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1. INLEDNING  

Sverige har under historien setts som ett relativt homogent land. Detta till trots 
har landet alltid haft olika minoriteter genom historien. Nämnas kan samerna 
som ju har levt i Sverige och angränsande länder under många århundraden. 
Andra exempel på folkgrupper som har levt i Sverige som just en minoritet är 
romer, sverigefinnar, tornedalingar och judar. Gemensamt för dessa minoriteter 
är att de alla på olika sätt blivit förtryckta, diskriminerade eller haft färre 
rättigheter än majoritetsbefolkningen genom historien. Under de senaste 
decennierna har dock synen på minoriteter förändrats. I och med denna 
förändrade syn har bland annat en lag tillkommit som ska skydda dessa 
minoriteter, en lag gällande de nationella minoriteterna. Med denna uppsats vill 
jag ge en bild av de nationella minoriteterna och deras möjlighet att ta del av 
bibliotekens kulturella utbud. Jag ämnar fokusera på folkbiblioteken och deras 
utbud av tidskrifter på nämnda gruppers minoritetsspråk alternativt tidskrifter 
utgivna på svenska av  minoritetsgrupperna. 
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2. SYFTE, METOD OCH DISPOSITION 

I detta kapitel ämnar jag redogöra för syftet med uppsatsen och vilken metod 
jag använder i den undersökning som jag avser utföra. Dessutom redogörs för 
hur uppsatsen är upplagd. Slutligen innehåller detta kapitel även litteratur och 
tidigare forskning. 

Syfte 
Denna kandidatuppsats inom ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Uppsala Universitet syftar till att undersöka möjligheterna för de nationella 
minoriteterna att  ta del av tidskrifter på sina minoritetsspråk på folkbiblioteken 
i Sverige. De nationella minoriteterna i Sverige är samer, sverigefinnar, 
tornedalingar, romer och judar och minoritetsspråken är samiska, finska, 
meänkieli, romani chib och jiddisch. 

Syftet med uppsatsen är som tidigare nämnts att undersöka utbudet av 
tidskrifter på de nationella minoritetsspråken eller kopplade till de nationella 
minoritetsspråken på folkbiblioteken. Uppsatsen skall också försöka besvara 
följande frågor: 

• Hur stort utbud av tidskrifter riktade till de nationella minoriteterna 
finns det på Sveriges folkbibliotek? Finns det ett tillräckligt utbud 
av tidskrifter för alla minoritetsgrupper? 

• Har biblioteken någon speciell mediaplan utformad för de 
nationella minoriteterna och marknadsförs de aktuella tidskrifterna 
på något sätt? 

• Är det rimligt att kräva att alla folkbibliotek har de nationella 
minoritetsspråken representerade inom sitt tidskriftsutbud? 

• Är det viktigt för både minoritets- och majoritetsbefolkningen att 
tidskrifter kopplade till de nationella minoriteterna finns i 
folkbibliotekens utbud? 
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Metod  
Jag ämnar göra en beståndsundersökning inom Sveriges folkbibliotek. 
Undersökningen skall syfta till att visa på beståndet av tidskrifter kopplade till 
Sveriges nationella minoriteter. Alla Sveriges folkbibliotek kommer att ingå i 
undersökningen och de tidskrifter som ingår är É Romani Glinda (romani), 
Ruotsin Sanomat (finska), Ruotsin Suomalainen (finska), Forverts (jiddisch), 
Judisk krönika (jiddisch), Samefolket (samiska) och MET-aviisi (meänkieli)1. 
Mer om metoden kan läsas i undersökningskapitlet. Detta eftersom jag anser 
det vara av vikt att ha en genomgång av metoden i direkt anslutning till 
undersökningen. 

Efter att ha genomfört undersökningen ämnar jag sammanställa denna och 
se var man har ett bra respektive mindre bra utbud. Jag kommer då att göra 
intervjuer med utvalda bibliotek. Intervjuerna kommer att utföras på telefon, 
alternativt via e-post. Anledningen till detta är att de aktuella biblioteken 
troligtvis kommer att vara spridda geografiskt. Undersökningen kommer att 
äga rum i februari. Orsaken till att jag har valt denna tidpunkt är att jag 
förutsätter att bibliotekens prenumerationer ofta upphör respektive startas runt 
årsskiftet. De djupare intervjuerna med aktuella bibliotek kommer att äga rum 
kort därefter. 
 

Disposition 
Vad ska ingå i uppsatsen? 

• Litteratur och tidigare forskning 
• En teori som kan kopplas till uppsatsens ämne samt en genomgång 

av för uppsatsen centrala begrepp  
• De nationella minoritetsgruppernas historik 
• Framväxten av lagen om de nationella minoriteterna, samt andra 

centrala lagar och riktlinjer 
• En redogörelse av aktuella tidskrifter kopplade till de nationella 

minoriteterna, undersökning av samtliga huvudbiblioteks 

                                                           
1 Språkförklaringen inom parenteserna är ej i samtliga fall tidskriftens språk, utan visar på vilken 
språkgrupp minoriteten tillhör. 
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tidskriftsbestånd gällande dessa tidskrifter samt intervjuer med 
utvalda bibliotek 

• Analys och diskussion 

Litteratur och tidigare forskning: 

Litteratur 
 Grunden för politiken angående de nationella minoriteterna återfinns i 
propositionen Nationella minoriteter i Sverige 1998/99:143. Denna proposition 
antogs i riksdagen i december 1999. En annan aktuell källa är 
Presstödsnämndens Minoriteternas medier, som kartlägger situationen gällande 
medier riktade till invandrare och nationella minoriteter i Sverige. Vidare 
kommer jag att använda mig av Rapport från Statens kulturråd 2001:4, De 
nationella minoriteterna och kulturlivet och Statens offentliga utredningar 
1997:192-193 som är minoritetsspråkskommitténs betänkande inför Sveriges 
eventuella ratificering av Europarådets konvention gällande nationella 
minoriteter. Nämnas kan också antologin Sveriges sju inhemska språk – ett 
minoritetsspråksperspektiv där Sveriges inhemska språks situation beskrivs.  
 

Tidigare forskning 
Forskningen inom detta ämne är relativt knapphändig. Jag har redan nämnt 
Minoriteternas medier som i stort tar upp mediesituationen för Sveriges 
nationella minoriteter. År 2000 författades en uppsats inom Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Umeå Universitet kallad ”Samiska, meänkieli, 
finska, en studie av kommuner, bibliotek och deras informationshantering av 
minoritetsspråk i Norrbotten” av Erica Rantatalo. Denna uppsats behandlar 
kulturutbudet för minoritetsspråk i Norrbotten och bibliotekens sätt att 
behandla minoritetsspråken. Författaren har undersökt måldokument gällande 
kommunernas och bibliotekens verksamheter i tre utvalda kommuner för att se 
om någon medveten prioritering sker av minoritetsspråken. Slutsatsen i 
uppsatsen är att någon prioritering ej görs. Detta på grund av att politikerna ej 
prioriterat frågan och för att biblioteken har en stel organisation som tar lång 
tid att förändra.2 Uppsatsen tar bara, som titeln också skvallrar om, upp tre av 

                                                           
2 Rantatalo, Erica, 2002, ”Samiska, meänkieli, finska, en studie av kommuner, bibliotek och deras 
informationshantering av minoritetsspråk i Norrbotten”, s. 2. 

 6 



minoritetsspråken, vilket är naturligt med hänsyn till den geografiska 
avgränsningen. 
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3.  TEORI OCH BEGREPP 

I denna del av uppsatsen ämnar jag redogöra för en rad centrala begrepp som är 
viktiga för ämnet ifråga, bland annat minoritetsbegreppet, etnicitet och 
integration. Inledningsvis vill jag dock redogöra för Erving Goffmans teori om 
stigma, vilken jag anser ha betydelse för ämnet. 

Stigma 
Erving Goffmans analys av avvikande människor i Stigma, den avvikandes roll 
och identitet visar på sammanhanget mellan normerna i samhället och den 
kampsituation som avvikande människor tvingas in i. Enligt Goffman ställs 
stigmatiserade människor oavbrutet inför problemet om hur de ska bemöta 
samhällets stereotypa förväntningar. Den stigmatiserade människan har att 
välja mellan att öppet visa sitt stigma och därigenom ta risken att stöta undan 
människor han eller hon möter i vardagen eller dölja sitt stigma och därigenom 
anpassa sig till det ”normala” samhället.3

Termen stigma används dels som en benämning på egenskaper som är 
djupt  misskrediterande och dels när det gäller relationer.   

En egenskap som stigmatiserar en viss typ av individer kan verka som bekräftelse på den 
fulla grupptillhörigheten för en annan typ av individer, och egenskapen behöver således i 
och för sig varken vara misskrediterande eller positivt värderad.4

Vidare säger Goffman följande: 

Termen stigma och dess synonymer bortskymmer lätt ett dubbelt perspektiv: Tar den 
stigmatiserade individen för givet att det varigenom han skiljer sig från andra redan är 
bekant eller uppenbart, eller tar han för givet att omgivningen varken känner till saken 
eller omedelbart lägger märke till den? I det förra fallet kan vederbörandes situation kallas 
misskrediterad, i det senare misskreditabel. 

 

                                                           
3 Goffman, Erving, 1973, Stigma, den avvikandes roll och identitet, passim. 
4 Goffman, 1973, s. 13. 
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Goffman urskiljer tre typer av stigma: 

• Kroppsliga missbildningar av olika slag 

• Olika stigman på den personliga karaktären, som exempelvis psykiska 
sjukdomar, brottsbenägenhet och alkoholism 

• Stambetingade stigman, som exempelvis religion, ras och nation. Dessa 
kan överföras från generation till generation.5 

Man kan se att av dessa olika kategorier av stigman  är det den tredje typen 
som passar in gällande de nationella minoriteterna. 

Inom samtliga dessa olika typer av stigma […] återfinns samma sociologiska drag: En 
individ, som eljest lätt skulle ha accepterats i det vanliga sociala samspelet, har ett drag, 
en egenskap som inte kan undgå uppmärksamhet och som får dem av oss som möter 
honom att vända sig bort från honom och bortse från de anspråk på gemenskap med oss 
som hans övriga egenskaper i och för sig kunde ha motiverat. Han besitter ett stigma, han 
avviker på ett icke önskvärt sätt från våra förväntningar.6

Goffman kallar människor utan stigma för ”normala” och menar att de 
normalas åtgärder och  attityder gentemot människor med ett stigma är 
välmenande då detta ska vara en hjälp att lindra stigmat ifråga. Dock menar 
Goffman att de normalas syn på människor med stigma egentligen grundar sig i 
att de ej är fullt mänskliga och att de normala på grund av detta vidtar 
diskriminerande åtgärder vilket gör att stigmadrabbade människors livskvalitet 
och möjligheter reduceras.7

Vi [de normala] bygger upp en stigmateori, en ideologi för att förklara hans 
underlägsenhet och övertyga oss själva och andra om den fara han representerar, varvid vi 
stundom rationaliserar en motvilja som är baserad på andra skillnader, till exempel sociala 
klasskillnader[…]. Dessutom kan vi uppfatta hans avvärjande reaktion till sin situation 
som ett direkt uttryck för hans defekt, och sedan betrakta både defekten och reaktionen på 
den som en rättvis vedergällning för någonting han själv, hans föräldrar eller hans stam 
har gjort, och därmed som en fullgod motivering för den behandling vi utsätter honom 
för.8

                                                           
5 Goffman, 1973, s. 14. 
6 Goffman, 1973, s. 14. 
7 Goffman, 1973, s. 14. 
8 Goffman, 1973, s. 14 f. 
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En människa kan också vara i den situation att han eller hon är oberörd av 
samhällets stigmastämpel och ej lever upp till vad samhället kräver av en. Han 
eller hon avskärmar sig från samhället och slår vakt om sin 
identitetsföreställning. Den stigmatiserade känner sig fullt normalt och de 
normala är för honom de onormala. ”Han bär ett stigma, men tycks inte ta detta 
så hårt eller ångra det.”9 Exempel på människor i denna situation är zigenare 
och ortodoxa judar.10

Goffmans stigmateori visar alltså på de avvikandes kamp i samhället på 
olika sätt. De stigmatiserade råkar gång efter gång ut för situationer där de 
måste bemöta majoritetens, eller som Goffman säger, de normalas, enahanda 
förväntningar. Han visar också på att stigmatiserade människor ofta identifierar 
sig med varandra och skapar en grupptillhörighet. Detta kan sägas vara fallet 
för samtliga nationella minoritetsgrupper och för vissa av grupperna stämmer 
detta bättre, vilket ska visa sig senare i uppsatsen. 

Minoritet och majoritet 
Termerna minoritet och majoritet i befolknings- och nationshänseende syftar 
på förhållandet mellan befolkningsgrupper. Man kan prata om minoritet och 
majoritet i ett generellt perspektiv, som exempelvis att blinda utgör en 
minoritet, medan seende är i majoritet. Vidare kan man syfta på minoriteter 
respektive majoriteter inom exempelvis en stat. När man använder begreppen 
minoritet och majoritet inom ett land eller område  för begreppet ofta med sig 
en sorts maktsituation. Minoriteten är då en dominerad grupp och majoriteten 
blir den dominerande.11

Vad beträffar språkliga minoriteter kan dessa bestämmas utifrån den 
funktion och status språket har i samhället. ”En språklig minoritet föreligger 
om gruppens språk har begränsade användningsmöjligheter i samhället och 
täcker ett mindre antal funktioner och domäner.”12 Genom att möjligheterna att 
använda sitt eget språk begränsas, kommer också möjligheterna att integreras i 
statens ekonomiska och sociala system att begränsas. För att integreras måste 
minoriteterna lära sig majoritetsspråket, vilket medför en tvåspråkighet.13

 

 
                                                           
9 Goffman, 1973, s. 15. 
10 Goffman, 1973, s. 15. 
11 Hyltenstam Kenneth & Christopher Stroud, 1991, Språkbyte och språkbevarande, om samiskan och 
andra minoritetsspråk, s. 21. 
12 Hyltenstam & Stroud, 1991, s. 21 f. 
13 Hyltenstam & Stroud, 1991, s. 22. 
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Termen minoriteter omfattar, enligt Världskommissionen för kultur 
och utveckling, fyra skilda kategorier av grupper: 

• Ursprungs- eller urbefolkning, vilkas ursprung kan spåras till de 
urinvånare i ett land som har en speciell relation till sina landområden 
samt en uttalad känsla för ägandeskap av det som de betraktar som sitt 
land 

• Territoriella minoriteter, grupper med en lång kulturtradition som har 
levt i nationer där det finns många minoriteter, som i måna av länderna 
i Europa och Nordamerika 

• Icke-territoriella minoriteter som nomader, grupper utan något särskilt 
band till ett visst territorium 

• Immigranter som i det samhälle de lever i gärna vill presentera sin 
kulturella och religiösa närvaro som kollektiv14 

Varför har man valt ut just dessa grupper? Motiveringen lyder som följer: 

De tillhör etniska, religiösa eller språkbaserade minoritetsgrupper med uttalad 
samhörighet som till antalet i förhållande till resten av befolkningen har en icke 
dominerande ställning. Samtliga har funnits i Sverige under en längre tid och flertalet 
identifierar sig med den grupp de tillhör. Många arbetar dessutom aktivt i sina egna 
organisationer för att bevara gruppens särart.15

Minoritet är ett centralt begrepp i denna uppsats, vilket redan visats och också 
kommer att visas senare. Alla grupperna som tas upp har klassats som 
minoriteter, med tillägget nationell. 

Integration 
Thomas Hylland Eriksen urskiljer två olika betydelser av begreppet 
integration: 

                                                           
14 Vår skapande mångfald, 1997,  s. 75. 
15 Nationella minoriteter i Sverige, 1999, s. 32. 
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Dels som en synonym med assimilation, som innebär att medlemmar inom minoritet 
”mister sin självidentifikation med gruppen och blir medlemmar av majoriteten.”16 
Exempel på sådan form av integration är samer i Norge som över tiden blivit norrmän 
utan att man flyttat runt.17  

Vidare kan begreppet integration innebära att ”minoriteten anpassar sig till 
majoriteten utan att ge upp sin kulturella eller etniska tillhörighet”.18 Hylland 
Eriksen menar att man kan tala om olika grader av integration. Vissa 
minoriteter är fullt anpassade till landets majoritet, vilket dock inte innebär att 
de tappar sin ursprungsidentitet.19

Båda dessa betydelser av begreppet integration kan appliceras på våra 
nationella minoriteter. I varje minoritet finns exempel på människor som har 
varit tvungna att överge sin kultur till förmån för majoritetens, endera historiskt 
sett eller i modern tid. På samma sätt har även minoriteterna, främst på senare 
år, haft möjlighet att anpassa sig till majoritetsbefolkningens samhälle utan att 
därför överge sin kultur. 

Urbefolkning 
Inom antropologi förklaras termen urbefolkning med ”en icke-dominerande 
ursprunglig befolkningsgrupp i ett visst område.”20 Urbefolkningar är ej 
statsbärande folk och de har alltid en koppling till ett icke-industriellt 
produktionssätt.21 ”Det betyder inte att medlemmar av ursprungsbefolkningar 
aldrig deltar i regeringar eller arbetar i fabriker, utan att de representerar ett sätt 
att leva som gör dem särskilt sårbara i mötet med moderniteten och 
nationalstaten; en nationalstat som de endast delvis är integrerade i.”22

Begreppet urbefolkning kan i denna uppsats appliceras på 
tornedalsfinnarna och samerna, vilka har klassats som just urbefolkningar. 

                                                           
16 Eriksen, Thomas Hylland, 1993, Kulturterrorismen, en uppgörelse med tanken om kulturell renhet 
s. 64. 
17 Eriksen, 1993, s. 64. 
18 Eriksen, 1993 s. 64. 
19 Eriksen, 1993, s. 64. 
20 Eriksen, Thomas Hylland, 2000, Små platser – stora frågor, en introduktion till socialantropologi, 
s. 317. 
21 Eriksen, 2000, s. 317. 
22 Eriksen, 2000, s. 317. 
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Etnicitet 
Etnicitet likställs ofta med minoritet. Dock finns inget absolut samband mellan 
begreppen. En befolkningsmajoritet kan uppfylla många av de kriterier som 
uppställs inom begreppet etnicitet. Likställelsen grundar sig i att 
minoritetsgrupper oftare än majoritetsgrupper framhäver sina etniska 
kännetecken. Dessa etniska kännetecken är något som individerna föds in i, 
och är alltså ej valbara.23  Etnicitet kan, mycket förenklat, definieras som följer: 
”en känsla av gruppsamhörighet som baseras på gemensamma karakteristika 
som t ex språk, ras och religion.”24 Mer exakt kan man också ange ett antal 
kännetecken som kan relateras till etnicitet, som exempelvis gemensamt 
ursprung, gemensam kultur, gruppsammanhållning, och endogami (giftermål 
inom gruppen).25 Även här kan man se att se att de nationella minoriteterna har 
en koppling till det aktuella begreppet. Samtliga våra nationella 
minoritetsgrupper har en etnisk profil och vissa av grupperna har en tydligare 
etnisk profil. Nämnas kan romerna som ofta använder sig av klädsel som 
kännetecken. Detta kan även sägas gälla samerna, som framhäver sin kultur 
genom bland annat klädsel, vilket också Phebe Fjellström nämner när denne 
visar på de olika etniska instrument som en icke-renägande same kan ta i bruk 
för att behålla sin samiska identitet. Vidare nämns också språket, kosten, 
sameföreningar och slöjden som viktiga identitetsfaktorer.26 Det bör dock 
nämnas att så inte är fallet för grupperna som helhet, men att delar av dom 
framhäver sin etniska identitet och kultur på olika sätt torde vara tydligt. 

Assimilering 
Milton Gordon har presenterat en fyra fasers assimilationsmodell: 

• Kulturell assimilation. Majoritetsgruppens seder och bruk anammas av 
minoritetsgrupperna vilket leder till att de sistnämnda anpassar sig till 
majoritetsgruppernas kultur på olika sätt. 

• Giftermålsassimilation. Minoritetsgrupperna assimileras  genom 
giftermål med majoritetskulturens medlemmar. 

                                                           
23 Hyltenstam & Stroud, 1991, s. 23. 
24 Hyltenstam & Stroud, 1991, s. 23. 
25 Hyltenstam & Stroud, 1991, s. 23. 
26 Fjelltström, Phebe, 1985, Samernas samhälle i tradition och nutid, s. 452. 
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• Strukturell assimilation innebär att minoritetsgruppernas medlemmar 
assimileras in i samhällets centrala organisationer. 

• Civil assimilation innebär att det ej finns några allvarligare 
värderingskonflikter mellan minoritet och majoritet.27 

Enligt Hans-Ingvar Roth har den Sveriges syn på minoriteter gått ut på att man 
förespråkat assimilering. Ideologin var olika tydlig för olika grupper. Roth 
nämner som exempel Tornedalen och den språkpolitik som fördes där. 
Exempelvis fick finsktalande skolbarn ej använda sitt modersmål på 
skolgårdarna fram till 1957. Han nämner också romerna som ”betraktades som 
en socialt eftersatt grupp som skulle assimileras in i det svenska samhället”.28 I 
slutet av 60-talet började en förändring i synen på minoriteter skönjas. 
Politiken vände till att bli mer kulturpluralistisk och mångfalden började ses 
som berikande för samhället. Assimilering har efter detta fått en nästintill 
negativ klang.29 Den svenska staten har fört en assimilationspolitik gentemot 
våra nationella minoriteter. Somliga grupper har införlivats i en 
assimilationspolitik mer än andra vilket visas senare i uppsatsen. 

                                                           
27 Roth, Hans Ingvar, 1996, Mångfaldens gränser, s.16 f. 
28 Roth, 1996, s. 19. 
29 Roth, 1996, s. 19. 
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4. NATIONELLA MINORITETER 

Under denna rubrik ges en redogörelse för Sveriges nationella minoriteter 
innefattande deras historia, en kort språklig genomgång och en blick på deras 
mediasituation. Man räknar med att det i Europa finns ett fyrtiotal nationella 
minoriteter och ungefär 40 miljoner människor tillhör någon av dessa 
minoritetsgrupper.30 Den svenska statens, och för den delen även andra länders, 
syn på minoriteter, har denna förändrats över tid. Enligt Marku Peura kan man 
uppföra en skala där man ser vad staten vill uppnå gällande sin relation till 
minoriteter: 
Folkmord - Tvångsassimilering  - Likgiltighet  -  Stöd  -  Aktivt skydd31

Sveriges nationella minoriteter 

Judar 

Folket 
Antalet judar i Sverige beräknas vara cirka 17 000 varav ungefär 5 000 pratar 
jiddisch. Judarnas ankomst till Sverige har skett i vågor. Först invandrade de 
från Centraleuropa runt 1770-talet. Senare kom en invandringsvåg från 
Östeuropa i början av 1800-talet. Under och efter andra världskriget uppstod 
också en judisk invandring till Sverige. Efter Berlinmurens fall och Östeuropas 
öppnande har en våg av judiska flyktingar kommit, främst på grund av 
antisemitism i de forna östländerna.32 Den judiska befolkningen och språket 
jiddisch har med andra ord funnits i Sverige i över tvåhundra år i Sverige. 

På 1770-talet kom, som tidigare nämnts, de första judarna till Sverige. 
Aaron Isaac från Mecklenburg brukar nämnas som ”Sveriges första jude”33. 
Han anlände till Stockholm år 1774 och ett år senare fick han tillsammans med 
                                                           
30 De nationella minoriteterna och kulturlivet, 2001, s. 7. 
31 Peura, Markku, 1994, ”Uppkomsten av en etnisk minoritet, sverigefinnarnas mobilisering och 
motstånd, s. 11. 
32 De nationella minoriteterna och kulturlivet. 2001, s. 19 f. 
33 Boyd, Sally & Karl, Erland Gadelli, 1999, ”Vem tillhör talgemenskapen”, s. 312. 
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ett antal andra judar tillåtelse av Gustav III att permanent bosätta sig i staden. 
Isaac fick också tillstånd att kalla till sig släkt och vänner från sin förra 
hemstad och de blev så pass många att man bildade Stockholms judiska 
församling 1775. Några år senare etablerade sig den judiska befolkningen även 
på västkusten, först på Marstrand och senare i Göteborg.34 Strax därefter 
började man införa restriktioner för judarna i Sverige; 

År 1782 utfärdades det första ”judereglementet” i Sverige, vilket bl.a.  begränsade 
judarnas bosättningsorter och angav vilka yrken de fick ägna sig åt. Detta reglemente 
avskaffades 1838, men judarna förbjöds fortfarande att äga mark. De uteslöts också från 
fattigvården […]. Bosättningsmöjligheterna inskränktes till Stockholm, Göteborg, 
Norrköping och Karlskrona.35

1870 fick judarna tillträde till alla statliga ämbeten och därmed ökade deras 
rättigheter något. Detta sammanföll med judarnas andra invandringsperiod, 
denna gång från Östeuropa, främst Litauen och Polen. De judar som nu 
invandrade till Sverige var mindre reformvänliga och mer ortodoxa än de redan 
i Sverige bosatta judarna. De bosatte sig i städer som redan var befolkade av 
judar, men etablerade sig också i exempelvis Malmö och Lund. De kom att 
flytta till arbetarstadsdelarna i de olika städerna och i viss mån umgicks de just 
med arbetarna. Dock behöll man sina judiska traditioner, främst på grund av att 
de levde åtskilda från samhället i övrigt.36

Nästa våg av judiska flyktingar skedde egentligen i två etapper, dels före 
och under andra världskriget och dels efter kriget. I samband med den 
tilltagande nazistiska förföljelsen av judar i Tyskland på 1930-talet flydde 
judarna landet. Inledningsvis kom få judar till Sverige på grund av att landet 
hade en flyktingpolitik som var mycket restriktiv. 1933 fick 3 000 judar 
invandringstillstånd och 500 judiska barn fick möjlighet att komma till svenska 
familjer och gruppboenden. De judar som kom till Sverige under denna period 
var främst tysktalande. När kriget slutade kom ungefär 10 000 överlevande 
judar från koncentrationslägren till Sverige. Denna grupp var företrädesvis 
jiddischtalande vilket gjorde att språket fick ett uppsving i Sverige. Av dessa 
10 000 judar stannade ungefär en tredjedel i Sverige. De övriga flyttade till 
USA eller Palestina. De som stannade återupptog det judiska församlingslivet i 
Sverige.37

                                                           
34 Boyd & Gadelli, 1999, s. 312. 
35 Boyd & Gadelli, 1999, s. 312 f. 
36 Boyd & Gadelli, 1999, s. 313. 
37 Boyd & Gadelli, 1999, s. 313 f. 
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På 1950- och 60-talen invandrade judar till bland annat Sverige efter 
förföljelser i Östeuropa. Ungefär 600 ungerska judar anlände till Sverige efter 
Sovjetunionens inmarsch i Ungern och ett mindre antal tjeckiska judar kom till 
Sverige efter inmarschen i Tjeckoslovakien. Även polska judar kom till 
Sverige under denna tid. I början av 90-talet kom ett antal ryska judar till 
Sverige. Samtliga dessa grupper talade respektive lands hemspråk, men 
använde jiddisch i viss utsträckning.38

Sammanfattningsvis kan man säga att judarna under den första fasen av  
invandringen till Sverige, runt 1800-talet, utsattes för en viss förföljelse och 
vissa restriktioner, men att dessa med tiden lättade. Dock fanns restriktioner 
kvar ända fram till 1950-talet. Det var först då man fick fullständig 
religionsfrihet i Sverige.39

 

Språket 
Jiddisch är ett komplicerat språk med inslag från flera olika språkgrupper och 
språket har också olika variationer influerade av skilda språk. Judarnas sociala 
historia kan uttolkas i språket jiddisch. Allt eftersom judarnas liv har förändrats 
har nya språkinfluenser lagts till. Språket kan förklaras som följer; ”Jiddisch är 
ett germanskbaserat språk som integrerat hebreiska/arameiska, romanska m fl 
ingredienser till en unik helhet.”40  

Mediesituation 
Enligt Presstödsnämndens utredning 2002 är judarna väl integrerade i det 
svenska samhället. I huvudsak lever de privat enligt judiska traditioner, men 
”rör sig som vilka svenskar som helst i yrkes- och samhällslivet”.41 Den 
judiska minoritetsbefolkningen har enligt utredningen ofta goda 
utbildningsmöjligheter och goda organisatoriska förutsättningar. 
Presstödsnämnden ser därför inget behov av att staten skall påbörja några nya 
medier för judar på svenska eller jiddisch.42

                                                           
38 Boyd & Gadelli, 1999, s. 314. 
39 Boyd & Gadelli, 1999, s. 313. 
40 Boyd & Gadelli, 1999,  s. 306. 
41 Minoriteternas medier. kartläggning och analys av situationen för medier som främst riktar sig till 
invandrare och nationella minoriteter i Sverige. (Stockholm ElandersGotab, 2002), s. 25 
42 Minoriteternas medier 2002, s. 25. 
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Romer 

Folket 

Romerna utgör av flera skäl ett särfall bland Europas många styvbarn. De är det i särklass 
största folket utan en modernation och de är utspridda över hela kontinenten. Med få 
undantag utgör de en tredjevärldsnation i Europa, men de är också utspridda över hela 
klotet och återfinns på så vitt skilda ställen som Kina, Filippinerna, Västindien och till och 
med på Hawaii.43

Romerna har något av en mytisk bakgrund. Bland många myter finns de med 
bibliskt ursprung där romerna sägs härstamma från Noa eller från Abraham och 
Sara.44 Ursprungligen tros romerna härstamma från Indien. Runt 1200-talet 
flyttade de sig västerut mot Balkan och Östeuropa och senare vidare ut i 
Europa.45 I början behandlades romerna välvilligt, bland annat för att de under 
en tid när religionen stod på sin topp kallade sig för pilgrimer. Dock ändrades 
detta synsätt snart. ”Deras levnadssätt kom snart att uppfattas som en 
kontinuerlig provokation av en bofast, jordbunden, hårt arbetande och 
gudfruktig bondebefolkning”46 Exempel på det negativa synsättet på romerna 
är att det i Sverige utfärdades en riksomfattande förordning angående romerna 
år 1637. Denna förordning kan kopplas till ett öppet brev som Kristian IV 
utfärdade för Norge och Danmark år 1589 och som var en plan på utrotning. 
”Männen skulle hängas utan dom och rannsakan varhelst de i riket påträffades 
och kvinnor och barn skulle utdrivas.”47 Dock fick denna förordning ingen 
större effekt och fem år senare skrevs förordningen om så att den blev mjukare. 
Nu skulle endast romer som ”befunnits skyldiga till stöld eller andra brott […] 
straffas till livet. Övriga skulle köras från län till län tills de helt utdrivits ur 
riket”48 En lag som inte heller den blev speciellt effektiv.  

.Exempel på mer moderna övergrepp är förföljelsen av romer före och 
under andra världskriget av nazisterna. Under denna tid dödades över 200 000 
romer.49 Sett till gruppens storlek var det betydligt större del romer än judar 
som mördades under den nazistiska regimen.50 Men de rasistiska och 
rasfientliga strömningarna under denna tid fanns också i andra länder. I Sverige 

                                                           
43 Karlsson, Ingmar, 2003, Europas styvbarn, minoritetsfolk utan egen stat, s. 229. 
44 Karlsson, 2003, s. 231. 
45 De nationella minoriteterna och kulturlivet, 2002,  s. 26. 
46 Det mångkulturella Sverige, en handbok om etniska grupper och minoriteter, 1988, s. 484. 
47 Det mångkulturella Sverige, 1988, s. 484. 
48 Det mångkulturella Sverige, 1988, s. 484. 
49 Det mångkulturella Sverige, 1988, s. 485. 
50 Minoriteternas medier, 2002, s. 26. 
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skrevs en artikel i tidskriften Volk und Rasse av rasbiologen Bertil Lundman 
där man kunde läsa att: 

[M]er än en tredjedel av befolkningen i vissa delar av Sverige hade zigenarblod i sina 
ådror. De hade ett sämre sexualliv och var fattigare. Lundman hade också noterat 
otillfredsställande framsteg bland dem av sina elever som plågades av detta  zigenarblod. 
Han ansåg dock att det var för sent att göra något åt problemet, eftersom svenskarna var 
av så blandad ras. Det bästa vore att regeringen lät sterilisera alla människor som befann 
sig längst ner på den sociala rangskalan. Det skulle uppmuntra  renare folk att inte gifta in 
sig i den blandade gruppen.51

Språket 
Romernas (eller zigenare som gruppen för något decennium sedan kallades i 
Sverige), språk kallas romani chib. Detta är den officiella benämningen i lagen 
om minoriteters rättigheter. Andra benämningar som förekommer är romanés 
eller romani. Språket består av flera olika former som är så olika att de inte kan 
förstås sinsemellan.52 Dock har det uppstått ett projekt av det i Finland bildade 
Internationella romska författarförbundet53 tillsammans med ett antal andra 
romska institutioner, där man bland ungefär 60 romska varieteter försöker 
vaska fram ett gemensamt romskt språk som kan utvecklas till ett skriftspråk.54  

Mediesituation 
Enligt Presstödsnämnden skulle medier på romani-chib vara viktiga för 
romerna både i Sverige och i Europa i övrigt. Presstödsnämnden framhåller 
speciellt vikten av en etablerad tidning med syfte att såväl förmedla nyheter 
inom romernas område som att sprida information om kulturella händelser. En 
tidning skulle också vara viktigt som ett debattforum för den romska 
minoriteten.  

Romers försök att starta tidningar eller andra medier i Sverige eller internationellt bör ses 
som viktiga steg i en positiv utveckling för gruppen. Om medierna produceras på svenska 
kan de också få stor betydelse för svenskars förståelse och intresse för romernas liv och 
kultur.55

                                                           
51 Det mångkulturella Sverige, 1988, s. 485. 
52 Minoriteternas medier, 2002, s. 26. 
53 IRWA, International Romani Writers Association 
54 Tornborg, Rita ”Historien om folket som har språket som hemland”, (Svenska Dagbladet 2003-06-11) 
s. 6 spalt 1.  
55 Minoriteternas medier, 2002, s. 28. 
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Tornedalsfinnar 

Folket 
Området kring Torne älv har bebotts av finsktalande människor sedan före 
medeltiden. Regionen har också varit en viktig knutpunkt vad gäller handel, 
vilket gjort att området haft en prägel av flerspråkighet. När Sverige förlorade 
Finland till Ryssland under kriget 1808 till 1809 drogs gränserna om och 
delade då Tornedalen i två områden. Från mitten av 1870-talet genomförde den 
svenska staten en språkpolitik som syftade till att försvenska kulturen och 
språket i Tornedalen. Trots detta försök till nationalistisk utveckling i området 
har språket lyckats leva vidare, men inflytandet från svenskan har gjort att 
tornedalsfinskan eller meänkieli (som betyder vårt språk) fått en egen 
särprägel.56

Språket 
Tornedalsfinskan tillhör gruppen östersjöfinska språk inom de finsk-ugriska 
språken. Andra språk som tillhör denna grupp är bland annat estniskan, 
karelskan och liviskan. Tornedalsfinskan är en finsk dialekt som historiskt sett 
har talats runt omkring båda sidor av Torne älv. Meänkieli innefattar egentligen 
både tornedalsfinska och gällivarefinska och dessa språk skiljer sig allt mer 
från finskan.57  

Norra delarna av Sverige har sedan lång tid varit bebodda av finskspråkiga 
människor. Dock dröjde det länge tills man fastställde att man hade att göra 
med två språk. Beslutet om att meänkieli ska ses som ett eget språk och som ett 
minoritetsspråk grundade sig bland annat på Kenneth Hyltenstams analys i 
Språkbyte och språkbevarande där han menar att tornedalsfinskan skiljer sig i 
så hög grad från finskan att det ej kan ses som en dialekt utan istället måste 
klassas som ett eget språk, meänkieli.58

Mediesituation 
Det ges ut några skrifter på tornedalsfinnarnas minoritetsspråk, meänkieli, 
varav MET-aviisi är den mest utbredda. Radio och TV har också nyligen startat 
sändningar. Vidare skrivs en del artiklar i Haparandabladet på meänkieli. 
Tornedalsfinnarna har i likhet med flera andra nationella minoriteter brist på 
journalister vilket gör att svårigheter uppstår i utvecklingen av medierna.59

                                                           
56 Hyltenstam, Kenneth, 1999, ”Begreppens språk och dialekt, om meänkielis utveckling till ett eget 
språk” s. 98 f. 
57 Wande, Erling, 1997, ”Anteckningar om tornedalsfinskans historia”, s. 116 f. 
58 Minoriteternas medier, 2002, s. 36 f. 
59 Minoriteternas medier, 2002, s. 37. 
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Samer 

Folket 
Man brukar beräkna den samiska populationen till mellan 60 000 och 100 000 
varav cirka 20 000 bor i Sverige. Samerna är utspridda i ett stråk över de norra 
delarna av Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Den största andelen samer, 
ungefär hälften, bor i Norge”.60 Vem som egentligen är same är omtvistat, men 
den vanligaste definitionen man stöter på lyder ungefär som följer: ”Med en 
same avser man en person som anser sig vara same, förutsatt att han själv eller 
någon av hans föräldrar eller far- eller morföräldrar har lärt sig samiska som 
sitt förstaspråk”.61  

Sveriges så kallade lappmarker började koloniseras i mindre skala redan i 
slutet av 1600-talet genom att man började utvinna mineraler i området, men 
den stora kolonisationen skedde i slutet av 1800-talet. Till följd av nybyggarnas 
ankomst till lappmarkerna trängdes samerna undan från sina ursprungliga 
områden och de fick flytta renflockarna allt längre upp mot fjällen. Nu började 
också synen på och den politiska tonen mot samerna hårdna allt mer. ”Statliga 
argument om samiska rättigheter ändrades till rasbiologiskt underbyggda 
argument om allmosor till en lägre stående ras.”62 Den svenska samepolitiken 
gick ut på att vissa samer skulle assimileras in i det svenska samhället medan 
andra skulle fortsätta vara renskötare. Därigenom skapades två grupper samer. 
Den renskötande gruppen kom att erkännas vissa rättigheter medan samer utan 
renskötande koppling ej erhöll några rättigheter och kom inte längre att 
betraktas som samer. Denna föreställning brukar benämnas ”lapp ska vara 
lapp”.63

   

Språket 
Samiskan är ett finsk-ugriskt språk som är uppdelat på en mängd dialekter som 
ibland kan vara oförståeliga sinsemellan. Man tror att samiskan utvecklades 
mellan år 1000 f.Kr. och 700 e.Kr. Dialekter som ligger nära varandra 
geografiskt förstår varandra bättre än då de ligger långt från varandra. 
Samiskan var dominant som språk i de samiska områdena ända fram till i 
början av 1800-talet. När nybyggarna började kolonisera områdena trängdes 

                                                           
60 Elenius, Lars, 2002, Minoritetsspråk och myndighetskontakt, flerspråkighet bland användare av 
samiska, meänkieli och finska i Norrbottens län efter minoritetsspråkslagarnas tillkomst 2000, s. 15. 
61 Hyvärinen, Heikki, J, 1995, ”Samernas språkliga rättigheter, en nordisk jämförelse”, s. 43. 
62 Elenius, Lars, 2002, s. 16. 
63 Elenius, Lars, 2002, s. 16. 
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dock samiskan tillbaka och svenskan blev det största språket, såväl i det 
offentliga livet som i hemmet.64

Samiskan består av tre huvudgrupper, vardera innefattande flera varieteter: 

• sydsamiska (sydsamiska och umesamiska) 

• centralsamiska (arjeplogssamiska, lulesamiska och nordsamiska) 

• östsamiska (enaresamiska, skoltsamiska, kildinsamiska och 
tersamiska)65 

Nordsamiskan talas av ungefär 17 000 människor i Norden och är därmed den 
största varianten av samiska. Flera av de andra varianterna av samiska är 
mycket små. Som exempel kan nämnas tersamiska som talas av ungefär 20 
personer totalt.66

Mediesituationen 
Samerna har medierepresenation inom TV, radio och tidskrifter. Bland 
tidskrifter är det Samefolket som är störst. Den ges ut månadsvis och mestadels 
på svenska (Samefolket beskrivs utförligare nedan). Det finns en mer kritisk 
tidning kallad Sami Nourra som håller hög kvalitet. Den ges också ut på 
svenska men har en liten upplaga och anses därför ej ha någon betydelse i det 
samiska samhället. Det finns också lokala svenska tidningar som tar upp det 
samiska samhället. Upplagorna för de samiska tidningarna och tidskrifterna är 
förhållandevis små, men enligt Presstödsnämndens undersökning läses de av 
betydligt fler människor än prenumerationssiffrorna visar. Orsaken till detta är 
bland annat att tidningen läses på bibliotek och genom att exemplar cirkulerar 
mellan hushållen.67  

Presstödsnämnden menar att det i det samiska samhället och för 
befolkningen är viktigt att medierna kan spegla deras samhälls- och kulturliv 
och utveckla språket. Medierna skall också kunna granska de samiska organen 
innefattande Sametinget, svenska myndigheters och den svenska statens 
uppträdande gentemot samerna. ”Det är av stor betydelse för utvecklingen av 

                                                           
64 Steg mot en minoritetspolitik: betänkande. Europarådets konvention om historiska minoritetsspråk, 
1997, s. 116. 
65 Steg mot en minoritetspolitik: betänkande. Europarådets konvention om historiska minoritetsspråk, 
1997, s. 43. 
66 Steg mot en minoritetspolitik: betänkande. Europarådets konvention om historiska minoritetsspråk, 
1997, s. 44. 
67 Elenius, Lars, 2002, s. 31 
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det samiska självbestämmandet och den interna demokratin att medierna 
förmår fylla dessa funktioner.”68

Presstödsnämnden anser vidare att de samiska medierna i nuläget har 
alltför små resurser för att klara ovanstående uppgifter. Bland annat saknas 
journalistisk kompetens på grund av att allt för få samiska journalister utbildas. 
Ett annat hinder är språket. Samiskan är som tidigare nämnts inget enhetligt 
språk. Det finns ingen variant som talas och förstås av alla samer.69

 Presstödsnämndens slutsatser är att de nuvarande samiska medierna ej 
förmår leva upp till de behov som finns i det samiska samhället. Det saknas 
bland annat en samisk nyhetstidning som ”kan spegla och kritiskt granska det 
samiska samhället och Sametinget”.70 Vidare menar man också att medier på 
samiska har en viktig roll, men att det på samma gång ej är möjligt att utveckla 
samernas demokrati när inte alla kan ta del av informationen och nyheterna. 
Mindre än hälften av samerna pratar samiska vilket gör att debatt och nyheter 
bör föras på eller textas till svenska.71

Sverigefinnar 

Folket 
Den största nationella minoritetsgruppen i Sverige är sverigefinnarna med 
ungefär 450 000 medlemmar. Sverige har haft finsktalande befolkning under 
lång tid och på många olika håll i landet beroende på olika vågor av invandring 
från Finland.72 På samma gång har också Finland haft en stor andel 
svensktalande befolkning. I Sverige har finsktalande människor bland annat 
bosatt sig i Värmland, Tornedalen, Roslagen och Stockholm. På en del platser, 
exempelvis Norrbotten och Mälardalen, har det finska språket levt kvar bland 
befolkningen, medan det på andra håll har dött ut allt eftersom åren gått.73  

Vid tiden kring andra världskriget emigrerade också många finnar till 
Sverige. Dels under andra världskriget då finska krigsbarn kom till Sverige, 
dels efter kriget då arbetslösheten i Finland var stor. Under 80-talet var bristen 
på arbetskraft inom sjukvården i Sverige påtaglig, vilket gjorde att många 
finska sjuksköterskor invandrade till Sverige. De bosatte sig oftast i Göteborg, 
Stockholm och på bruksorter i södra och mellersta Sverige.74

                                                           
68 Elenius, Lars, 2002, s. 32. 
69 Minoriteternas medier, 2002, s. 32. 
70 Minoriteternas medier, 2002, s. 32. 
71 Minoriteternas medier, 2002, s. 32 f. 
72 De nationella minoriteterna och kulturlivet, 2001, s. 38. 
73 Minoriteternas medier, 2002, s. 33. 
74 Minoriteternas medier, 2002, s. 34. 
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De finska arbetarna rekryterades ofta från sin hemort i Finland. De levde 
oftast i den finska glesbygden och när de kom till Sverige började de på jobbet 
från dag ett, vilket gjorde att många inte lärde sig svenska. Finnarna isolerades 
i bostäder, som uppfördes av arbetsgivarna, tillsammans med människor från 
samma land.75  

Finländarna är som tidigare nämnts Sveriges största minoritetsgrupp, vilket 
gör att behovet av service på finska är stort. Många sverigefinnar börjar bli 
gamla och behöver social service på sitt modersmål, även om man också är 
svenskspråkig. Organisationsmässigt är sverigefinnar en stark grupp. De har 
varit aktiva gällande organisationslivet och i kraven gentemot institutioner.76

Språket 
Fram till 1809 var Finland en del av Sverige, vilket gör att finska som språk 
under 600 år varit mer eller mindre utbrett i Sverige. Det skedde en 
regelbunden rörlighet mellan nuvarande Sverige och Finland vilket gjorde att 
finsktalande människor under hela tidsperioden av gemensamt land fanns 
representerade i nuvarande Sverige.77

Mediesituationen 
Sverigefinnarnas mediesituation har under lång tid varit stark och bred. Bland 
annat lyckades gruppen tidigt få sina behov gällande radio- och TV-sändningar 
tillgodosedda. Man har även haft en bra sits på grund av närheten till sitt 
hemland. Det har varit enkelt att få hem tidningar och tidskrifter från Finland 
och finska TV-kanaler kan ses över hela Sverige via kabel- och satellitkanaler. 
Vad gäller tidskrifter utgivna i Sverige finns bland annat Ruotsin Sanomat 
(tidigare Viikkoviesti). Dessutom finns ett stort utbud av lokala tidningar och 
nyhetsblad.78

Presstödsnämnden slutsatser gällande mediesituationen för sverigefinnar är 
att utbudet är stort. Dock menar man att det är särskilt viktigt att se till de 
tidskrifter och tidningar som är utgivna i Sverige, på grund av att de speglar 
sverigefinnarnas situation och kultur i landet. Därför bör presstödet anpassas 
utifrån detta.  

 
 
 

                                                           
75 Minoriteternas medier, 2002, s. 34. 
76 Minoriteternas medier, 2002, s. 34. 
77 Minoriteternas medier, 2002, s. 34. 
78 Minoriteternas medier, 2002, s. 34 f. 
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Översikt av befolkning och språk 
I tabellen nedan kan man se de olika befolkningsgruppernas storlek samt hur 
många som pratar deras språk: 
 
Befolkningsgruppernas storlek samt språkanvändare 

 Judar Romer Tornedalsfinnar Samer Sverigefinnar 

Befolknings- 
antal 

17 000 20 – 25  000 50 000 20 000 450 000 

Språk- 
användare 

5 000 15 000 40 000 9 000 225 000 

Källa: Nationella minoriteter, Minoriteternas medier, s. 16. 
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5. LAGAR, RIKTLINJER OCH SKYDD 

I detta kapitel ämnar jag redogöra för de lagar, riktlinjer och skydd som kan 
kopplas till Sveriges nationella minoriteter och deras kulturliv. Jag ger en redo-
görelse för en del av bibliotekslagen och de kulturpolitiska målen som är aktu-
ella. Därefter redogörs för minoritetsspråkslagarna utredningen om  huruvida 
Sverige skulle ratificera dessa lagar, som minoritetsspråkskonventionen 
utförde1997. Inledningsvis ges dock en historisk bakgrund gällande tillkomsten 
av skyddet för de nationella minoriteterna. 

Historisk bakgrund 
Runt om i Europa, och även i Sverige, har synen på ländernas ursprungliga 
minoriteter förändrats över tid. Från mitten av 1800-talet och framåt var den 
nationalistiska ideologin rådande. Länderna tog ingen hänsyn till att det inom 
gränserna fanns människor från olika befolkningsgrupper som pratade olika 
språk och som hade olika kulturell och historisk bakgrund. Dessutom 
förenklades inte frågan av att ländernas gränser över tid drogs om vilket gjorde 
att vissa befolkningsgrupper ej kunde bindas till ett specifikt geografiskt 
område. Istället för att ta hänsyn till de kulturella och nationella minoriteterna 
inom ländernas gränser  framhävde den nationalistiska ideologin idealbilden 
Ett land, ett folk, ett språk.79

I modern tid har Sverige fört en assimileringspolitik när det gäller bemö-
tandet av invandrare och minoriteter. Detta var huvudinriktningen i minoritets-
politiken ända fram till år 1975. Då antogs en ny politik i riksdagen och målet 
för framtiden var nu etnisk pluralism. Samtidigt tog man avstånd från den poli-
tik som dittills förts. Den nya politiken innebar bland annat 
hemspråksundervisning och stöd till minoritetsorganisationer.80

Minoritetsspråkskonventionen gör åtskillnad mellan territoriella språk, 
”språk som av hävd använts i ett visst territorium inom en stat av medborgare i 
den staten, som utgör en grupp, som till antalet är mindre än resten av befolk-
                                                           
79 Sveriges nationella minoriteter, Att gestalta ett ursprung i barnomsorg och skola, 2003, s. 12. 
80 Peura, Markku, 1994, s. 11 f. 
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ningen i den staten, och som är annorlunda än det eller de officiella språken i 
den staten”81 och territoriellt obundna språk, ”språk som används av medbor-
gare i en stat som avviker från det ena eller de språk som används av resten av 
befolkningen i den staten, men som, trots att de av hävd används inom den 
statens territorium, inte kan identifieras med en bestämd del av den.”82 
Konventionen ger ett starkare stöd för de språk som tillhör den förra kategorin, 
vilket har lett till att man i Sverige har antagit två lagar som ger ett större skydd 
för samiska, finska och meänkieli. Människor som tillhör dessa språkgrupper 
har rätt att använda språket hos förvaltningsmyndigheter och domstolar i sju 
kommuner i Norrbotten (för samiska gäller det Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk 
och Kiruna och för finska och meänkieli, Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala 
och Övertorneå). I de senare kommunerna har också alla tre grupperna rätt till 
förskoleverksamhet och äldreomsorg på minoritetsspråket.83

Minoritetsspråkslagarna 
1992 öppnades Minoritetsspråkskonventionen eller som den även kallas euro-
peiska stadgan om landsdels- och  minoritetsspråk för undertecknande och 
1998, då fem länder hade ratificerat konventionen trädde den i kraft. År 2002 
är antalet länder som ratificerat konventionen uppe i sexton.84  

Konventionen är uppdelad i tre delar: 
1. I första delen fastställs vilka kriterier minoritetsspråken skall 

uppfylla för att få kallas just minoritetsspråk. Här fastslås att 
”språket skall ha använts av hävd inom en stat av medborgare i 
staten”85 och vidare att ”språket skall vara annorlunda än det 
officiella språket.”86 Vidare skiljer konventionen på språk som har 
en, historiskt sett, stark geografisk koncentration (till exempel 
tornedalsfinska) och språk som är territoriellt obundna (exempelvis 
romani chib).87 

 
 
 

                                                           
81 Sveriges nationella minoriteter, att gestalta ett ursprung i barnomsorg och skola, 2003, s. 14. 
82 Sveriges nationella minoriteter, att gestalta ett ursprung i barnomsorg och skola, 2003, s. 14. 
83 Sveriges nationella minoriteter, att gestalta ett ursprung i barnomsorg och skola, 2003, 
 s. 13 f. 
84 Elenius, Lars, 2002, s. 9. 
85 Elenius, Lars, 2002, s. 9. 
86 Elenius, Lars, 2002, s. 9. 
87 Elenius, Lars, 2002, s. 9. 
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2. Minoritetsspråkskonventionens andra del innehåller mål och princi-
per för den grundläggande politik och lagstiftning som anses nödvän-
dig för att man ska kunna uppnå ett fullgott skydd för minoritetssprå-
ken. Artikeln innehåller följande: 
• erkännande av de landsdelsspråk och minoritetsspråk som finns 

inom landet och som ger uttryck för en kulturell rikedom 
• respekt för språkens geografiska område 
• insatser som anses nödvändiga för att uppmuntra användningen av 

aktuella språk både i tal och i skrift och såväl offentligt som privat. 
• insatser för undervisning och studier i dessa språk 
• lämpliga åtgärder för forskning om dessa språk 
• främjande vad gäller ett utbyte över nationsgränserna88 

3. Den tredje delen av konventionen innehåller valfria bestämmelser 
för språk med historisk och geografisk bas. Dessa bestämmelser rör 
bland annat utbildning, rättsväsende, förvaltningsmyndigheter, 
massmedia och kulturell verksamhet.89  

Elenius och Ekenberg skriver i Minoritetsspråk och myndighetskontakt att: 
”Det innebär alltså att konventionen kräver att staterna ska avlägsna diskrimi-
nerande åtgärder mot användningen av landsdels- och minoritetsspråk och, om 
det behövs, godkänna viss positiv särbehandling till förmån för dessa språk.”90

Den 18 maj 1995 beslutade den dåvarande svenska regeringen att tillkalla 
en kommitté som skulle ha i uppdrag att utreda huruvida Sverige borde ansluta 
sig till Europarådets konvention om regionala språk och minoritetsspråk, och i 
så fall på vilket sätt detta skulle ske.91

1997 framlades två betänkanden av Minoritetsspråkkommittén. Dels Sta-
tens offentliga utredningar 1997:192, Steg mot en minoritetspolitik, Europarå-
dets konvention om historiska minoritetsspråk och dels Statens offentliga ut-
redningar 1997:193, Steg mot en minoritetspolitik, Europarådets konvention 
för skydd av nationella minoriteter.  

I den första delen av betänkandet utreds huruvida Sverige skall ansluta sig 
till Europarådets konvention om landsdels- och minoritetsspråk, den så kallade 
minoritetsspråkskonventionen, som syftar till ”att skydda och stödja europeiska 

                                                           
88 Elenius, 2002, s. 9. 
89 Elenius, 2002, s. 9. 
90 Elenius, 2002, s. 9. 
91 Steg mot en minoritetspolitik, betänkande. Europarådets konvention för skydd av nationella 
minoriteter, 1997, s. 3. 
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landsdels- eller minoritetsspråk som en värdefull del av Europas flerkulturella 
och flerspråkiga arv.”92  

I den andra delen har Minoritetsspråkskommittén som uppgift att utreda 
huruvida Sverige bör ratificera Europarådets ramkonvention för nationella mi-
noriteter. Vidare ska man också utreda vilka åtgärder som är nödvändiga för att 
säkerställa att Sverige efterlever den eventuella anslutningen till konventio-
nen.93

Efter Minoritetsspråkskommitténs utredning lägger den svenska regeringen 
fram en proposition där man föreslår att Sverige ska ratificera Europarådets 
ramkonvention gällande skydd för de nationella minoriteterna. I Sverige skall 
enligt regeringens förslag samer, tornedalingar, romer, judar och sverigefinnar 
räknas som nationella minoriteter. Dessutom skall Sverige ratificera den så 
kallade minoritetsspråkskonventionen. De aktuella språken i Sverige skall 
enligt regeringens proposition vara samiska, meänkieli, finska, romani chib och 
jiddisch. Denna regeringsproposition stämmer relativt väl överens med kom-
mitténs förslag. Skillnaderna ligger i att kommittén menade att jiddisch ej kva-
lificerade sig som minoritetsspråk. Man menade också att meänkieli skulle 
räknas som en varietet av finska.94  

Olika remissinstanser fick också uttrycka sin åsikt i ämnet. Där framkom 
bland annat att Sveriges dövas riksförbund och Stockholms universitet ansåg 
att teckenspråket skulle räknas som ett minoritetsspråk.95 Gunnel Sträng, poli-
tisk sekreterare i Sveriges dövas riksförbund, menar att ”de döva vill kunna 
känna sig trygga genom att deras första språk har lagskydd”.96 Regeringen an-
såg dock inte att teckenspråket har tillräcklig betydelse som kulturell identitet 
för att uppnå samma status som minoritetsspråken.97

 
 

                                                           
92 Steg mot en minoritetspolitik: betänkande. Europarådets konvention om historiska minoritetsspråk 
1997, s. 9. 
93 Steg mot en minoritetspolitik: betänkande. Europarådets konvention för skydd av nationella 
minoriteter, 1997, s. 9. 
94 Nationella minoriteter i Sverige, 1999,, s. 30. 
95 Nationella minoriteter i Sverige, 1999, s. 31. 
96 ”Döva vill få minoritetsskydd” (Göteborgsposten, 1999-11-02), s. 32. 
97 ”Döva vill få minoritetsskydd” (Göteborgsposten, 1999-11-02), s. 32. 
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Bibliotekslagen och kulturpolitiska mål 

Bibliotekslagen 
Bibliotekslagen gäller från den 1 januari 1997. Där kan man i  8§ läsa följande: 

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.98

Kulturpolitiska mål 
Den 19:e december 1997 antog riksdagen nya riktlinjer för Sveriges 
kulturpolitik. De nya riktlinjerna (de tidigare antogs 1974) bestod av sju mål 
och skall:  

• värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att 
använda den, 

• verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till 
kulturupplevelser samt till eget skapande, 

• främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och 
därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar, 

• ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och 
obunden kraft i samhället, 

• bevara och bruka kulturarvet, 
• främja bildningssträvanden, 
• främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer 

inom landet.99 
 

                                                           
98 http://www.kb.se/Notiser/Bibliotekslagen.htm (2003-11-12, kl. 18.31). 
99 Steg mot en minoritetspolitik: betänkande. Europarådets konvention för skydd av nationella 
minoriteter, 1997, s. 18. 
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6. UNDERSÖKNING AV SVERIGES 
FOLKBIBLIOTEK 

I detta kapitel redogörs för resultaten av undersökningen där Sveriges folkbib-
lioteks utbud av tidskrifter på de nationella minoritetsspråken eller utgivna av 
de nationella minoriteterna kartläggs. Inledningsvis ges dock en redogörelse för 
urvalet av tidskrifter, tidskriftssituationen och de tidskrifter som ingår i 
undersökningen. 

Undersökning 
För att välja ut tidskrifter har jag bland annat använt mig av Stockholm stads 
integrationsförvaltnings hemsida100 där man redogör för  Sveriges nationella 
minoriteter och deras kultur och historia. Man har också länkar och lästips. 
Vidare har jag e-postat till representanter för romer och för judar för att försöka 
ta reda på om det finns några svenskutgivna tidskrifter på romani chib 
respektive jiddisch, men det finns tyvärr inte. Det finns ej heller allmänt 
erkända internationella tidskrifter på romani chib. Däremot fick jag tips från 
Judiska biblioteket i Stockholm på en internationell judisk tidning lokaliserad i 
New York utgiven på jiddisch. Jag har valt att ta med denna i undersökningen 
för att i möjligaste mån få med tidningar och tidskrifter både på 
minoritetsspråken och utgivna av minoritetsföreningar / organisationer.  

Tidskrifter  
I Sverige finns ungefär 4 500 olika tidskrifter. De flesta är ekonomiska, juri-
diska och samhällsvetenskapliga. Folkbibliotekens prenumerationer uppgick 
1992 till ungefär 104 000 varav 94 000 är tidskrifter. 91 % av tidskrifterna var 
på svenska. 1989 uppgick antalet prenumerationer till 132 000 vilket innebär 
att prenumerationerna har minskat med 30 procent på 13 år.101

                                                           
100 http://www.integration.nu/minoriteter/ 
101 Kulturstatistik, 2002, s. 122 f. 
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Aktuella tidskrifter 
Romer : É Romani Glinda (mestadels svenskspråkig) 
Tornedalsfinnar: MET-aviisi (meänkieli och svenska) 
Judar: Judisk krönika (svensk-språkig) 
           Forverts  (internationell tidning på jiddisch utgiven i New York) 
Samer: Samefolket (samiska och svenska) 
Sverigefinnar: Ruotsin Suomalainen (finskspråkig dagstidning) 
      Ruotsin Sanomat (finskspråkig tidning) 
 

É Romani Glinda: Namnet betyder ”Den romska spegeln”. Tidningen är en 
religiöst och politiskt oberoende tidning som i första hand inriktar sig på romer 
i Sverige. Denna tidskrift är under uppbyggnad och utkommer för närvarande 
med sex nummer per år. Tidningen tar upp frågor som rör romer på olika ni-
våer. Man bevakar diskrimineringsfrågor och frågor rörande samhällspolitik. 
Tidningen grundades officiellt i juni 2001 då man fick sitt första stöd från 
integrationsförvaltningen i Stockholm. Dock hade utgivningen startat redan 
tidigare som ett mindre häfte utgiven på egen bekostnad. Ansvarig utgivare är 
Fred Taikon. Prenumerationen kostar 500 kronor per år. Lösnummer kan 
endast köpas via redaktionen.102 

Ruotsin Sanomat : Denna tidning hette tidigare Viikkoviesti, och gavs då ut 
en gång i veckan. I september 2003 bytte tidskriften namn till Ruotsin Sanomat 
och blev samtidigt en dagstidning. Tidningen är finskspråkig och beskrivs som 
följer: 

Ruotsin Sanomat är  […] sverigefinnarnas dagstidning som ger aktuella nyheter både från 
Sverige, Finland och utlandet, information om det svenska samhället etc. Ruotsin Sanomat 
bevakar också det sverigefinska samhällslivet och kulturen, tipsar om sverigefinska eve-
nemang och har varje vecka en sida med Sveriges och Finlands radio- och TV-pro-
gram.103

Utgivare är tidnings AB Viikkoviesti och prenumerationspriset är 1380 kronor 
för ett helår.104

Ruotsin Suomalainen är en finskspråkig tidning som utkommer varje 
vecka. Den innehåller nyheter från Sverige och Finland, reportage, intervjuer 
samt förströelseläsning.  ”Ruotsin Suomalainen förmedlar information om 
händelser och företeelser i Sverige och då särskilt om sverige-finländarnas 

                                                           
102 http://tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=582 (2003-11-27 09.32). 
103 http://www.immi.se/tidskrifter/ruotsinsanomat.htm (2003-11-26 10.12). 
104 http://www.immi.se/tidskrifter/ruotsinsanomat.htm (2003-11-26 10.12). 
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liv.”105 Tidningen är partipolitiskt obunden. Utgivare är RS Press AB och 
prenumerationspriset är 435 kronor för ett helår. 

Forverts: är en internationellt utgiven New York-baserad tidning grundad 
1897 och utgiven på jiddisch, engelska och ryska. Tidningen utkommer en 
gång i veckan och en årsprenumeration kostar 84.95 dollar.106

Judisk krönika: är en svenskspråkig tidskrift utgiven av Stiftelsen Judisk 
krönika. Den utkommer med sex nummer per år och prenumerationspriset är 
350 kronor.107

I Judisk Krönika hittar du artiklar om judisk litteratur, film, konst, religion 
och filosofi. Även aktuell idé- och politisk debatt tas upp i tidningen, där 
många kända författare medverkar. Judisk Krönika vänder sig inte enbart till 
judiska läsare utan når en bred icke-judisk läsekrets i Skandinavien.108

Samefolket har sin huvudredaktion i Östersund. Förutom tidskriften 
Samefolket ansvarar man också för den nätbaserade tidningen Samefolket.se. 
Samefolket skall enligt stadgarna vara ”förbindelseorgan mellan olika 
samegrupper, sprida kännedom till olika samhällsorgan och allmänheten om 
samiska förhållnaden (sic), vara ett diskussionsforum, införa artiklar på sa-
miska språket och tjäna bildning och undervisning på olika nivåer.”109

Tidskriften Samefolket har publicerats regelbundet redan 1904 utkom 
föregångaren Lapparnas egen tidning. Tidningen presenterar reportage om 
politiska och kulturella händelser gällande främst det samiska området, men 
även om andra urbefolkningar runt om i världen. Samefolket är främst 
publicerad på svenska språket, men även de olika samiska språken och norska 
är representerat.110 Tidskriften utkommer med 12 nummer per år och kostar 
360 kronor per år.111

MET-aviisi: Tidskriften utges på två språk, dels meänkieli och dels 
svenska. Tidskriften arbetar för att bevara den tornedalska kulturen och språket 
meänkieli. MET-aviisi utkommer med fyra nummer per år och en 
prenumeration kostar 120 kronor. Utgivare är Svenska Tornedalingars 
Riksförbund - Tornionlaaksolaiset. 

                                                           
105 http://www.immi.se/tidskrifter/ruotsin.htm (2003-11-29 kl. 11.55). 
106 www.forward.com 2003-12-02 12.24). 
107 http://www.immi.se/tidskrifter/judisk.htm (2003-11-29 kl. 17.27). 
108 http://www.immi.se/tidskrifter/judisk.htm (2003-11-29 kl. 17.27). 
109 http://www.samefolket.se/generella_dokument/vitt_ark_typ/vitt_ark_typ.asp?id=658  
(26/11 2003 kl. 07.31). 
110 http://www.samefolket.se/generella_dokument/vitt_ark_typ/vitt_ark_typ.asp?id=658  
(26/11 2003. 07.31). 
111 http://www.samefolket.se/generella_dokument/vitt_ark_typ/vitt_ark_typ.asp?id=496  
(26-11 2003 07.33). 
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Metod 
För att undersöka utbudet av tidskrifter på de nationella minoritetsspråken eller 
kopplade till de nationella minoritetsgrupperna har jag gått tillväga på följande 
sätt: Jag har via Internet besökt samtliga kommuners bibliotekshemsidor. I de 
allra flesta fall har bibliotekskatalogen varit sökbar på Internet. När 
bibliotekens tidskrifter varit listade på hemsidan har jag dubbelkollat listorna. I 
mellersta Sverige finns TT-magasinet där man länsvis kan söka på bibliotekens 
tidskrifter. Detta verktyg har jag också använt mig av för att så långt som 
möjligt säkerställa att jag inte missat något. Några kommuner (3 till 4 områden 
i Sverige) har gemensamma kataloger tillsammans med ungefär 5 andra 
kommuner. Detta har underlättat undersökningen något. På ett fåtal bibliotek i 
Sverige (ungefär sju) är ej katalogen sökbar via Internet. I dessa fall har jag 
skickat e-post till biblioteken med en förfrågan om man har någon av de 
aktuella tidskrifterna i sitt bestånd.  

Undersökningen har ägt rum mellan 1/2  och 22/2. Jag har medvetet valt att 
göra undersökningen en bit in på nya året, för att bibliotekens eventuella nya 
prenumerationer skall få genomslag i undersökningen. Dock har problem upp-
stått med É Romani Glinda, eftersom första numret ej kommit för året. Eventu-
ella nytecknade prenumerationer ger ej resultat i katalogsökningen eftersom 
katalogposten ej är inlagd. Ett exempel är Uppsala där É Romani Glinda ej i 
skrivande stund är med i katalogen, men finns tecknad på Uppsala Stadsbibli-
otek vid sökning i TT-magasinet. Dessutom kan man inte vara fullständigt sä-
ker på att alla bibliotek lägger in alla sina tidskrifter i sin katalog. Jag ser dock 
ingen möjlighet att komma runt detta problem. Alternativet vore att ringa alla 
folkbibliotek i Sverige och prata med tidskriftsansvarig. Det skulle vara alltför 
tidsödande i förhållande till uppsatsens storlek och tidsgräns. Ett annat problem 
som är värt att nämna är att det inte finns någon exakt statistik över folkgrup-
pernas utbredning i Sverige. Man kan därför ej dra några exakta slutsatser gäl-
lande var i Sverige det är viktigt att vissa språk är mer representerade. 
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Tidskrifternas utbredning 
En översikt av tidskrifternas utbredning ser ut som följer: 

Tidskrifternas utbredning 

Tid-
skrift: 

É Rom-
ani 
Glinda 

Ruotsin 
sanomat 

Ruotsin 
suoma-
lainen 

For-
verts 

Judisk 
krönika 

Same- 
folket 

Met- 
aviisi 

Antal 
biblio-
tek: 
     

 
     5 

 
   19 

 
   39 

 
---- 

 
   47 

 
 44 

 
9 

Källa: Egen undersökning av Sveriges folkbibliotek 1/2 –22/2. 

Tabellen visar på hur många folkbibliotek var och en av de olika tidskrifterna 
finns representerade. De mest representerade minoritetsgrupperna bland 
tidskrifterna är den judiska, den samiska och den sverigefinska. Endast fem 
bibliotek i Sverige har tidskrifter utgiven av romska företrädare och nio 
bibliotek har MET-aviisi, som representerar tornedalsfinnarna. Man kan också 
se att en av de tidskrifter som ingått i undersökningen ej återfinns på något av 
Sveriges folkbibliotek. Det är den jiddischspråkiga tidskriften Forverts. 

Kommunernas tidskriftsutbud 
En tabell som visar hur stort utbud Sveriges 290 kommuner112 har på de olika 
minoritetsspråken ser ut som följer: 

Kommunernas utbud av tidskrifter 

Antal minori-
tetsspråk 
representerade: 

 
   0 

 
   1 

 
   2 

 
   3 

 
   4 

 
   5 

Antal  
kommuner 

 199  51  24  12   3   1 

Källa: Egen undersökning av Sveriges folkbibliotek 1/2 –22/2. 

I denna tabell kan man se hur många av de olika minoritetsspråken som finns 
inom kommunernas folkbibliotek. Man kan se att mer än två tredjedelar av 

                                                           
112 För förteckning av Sveriges samtliga kommuner har jag använt mig av: 
http://www.sverigedirekt.se/lanksamling/kommuner.asp. Dessutom har jag använt mig av Inetmedias 
förteckning över kommunernas folkbibliotek på hemsidan: 
http://www.inetmedia.nu/bibliotek/folkbibliotek.shtml
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Sveriges folkbibliotek helt saknar tidskrifter på något av minoritetsspråken 
eller som representeras av någon av minoritetsgrupperna. Endast en kommun 
har tidskrifter inom samtliga minoritetsgrupper och det är Stockholm. 

Länsbibliotek 
De största biblioteken i de olika länen och deras utbud av tidskrifter (enligt 
undersökningen): 
1 = É Romani Glinda, 2= Ruotsin Sanomat, 3 = Ruotsin Suomalainen,  
4 = Forverts, 5 = Judisk krönika, 6 = Samefolket, 7 = MET-aviisi 

Utbud bland länens största bibliotek 

 1 2 3 4 5 6 7
Stockholm (Stockholms län) x x x  x x x
Uppsala (Uppsala län) x x x  x x  
Eskilstuna (Södermanland)   x  x x  
Linköping (Östergötland)     x x  
Jönköping (Jönköping län)  x   x   
Växjö (Kronobergs län)  x x  x   
Kalmar (Kalmar län)     x x  
Gotland (Gotlands län)     x   
Karlskrona (Blekinge län)        
Malmö (Skåne län)   x  x x  
Halmstad (Halland)     x   
Göteborg (Västra Götaland)  x x  x x  
Karlstad (Värmlands län)  x x  x x  
Örebro (Örebro län)   x  x x  
Västerås (Västmanlands län)     x x  
Falun (Dalarnas län)     x x  
Gävle (Gävleborgs län)  x x  x x  
Härnösand (Västernorrlands län)   x  x x  
Östersund (Jämtlands län)     x x  
Luleå (Norrbottens län)   x  x x x
Umeå (Västerbotten)  x x  x x  

Källa: Egen undersökning av Sveriges folkbibliotek 1/2 –22/2. 

 
Tabellen visar de största bibliotekens, i de flesta fall också länsansvariga bibli-
otekens utbud av tidskrifter på de nationella minoritetsspråken. Som tidigare 
nämnts är det bara Stockholm som har en fullgod representation av dessa tid-
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skrifter. De flesta bibliotek har två till tre minoritetsgrupper representerade. 
Vanligast är som tidigare nämnts jiddisch och samiska. Finska är också relativt 
väl representerat i de större biblioteken. 

Intervjuer med Stockholm, Uppsala och Halmstad stadsbibliotek 
För att få en inblick i några biblioteks hantering och syn på tidskrifter kopplade 
till de nationella minoriteterna valde jag att skicka några frågor (se bilaga) via 
e-post till följande bibliotek: 

• Stockholms stadsbibliotek  
• Uppsala stadsbibliotek 
• Halmstads stadsbibliotek 

Anledningen till att jag valde just dessa bibliotek var att de antingen, enligt min 
undersökning, har alla (Stockholm), nästan alla (Uppsala) eller få (Halmstad) 
nationella minoriteter representerade bland tidskrifterna. Jag försökte i första 
hand få kontakt med Karlskrona stadsbibliotek, men efter många kontaktförsök 
via e-post och försök att nå ansvarig via telefon fick jag ge upp då ingen re-
spons kom. Jag valde då Halmstad istället. 

Stockholms stadsbibliotek 
Enligt Stockholms stadsbiblioteks tidnings- och tidskriftsbibliotek har man 
ingen speciell mediaplan utformad för de nationella minoriteterna. Tidskrifts-
avdelningen vid Stockholms stadsbibliotek har samtliga tidskrifter som ingår i 
undersökningen i sitt bestånd utom MET-aviisi113.114

Vad gäller marknadsföring och exponering av dessa tidskrifter  placerar 
man dem på hyllor för olika ämnen. Man har alltså ingen speciell marknadsfö-
ring av just dessa tidskrifter.  

Vidare ställde jag frågan: ”Anser ni det vara viktigt att även Sveriges 
majoritetsbefolkning får en inblick i dessa tidningar, eller är det viktigast att de 
finns på biblioteket just för våra nationella minoriteter?”. Stockholms tidnings- 
och tidskriftsavdelning svarar: ”Jag tycker både och är viktigt, i den mån man 
kan språket är det ju intressant för alla. Men att själva språket finns represente-
rat på biblioteket har ett värde i sig.”115

                                                           
113Enligt min undersökning finns dock tidningen inom Stockholms kommuns bibliotek, vilket gör att 
Stockholm har ett totalt bestånd. 
114 Intervju via e-post, Stockholms stadsbibliotek (2004-03-19, kl. 13.30). 
115 Intervju via e-post, Stockholms stadsbibliotek (2004-03-19, kl. 13.30. 
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Uppsala stadsbibliotek 
Uppsala stadsbiblioteks plan för tidskrifter innebär att man har börjat under-
söka utbudet av tidskrifter på minoriteternas språk och tagit upp någon titel 
man ännu ej har på tidskriftsmöte. Dock har man ännu inte utökat utbudet på 
grund av nuvarande ekonomiska läge och för att man inte fått några inköpsför-
slag. Om man får förslag från användarna  tänker de gärna om. De tidskrifter 
de har på de nationella minoritetsspråken har hittills inte marknadsförts på 
något speciellt sätt.116 När det gäller synen på de aktuella tidskrifternas mål-
grupp anser  Uppsala stadsbibliotek att de i första hand ser minoritets-
befolkningen som målgrupp och i andra hand majoritetsbefolkningen.117

På frågan ”Har ni några planer på att komplettera ert bestånd av tidskrifter 
för eller utgivna av nationella minoriteter?” (För Uppsala stadsbibliotek gäller 
det meänkieli /MET-aviisi) svarar tidskriftsansvarig Gunilla Fällman följande: 
”Återigen en penningfråga och inte minst aktiv efterfrågan. Får vi ett inköps-
förslag  tillgodoser vi det.”118 Jag frågade också om de kunde tänka sig att köpa 
in en utlandsbaserad tidskrift utgiven på ett nationellt minoritetsspråk. Gunilla 
Fällman svarar: ”I dagsläget skulle vi göra det endast om vi fått inköpsförslag 
och om priset vore rimligt med tanke på ekonomiskt kärva tider.”119

Halmstads bibliotek 
Halmstads bibliotek har enbart Judisk krönika av de tidskrifter som ingick i 
undersökningen i sitt bestånd och de har för tillfället inte heller några planer på 
att skaffa någon annan av de aktuella tidskrifterna till sitt bestånd. Orsaken är 
att de inte haft några förfrågningar på dessa tidskrifter, vilket gör att man ej 
anser att det finns något behov av de aktuella tidskrifterna bid biblioteket. Vid 
en eventuell förfrågan skulle man ta upp tidskriften till inköpsdiskussion. I 
övrigt hänvisar biblioteket till att många av tidskrifterna kan läsas på Internet 
eller via databaser som Artikelsök och Mediearkivet. Biblioteket kan också 
beställa artiklar ur tidskrifter via fax eller skickade kopior vid behov.  

På frågan ”Anser ni det vara viktigt att även Sveriges majoritetsbefolkning 
får en inblick i dessa tidningar, eller är det viktigast att de finns på biblioteket 
just för våra nationella minoriteter?” svarar Marie-Louise Rågwall vid Halm-
stads bibliotek:” Eftersom de här tidskrifterna oftast inte är på svenska  har vi 
svårt att se att majoritetsbefolkningen skulle kunna få en inblick i dem.”120 Vi-

                                                           
116 Intervju via e-post, Gunilla Fällman (svar 2004-03-03, kl. 13.44). 
117 Intervju via e-post, Gunilla Fällman (svar 2004-03-03, kl. 13.44). 
118 Intervju via e-post, Gunilla Fällman (svar 2004-03-03, kl. 13.44). 
119 Intervju via e-post, Gunilla Fällman (Kompletterande fråga, Svar 2004-02-22, kl. 08.10). 
120 Intervju via e-post, Marie-Lousie Rågwall Halmstads stadsbibliotek (svar 2004-04-03, kl. 15.28). 
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dare frågade jag Halmstads bibliotek om man skulle kunna tänka sig att köpa in 
en utlandsbaserad tidskrift på något av de nationella minoritetsspråken. Marie-
Louise Rågwall svarar följande: ”Troligen skulle vi inte köpa en utlandsbase-
rad tidskrift på ett nationellt minoritetsspråk. För att beställa en ny tidskrift 
eller tidning vill vi att det ska finnas ett underlag på minst 10-15 läsare.”121 
Halmstads bibliotek har ej någon speciell mediaplan för de nationella minori-
teterna.122

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
121 Intervju via e-post, Marie-Lousie Rågwall Halmstads stadsbibliotek (svar 2004-04-03, kl. 15.28). 
122 Intervju via e-post, Marie-Lousie Rågwall Halmstads stadsbibliotek (svar 2004-04-03, kl. 15.28). 
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7. ANALYS OCH DISKUSSION 

I denna del av uppsatsen har jag valt att inledningsvis analysera del för del av 
uppsatsen för att sedan ge en helhetsbild av analysen. Jag avslutar med en mer 
allmän diskussion. 

Analys 

Teori och begrepp 
I denna uppsats har jag haft som mål att ge en bild av Sveriges folkbiblioteks 
utbud av nationella minoriteters tidskriftsutbud. För att ge en grund till de na-
tionella minoritetsgrupperna (judar, romer, sverigefinnar, tornedalsfinnar och 
samer) inleddes uppsatsen med en teoretisk grund där Erving Goffmans teorier 
om stigma togs upp. Han menar att människor som är avvikande på ett eller 
annat sätt tvingas in i en kampsituation i samhället de lever i på grund av dess 
normer. Detta är ett faktum gällande våra nationella minoriteter. Som visats i 
genomgången av deras historia, har samtliga nationella minoritetsgrupper en-
dera utsatts för förtryck och övergrepp eller råkat ut för samhällets assimile-
ringsförsök. 

Samtidigt kan också stigmat vara en relationsbindande faktor, eftersom 
man söker sig till människor i samma situation och med samma avvikelser. 
Även här kan man härleda teorin till samtliga nationella minoritetsgrupper. I 
vissa av grupperna finns en tydligare koppling, till exempel bland samer och 
romer. Men även i övriga grupper kan man se en sådan koppling. Man har 
exempelvis i samtliga grupper skapat föreningar som ska skydda den egna 
gruppens intressen. Grupptillhörigheten kan också gå så långt att man skapar 
ett eget samhälle där de stigmatiserade är normala. Samtidigt avskärmar man 
sig från övriga samhället och de så kallade normala blir de onormala. Enligt 
Goffman är exempel på människor i denna situation zigenare och ortodoxa 
judar. 

I samma kapitel redovisas också ett antal begrepp som jag anser vara vik-
tiga att definiera. Inledningsvis tas begreppet minoritet respektive majoritet 
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upp. Det säger sig självt att dessa begrepp är viktiga att klargöra, eftersom det 
är just uppsatsens kärna att de aktuella minoriteterna har ett speciellt 
förhållande till Sveriges majoritetsbefolkning och viceversa. Som nämndes i 
kapitel tre finns flera betydelser av begreppen. De betydelser som är centrala 
här är minoritet och majoritet inom en stat, vilket medför en maktsituation. 
Detta kan sägas vara aktuellt för samtliga nationella minoriteter. Historiskt sett 
är ändå begreppen främst kopplade till samer och tornedalingar, eftersom dessa 
anses vara urbefolkningar i Sverige och därmed har haft en längre kontakt med 
majoriteten med allt vad det inneburit. Urbefolkning är för övrigt ett annat 
centralt begrepp som förklaras i kapitel 3. Kort sagt kan begreppet, som 
tidigare nämnts, sägas stå för ”en icke-dominerande ursprunglig befolknings-
grupp i ett visst område.”123

 Den andra förklaringen av begreppen minoritet och majoritet som är aktu-
ell för uppsatsens ämne gäller språkliga minoriteter. En språklig minoritet är, 
som nämns i beskrivningen i kapitel tre, ett språk som har begränsade 
möjligheter att användas i samhället. Samtliga våra nationella minoritetsspråk 
kan sägas passa in på denna beskrivning.  
 Två andra begrepp som är centrala för våra nationella minoriteter och deras 
historia är integration och assimilering. Dessa begrepp hänger ihop. Det tidi-
gare har dock en vidare betydelse och innefattar, förutom förklaringen att en 
minoritet förlorar sin självidentitet och blir en medlem av majoriteten (på detta 
sätt kan även begreppet assimilering förklaras) också möjligheten att minori-
teter anpassar sig till majoritetens förutsättningar men ändå behåller sin kultur 
och identitet. Samtliga våra nationella minoriteter har historiskt sett råkat ut för 
denna form av politik, vissa mer än andra, vilket kan läsas i den historiska 
genomgången. 

Slutligen tas begreppet etnicitet upp. Det kan förklaras som en känsla av 
samhörighet inom en grupp, baserad på exempelvis språk, religion eller ge-
mensam kultur. Detta begrepp är uppenbarligen aktuellt för samtliga nationella 
minoriteter. Vissa grupper framhäver sin etnicitet på ett tydligare sätt än andra. 
Jag nämner i kapitel tre samer och romer, vilka framhäver sin kultur genom 
exempelvis klädesplagg. Deras språk är också en form av kulturyttring. 
Dessutom har romerna en stark gruppsammanhållning som också kan kopplas 
till detta begrepp. 
 

                                                           
123 Eriksen, 2000, s. 317. 

 41 



Lagar, riktlinjer och skydd 
Enligt bibliotekslagen skall folk- och skolbibliotek ägna särskild uppmärksam-
het åt minoriteter genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska. Dess-
utom skall Sveriges kulturpolitik, enligt riksdagen, verka för att alla får möjlig-
het till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser, främja kulturell 
mångfald och möten mellan olika kulturer inom landet.  
 Minoritetsspråkslagarna som tas upp i kapitel 5 består av tre delar. I den 
första delen redogörs för de kriterier som ska uppfyllas för att ett språk ska få 
kallas minoritetsspråk. I den andra delen presenteras de mål som anses vara 
nödvändiga att staterna genomför för att ett fullgott skydd skall åstadkommas. 
Det innefattar bland annat att insatser skall göras för att användningen av de 
aktuella språken skall stimuleras.  Den tredje delen av konventionen innefattar 
valfria bestämmelser som rör bland annat kulturell verksamhet.  
 Dessa riktlinjer och lagar är viktiga att ha i åtanke när vi nu går in på 
analysen av Sveriges folkbiblioteks tidskriftsbestånd. 
 

Undersökning av Sveriges folkbibliotek 
Som tidigare nämnts utfördes en beståndsundersökning gällande nationella 
minoriteters tidskrifter bland Sveriges samtliga folkbibliotek. I kapitel 6, där 
undersökningen presenteras, framkom att av Sveriges samtliga 290 kommuner 
har 199 inte någon av de aktuella minoritetsgrupperna som ingick i undersök-
ningen representerade bland tidskrifterna. Endast en kommun har samtliga fem 
minoritetsspråk i sitt bestånd. Av de sju tidskrifterna är det Judisk krönika, Sa-
mefolket och Ruotsin sanomat som finns på flest bibliotek (mellan 40 och 50 
bibliotek per tidskrift). Minst representation har É Romani Glinda och Met-
aviisi. Bland de större biblioteken (oftast länsansvariga) skiljer sig beståndet 
rejält. Vissa har inga minoritetsgrupper representerade (Karlskrona), eller bara 
ett grupp (Gotland och Halmstad). De flesta har två till tre minoritetsgrupper 
representerade1§ i sitt bestånd. Stockholm, Uppsala, Luleå, Umeå, Karlstad, 
Gävle och Luleå) har fyra till fem språk representerade. 

I de efterföljande e-postintervjuer som utfördes med Stockholm, Uppsala 
och Halmstad stadsbibliotek frågade jag bland annat om biblioteken hade nå-
gon speciell mediaplan för de nationella minoriteterna. Stockholms och Halm-
stad stadsbibliotek svarade båda att man inte hade någon speciell plan för dessa 
grupper. Uppsala stadsbibliotek hade börjat undersöka utbudet av tidskrifter för 
nämnda grupper och diskuterat någon titel på inköpsmöte. De tre biblioteken 
fick också svara på om någon speciell marknadsföring sker av nämnda tid-
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skrifter. Av samtliga bibliotek fick jag svaret att man ej marknadsför tidskrif-
terna på något speciellt sätt. Samtliga bibliotek fick också frågan ”Anser du det 
vara viktigt att även Sveriges majoritetsbefolkning får en inblick i dessa 
tidskrifter, eller är det viktigast att de finns på biblioteket just för våra 
nationella minoriteter?”. Stockholm svarade att både och är viktigt. Om man 
kan språket  är det intressant för alla. De anser också att det har ett värde i sig 
att själva språket finns representerat på biblioteket. Uppsala svarade att man i 
första hand såg minoritetsbefolkningen som målgrupp och i andra hand 
majoritetsbefolkningen. Halmstad menade att eftersom dessa tidskrifter oftast 
ej är på svenska  har man svårt att se att majoritetsbefolkningen skulle kunna få 
en inblick i dem. 

Uppsala och Halmstad fick också frågan om man har några planer på att 
utöka sitt utbud för att få större bestånd av tidskrifter för de nationella mino-
riteterna. I Uppsala saknar man endast en tidskrift för tornedalsfinnarna. Gu-
nilla Fällman på stadsbiblioteken menar att det är en ekonomisk fråga men att 
det också kräver en aktiv efterfrågan och att man tillgodoser ett eventuellt öns-
kemål om en sådan tidskrift. Utlandsbaserade tidskrifter på minoritetsspråk 
skulle man överväga endast vid en aktiv förfrågan och om priset vore accepta-
belt. Halmstad har inga planer på att utöka sitt bestånd av de aktuella tidskrif-
terna. Man har inte fått någon förfrågan och man tror inte att det finns någon 
publik för dessa tidskrifter i kommunen. Troligen skulle man inte heller köpa 
in en utlandsbaserad tidskrift. Man vill ha ett underlag på uppemot 15 läsare för 
att man ska acceptera en inköpsförfrågan. 

Man kan alltså se att vad gäller mediaplan har Stockholm och Halmstad 
ingen speciellt utformad sådan för de nationella minoriteterna. Uppsala har 
kommit längst och börjat gå igenom utbudet och tagit upp tidskrifter till 
diskussion. Inget av biblioteken har någon form av marknadsföring eller 
exponering av nämnda tidskrifter.  

Är det av vikt att dessa tidskrifter finns på biblioteken för minoritets- och 
majoritetsbefolkningen? Stockholm och Uppsala stadsbibliotek svarade att det i 
viss mån är av vikt för båda grupperna. Halmstad däremot ansåg att det inte 
hade något värde för majoritetsbefolkningen eftersom tidskrifterna ej är 
tillgängliga för majoritetsbefolkningen rent språkligt sett. Dock är det så att de 
flesta tidskrifter kopplade till de nationella minoriteterna är på svenska eller på 
svenska och minoritetsspråket. I den mån det är möjligt anser jag att 
biblioteken bör tillhandahålla både minoritetsspråkstidskrifter och tidskrifter på 
svenska för minoritetsgrupperna. På detta sätt kan majoritetsbefolkningen få en 
inblick i minoriteternas historia och kultur. Detta är nödvändigt för att få en 
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förståelse för våra nationella minoriteters kultur och historia liksom för de 
övergrepp grupperna har råkat ut för över tid. Detta måste dock, enligt min 
mening, ske med hjälp av någon form av marknadsföring av de nationella 
minoriteternas kultur och exponering av aktuella tidskrifter. Som tidigare 
nämnts säger de kulturpolitiska målen bland annat att man ska främja kulturella 
möten och kulturell mångfald. Vidare säger minoritetsspråkslagarna att man 
ska stimulera användning av minoritetsspråken. Ett större utbud och en 
exponering av de nationella minoriteternas tidskrifter torde kunna vara ett sätt 
att åstadkomma detta. 

Vilka bibliotek skall då tillhandahålla tidskrifter kopplade till de nationella 
minoriteterna? Självklart är det svårt, för att inte säga omöjligt, för alla kom-
muner att tillhandahålla tidskrifter för alla nationella minoriteter, dels av ut-
rymmesskäl, dels av ekonomiska skäl. Jag anser dock att man kan kräva att 
varje läns största bibliotek skall tillhandahålla tidskrifter från de nationella mi-
noriteterna. Eftersom dessa bibliotek oftast är länsansvariga kan man förutsätta 
att man når ut till befolkningen i länen vid behov.  
 

Diskussion 
Det finns självklart många aspekter man kan ta upp när det gäller de nationella 
minoriteterna och kulturlivet. Jag har inte gått in på allt i denna uppsats, på 
grund av utrymmesskäl och begränsningen i tid. Först och främst kan man 
ifrågasätta kategoriseringen av de nationella minoriteterna. Regeringen gjorde 
ju ett annat val än utredarna när det gäller judar och tornedalsfinnar. Dessutom 
är det möjligt att det finns andra språk som skulle kunna komma i fråga. 
Exemplet döva har tidigare nämnts. Vidare skulle man kunna undersöka hur 
stort intresset är bland de nationella minoriteterna för att tidskrifter (och 
litteratur i stort) skall finnas på biblioteken. En annan infallsvinkel som man 
kan fundera över är hur stort utbud det finns av medier för handikappade bland 
de nationella minoriteterna. Avslutningsvis vill jag nämna ett citat som 
ursprungligen publicerades i  Illustrerad Vetenskap nr 13/2001, skrivet av 
etnologen Inge Damm, som visar på att den gamla synen på våra minoriteter 
fortfarande i viss mån lever kvar: 
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För romer är det till exempel en sport att lura de vita att visa medlidande till exempel ge-
nom att tigga på kryckor och med ett hungrigt barn i famnen eller genom att framstå som 
ödmjuk och obemedlad inför eventuella socialarbetare för att sedan skratta högt åt de na-
iva gajerna124 som gått på föreställningen och pungat ut med sina allmosor.125

 

                                                           
124 Icke-romer 
125 http://www.immi.se/romer/ 
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8.  SAMMANFATTNING 

 

I denna c-uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap vid Upp-
sala Universitet har jag som utgångspunkt haft de nationella minoriteternas me-
diesituation med fokus på tidskrifter vid Sveriges folkbibliotek. Inledningsvis 
framlades en genomgång av syfte, metod och disposition. Syftet med uppsatsen 
var att undersöka de nationella minoriteternas utbud av tidskrifter på Sveriges 
folkbibliotek. 

Vidare gavs en teoretisk grund. Den visar på Erving Goffmans stigmateoris 
vikt för ämnet. Han anser bland annat att en stigmatiserad människa har två 
val: endera kan han eller hon öppet visa sitt stigma och därmed riskera att stöta 
undan människor man möter i vardagen, eller så döljer man sitt stigma och 
anpassar sig till det normala samhället. I samma del av uppsatsen gavs också en 
begreppsgenomgång. Centrala begrepp för uppsatsens ämne är bland annat 
etnicitet, minoritet och majoritet, integration och urbefolkning.  

För att få en bakgrund till de nationella minoriteternas situation gavs en 
historisk, språklig och medial genomgång i kapitel fyra. Där visades bland 
annat majoritetens övergrepp i historien gentemot minoriteten. 

I nästa kapitel behandlades den undersökning som uppsatsen baseras på. 
Det vill säga undersökningen av Sveriges folkbibliotek och dess utbud av 
tidskrifter för minoriteter. I samma kapitel kan man också läsa de korta inter-
vjuer som skett med utvalda folkbibliotek. 

Som avslutning på uppsatsen presenterades en analys och diskussion. 
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