek. Historik. http://www.overtornea.se/svenska/kultur-fritid/biblioteket/. 

 74

http://www.opac.ssb.stockholm.se/pls/bookit/pkg_www_misc.print_index?in_user_id=opac_e&in_password=opac_e1
http://www.opac.ssb.stockholm.se/pls/bookit/pkg_www_misc.print_index?in_user_id=opac_e&in_password=opac_e1
http://www.overtornea.se/svenska/kultur-fritid/biblioteket/


På 60-talet flyttade många människor från Tornedalen. Många av dessa 
börjar nu bli äldre, och då blir ofta förstaspråket åter viktigt. Folkbiblioteken 
bör enligt informanten samarbeta med äldreomsorgen och distribuera 
talböcker. 

Biblioteket har fått direktiv från kommunala politiker att särskilt beakta 
litteratur och övrig media på meänkieli. Detta är inskrivet i bibliotekets 
målsättning.  

Bibliotekets samling av litteratur på meänkieli består av 39 träffar på 
klassifikation Hubt* (skönlitteratur meänkieli) och 14 träffar på Fubt* (språk-
vetenskap meänkieli).166  

6.8. Malmö stadsbibliotek 
I Malmö bor det ett stort antal romer. Det finns ett romskt bibliotek i Malmö, 
som Kulturrådet gett bidrag till uppbygnaden av. Den intervjuade 
bibliotekarien anger att Malmö stadsbibliotek har varit med om att bygga upp 
det romska bibliotekets boksamling. En bibliotekarie på Malmö stadsbibliotek 
samarbetar fortfarande med Romska biblioteket.  

Det finns enligt bibliotekarien inget ökat intresse från allmänheten kring 
romerna eller de övriga nationella minoriteterna. 

Malmö stadsbibliotek har inte fått några direktiv från politiker att satsa  
särskilt på den romska gruppen. Det framhålls dock att Kulturnämnden varje år 
diskuterar och beviljar den ansökan som inkommer från det romska biblioteket. 
Vidare har Malmö museer fått regeringens uppdrag att utreda ett romskt 
nationellt kulturcenter med museum, bibliotek m.m. Kulturnämnden har också 
medverkat i dessa diskussioner och från majoritetens sida har förslagen stötts, 
minoriteten har inte varit så klart positiv.  

Malmö stadsbibliotek köper in all litteratur som ges ut på romani. 
Biblioteket har även kontakt med förlaget som ger ut böcker på romani, och 
också med andra utgivare via t.ex. Rinkeby Bokmässa.  

Malmö stadsbibliotek har dels arbetat med och informerat om Romska 
biblioteket. Det har också ordnats temamöte om romani och romsk litteratur för 
all personal. Det pågår också ett samarbete med Malmö museer i deras 
utställningsproduktion kring romer och resande. 

                                                 
166 Tornedalens biblioteks katalog.  
 http://opac.overtornea.se/bookit/plsql/pkg_www_misc.print_index?in_user_id=opac-thb-
e&in_password=opac-thb-e1 (040316). 
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Det går inte att på Malmö stadsbiblioteks katalog på Internet att söka på 
språkkod. Vid sökning på klassifikation Hpr* (skönlitteratur romani) ges 10 
träffar. Fpr* (språkvetenskap romani) ger 8 träffar. Sökning på romani som 
ämnesord ger 10 träffar.167

6.9. Sammanfattning av folkbibliotek i kommuner med 
hög minoritetspopulation 
Dessa folkbibliotek ligger samtliga i kommuner där populationen av 
åtminstone en av de nationella minoriteterna är betydligt större än i Uppsala. 
Generellt har dessa bibliotek en mot denna minoritetsgrupp tydligare riktad 
verksamhet. Denna verksamhet har dock inte sin grund i Sveriges nationella 
minoritets-politik. Det betyder inte heller att det i kommunerna har bedrivits ett 
politiskt arbete som velat framhålla att bibliotekens verksamhet skall inrikta sig 
mot de nationella minoritetsgrupperna. De aktiviteter som ägt rum har i flera 
fall skett på bibliotekariernas egna initiativ eller på minoritetsgruppernas 
engagemang. Dialogen gentemot politikerna framhålls dock som mestadels 
positiv. 

Eskilstuna stads- och länsbibliotek och Borås stadsbibliotek är goda 
exempel på hur finskspråkig biblioteksverksamhet kan drivas. Skillnaden 
mellan dem är dock att i Borås har bibliotekets åtgärder skett helt på eget 
initiativ medan politikerna i Eskilstuna länge prioriterat sverigefinska frågor.  
 

                                                 
167 Malmö stadsbiblioteks katalog. http://malmo.stadsbibliotek.org/ (040320). 
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7. Slutanalys 

Denna uppsats visar att Sveriges minoritetspolitik för Uppsalas del inte har 
påverkat bibliotekshanteringen överhuvudtaget. Detta beror på att Uppsala 
kommun inte har prioriterat minoritetsfrågor. De nationella minoriteterna 
diskuteras sällan i politiska sammanhang, vilket bekräftas av Tiina Kiveliö, 
som var chef för den nu nedlagda Integrationsenheten (se 5.4.).  

Vidare har inte mycket information kring minoriteterna och minoritets-
politiken spritts via massmedier, vilket betyder att vetskapen bland 
allmänheten är låg. Detta kan ha påverkat efterfrågan och intresset kring de 
nationella minoriteterna och minoritetsspråken på biblioteket. Ett folkbibliotek 
styrs till stor del av dess användare, då efterfrågan har betydelse för inköp av 
media och kultursatsningar. Det är också möjligt att bibliotekets olika 
möjligheter, t.ex. att låna in litteratur, inte är tillräckligt kända, vilket kan ha 
medfört att minoritetsgrupperna på egen hand inte tagit kontakt med biblioteket 
för att låna material på det egna språket.  

Att minoritetsgrupperna är små i Uppsala spelar också in. Men även små 
språkgrupper måste ges möjlighet att göra sig hörda och få sina behov 
tillgodosedda. En annan orsak till det låga intresset är att dessa grupper 
antingen är assimilerade eller marginaliserade i samhället. Romerna är exempel 
på det senare. Romerna har ständigt levt i utkanten av samhället och har p.g.a. 
diskriminering och rasism från omgivningen aldrig tagit del av den politiska 
processen, och därför sällan kommit till tals i viktiga sammanhang. Biblioteket 
skulle kunna vara av betydelse för upplysning kring den romska gruppens 
språk och kultur, om ett samarbete mellan minoriteten och biblioteket 
inrättades. 

Uppsala stadsbibliotek har en uttalad policy när det gäller inköp av böcker 
på andra språk än svenska. Det tas ingen hänsyn till de nationella 
minoritetsspråken i denna, förutom till finska som är ett av ansvarsspråken. 
Dessa språk inräknas istället bland invandrarspråken. Inköpspolicyn för dessa 
språk går i hög grad ut på att köpa in material på de språk som talas av många i 
kommunen. Efterfrågan är viktig. Det som efterfrågas köps ofta in, om det så 
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sker av enbart en låntagare. Policyn går alltså ut på att biblioteket skall 
tillgodose de språkgrupperna som är stora i kommunen, samt dem som det 
finns ett stort intresse kring. Trots att det inte finns någon officiell statistik som 
visar hur många som talar minoritetsspråk kan man sluta sig till att det är 
tämligen få. Eftersom varken etnisk tillhörighet eller modersmål registreras i 
Sverige innebär det att de nationella minoriteterna kan glömmas bort på 
biblioteken. Viktigt att påpeka är att registrering av etnisk tillhörighet aldrig är 
önskvärt. Det är emellertid inte den sortens statistik som är viktig, utan det är 
modersmålsstatistiken som skulle kunna ha betydelse. En metod som förefaller 
vara väl fungerande för att samla sådana data finns bl.a. i Finland. Där kan man 
frivilligt via deklarationen ange vilket språk som man anser vara sitt 
modersmål. Denna statistik kan sedan ligga till grund för att t.ex. gynna 
minoritetsgruppens service på minoritetsspråken.168

Uppsala stadsbiblioteks kan i minoritets- och invandrarfrågor sägas verka 
utifrån en common-sence praxis. Aktivitet från låntagare, tillgång till litteratur, 
kvantitet av medlemmar i en viss språkgrupp styr, istället för mer tystlåtna 
låntagare, svåråtkomlig litteratur och språkgrupper som är mindre och mer 
osynliga i samhället. Denna praxis innebär att alla har möjlighet att bli 
tillgodosedd med litteratur på det egna språket, förutsatt att det finns litteratur 
utgiven på detta, och att den enskilde vet om att biblioteket har möjligheter att 
låna in böcker från andra bibliotek.  

Resultatet av intervjuerna visar att efterfrågan på litteratur på 
minoritetsspråken har varit låg. Inte heller ställs det många frågor kring de 
nationella minoriteterna och minoritetsspråken i informationsdisken. Därför 
har inte intresset funnits för biblioteket att satsa på dessa språk och grupper. 
Sveriges minoritetspolitik verkar alltså än så ha länge misslyckats med att öka 
intresset kring de nationella minoriteterna. Utlåningen av finska böcker har 
som visats i undersökningen minskat på Uppsala stadsbibliotek. Det är viktigt 
att biblioteken inte bara konstaterar minskade utlåningssiffror, och därmed 
minskar inköpen. Frågan varför utlåningen minskas måste ställas. Vad kan 
göras för att höja utlåningen? Lånas det mindre eftersom färre böcker köps in? 
Sådana frågor måste vara del av folkbibliotekens beståndsarbete.  

Personer med nära anknytning till de nationella minoriteterna bekräftar att 
det har varit ett svalt intresse kring minoritetsfrågor på folkbiblioteken. 
Samtliga anser att biblioteken bör tillhandahålla material som behandlar 

                                                 
168 Samtal med Satu Gröndahl, Centrum för multietnisk forskning, 040423. 
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minoriteterna och minoritetskulturer, även om åsikterna om folkbibliotekets 
möjligheter varierar något. Det måste emellertid framhållas att situationen ser 
olika ut för minoriteterna, då de olika kulturella och språkliga förutsättningarna 
måste tas med i beräkning. Antalet talare av språken har givetvis betydelse, 
men eftersom det inte finns sådana uppgifter registrerade kan man inte inte 
enbart gå efter detta.  

Biblioteksverksamheten gentemot de nationella minoriteterna skiljer sig 
tydligt i kommuner där fler personer tillhörande dessa minoriteter bor. Men det 
är generellt inte policyn som skiljer sig, och inte heller är det en effekt av 
minoritetspolitiken. Snarare beror denna riktade verksamhet på att det i 
upptagningsområdet bor ett stort antal talare av ett minoritetsspråk. Detta språk 
har man valt att prioritera, eftersom det är en betydande grupp i samhället. 
Biblioteken i dessa kommuner tar ett ansvar för dessa grupper på samma sätt 
som Uppsala stadsbibliotek tar ett ansvar för de stora språkgrupperna i 
Uppsala. Folkbibliotekens verksamhet mot de nationella minoritetsgrupperna 
behöver inte direkt ha påverkats av minoritetspolitiken, utan dessa satsningar 
har skett på bibliotekariers egna initiativ eller på minoriteternas egna 
engagemang. Då Tornedalens bibliotekspolicy är att köpa in all litteratur som 
ges ut på meänkieli, kan det sägas att det biblioteket har påverkats av Sveriges 
minoritetspolitik, eftersom litteraturutgivningen ökat tack vare denna.  

Denna undersöknings resultat stämmer överens med andra undersökningar 
som behandlar minoritetspolitiken. I Elenius och Ekenbergs rapport 
konstateras att minoritetsspråkslagarna inte har inneburit något direkt uppsving 
för användadet av språken i kontakt med myndigheter.169 Rantatalos 
undersökning visar att biblioteken i de nordliga kommuner som omfattas av 
lagskyddet inte direkt har anpassat sina verkamhetsmål efter 
minoritetspolitiken.170

Den korta tiden som gått är en trolig anledning till att dessa beslut inte 
avspeglat sig på bibliotekens verksamhet. Det förefaller mig märkligt om det 
på längre sikt inte kommer att ändras. Även om erkännandet av de nationella 
minoriteterna i praktiken ännu inte har inneburit ett kulturellt och språkligt 
uppsving för flera av grupperna, kan ändå det symboliska värdet av detta 
ställningstagande vara av avgörande betydelse. Ett officiellt erkännande kan 
leda till en statushöjning som bidrar till en positivare attityd gentemot de 
nationella minoriteterna, både bland allmänheten och minoriteterna själva. 
                                                 
169 Elenius & Ekenberg, 2002, s. 90. 
170 Rantatalo, 2002, s. 47. 
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Detta kan i sin tur innebära att p.g.a. ökad självkänsla och framtidstro hos 
minoritetsgrupperna börjar fler använda minoritetsspråken.171

Eftersom Kulturrådet har ett uppdrag att stödja de nationella minoriteternas 
litteratur och kultur ligger det, som också nämns av Ejendal, i Kulturrådets 
intresse att på olika sätt främja och stödja biblioteksverksamhet för de 
nationella minoriteterna.172 De öronmärkta medel som Kulturrådet varje år 
avsätter för litteratur på de nationella minoritetsspråken har inte inneburit att 
Uppsala stadsbibliotek köpt in ett större antal titlar på dessa språk. Detta visas 
av beståndsundersökningen (5.10.). Endast ett fåtal böcker som givits ut efter 
år 2000 har köpts in.  

För att minoritetsspråken skall kunna bevaras och de nationella 
minoriteternas kulturer lyftas fram är vi i behov av aktiva åtgärder från många 
håll i vår omgivning. I minoritetsspråkskonventionen nämns att det finns ett 
”behov av beslutsamma åtgärder för att främja landsdels eller minoritetsspråk 
för att skydda dem”.173 Vad som menas med beslutsamma åtgärder anges inte. 
Det skulle kunna beteckna att en, som Kymlicka menar, ”positiv 
särbehandling” är nödvändig för minoriteter skall kunna leva och verka i sina 
kulturer på samma sätt som majoriteten. Positiv särbehandling av etniska 
grupper är enligt lag förbjudet i Sverige. Diskrimineringsombudsmannen (DO) 
menar dock att p.g.a. den omfattande diskrimineringen och fördomarna mot 
romer, som fortfarande är tydliga i vårt samhälle, skulle sådana åtgärder kunna 
vara en möjlig framtida strategi inom utbildning, arbetsliv och 
arbetsmarknadspolitik. DO anser också att romer måste ges reell delaktighet i 
samhället för att kunna tal del av den demokratiska processen.  

Vidare nämns i minoritetsspråkskonventionens artikel 7 punkt 1.d) att 
användningen av minoritetsspråket i det privata livet skall uppmuntras 
och/eller underlättas. För att underlätta undervisningen på alla nivåer bör 
läroböcker på minoritetsspråken finnas på folkbiblioteket, detsamma gäller för 
punkten 7.1.g) om möjlighet för potentiella talare till inlärning av 
minoritetsspråk.174

I ramkonventionens artikel 12 punkt 3 anges att lika möjligheter till 
tillträde till utbildning på alla nivåer för personer som tillhör minoriteterna 
skall främjas.175 För att skynda på denna utveckling, som innebär en utjämning 

                                                 
171 Huss & Spiliopoulou Åkermark, 2001, s. 243. 
172 Ejendal, 2004, s. 5. 
173 Minoritetsspråkskonventionen, 1992, s. 93. 
174 Minoritetsspråkskonventionen, 1992, s. 94. 
175 Ramkonventionen, 1995, s. 126. 
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av maktförhållandet mellan minoritet och majoritet, och en minskning av 
marginaliseringen av minoritetsgrupperna måste flera instanser vara delaktiga, 
däribland folkbiblioteken. Då tillgång till litteratur är en kulturell rättighet och 
viktigt för den kulturella identiteten, samt av betydelse för språkfrämjande 
klargörs tydligt bibliotekens viktiga funktion för detta. Minoriteten måste, som 
Kymlicka menar, ha samma rätt till kultur på samma villkor som majoriteten. 

Skall folkbiblioteken då särbehandla de nationella minoriteterna? Termen 
särbehandling för med sig associationer till historiska grymheter. Jag menar att 
prioritering är en lämpligare benämning.  

För Uppsala stadsbibliotek är det fritt att utforma sin verksamhet utifrån de 
mål som Kulturnämnden satt upp. Utifrån dessa mål går det att motivera 
satsningar och prioriteringar på de nationella minoriteterna. Det måste dock 
framhållas att sådana satsningar inte sker på bekostnad av invandrarspråken. 
Att förse invandrare med litteratur är en av folkbibliotekens absolut viktigaste 
uppgifter som det inte får göras avkall på. Men man bör ha i åtanke att 
minoritetsspråken är hotade språk i Sverige. Detta innebär att om inte särskilda 
åtgärder görs för att stödja dessa finns risken att de dör ut. Då 
minoritetsspråken och minoritetskulturerna är en del av det svenska kulturarvet 
och av Sveriges historia, som dessutom under lång tid har motarbetats och i 
vissa fall i det närmaste utplånats, kan det i språkbevarande syfte därför vara 
både motiverat och nödvändigt med särskilda stödåtgärder. En tydlig 
prioritering som kan göras med tanke på samhällets åläggande kan vara att det i 
alla svenska kommunala huvudbiblioteks bestånd ingår språkliga standardverk 
på minoritetsspråken. 

Enligt Joshua Fishmans skala för språkbevarande (se 2.3.) måste ett 
minoritetsspråk för att bevaras kunna användas i många olika situationer. Jag 
anser att folkbiblioteket är en viktig indikator i skalan, med en position som 
innebär att ju mer välutvecklat ett folkbiblioteks minoritetsspråkliga 
verksamhet är, desto större chans finns det att språken skall kunna överleva till 
nästa generation. Detta skulle kunna kopplas till nivå 4 eller 5. Nivå 4 innebär 
att språket förekommer som undervisningsspråk i den obligatoriska skolan. När 
ett språk förekommer i skolan finns det läromedel på språket. Läromedel skall 
tillhandahållas av biblioteken. Vid nivå 5 förekommer det böcker och tidningar 
på minoritetsspråket, som naturligt kan kopplas till folkbiblioteken.  

Huss och Spiliopoulou Åkermark betonar starkt skolans och utbildningens 
roll för att de nationella minoriteterna skall kunna bevara och utveckla sina 
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språk, och skolan nog är det viktigastet medlet.176 Men till skolans verksamhet 
kopplar jag naturligt bibliotek. För att undervisning om och på ett 
minoritetsspråk skall kunna ske på alla nivåer, måste även biblioteken vara 
inblandade. Det måste också understrykas att de flesta människorna inte går i 
skolan, och alltså behöver andra informationskanaler. 

En nyckel till att sprida minoritetspråket över generationer är att få barn 
intresserade av att tala det. Därför måste bibliotekens barnverksamhet vara 
välutvecklad så att barnen känner att de har någonting att hämta där, och att det 
finns en anledning att använda språket.  

För romani och jiddisch som inte har geografisk bas är det av större vikt att 
information om dessa språk sprids i alla delar av landet. För finskan är 
situationen speciell då de flesta finsktalande bor i t.ex. Mälardalen och i 
Göteborgsområdet, alltså i andra delar av Sverige än där lagskyddet gäller, 
vilket gör att det kanske är i dessa områden de största satsningarna borde göras. 
Från bibliotekshåll sker detta också i och med Eskilstuna och Borås 
folkbiblioteks finskspråkiga verksamhet.  

Jag har i uppsatsen velat diskutera huruvida ett folkbibliotek i en kommun 
utan större nationell minoritetsbefolkning, har ett ansvar att sprida information 
om de nationella minoriteterna. Ett visst sådant ansvar går att se. Eftersom 
samhället genom nationella politiska beslut har ålagts att aktivt stödja 
minoriteterna och minoritetsspråken bör folkbiblioteket i dess roll som 
informationsspridare ha en del i detta ansvar. Men eftersom folkbiblioteken är 
kommunalt styrda verksamheter måste kommunpolitiker ge direktiv till 
folkbiblioteken för att de skall kunna prioritera verksamhet som till synes inte 
är särskilt efterfrågad. Det går inte att begära att stadsbiblioteket i Uppsala 
skall tillhandahålla ett stort bestånd av böcker på jiddisch eller meänkieli, 
eftersom så få talar dessa språk i Uppsala. Däremot bör biblioteket ha aktuellt 
material om dessa språk för en intresserad allmänhet. Biblioteket skall också 
kunna hänvisa vidare till specialbiblioteken för dessa språk.  

Det är angeläget att kunskap om de nationella minoriteternas kulturer 
sprids för att i samhället minska fördomarna kring dessa kulturer. Det är också 
viktigt för att i samhället kunna motivera satsningar av skattemedel för 
litteraturproduktion etc.  

Jag anser att folkbiblioteket har en uppgift som inte kan förringas i 
Sveriges nationella minoritetspolitik. Folkbiblioteket är en plats öppen för alla, 

                                                 
176 Huss & Spiliopoulou Åkermark, 2001, passim. 
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som många människor besöker regelbundet. Närhet till litteratur är en 
förutsättning för att människor ska bli stimulerade att läsa. Läsande är en 
mycket viktig faktor för talare av minoritetsspråk, både för de som har det som 
modersmål och för de som lärt sig språken senare. Då Sveriges 
minoritetspolitik förefaller vara dåligt spridd, ligger folkbibliotekens uppgifter 
på ett informationsplan, och biblioteken skulle kunna ta ett större ansvar för 
den informationen. Alla aktiviteter är till viss del styrda av efterfrågan; det går 
inte att bjuda in en föreläsare om ingen vill komma och lyssna, eller ha en 
utställning som ingen är intresserad av att se på. Samtidigt är det viktigt att ett 
första steg tas någonstans; ett folkbibliotek har möjlighet att kunna ta ett 
sådant. Väsentligt är att aktiviteter som behandlar de nationella minoriteterna 
sker i samarbete med dessa, då det är minoriteten och inte majoriteten som bäst 
kan beskriva minoritetskulturen.  
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8. Förslag på åtgärder  

Nedan följer ett antal förslag på vad ett folkbibliotek kan göra för att lyfta fram 
de nationella minoriteterna och minoritetsspråken: 

- Anordna kulturella utställningar. Som exempel på sådan utställning kan 
nämnas den som Zigenska kulturhistoriska föreningen anordnat på 
folkbibliotek i Stockholm (se 6.6.).  

- Anordna författaraftnar med författare med anknytning till 
minoriteterna.  

- Tillhandahålla ett aktuellt bestånd med litteratur som behandlar de 
nationella minoriteterna ur ett minoritetsperspektiv, t.ex. det presen-
tationsmaterial som utgivits av Skolverket.177 

- Tillhandahålla ordböcker, lexikon, läroböcker samt språkhistoria på och 
om de nationella minoritetsspråken, även om det finns få talare av dessa 
i kommunen. Detta kan ses som en prioritering som kan göras med 
tanke på att minoritetsspråken är en del av det svenska kulturarvet och 
den svenska historien. 

- Tydligare skylta minoritetsspråkslitteraturen.  
- I så många sammanhang som möjligt tala för sitt bestånd på mino-

ritetsspråken. 
- Bryta ut böcker på minoritetsspråken ur det övriga beståndet och ge 

dem en egen avdelning. 
- Tydligare anvisa hur man kan beställa minoritetslitteratur. 
- Bjuda in till användarutbildning. Detta föreslås av Barbro Ejendal för 

den finsktalande gruppen.178 Det skulle också kunna vara aktuellt för de 
andra grupperna. 

- Informera om möjlighet till talboksinläsing av böcker på minoritets-
språken.  

                                                 
177 T.ex. Sveriges nationella minoriteter – att gestalta ett ursprung i barnomsorg och skola. För övrigt 
material se www. skolverket.se. 
178 Ejendal, 2004, s. 29.  
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- I språkbevarande syfte satsa på minoritetsspråkslitteratur och annan 
media för barn. 
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9. Sammanfattning 

År 2000 ratificerade Sverige Europarådets konvention om skydd för nationella 
minoriteter (ramkonventionen) och den Europeiska stadgan om landsdels- eller 
minoritetsspråk (minoritetsspråkskonventionen). I och med ratificeringen 
erkände Sverige fem minoriteter som ska skyddas i enlighet med konven-
tionerna: sverigefinnar, judar, romer, samer och tornedalingar, och deras språk: 
finska, jiddisch, romani chib, samiska och meänkieli (tornedalsfinska). Sverige 
började driva en nationell minoritetspolitik som innebär åtgärder för att skydda 
och främja de nationella minoriteterna och minoritetsspråken. I uppsatsen ges 
en presentation av dessa minoriteter och minoritetsspråk samt en beskrivning 
av de politiska beslut som tagits. 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att beskriva hur Sveriges nya 
nationella minoritetspolitik påverkat folkbiblioteks sätt att arbeta med frågor 
som rör dessa minoriteter och minoritetsspråk. Uppsala stadsbibliotek har 
fungerat som modell. Kvalitativa intervjuer har genomförts med fyra 
bibliotekarier på Uppsala stadsbibliotek, och en med en bibliotekskonsulent på 
Länsbibliotek Uppsala.  

Resultaten visar att Sveriges minoritetspolitik ännu inte har haft någon 
direkt inverkan på Uppsala stadsbiblioteks verksamhet. Detta beror på att 
Uppalas kommunpolitiker inte prioriterat minoritetsfrågor, vilket i sin tur kan 
ha sin grund i att det uppskattas att få personer tillhörande minoriteterna bor i 
kommunen. Engagemanget från minoriteterna själva har varit lågt. Då 
bibliotekets verksamhet till viss del styrs av användarna, eftersom dessa har 
möjlighet att påverka bibliotekets bestånd via t.ex. inköpsförslag, har 
biblioteket inte genomfört några satsningar på de nationella minoriteterna. 

En intervjuundersökning med bibliotek som ligger i kommuner med högre 
minoritetspopulation har också gjorts. Inte heller på dessa folkbibliotek har den 
nya politiken fått något direkt genomslag. De bibliotek som har genomfört 
åtgärder har generellt sett gjort det eftersom minoriteten är en stor grupp i 
kommunen, och alltså inte p.g.a. den nya politiken. 
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Vidare visar undersökningen att informationsspridningen kring de 
nationella minoriteterna och minoritetsspråken har varit låg. För att 
minoritetspolitiken skall få någon effekt krävs det att information om denna 
sprids via många instanser. Folkbiblioteken kan ta ett större ansvar för den 
informationen, eftersom flera av politikens mål rör åtgärder som passar in i 
folkbibliotekens verksamhet. 
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Käll- och litteraturförteckning 

Otryckt material 
I uppsatsförfattarens ägo: 
Inspelad intervju med Bib1, Uppsala stadsbibliotek, 031216. 
Inspelad intervju med Bib2, Uppsala stadsbibliotek, 040113. 
Inspelad intervju med Bib3 och Bib4, Uppsala stadsbibliotek, 040120. 
 Uppföljning av intervju med Bib 4 via e-post, 040414. 
Inspelad intervju med Bib5, Länsbibliotek Uppsala, 040115. 
 Uppföljning av intervju med Bib 4 via e-post, 040115. 
 
E-postintervju med Jimmy Gärdemalm, Norrbottens länsbibliotek, 040115. 
E-postintervju med Harriet Lacksten, Judiska biblioteket, 040126. 
E-postintervju med Peter Sarri, samisk bibliotekskonsulent, 040210. 
E-postintervju med Fred Taikon, redaktör É Romani Glinda, 040210. 
E-postintervju med Heli Henrikson Vasara, Göteborgs stadsbibliotek, 040119. 
 
Anteckningar från telefonintervju med bibliotekarie på Huvudbiblioteket i  
 Jokkmokk, 040223. 
Anteckningar från telefonintervju med bibliotekarie på Vilhelmina 

folkbibliotek, 040225. 
Anteckningar från telefonintervju med bibliotekarie på Eskilstuna 

stadsbibliotek, 040225. 
Anteckningar från telefonintervju med bibliotekarie på Borås stadsbibliotek,  
 040224. 
Anteckningar från telefonintervju med bibliotekarie på Internationella  
 biblioteket, 040302. 
Anteckningar från telefonintervju med bibliotekarie på Tornedalens bibliotek,  
 040302. 
E-postintervju med bibliotekarie på Malmö stadsbibliotek, 040325. 
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Tryckt material 
10 argument för barn och ungdomskultur, Barn- & ungdomsgruppen i Uppsala 

kommun, 2003. 
Airola, Ulla-Maija, ”Biblioteken och sverigefinnarna”, Biblioteket mitt i 

världen. Flerspråkig biblioteksverksamhet (Lund 1998), s. 59–79. 
Barn- & Ungdomsböcker på andra språk än svenska. Statens kulturråd 

(Stockholm 2002). 
Biblioteket mitt i världen. Flerspråkig biblioteksverksamhet (Lund 1998). 
Bibliotekslag (SFS 1996:1596, omtryck 1998:1249). 
Boyd, Sally & Gadelii, Karl Erland: ”Vem tillhör talgemenskapen? Om 

jiddisch i Sverige”, Sveriges sju inhemska språk. Ett 
minoritetsspråksperspektiv, red. Kenneth Hyltenstam (Lund 1999), s. 299–
328. 

Bullard, Sharon W. ”Gypsies, Tramps and Rage: Coping with Difficult 
Patrons”, Helping the difficult library patron. New approaches to 
examining and resolving a long-standing and ongoing problem. The 
Reference Librarian 75/76 2002, s. 245–252. 

Ejendal, Barbro, Finns finska på biblioteken? Folkbibliotekens verksamhet för 
finsktalande i Sverige. Kulturrådet (Stockholm 2004). 

Elenius, Lars & Ekenberg, Stefan, Minoritetsspråk och myndighetskontakt. 
Flerspråkighet bland användare av samiska, meänkieli och finska i 
Norrbottens län efter minoritetsspråklagarnas tillkomst 2000 (Luleå 2002).  

Engman, Ingela, Erfarenheter – från arbetet med katalogen för barn- och 
ungdomsböcker på invandrarspråk och nationella minoriteters språk, 
Statens kulturråd (Stockholm 2002). 

Eriksen, Thomas Hylland, Små platser – stora frågor. En introduktion till 
socialantropologi (Nora 2000). 

Fishman, Joshua, Reversing language shift. Theoretical and Empirical 
Foundations of Assistance to Threatened Languages (Clevedon 1991). 

Fraurud, Kari & Hyltenstam, Kenneth: ”Språkkontakt och språkbevarande: 
romani i Sverige”, Sveriges sju inhemska språk. Ett minoritets-
språksperspektiv, red. Kenneth Hyltenstam (Lund 1999), s. 241–298. 

Gröndahl, Satu, ”Inledning. Från mångkulturell till mångspråkig litteratur”, 
Litteraturens gränsland. Invandrar och minoritetslitteratur i nordiskt 
perspektiv, red. Satu Gröndahl (Uppsala 2002a), s. 11–[34]. 

Gröndahl, Satu, ”Invandrar- och minoritetslitteratur i Sverige. Från 
förutsättingar till framtidsutsikter”, Litteraturens gränsland. Invandrar och 
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minoritetslitteratur i nordiskt perspektiv, red. Satu Gröndahl (Uppsala 
2002b), s. 35–[70]. 

Gröndahl, Satu, ”Minoriteter ställs mot invandrare”, i & m : invandrare & 
minoriteter 2001:3, s. 12–13. 

Gröndahl, Satu, Hellberg, Matti & Ojanen, Mika, ”Den tornedalska 
litteraturen”, Litteraturens gränsland. Invandrar och minoritetslitteratur i 
nordiskt perspektiv, red. Satu Gröndahl (Uppsala 2002), s. 130–[170]. 

Hancock, Ian, ”Gypsies in Our Libraries”, Collection building 1987:8(4), s. 
31–35. 

Henriksson Vasara, Heli, Sverigefinnar – finns dom? En rapport de svenska 
folkbibliotekens verksamhet på finska. Statens kulturråd, (Stockholm 
1992). 

Huss, Leena, ”Språklig revitalisering – ett nutidsfenomen”, 2001, 
Postskriptum. Språkliga studier till minnet av Elsie Wijk-Andersson, 
(Uppsala 2001) s. 121–129. 

Huss, Leena & Lindgren, Anna-Riitta, ”Scandinavia. The language of the 
nordic countries”, Handbook of language & ethnic identity, edited by 
Joshua A. Fishman, 1999, s. 300–318. 

Huss, Leena & Spiliopoulou Åkermark, Sia, ”Minoritetsspråkens ställning i 
Sverige”, Mänskliga rättigheter. Aktuella forskningsfrågor, red. Göran 
Gunner & Sia Spiliopoulou Åkermark (Uppsala 2001) s. 232–247. 

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

Hyltenstam, Kenneth, Stroud, Christopher & Svonni, Mikael, ”Språkbyte, 
språkbevarande, revitalisering. Samiskans ställning i svenska Sápmi”, 
Sveriges sju inhemska språk. Ett minoritetsspråksperspektiv, red. Kenneth 
Hyltenstam (Lund 1999), s. 41–97. 

Kymlicka, Will, Mångkulturellt medborgarskap, översättning Per Lennart 
Månsson (Nora 1998). 

Lag om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar 
(SFS 1999:1175). 

Lag om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och 
domstolar (SFS 1999:1176). 

Lainio, Jarmo, ”Språk, genetik och geografi – om kontinuitetsproblematiken 
och debatten om finska som minoritetsspråk”, Sveriges sju inhemska språk. 
Ett minoritetsspråksperspektiv, red. Kenneth Hyltenstam (Lund 1999), s. 
138–204. 
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Lantz, Annika, Intervjumetodik (Lund 1993). 
Litteraturens gränsland. Invandrar och minoritetslitteratur i nordiskt 

perspektiv, red. Satu Gröndahl (Uppsala 2002). 
Mediaplan för Uppsala stadsbibliotek, 2003-12.  
Minoriteternas medier. Kartläggning och analys av situationen för medier som 

främst riktar sig till invandrare och nationella minoriteter i Sverige, 
Presstödsnämnden (Stockholm 2002). 

Minoritetsspråkskonventionen, 1992, bilaga 1 till regeringspropositionen 
Nationella minoriteter i Sverige 1998/99:143, s. 88–117. 

Paulin, Anja, De nationella minoriteterna och kulturlivet, Rapport från Statens 
kulturråd 2001:4 (Stockholm 2001). 

Ramkonventionen, 1995 bilaga 2 till regeringspropositionen Nationella 
minoriteter i Sverige 1998/99:143, s. 118–135. 

Rantatalo, Erica, Samiska Meänkieli Finska. En studie av kommuner, bibliotek 
och deras informationshantering av minoritetsspråk i Norrbotten, 
Magisteruppsats i Biblioteks och informationsvetenskap, Umeå universitet. 
Uppsats nr 203, 2002. 

Regeringens proposition 1998/99:143: Nationella minoriteter i Sverige. 
Regeringskansliet. 

Regeringens proposition 2003/04:1: Budgetpropositionen för 2004. Regerings-
kansliet. 

SOU 1997:192: Steg mot en minoritetspolitik. Europarådets konvention om 
historiska minoritetsspråk. Betänkande av minoritetsspråkskommittén. 
Jordbruksdepartementet. Stockholm. 

SOU 1997:193. Steg mot en minoritetspolitik. Europarådets konvention för 
skydd av nationella minorieter. Betänkande av minoritetsspråkskommittén. 
Jordbruksdepartementet. Stockholm 

Sveriges nationella minoriteter. Att gestalta ett ursprung i barnomsorg och 
skola, Referensmaterial från skolverket (Stockholm 2003). 

Sveriges sju inhemska språk. Ett minoritetsspråksperspektiv, red. Kenneth 
Hyltenstam (Lund 1999). 

Tandefelt, Marika, Mellan två språk. En fallstudie om språkbevarande i 
Finland, (Uppsala 1988). 

Tapaninen, Maria, Folkbiblioteken och de nationella minoritetsspråken utom 
finska, PM, Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet, 2003. 

Tapaninen, Maria, ”Talböcker på många språk – en unik verksamhet”, 
Biblioteket mitt i världen. Flerspråkig biblioteksverksamhet, (Lund 1998). 
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Tuomela, Veli, ”Tvåspråkig – varför det?”, Biblioteket mitt i världen. 
Flerspråkig biblioteksverksamhet, (Lund 1998), s. 13–25. 

Unescos folkbiblioteksmanifest. Svenska Unescorådets skriftserie nummer 
2/2000. 

Weintraub, Nora, ”Fördomar”, i & m : invandrare & minoriteter 2001:3, s. 4. 

Elektroniskt publicerat material 
Barnens polarbibliotek. 
 http://www.barnenspolarbibliotek.com/indexhem.htm (040320). 
Diskriminering – en del av romers vardag. Diskrimineringsombudsmannen. 

Pressmeddelande 040316. http://www.do.se/o.o.i.s/1805 (040317). 
Eskilstuna stadsbiblioteks katalog. 
 http://opac.eskilstuna.se/pls/bookit/pkg_www_misc.print_index?in_user_i

d=opac-e- (040316). 
Finlandsinstitutet. http://www.finlandskulturinst.se/bibliotek.html (040215). 
Finskt språk- och kulturcentrum. Mälardalens högskola.  
 http://www.mdh.se/ihu/finska/ (040215). 
Fler språk – fler möjligheter. En utvärdering av modersmålstödet och 

modersmålsundervisningen 2002. Rapport till regeringen 15 maj 2002. 
Skolverket. http://www.skolverket.se/pdf/moders/huvud.pdf (040221). 

Från Päätalo till PC. Slutrapport om Pekka och biblioteken. Skrifter från 
Statens kulturråd, 2001. http://www.kur.se (040115). 

Internationella biblioteket.  
 http://www.ssb.stockholm.se/templates/OneColumn.asp?id=6687 

(040315). 
Judiska biblioteket. http://www.jf-stockholm.org/biblioteket/. (040209). 
Judisk kultur och krönika. Uppsala universitetsbibliotek 
 http://www.ub.uu.se/arv/special/judaica.cfm (040409). 
Kulturrådet. Bidrag, beviljade bidrag, nationella minoriteter. 

http://www.kur.se/ (040304). 
Kulturrådet. Pressmeddelande 03.02.27. http://www.kur.se (040102). 
Länsbibliotek Uppsala. http://www.lul.se/lb/omlb.htm (040210). 
Malmö stadsbiblioteks katalog. http://malmo.stadsbibliotek.org/. (040320). 
Myndigheten för skolutveckling. Årsredovisning 2003.  
 http://www.skolutveckling.se/om_myndigheten/pdf/Arsredovisning_2003.

klar.pdf (040221). 
NAMIS, Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet.  
 http://www.multietn.uu.se/NAMIS.html (040215). 
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Nordkalottbiblioteket. 
 http://www.overtornea.se/svenska/kulturfritid/nordkalottbiblioteket/kulturf

orskning.htm (040302). 
Norrbottens länsbiblioteks verksamhetsplan 2004. 
 http://www.norrbottenslansbibliotek.nu/pdf/Verksamhetsplan 

2004webb.pdf (040302). 
Plan för samiskt bibliotek i Sverige, 2003. 
http://www.sametinget.se/sametinget/view.cfm?oid=1490&sat=no (040105). 
Regional medieförsörjningsplan för folkbiblioteken i Uppsala län, 

Länsbibliotek Uppsala. http://www.lul.se/lb/mangkultur.htm - topp 
(040317). 

Romska biblioteket. http://www.imf-romer.com/biblioteket.htm (040102). 
Romskt kulturcentrum. Kulturförvaltningen, Stockholms stad. 
 http://www.kultur.stockholm.se/templates/PageKulturforvaltningen.asp?id

=2610 (040102). 
Romsk utställning på stadens bibliotek. Integrationsförsvaltningen, Stockholms 

stad. 
 http://www.integration.nu/minoriteter/evenemang/utstallning.htm 

(040319). 
RUF. http://www.rufs.org/ (040102). 
Sametinget. Statlig myndighet och folkvalt organ.  
 http://www.sametinget.se/sametinget/view.cfm?oid=1115&sat=no 

(040105). 
Sametinget. Bibliotek. 
 http://www.sametinget.se/sametinget/view.cfm?oid=1011 (040105). 

Stockholms stadsbiblioteks katalog. 
 http://www.opac.ssb.stockholm.se/pls/bookit/pkg_www_misc.print_index?

in_user_id=opac_e&in_password=opac_e1 (040315). 
Svenska ämnesord. http://www.kb.se/ (040309). 
Tornedalens bibliotek. 
  http://www.overtornea.se/svenska/kultur-fritid/biblioteket/ (040316). 
Tornedalens biblioteks katalog. 
 http://opac.overtornea.se/bookit/plsql/pkg_www_misc.print_index?in_user

_id=opac-thb- (040316). 
Uppsala stadsbiblioteks katalog. 
 http://bookit.uppsala.se/pls/bookit/pkg_www_misc.print_index?in_user_id

=opac-uaa- (040320). 
Utgivning av böcker på meänkieli. Norrbottens länsbibliotek. 
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 http://www.norrbottenslansbibliotek.nu/island/Me%E4nkielisammanst%E
4llning.htm (040316). 

Zigenska kulturhistoriska föreningen. http://www.zigenskhistoria.nu/ (040215). 
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Bilaga 1 

Frågor att ställa till bibliotekarier på Uppsala stadsbibliotek: 
 

1. Känner du till att finnar, tornedalsfinnar samer, romer och judar fr.o.m. år 
2000 är nationella minoriteter i Sverige, och att finska, meänkieli, samiska, 
romani och jiddish är nationella minoritetsspråk? Om ja… hur fick du reda på 
det? Via kollegor, media, vänner osv. 
2. Kommer du i kontakt med frågor som rör de nationella minoriteterna i ditt 
dagliga arbete? I så fall på vilket sätt? 
3. Anser du att frågor som rör de nationella minoriteterna är något som borde 
prioriteras på biblioteket, t.ex. vid bokinköp, service? 
4. Har biblioteket (till din kännedom) fått direktiv från politiker, chefer etc. att 
satsa på de nationella minoriteterna? 
5. Har biblioteket (till din kännedom) fått inköpsförslag från de nationella 
minoriteterna eller har de visat engagemang på annat sätt t.ex. genom ökad 
aktivitet som biblioteksbesökare, förslag på aktiviteter, med hänvisning till den 
förändrade minoritetspolitiken? 
6. Har biblioteket på något sätt uppmärksammat de nationella minoriteternas 
nya status? 
7. Har biblioteket någon policy när det gäller inköp av böcker på andra språk 
än svenska? 
8. Har biblioteket någon policy när det gäller inköp av böcker på de nationella 
minoritetsspråken? 
9. Vad skulle biblioteket kunna göra för att främja de nationella minoriteternas 
språk och kultur? 
10. Har biblioteket ett ansvar att främja de nationella minoriteternas språk och 
kultur? 
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Bilaga 2 

E-postfrågor till personer som arbetar med kultur/biblioteksfrågor rörande de 
nationella minoriteterna. 

 
1. Anser du att frågor som rör samer och samiska är något som borde 
prioriteras på folkbiblioteken i Sverige? 
2. Har företrädare för samerna (till din kännedom) gett inköpsförslag till 
folkbiblioteken eller visat engagemang på annat sätt? 
3. Anser du att folkbibliotekens bestånd generellt är tillräckligt för att 
tillgodose den samisktalande gruppen? 
4. Vad skulle folkbiblioteken kunna göra för att främja samernas språk och 
kultur? 
5. Har folkbiblioteken ett ansvar att främja samernas språk och kultur även i 
delar av landet där få talare av minoritetsspråket samiska bor? I så fall varför? 
6: Har du märkt att samerna och samiska fått ökat kulturellt/språkligt stöd efter 
att samerna blivit nationell minoritet och samiska minoritetsspråk i Sverige? På 
vilket sätt i så fall? 
7. Övriga kommentarer 
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