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Abstract 
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user study. Deep interviews have been conducted with 9 persons with Finnish, Meänkieli or Sami as mother 
tongue.  

The results show that the main use of the library is as a cultural centre and the most frequently used service 
is borrowing of literature. Most Finnish-speaking persons use the library this way and find it satisfactory. The 
Sami-speaking persons who read in Sami use the library but the small supply of Sami literature at the libraries is 
partly a limiting factor. The literature available in Meänkieli is limited, but some use the library to get access to 
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Inledning 

Jag sitter på en författarkväll på ett bibliotek. Bokhyllorna har flyttats undan för 

att ge plats åt publiken. Det är kura skymning och Mona Mörtlund läser ur Mikael 

Niemis bok Populärmusik från Vittula.1 En tornedalsförfattare läser en annan. 

Mikael Niemis bok är skriven på svenska, men med klart tornedalsk prägel i både 

språk och kulturella uttryck. Mona Mörtlund läser sedan sina egna dikter som är 

skrivna både på svenska och på meänkieli.  

Vittnesbörd från äldre personer med tornedalsfinska som modersmål, om att 

de inte fått, eller på grund av stigmatisering inte velat, använda sitt modersmål i 

samhället, har på senare tid blandats med signaler om en ökad stolthet över sitt 

ursprung och sin identitet hos denna grupp med en ökad användning av språket 

som följd. I flertalet lagar, utredningar, styrdokument och manifest, både biblio-

teksrelaterade och mer övergripande, lyfts minoriteter i allmänhet eller specifice-

rade grupper av minoriteter fram som en prioriterad grupp. Sedan år 2000 har fem 

minoritetsgrupper: samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar, fått status 

som nationella minoriteter i Sverige med ökade rättigheter som ger större möjlig-

heter för språken och kulturerna att överleva och växa. Denna utveckling har gjort 

mig nyfiken på vilken möjlighet dessa grupper har att utnyttja biblioteket utifrån 

sitt språk och sin kultur. Bibliotekens roll i denna revitaliseringsprocess borde 

vara viktig då den kulturella verksamheten är en viktig del i revitaliseringen av 

språket. Björkman och Liljedahl visar i sin undersökning av bibliotekens roll och 

ansvar i det sydsamiska språkets revitaliseringsprocess att folkbiblioteken har en 

sådan funktion för sydsamiskan.2 Detta torde ha betydelse även för de övriga nat-

ionella minoritetsspråken.  

I denna uppsats vill jag utifrån användarnas synvinkel undersöka hur biblio-

teksanvändningen ser ut för några av dem som har samiska, meänkieli eller finska 

som modersmål och vilka aspekter av denna verksamhet de anser vara viktiga 

utifrån sitt modersmål och sin kultur. 

                                                 
1 Niemi, M. (2000), Populärmusik från Vittula. 
2 Björkman, P. & Liljedahl, H. (2009), Ett försvinnande inhemskt språk, s. 24-27. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur de nationella minoriteternas 

biblioteksanvändning ser ut idag och vilka aspekter av biblioteksanvändningen de 

anser vara viktiga ur perspektivet av deras modersmål och kultur. Undersökningen 

är en användarstudie som utgår från de tre minoritetsgrupperna samer, torneda-

lingar och sverigefinnar. Då mycket av den forskning som har gjorts angående 

biblioteksservice till de svenska nationella minoriteterna har sin utgångspunkt i 

bibliotekens verksamheter och utbud, vill jag vända blicken mot användarna och 

se hur de använder biblioteken med utgångspunkt från sitt modersmål och sin kul-

tur, inte bara när det gäller medier, utan sett från bibliotekets hela verksamhet. 

Studien är kvalitativ varför man inte direkt kan dra generaliserande slutsatser från 

den och tillämpa dessa på andra minoritetsgrupper eller de undersökta grupperna 

som helhet, men min förhoppning är ändå att undersöknigen skall bidra något till 

att belysa hur de nationella minoriteterna själva använder sig av bibliotek och 

uppfattar den service som ges till dessa grupper. 

Föremålet för min undersökning är folkbibliotekens service till dessa grupper. 

Jag kommer i studien att använda termen bibliotek och med det avser jag folk-

bibliotek. I de fall jag har anledning att syfta till annat slag av bibliotek kommer 

jag explicit att uttrycka detta. Termen bibliotek kan även syfta på bokbussverk-

samhet. Syftet för denna uppsats är inte att studera ett specifikt biblioteks verk-

samheter riktade till dessa grupper utan det jag är intresserad av är hur användarna 

använder sig av biblioteksverksamheter. Syftet är inte heller i första hand att göra 

en jämförelse mellan de olika studerade gruppernas användning, även om jämfö-

rande reflektioner kan komma att göras. 

De grupper som ingår i undersökningen är samer, sverigefinnar och torneda-

lingar, eller rättare sagt samisktalande, finsktalande och meänkielitalande ef-

tersom kriterierna jag har utgått från har varit deras egen bedömning av moders-

mål. Att jag har avgränsat mig till att i undersökningen ta med de tre grupperna 

samisktalande, finsktalande och meänkielitalande är i någon mån ett bekvämlig-

hetsurval, då undersökningen görs i norra Sverige där dessa tre grupper finns re-

presenterade. Dessa tre språk har också det gemensamt att de definieras i minori-

tetspolitiken som språk med en historisk geografisk bas i Sverige (se kapitlet 

”Minoritetspolitik efter år 2000”, sid. 33). Det samiska språket finns i flera varie-

teter, men i minoritetspolitiken görs ingen skillnad, varför inte jag heller gör det. 
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Nordsamiska är dock den varietet som är aktuell i området där studien görs, men 

termen samiska kommer genomgående att användas. 

När det gäller minoriteter finns det naturligtvis minoriteter som definieras uti-

från många olika kategorier, till exempel funktionshinder eller sexuell läggning, 

men då jag använder termen minoriteter syftar jag på etniska minoriteter om inte 

annat anges. 

Studiens övergripande frågeställning är: Hur ser användningen av bibliotek ut 

för samer, sverigefinnar och tornedalingar, med speciellt fokus på användning 

utifrån deras modersmål och kultur? De konkreta frågeställningar jag genom min 

undersökning vill ha svar på är: 

 På vilket/vilka sätt använder samisk-, finsk- och meänkielitalande biblio-

tek utifrån sitt modersmål och sin kultur? 

 Vilka aspekter av biblioteksanvändandet anser de vara viktiga utifrån sitt 

modersmål och sin kultur? 
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Tidigare forskning 

Jag har valt att dela upp den tidigare forskningen i tre delar. I den första delen ger 

jag endast ett par exempel på studier som har gjorts kring bibliotek och integrat-

ion. Sedan redogör jag för huvudavdelningen av den tidigare forskningen som 

behandlar biblioteken och de nationella minoriteterna både före och efter år 2000, 

då dessa minoriteter fick status som nationella minoriteter. I denna del kommer 

jag att hålla fokus på ett svenskt perspektiv, men även ge exempel på forskning 

som gjorts internationellt. Den sista delen i forskningsöversikten behandlar etnici-

tet, språk och identitet. 

Bibliotek och integration 

Invandrare och etniska eller språkliga minoriteter utgör långt ifrån en homogen 

grupp och många studier har gjorts som behandlar olika grupper, olika geogra-

fiska områden eller speciella bibliotek och jag kommer att ge exempel på ett par 

studier och även annan litteratur som behandlar detta, både ur ett svenskt och ur 

ett internationellt perspektiv. 

Ett exempel på studie gjord i Canada är M.A. Paola Piccos studie som fokuse-

rar på två viktiga aspekter hos multikulturella bibliotek. Hur kan biblioteken ge 

immigranter de verktyg de behöver för att lättare integreras i samhället, samtidigt 

som de ges möjlighet att bibehålla sin ursprungliga kultur? De identifierar ett antal 

tjänster som på olika sätt kan hjälpa invandrarna att dels integreras i samhället och 

dels hålla kontakt med sin ursprungliga kultur. Bland dessa finns media på mino-

ritetsspråken, språkkurser och kulturella aktiviteter.3 Bibliotekspersonalen fram-

hålls som en viktig resurs. Det är viktigt, dels att personalen har rätt kompetens 

och egenskaper, vilket inkluderar tålamod, språkkunskaper, öppenhet och lyhörd-

het för invandrarnas behov, men också att det finns tillräckligt med personal för 

att utveckla arbetet mot invandrarna, vilket även inkluderar den viktiga aspekten 

att etablera samarbete med invandrarorganisationer.4 

                                                 
3 Picco, M.A.P. (2008), “Multicultural libraries’ services and social integration”, s. 42-48. 
4 Picco, M.A.P. (2008), s. 51-53. 
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2009 skrev Anna Kviselius masteruppsatsen Rätten till språk: En studie av 

hur folkbibliotek arbetar med inköp av barnböcker på andra språk än svenska. 

Hon menar att utifrån ett antal styrdokument och handböcker som berör biblio-

tekensverksamhet i allmänhet och verksamhet riktad till invandrare/minoriteter 

och barn i synnerhet har biblioteken en uppgift att vara en hjälp i deras språkut-

veckling och läsning och i kontakten med den ursprungliga kulturen. Biblioteken 

har också en möjlighet att, genom att bland annat lyfta fram minoritetsspråken och 

deras litteratur, vara med och höja statusen hos dessa.5  

När det gäller litteratursituationen på minoritetsspråk vill jag nämna två anto-

logier som behandlar detta. Antologin Litteraturens gränsland innehåller ett antal 

artiklar som rör litteratur på några invandrar- och minoritetsspråk i de nordiska 

länderna.6 Rebecca Constantino gav 1998 ut en antologi med titeln Literary, Ac-

cess, and Libraries among the Language Minority Population. Antologin är skri-

ven utifrån temat att det ännu på 2000-talet tas för givet, i den litteratur som be-

handlar läs- och skrivkunnighet, att de barn och ungdomar som vi vill hjälpa till 

dessa färdigheter är (i detta fall) engelskspråkiga och har mängder av litteratur att 

tillgå på sitt modersmål. Hon betonar bibliotekens stora och viktiga roll att ge 

även tvåspråkiga personer tillgång till litteratur på sitt modersmål.7  

Biblioteken och de nationella minoriteterna 

Verksamhet riktad till finskspråkiga på svenska bibliotek har varit föremål för ett 

antal rapporter och utredningar. Med anledning av Nordiska Språkåret 1980-1981 

gav Heli Vasara ut skriften Biblioteksverksamhet på finska: några utvecklingslin-

jer. Hon beskriver situationen för den finskspråkiga biblioteksverksamheten från 

1940-talet, då utbudet var tämligen magert men ökande, via den första biblioteks-

undersökningen 1970 som visade hur det finska bokbeståndet såg ut på svenska 

bibliotek och litteraturutredningen 1974 som slog fast att biblioteken hade ett sär-

skilt ansvar för invandrarnas litteraturförsörjning. Trots att beståndet av finsk litte-

ratur på biblioteken hade ökat ansåg man att det fanns mer att göra.8 

De svenska samernas möjlighet att utnyttja bibliotek utifrån sitt modersmål 

utreddes 1987 av Statens kulturråd då rapporten Folkbibliotekens service till sa-

merna i Sverige kom ut. Enligt kartläggningen är det samiska beståndet i det 

närmaste obefintligt på många svenska folkbibliotek.9 Ett antal förslag till åtgärder 

läggs fram. Bland annat menar man att kunskapen om samerna och deras kultur 

                                                 
5 Kviselius, A. (2009), Rätten till språk, s. 34-35. 
6 Litteraturens gränsland (2002). 
7 Literacy, access, and libraries among the language minority population (1998). s. vii-viii. 
8 Vasara, H. (1980), Biblioteksverksamhet på finska: några utvecklingslinjer, s. 1-8. 
9 Folkbibliotekens service till samerna i Sverige (1987), s. 27-28. 
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bör öka bland biblioteksanställda och att en samisk bibliotekskonsulent bör inrät-

tas.10 I ”Biblioteken i Sameland” som ingår i antologin Biblioteket mitt i världen, 

ger Peter Sarri, som nu är samisk bibliotekskonsulent (tjänsten inrättades 1996), 

en något mer positiv bild av den samiska biblioteksverksamheten. Exempelvis 

beskrivs ett antal bibliotek i norra Skandinavien med större samiska samlingar 

samt vissa samarbetsprojekt i Barentsregionen som syftar till att synliggöra den 

samiska litteraturen och skapa nätverk.11 

Kulturrådet gav 1992 ut rapporten Sverigefinnar, finns dom? som utgör en 

översyn av biblioteksverksamheten mot sverigefinnarna, vilket hade efterlysts av 

sverigefinska intresseorganisationer.12 2004 kom ännu en rapport från Kulturrådet 

rörande den finska verksamheten, Finns finska på biblioteken? Rapporten är åter-

igen föranledd av påtryckningar från sverigefinska intressegrupper samt det fak-

tum att det är en av Kulturrådets uppgifter sedan 2002 att vara ett stöd för kultur 

och litteratur för de nationella minoriteterna.13 Den samlade bilden av verksamhet-

en är att den i de södra delarna av Sverige är minskande. I de bibliotek i Norrbot-

tens län som deltar i studien är utlåningen av finsk vuxenlitteratur dock relativt 

stabil, men utlåningen av finsk barnlitterattur på de flesta bibliotek låg.14 

I antologin Biblioteket mitt i världen beskriver Ulla-Maija Airola i ett kapitel 

bibliotekens service till sverigefinnarna. Hon beskriver bland annat de utredningar 

som gjorts kring biblioteken och de finska användarna, av vilka några har re-

dogjorts för ovan. Hon beskriver även en undersökning som gjordes 1995 bland 

personer med finskt ursprung i Norrbotten, med anledning av att utlåningen av 

finsk litteratur minskat. Det visade sig att få läser endast på finska och fler än hälf-

ten läser eller lånar inte alls finsk litteratur. Vidare beskriver hon hur hon tillsam-

mans med Vuokko Välikangas undersökte finska pensionärers i Borås biblioteks-

vanor 1996 i Har ni Päätalos senaste bok? Här kom man fram till att dessa lånar 

både skönlitteratur och facklitteratur på finska och att de anser det vara viktigt att 

läsa finsk litteratur för att ha kontakt med sitt modersmål. De pensionärer som inte 

behärskar svenska anser också att kompetens i finska hos bibliotekspersonalen är 

viktigt.15 

Efter att Sverige år 2000 erkänt de fem minoriteterna som nationella minorite-

ter har ett antal studier och studentuppsatser skrivits i ämnet. Statens kulturråd gav 

2001 ut rapporten De nationella minoriteterna och kulturlivet. Syftet var att utreda 

hur svenskt kulturliv i tillräcklig utsträckning även skall kunna inkludera de nat-

ionella minoriteterna. Man lägger fram faktorer som har betydelse för att minori-

                                                 
10 Folkbibliotekens service till samerna i Sverige (1987), s. 36-38. 
11 Sametingets webbsida>litteratur>samernas bibliotek; Sarri, P. (1998), ”Biblioteken i Sameland”, s. 129-

134. 
12 Henriksson Vasara, H. (1992), Sverigefinnar, finns dom? s. 8-13. 
13 Finns finska på biblioteken? (2004), s. 5. 
14 Finns finska på biblioteken? (2004), s. 11-22. 
15 Airola, U-M. (1998), ”Biblioteken och sverigefinnarna”, s. 65-68. 
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tetsspråken skall bevaras och menar att för att ett språk ska kunna överleva måste 

det kunna utvecklas och användas inom alla domäner. Standardisering är viktigt, 

samt att språket förs över till kommande generationer, vilket innebär att det är 

viktigt med ett kulturutbud som riktar sig till barn och ungdomar på minoritets-

språken. En kulturell infrastruktur är också viktig, med kulturella institutioner där 

grupperna själva kan vara med och ansvara för verksamheten.16 

Bland de studentuppsatser som skrivits efter 2000 finner vi först Erica Ran-

tatalo, som 2002 undersökte hur kulturutbudet på samiska, meänkieli och finska 

ser ut i ett antal kommuner i Norrbotten, med mest fokus på bibliotekens verk-

samhet.17 Hon visar på att de då nyblivna officiella minoritetsspråkens särställning 

inte speglas i kommunens styrdokument.18 Hon menar även att bibliotekens be-

handling av samiska och meänkieli inte är tillfredsställande, då man till exempel, 

åtminstone för meänkielis del, inte ens kan söka i Libris på ett tillfredsställande 

sätt. Enligt henne var man tvungen att använda flera olika signum, både nya och 

gamla, för att täcka den meänkieliska litteraturen. Hon fick en enda träff vid sök-

ning på Hubt, som var det då nya signumet för litteratur på meänkieli. Det gick 

inte heller att välja meänkieli eller tornedalsfinska som språk i språkvalsformulä-

ret.19 Vid en sökning i Libris idag måste man fortfarande använda sig av de båda 

signumen Hubt och Hub.08c (den äldre varianten) för att få ett heltäckande resul-

tat.20 Det går fortfarande inte heller att välja meänkieli eller tornedalsfinska i 

språkvalsformuläret.21 

Rikard Jennische studerar 2004 i sin magisteruppsats hur bland annat Uppsala 

stadsbiblioteks verksamhet har påverkats av de nya minoritetsspråkslagarna.22 Han 

studerar även ur denna synvinkel biblioteksverksamheten i ett antal kommuner där 

representationen av respektive minoritetsgrupp är större än i Uppsala. Han menar, 

i likhet med Rantatalo, att åtminstone för Uppsala stadsbiblioteks del har den nya 

minoritetspolitiken inte fått några större konsekvenser. Av företrädare för de olika 

grupperna är det företrädarna för tornedalsfinska och romani chib som tydligast 

märkt av någon förändring i uppmärksamheten för de olika språken vad gäller 

biblioteksverksamheten.23 De bibliotek som ligger i kommuner med högre andel 

av någon av de nationella minoriteterna har mer aktivitet riktad mot dessa, men 

intresset upplevs oftast inte vara en följd av den nya politiken.24 Beståndet på de 

                                                 
16 De nationella minoriteterna och kulturlivet (2001), s. 11-18. 
17 Rantatalo, E. (2002), Samiska Meänkieli Finska, s. 5. 
18 Rantatalo, E. (2002), s. 44-45. 
19 Rantatalo, E. (2002), s. 24-26. 
20 Libris webbsida, sökord: Hubt respektive Hub.08c [2012-04-29]. 
21 Libris webbsida>utökad sökning>språk [2012-04-29]. 
22 Jennische, R. (2004), De nationella minoriteterna och folkbiblioteken, s. 4. 
23 Jennische, R. (2004), s. 61-62. 
24 Jennische, R. (2004), s. 76. 
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svenska folkbiblioteken av vissa utvalda tidskrifter på de nationella minoritets-

språken finner Mikael Wikman vara lågt i sin kandidatuppsats 2004.25 

Katarina Finnberg och Lotta Vigur undersökte 2009 i sin kandidatuppsats Mer 

än Katitzi och klezmer biblioteksverksamhet riktad till romer och judar. De foku-

serar på fyra svenska bibliotek samt hur samarbetet mellan dessa ser ut.26 I under-

sökningen ingår specialbibliotek, men även ett folkbibliotek och de menar att både 

specialbibliotek och folkbibliotek har en möjlighet att lyfta fram dessa minoritets-

grupper och synliggöra dem i samhället. De menar bland annat att specialbiblio-

teken och folkbiblioteken skulle ha mycket att vinna på att i större utsträckning 

samarbeta med varandra för att öka kunskapen kring dessa grupper och deras be-

hov. De efterlyser också en nationell samordning av biblioteksfrågor rörande mi-

noritetsgrupper, samt belyser problemet med att det i vissa fall finns begränsat 

med litteratur utgiven på de respektive språken.27 

Bibliotekens roll för det sydsamiska språkets status undersöks 2009 av Peter 

Björkman och Helena Liljedahl i kandidatuppsatsen Ett försvinnande inhemskt 

språk. De menar att folkbiblioteken har en viktig roll i revitaliseringen av det syd-

samiska språket.28 Undersökningen koncentreras till Jämtlands läns bibliotek i 

Östersund. Bibliotekspersonal och användare är tämligen överens om att biblio-

teket har ett ansvar att ge tillgång till litteratur på sydsamiska samt sprida inform-

ation om den samiska kulturen. Avsaknaden av efterfrågan på sydsamisk litteratur 

anges som en orsak till att man från bibliotekens sida inte uppmärksammar grup-

pen mer, men i de fall där användarna inte kommunicerar sina behov till biblio-

teket måste man istället lyfta upp de resurser man har för att skapa en efterfrågan, 

menar de. Samarbetet mellan olika aktörer inom exempelvis skolan och biblio-

teket framhålls som något som skulle kunna vara fruktsamt främst för att kompe-

tensen kring det sydsamiska idag inte finns hos bibliotekarierna. De framhäver 

även bibliotekens viktiga uppgift att vara med och synliggöra den samiska kul-

turen i samhället genom att både lyfta fram de samlingar som finns och genom 

andra verksamheter.29 

Svensk biblioteksförening gav tillsammans med Sara Ahlryd, Lotta Vigur och 

Joacim Hansson 2010 ut rapporten Biblioteken och de nationella minoriteterna. 

Studien har den övergripande frågeställningen huruvida det görs något, och i så 

fall vad som görs, för de nationella minoriteterna på Sveriges kommunbibliotek.30 

Resultaten, som delas upp i tre teman: bestånd och förvärv, riktad verksamhet 

samt samarbete med specialbibliotek och organisationer, visar att de verksamheter 

som de svenska biblioteken riktar till de nationella minoriteterna är mycket blyg-

                                                 
25 Wikman, M. (2004), Sveriges nationella minoriteter, s. 34-36. 
26 Finnberg, K. & Vigur, L. (2009), Mer än Katitzi och klezmer? s. 11. 
27 Finnberg, K. & Vigur, L. (2009), s. 30-33. 
28 Björkman, P. & Liljedahl, H. (2009), s. 12-15. 
29 Björkman, P. & Liljedahl, H. (2009), s. 22-33. 
30 Hansson, J. & Ahlryd, S. & Vigur, L. (2010), Biblioteken och de nationella minoriteterna, s. 6. 
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samma. Sverigefinnarna sticker ut som den kategori som är mest prioriterad. Detta 

kan förklaras med bland annat gruppens storlek och stora geografiska spridning. 

De kommuner som har verksamhet riktad mot någon av grupperna är de som har 

en representation av befolkningen och detta, menar de, är en följd av det mark-

nadstänkande och efterfrågestyrning som präglar biblioteken idag.31 

Hur biblioteken kan arbeta integrerande för att nå ut till den romska befolk-

ningen i Sverige studerar Malin Carlsson 2011 i magisteruppsatsen Biblioteket 

som integrerande resurs i samhället.32 Vad gäller litteratur på romani och om den 

romska kulturen framkom bland användarna en önskan om ett större utbud på 

biblioteken. Kulturella evenemang knutna till den romska kulturen var i det närm-

aste obefintliga. Hon pekar på möjliga utvecklingsvägar när det gäller samarbete 

med romska grupper, skyltning av litteratur med anknytning till den romska kul-

turen samt undervisning i bibliotekskunskap för den romska användargruppen.33 

Hilde Holmesland verkar i Norge, som även de har ratificerat minoritets-

språksstadgan och ramkonventionen (se kapitlet ”Minoritetspolitiken efter år 

2000”, sid. 33). Hon slår fast att ABM-institutionerna har ett särskilt ansvar när 

det gäller ansvaret att lyfta fram minoriteternas kultur.34 Större insatser efterlyses 

även här när det gäller ABM-institutionernas arbete för de inhemska minoriteter-

na.35  

Situationen i Sydafrika beskrivs av G.H. Fredericks och Z. Mvunelo 2003. I 

Sydafrika har sedan apartheidsystemet avskaffades 1994, 11 inhemska språk fått 

status som officiella språk vid sidan av afrikaans och engelska. I sin studie vill de 

bland annat ta reda på ifall biblioteken spelar en roll i strävan att öka användandet 

av litteratur på de inhemska språken, men de menar att bibliotekens litteraturbe-

stånd inte alls speglar befolkningsstrukturen när det gäller vilka språk som talas. 

Biblioteken har inte någon officiell policy angående anskaffandet av litteratur på 

minoritetsspråk. Problem som biblioteken anger i samband med litteratur på mi-

noritetsspråk är framför allt den låga utgivningen och den låga efterfrågan.36 

Det finns ett visst samarbete bland bibliotekspersonal aktiva i områden som 

tjänar nationella minoritetsgrupper. International Indigenous Librarians Forum är 

ett forum som har hållits på olika platser i världen vartannat år sedan 1999.37 Må-

let med forumet är att genom ett utbyte av erfarenheter och idéer inom ABM-

områdena bidra till att bevara de språk, traditioner och den kultur som finns repre-

                                                 
31 Hansson, J. & Ahlryd, S. & Vigur, L. (2010), s. 22-29. 
32 Carlsson, M. (2011), Biblioteket som integrerande resurs i samhället, s. 7. 
33 Carlsson, M. (2011), s. 40-46. 
34 Holmesland, H. (2006), ”Arkivene, bibliotekene, museene & de nasjonale minoritetene”, s. 4-6. 
35 Holmesland, H. (2006), s. 18-19. 
36 Fredericks, G.H. & Mvunelo, Z. (2003), ”Publication of books in indigenous South African languages and 

their availability and use in public libraries”, s. 133-138. 
37 International Indigenous Librarians’ Forum 2011:s webbsida>Past Forums [2011-12-13]  
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senterad hos den inhemska befolkningen i olika länder.38 2011 hölls forumet i 

Karasjok, Norge, och värdar var det norska och svenska sameparlamentet.39 

Etnicitet, identitet och språk. 

Erik Allard och Christian Starck menar i boken Språkgränser och samhällsstruk-

turer att det inte finns några entydiga kriterier man kan gå efter för att definiera en 

viss etnisk grupp. Fyra kriterier som dock i viss mån måste vara uppfyllda för att 

man ska kunna tala om en etnisk grupp, menar de är (1) självkategorisering (en 

vilja att tillhöra gruppen) (2) härstamning (att man har sitt ursprung inom grup-

pen) (3) specifika kulturdrag (exempelvis gemensamt språk) (4) social organisat-

ion (för samverkan inom gruppen och externt med omvärlden). Etniska grupper är 

enligt dem socialt definierade vilket innebär att de är dynamiska snarare än sta-

tiska och kan förändras över tid.40 Även Thomas Hylland Eriksen menar i boken 

Etnicitet och nationalism att den etniska identiteten är möjlig att påverka och är 

till viss del en frukt av sociala processer.41 Joshua Fishman beskriver i boken 

Handbook of Language and Ethnic Identity begreppen språk, etnicitet och identi-

tet alla som begrepp som är föränderliga. Språk finns i många varieteter, allt ifrån 

standardspråk till programmeringsspråk för datorer och alla är snarare en frukt av 

historiska händelser och tillfälligheter än något som är statiskt. Termen etnicitet, 

menar han, har kommit att företrädelsevis användas om folkgrupper i minoritet. 

Exempelvis refererar man till fransmän som emigrerat till USA som ”etniska 

franska”, medan de i sitt forna hemland inte verkade tillskrivas någon särskild 

etnicitet.42 Likaså menar Tomas Hylland Eriksen att i perioder av samhällelig för-

ändring, när den etniska identiteten på något vis upplevs som hotad kan etniciteten 

bli extra viktig.43 Denna aspekt av begreppet etnicitet kan naturligtvis vara kontro-

versiell och utnyttjas av icke-demokratiska krafter som vill ”bevara” den egna 

majoritetskulturen och skydda den mot inblandning från andra kulturer. 

Att minoritetsgrupper kan ha större behov av att definiera sig som etnisk 

grupp är anledningen, enligt Kenneth Hyltenstam och Christopher Stroud, till att 

begreppet etnisk grupp ofta sammankopplas med minoritetsgrupper.44 

Howard Giles och Patricia Johnson vill introducera en mer individuellt be-

tingad språkbevarandeteori, den etnolingvistiska identitetsteorin (Ethnolinguistic 

identity theory) och försöker finna vilka mekanismer som avgör huruvida man 

                                                 
38 International Indigenous Librarians’ Forum 2011:s webbsida>Outcomes [2011-12-13] 
39 International Indigenous Librarians’ Forum 2011:s webbsida>IILF 2011 [2011-12-13] 
40 Allardt, E. & Starck, C. (1981), Språkgränser och samhällsstruktur, s. 40-44. 
41 Hylland Eriksen, T. (1993), Etnicitet och nationalism, s. 79. 
42 Handbook of Language and Ethnic Identity (2010), s. xxiii-xxx. 
43 Hylland Eriksen, T. (1993), s. 89. 
44 Hyltenstam, K. & Stroud, C. (1991), Språkbyte och språkbevarande, s. 23. 
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behåller sin etnolingvistiska identitet både i ett individualistiskt perspektiv och i 

ett grupperspektiv. Teorins utgångspunkt är att vi definierar vår sociala identitet 

utifrån de grupper vi anser oss tillhöra och språket är en av de dimensioner utifrån 

vilka vi jämför oss med andra grupper.45 Deras studie och test av teorin visar att 

etnisk identifikation har betydelse för benägenheten att framhäva och bevara sitt 

modersmål.46 

I tidigare nämnda Handbook of Language and Ethnic Identity beskriver Leena 

Huss och Anna-Riitta Lindgren situationen i Skandinavien utifrån temat minori-

tetsspråk och identitet. De beskriver hur tornedalingarna som grupp är något 

kluvna i sin identitet, då inte alla vill identifiera sig etniskt som tornedalingar utan 

anser att deras etniska och språkliga identitet är finsk, vilket var den allmänna 

synen innan 1970-talet. Efter den frigörelse för minoritetsspråken i området som 

tog sin början på 1970-talet har annars minoritetsbefolkningarna börjat bygga upp 

en mer positiv självbild.47 Vi ser här att den etniska (och även lingvistiska) identi-

teten kan skifta i tid och även mellan individer som i objektiva ordalag omfattas 

av samma kultur eller språk. 

Boglárka Straszer har i sin doktorsavhandling undersökt vilken betydelse 

språket har för identiteten bland andra generationens ungrare i Sverige och Fin-

land.48 När informanterna i hennes studie fick ange vad som var mest känneteck-

nande för den ungerska identiteten placerade de det ungerska språket högst följt 

av kulturen och karaktärsdragen.49 Även de som inte talade ungerska kunde dock 

ändå ha en positiv inställning till sitt ungerska ursprung.50 

Vikten av att ta till sig litteratur på modersmålet för tvåspråkiga personer med 

ett minoritetsspråk som modersmål, uppmärksammas av Susan Jones. Hon trycker 

på, utifrån sin studie av tvåspråkiga skolelever och deras språkvanor, att läsning 

på modersmålet har en stor betydelse speciellt för tvåspråkiga barn och ungdomar 

och deras skapande av en positiv identitet.51 Material som ger läsarna möjlighet att 

identifiera sig med vad det innebär att leva i två kulturer, som hon menar är som 

en kultur i sig, en tredje kultur, är viktig. Viktigt är också, menar hon, litteratur på 

modersmålet som är översatt från majoritetsspråket med teman som är universella 

för ungdomar, som beskriver den verklighet som ungdomar lever i.52 

Att man kan uppleva att man är en etnisk grupp trots att man inte behåller sitt 

modersmål visar Khilkhanova och Khilkhanov.53 De undersöker folkgruppen bu-

                                                 
45 Giles, H. & Johnson, P. (1987), ”Ethnolinguistic identity theory”, s. 69-71. 
46 Giles, H. & Johnson, P. (1987), s. 76-78. 
47 Huss, L. & Lindgren, A-R. (2010), ”Scandinavia”, s. 263-265. 
48 Straszer, B. (2011), ”Ungerska för rötternas skull”, s. 21. 
49 Straszer, B. (2011), s. 198-199. 
50 Straszer, B. (2011), s. 296. 
51 Jones, S. (2004), ”Shaping identities”, s. 43. 
52 Jones, S. (2004), s. 44-45. 
53 Khilkhanova, E. & Khilkhanov, D. (2004), ”Language and Ethnic Identity of Minorities in Post-Soviet 

Russia”, s. 86. 
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ryaterna i före detta Sovjetunionen och frågar sig varför dessa, trots den etniska 

renässans som de menar pågår världen över, fortsätter att överge sitt modersmål 

till förmån för majoritetsspråket ryskan. Både interna och externa faktorer spelar 

roll i byriatiskans fall; att man själv ger språket en låg status och inte för det vi-

dare till sina barn är en faktor. Att språket har fått status som officiellt språk hjäl-

per inte när de skyddande föreskrifter som detta innebär inte efterlevs. Befolk-

ningen ser sig som buryater och anser att språket är en framträdande del av identi-

teten, trots det överger fler och fler modersmålet och det får en mer symbolisk 

funktion. Studien visar att man kan behålla sin etniska identitet trots att man över-

ger sitt modersmål. Självkategoriseringen är i detta fall ett starkare kriterium för 

etnicitet än ett gemensamt språk.54 

                                                 
54 Khilkhanova, E. & Khilkhanov, D. (2004), s. 94-98.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Val av teori 

Som en del av den teoretiska utgångspunkten och som ram för analysen kommer 

jag att använda mig av Marianne Anderssons och Dorte Skot-Hansens modell 

över det lokala bibliotekets profil som de presenterar i boken Det lokale bibliotek: 

afvikling eller udvikling.55 För att nyansera bilden och få ett större användarper-

spektiv i min modell kompletterar jag den med delar av Henrik Jochumsens och 

Casper Hvenegaard Rasmussens forskning som de presenterar i boken Gør biblio-

teket en forskel? vilken i viss mån bygger vidare på Andersson och Skot-Hansens 

modell. Till skillnad från Andersson och Skot-Hansens undersökning, som foku-

serar på förhållandet mellan biblioteket och samhället, fokuserar Jochumsen och 

Hvenegaard Rasmussen på förhållandet mellan biblioteket och vardagslivet och är 

därmed mer användarorienterad.56 

Eftersom jag anlägger ett perspektiv som anknyter till minoritetskulturer och 

minoritetsspråk kommer jag även att använda mig av Will Kymlickas diskussion 

om värdet av att behålla och utveckla en minoritetskultur, som han presenterar i 

boken Mångkulturellt medborgarskap.57 

Jag ger först en bakgrund till Andersson och Skot-Hansens modell och 

Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens undersökning för att sedan redogöra för 

bibliotekets fyra funktioner utgående från dessa två studier. Jag gör vissa förtydli-

ganden och kompletteringar där jag finner att modellen inte täcker de verksamhet-

er som ett bibliotek har idag, eller där jag anser att den av andra orsaker inte räck-

er till. Därefter redogör jag för Kymlickas teori om värdet av bibehållandet av 

minoritetskulturer. 

                                                 
55 Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1984), Det lokale bibliotek: afvikling eller udvikling. 
56 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), Gør biblioteket en forskel? s. 13. ; Andersson, M. & 

Skot-Hansen, D. (1994) Det lokale bibliotek: afvikling eller udvikling. s. 11-12. 
57 Kymlicka, W. (1998), Mångkulturellt medborgarskap. 
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Bibliotekets fyra funktioner 

Bakgrunden till Andersson och Skot-Hansens forskning är den decentralisering 

som under 1980-talet skedde i Danmark vad gäller bibliotekens styrning. På 

samma gång som man fruktade att detta skulle ha en hämmande inverkan på 

bibliotekens utveckling såg man det även som en möjlighet för det enskilda 

biblioteket att utforma sin egen identitet. Under denna tid märktes en dragkamp i 

de nordiska länderna mellan de som betonade bibliotekets roll som kulturför-

medlare å ena sidan och de som fokuserade på informationstekologin och biblio-

tekens informationsförmedlande roll å andra sidan. Utöver dessa två poler menar 

författarna att det fanns två funktioner som man förbisåg, nämligen biblioteket 

som kunskapscentrum och biblioteket som socialt centrum. 

I sin undersökning fokuserar de på hur biblioteket på olika sätt är integrerat i 

samhället när det gäller kultur, kunskap, näringsliv och sociala aspekter. Den ana-

lysmodell som de använder sig av beskriver bibliotekets verksamhet utifrån fyra 

olika huvudfunktioner, biblioteket som kulturcentrum, kunskapscentrum, socialt 

centrum och informationscentrum. Med bilden nedan åskådliggör de modellen.58 

Figur 1. Modell över det lokala bibliotekets profil. 

 

Källa: Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), s. 18. Min översättning. 

De olika funktionerna är naturligtvis inte helt åtskilda från varandra. Som bilden 

tydligt visar överlappar de olika funktionerna och aktiviteterna varandra till viss 

del. Modellen kan enligt författarna användas till att beskriva ett specifikt biblio-

                                                 
58 Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), s. 9-19. 
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teks profil i samhället och kan även användas som underlag i en diskussion om 

vilka verksamheter man vill prioritera på ett lokalt bibliotek.59 

Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens studie har även den sin utgångspunkt 

i förändringar i samhället. Den är skriven på tröskeln till det tjugoförsta århundra-

det med den utveckling som präglar denna tid vad gäller medier och teknologi i 

bakgrunden. Genom intervjuer med biblioteksanvändare och icke-användare vill 

de bidra med kunskap om hur dagens bibliotek ser ut och ge underlag till diskuss-

ion om hur framtidens bibliotek skall se ut.60 I sin undersökning anlägger de även 

ett sociokulturellt perspektiv, då de analyserar de intervjuade personernas biblio-

teksanvändande utifrån deras positioner i det sociala rummet.61 Detta perspektiv 

har jag dock inte på min studie. 

Nedan följer en presentation av bibliotekets fyra olika funktioner utifrån dessa 

två studier samt mina egna kompletteringar. 

Biblioteket som kulturcentrum 

Med biblioteket som kulturcentrum avser Andersson och Skot-Hansen biblio-

tekets kulturella arrangemang och andra aktiviteter som syftar till att utveckla kul-

turella och konstnärliga sidor och ge kulturella och konstnärliga upplevelser. Till 

de konkreta verksamheterna räknar de bland annat arrangemang, utställningar, 

verkstäder och möteslokaler.62 Arrangemang för barn och ungdomar kan till ex-

empel vara musik-, film- och teaterarrangemang, lekarrangemang och högläsning. 

Arrangemang riktade till vuxna kan omfattas av författarbesök, föredrag, debatter 

och även här musik-, film- och teaterarrangemang. Både för vuxna och för barn 

förekommer utställningar kring fritids- eller hobbyrelaterade teman, konst och 

mer upplysande utställningar.63 I Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens under-

sökning är det främst utställningar och arrangemang, samt lån av skönlitteratur, 

musik och film som dominerar i denna kategori.64 De nya medierna som blivit allt 

mer vanligt sedan dessa båda studier gjordes; CD-böcker, ljudböcker, e-böcker, 

DVD, CD-skivor eller TV- och datorspel diskuteras inte nämnvärt men faller un-

der denna kategori. 

Sammanfattningsvis ingår följande aktiviteter/utbud i bibliotekets funktion 

som kulturcentrum: 

 Utställningar och arrangemang 

 Utlån/uthyrning av olika slag av media (utom facklitteratur) 

                                                 
59 Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), s. 17-19. 
60 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), s. 12-13. 
61 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), s. 56-65, 
62 Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), s. 19. 
63 Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), s. 222-231. 
64 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), s. 35-36. 
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 Möteslokaler, verkstäder och övningsrum 

Biblioteket som socialt centrum 

Med biblioteket som socialt centrum avser Andersson och Skot-Hansen ett använ-

dande av biblioteket som främjar användarnas sociala liv. Till dessa funktioner 

räknas bland annat biblioteket som mötesplats, rådgivning och uppsökande verk-

samhet till utsatta grupper.65 Biblioteket som mötesplats kan avse dels att biblio-

teket tillhandahåller lokaler som till exempel föreningar kan utnyttja, men i denna 

funktion tolkar jag att främst biblioteket som en plats där spontana möten kan 

uppstå, både besökare emellan och mellan besökare och personal. Caféverksamhet 

och dylikt är dock ett slags organiserade mötesplatser, som även den ingår i denna 

funktion. Med rådgivning avser författarna den verksamhet där biblioteket ställer 

sina lokaler till förfogande till experter på olika områden, till exempel arbetsför-

medlare eller för sjukvårdsupplysning.66 Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen 

betonar den viktiga funktion som biblioteket har som en neutral mötesplats där 

främst barnfamiljer finner biblioteket som ett ”ofarligt” ställe för barnen och ung-

domarna att hålla till på.67 Även läsning av tidskrifter och tidningar tillhör denna 

funktion.68 Här menar jag även att internetanvändande i ett socialt syfte ingår. 

Sammanfattningsvis ingår följande aktiviteter/utbud i bibliotekets funktion 

som socialt centrum: 

 Biblioteket som spontan mötesplats 

 Rådgivning 

 Caféverksamhet och andra sociala arrangemang 

 Uppsökande verksamhet 

 Läsning av tidskrifter och tidningar 

 Användande av internet (för socialt bruk) 

Biblioteket som kunskapscentrum 

Med biblioteket som kunskapscentrum avser Andersson och Skot-Hansen biblio-

tekets aktiviteter som har med utbildning och upplysning att göra. Till de konkreta 

verksamheterna räknar de bland annat resurser för studenter och ”målinriktad 

biblioteksorientering och -sökning”.69 Det sistnämnda tolkar jag som till exempel 

undervisning i bibliotekskunskap för elever samt hjälp för dessa med att hitta 

                                                 
65 Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), s. 19. 
66 Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), s. 214-219. 
67 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), s. 33-34. 
68 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), s. 129. 
69 Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), s. 19. 
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material av olika slag. I denna funktion är biblioteket en resurs man använder för 

att öka sin kunskap, antingen i relation till utbildning eller för eget nöjes skull. Det 

skall dock inte förväxlas med informationsinhämtande, som avser information 

som inhämtas för att användas vid ett konkret tillfälle.70 Här är naturligtvis grän-

sen inte glasklar. De resurser som ställs till förfogande till studenter definieras inte 

närmare av författarna, men jag tolkar det som att där ingår förutom facklitteratur, 

även tillhandahållande av lokaler, datorer och andra tekniska resurser som an-

vänds för studier. Även här har den tekniska utvecklingen gjort att den ursprung-

liga modellen inte täcker alla de områden som idag är aktuella. Till exempel inter-

net låg i sin linda då Andersson och Skot-Hansen gjorde sin undersökning. 

Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen nämner i samband med denna funktion 

även användning av facktidskrifter och -tidningar.71 Utlån av facklitteratur, både 

för studier och privat, samt fjärrlåneverksamhet tolkar jag som tillhörande denna 

funktion. Till denna funktion tolkar jag att även utnyttjande av biblioteket som 

yrkesutövande till exempel lärare hör (så att deras elever får del av bibliotekets 

resurser). 

Sammanfattningsvis ingår följande aktiviteter/utbud i bibliotekets funktion 

som kunskapscentrum: 

 Resurser för studenter och yrkesarbetare 

 Facklitteratur (även fjärrlån och facktidskrifter) 

 Undervisning i informationssökning och bibliotekskunskap. 

Biblioteket som informationscentrum 

Med biblioteket som informationscentrum avser Andersson och Skot-Hansen 

bibliotekets aktiviteter för att föra ut information både till allmänheten och till den 

enskilda användaren. Till de konkreta verksamheterna räknar de bland annat refe-

rensservice, samhällsinformation, service till näringslivet och turistservice.72 

Service till näringslivet beskrivs av Andersson och Skot-Hansen som en ser-

vice biblioteken, ofta mot en kostnad, kan ge företag hjälp med att ta fram den 

information de behöver.73 Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen finner att an-

vändningen av biblioteket för att inhämta information (via handböcker, uppslags-

verk och internet) är ganska liten, bland annat på grund av ökande tillgång till 

internet hemma. Trots detta menar de flesta användare i deras undersökning att 

denna funktion hos biblioteket är viktig.74 Internetanvändning på biblioteket för 

                                                 
70 Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), s. 14. 
71 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), s. 131. 
72 Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), s. 19. 
73 Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), s. 123-124. 
74 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), s. 39. 
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informationssökande tolkar jag som tillhörande denna funktion. Sammanfatt-

ningsvis ingår följande aktiviteter/utbud i bibliotekets funktion som informations-

centrum: 

 Referenssamtal 

 Samhällsinformation, turistinformation 

 Tillhandahållande av handböcker, uppslagsverk och internet (för informat-

ionssökning) 

 Näringslivsservice 

Jag kommer att använda Andersson och Skot-Hansens teori som en analysram för 

min undersökning och i min beskrivning av hur de personer som ingår i under-

sökningen använder biblioteket utgå från dessa fyra olika funktioner hos biblio-

teket. Jag anser att de är en bra och uttömmande modell för att få grepp om hur 

man på olika sätt kan använda ett bibliotek. 

I sin undersökning tar Andersson och Skot-Hansen fasta på samarbetet mellan 

biblioteket och andra samhälleliga institutioner, vilket jag inte gör i min under-

sökning. De utgår i sin undersökning från konkreta bibliotek och deras verksam-

het, medan jag utgår från användarnas synvinkel och vill undersöka på vilka sätt 

de använder bibliotek utifrån sin kulturella och språkliga kontext. Nedan presente-

rar jag min modifierade modell över bibliotekets fyra funktioner. Jag har valt att 

lägga till de konkreta verksamheter som jag har redogjort för ovan: 

Figur 2. Modifierad modell över det lokala bibliotekets profil. 

Källa: Bilden är modifierad utifrån Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), s. 18. Med tillägg 
av de verksamheter som är tilldelat de olika funktionerna. 
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Värdet av bevarandet av minoritetskulturer 

Eftersom användarna i min undersökning tillhör en minoritetskultur och har ett 

minoritetsspråk som modersmål behöver jag även ha en teoretisk utgångspunkt 

som anknyter till värdet av att behålla och utveckla en minoritetskultur. Jag vill 

dock inte föregripa resultaten genom att hävda att den språk- och kulturbevarande 

aspekten skulle vara viktig för mina informanter i samband med deras biblioteks-

användande, men eftersom den politik som förs när det gäller minoriteter och mi-

noritetsspråk syftar till att stärka och bevara dessa kulturer och språk anser jag det 

relevant att ha med det i de teoretiska utgångspunkterna. Jag kommer här att pre-

sentera delar av Will Kymlickas diskussion om minoritetskulturers rättigheter som 

han redogör för i sin bok Mångkulturellt medborgarskap. 

Kymlicka menar att det finns olika definitioner på kultur. Man kan till exem-

pel tala om olika subkulturer i samhället, men de kulturer som han intresserar sig 

för i detta sammanhang kallar han samhälleliga kulturer. Det är dessa kulturer 

som gör det möjligt för medlemmarna att leva på ett meningsfullt sätt genom till 

exempel gemensam religion, utbildning och ekonomi, verksamheter som genom 

gemensamma institutioner genomsyrar det offentliga livet, och som genom sociala 

verksamheter genomsyrar det privata livet. Dessa samhälleliga kulturer delar ofta 

territorium och språk och är nästan alltid, enligt Kymlicka, nationer. För att över-

leva och utvecklas i längden menar han att en kultur måste vara en samhällelig 

kultur. De sociala institutionerna som är med och förenar en samhällelig kultur 

har en mycket stor betydelse för vårt sätt att leva våra liv.75 

De minoritetskulturer som Kymlicka talar om är av två slag. Den första kate-

gorin kallar han för ”nationella minoriteter”, vilka är sådana grupper som tidigare 

har varit självstyrande men som på ett eller annat sätt har införlivats i en annan 

stat och på så sätt blivit en minoritetskultur. Den andra kategorin är invandrade 

grupper, vilka han kallar ”etniska grupper”.76 Ingen av dessa kategorier samman-

faller helt med situationen för de minoritetsgrupper som är föremål för min under-

sökning, utom möjligtvis till viss del sverigefinnarna som delvis är invandrade. 

Både samerna och tornedalingarna har så länge man kan överblicka befolkat Sve-

rige. Ingen av dessa kulturer kan heller helt och fullt anses vara samhälleliga kul-

turer utifrån den definitionen som Kymlicka ger. De utgör ingen egen nation, men 

är i viss mån koncentrerade till ett visst område. De har ett gemensamt språk och i 

viss utsträckning även gemensamma sedvänjor och gemensamma institutioner, 

om än inte alltid på ett politiskt plan. Jag anser ändå att Kymlickas resonemang 

har relevans för dessa grupper. Det finns en mängd olika sociala institutioner som 

har betydelse när det gäller att bibehålla och hålla samman dessa kulturer, bland 

dem kan folkbiblioteket vara en resurs. 

                                                 
75 Kymlicka, W. (1998), s. 86-90. 
76 Kymlicka, W. (1998), s. 18. 
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Utgångspunkten för Kymlickas diskussion är liberalismens koppling till kul-

turen. Liberalismens grundtanke är att människan är fri att välja hur hon skall leva 

sitt liv. Denna frihet innebär också friheten att välja ”fel”, att ångra sina val och 

att göra ”dåliga” val. Det finns två förutsättningar för att man skall kunna leva ett 

gott liv: (1) Man måste leva livet utifrån sin egen övertygelse. (2) Man måste ha 

möjlighet att ifrågasätta sina egna uppfattningar om verkligheten. Man måste 

alltså ha rätt att göra det och ha de redskap som krävs för att göra det; alltså kunna 

få information kring olika sätt att se på verkligheten och förmåga att granska 

denna information. Utbildning, yttrande- och föreningsfrihet är viktigt. Vidare 

menar Kymlicka att denna frihet att välja förutsätter att man är en del av en sam-

hällelig kultur eftersom det är först när vi lever i en samhällelig kultur som vi kan 

se och bedöma de alternativ som står till buds.77 

Men, frågar sig Kymlicka, varför är det så viktigt att ha tillgång till sin egen 

kultur? Det är absolut möjligt att som individ byta kultur, och detta sker också 

ibland menar han. Han konstaterar dock att de band som finns till språket och 

historien är så mycket starkare än till exempel de politiska band man har till myn-

digheter i en stat som man har lämnat. Kymlicka menar att det finns några fak-

torer som gör att den kultur som man har sina rötter i är mycket viktig. 

En kulturell identitet baserar sig på tillhörighet och har inget med vad man 

presterar att göra. Därmed finns det en stark koppling mellan kulturen och indivi-

dens syn på sig själv. Behandlas kulturen till exempel utan respekt påverkar detta 

individens självbild och självrespekt negativt. 

Genom att tillhöra en kultur får vårt handlande ytterligare en dimension, ef-

tersom det vi gör är del av något större och en del av en process där kulturen hela 

tiden skapas och omskapas. Det finns även en tidsmässigt gränsöverskridande 

dimension i den kulturella tillhörigheten. Genom att kulturen har en förankring 

bakåt i tiden och även sträcker sig framåt i tiden och existerar bortom vår levnads-

tid är det något som lever vidare fast vi dör. När en kultur inte längre förs vidare 

från en generation till en annan riskerar banden mellan generationerna att skadas.78 

Som invändning mot Kymlickas resonemang kan man fråga sig om man alltid 

är så fri, även i ett liberalt samhälle, att välja kultur när valet står mellan en majo-

ritetskultur och en minoritetskultur. Det finns många faktorer som påverkar vilken 

kultur man exempelvis för vidare till sina barn och trots att man har friheten att 

välja kanske det inte alltid är lätt att välja minoritetskulturen i den konkurrens som 

föreligger i samhället idag. Jag kommer dock att använda Kymlickas resonemang 

i analysen av mitt material som en bakgrund för att eventuellt kunna koppla mina 

resultat till frågan om varför det överhuvudtaget är viktigt att bevara och utveckla 

en minoritetskultur. 

                                                 
77 Kymlicka, W. (1998), s. 85-93. 
78 Kymlicka, W. (1998), s. 99-100. 
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Bakgrund 

Som en bakgrund till studien görs först en kort redogörelse för de tre nationella 

minoritetsgrupper som är aktuella i studien, samt något om litteratursituationen på 

respektive språk. Naturligtvis är dessa grupper långt mer nyanserade än dessa 

korta beskrivningar ger sken av, men syftet är att det skall hjälpa till att placera in 

studien i ett sammanhang för dem som inte är bekanta med dessa grupper. Vidare 

görs en genomgång av några viktiga aspekter som har med den språkliga situat-

ionen i området att göra, en kort genomgång av svensk minoritetspolitik samt 

några av de styrdokument som är aktuella för biblioteksverksamhet gentemot et-

niska minoriteter. 

De nationella minoriteterna 

Samer 

Samer har funnits inom det område som idag är Sverige så långt tillbaka som vi 

kan överblicka och räknas som ursprungsbefolkning. Idag är ca 2 500 av de samer 

som bebor norra delarna av Sverige renskötande samer. Rennäringen, matkul-

turen, jojken och de traditionella kläderna är, förutom språket, viktiga delar av den 

samiska kulturen. Idag är även samisk bildkonst, teater och litteratur en stor del av 

den samiska kulturen som än idag har hållits levande.79 

Eftersom det inte finns någon officiell registrering varken av modersmål eller 

av etnisk tillhörighet i Sverige är det svårt att fastställa hur stor populationen av 

samer är. Enligt sametingslagen definieras man som same utifrån egen identifikat-

ion samt om samiska talas eller har talats i hemmet av föräldrar eller morföräldrar 

eller om förälder finns eller har funnits med i röstlängden till Sametinget.80 Sa-

mernas antal i Sverige brukar, enligt Lars Elenius, professor vid institutionen för 

idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet, uppskattas till 17 000–20 000. I 

det område som av samerna själva kallas Sápmi, alltså delar av norra Sverige, 

Finland, Norge och Ryssland, finns en samisk population på ca 60 000–100 000.81 

                                                 
79 Nationella minoriteter i Sverige, s. 21-22. 
80 SFS 1992:1433, Sametingslag. 
81 Elenius, L. (2006), Nationalstat och minoritetspolitik, s. 13-14. 
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Enligt Nationalencyklopedin är antalet samer i Sverige minst 36 000.82 Uppgifter-

na visar på att antalet kan variera beroende på definition. Varken Elenius eller 

Nationalencyklopedin anger hur de definierar samer. 

Det samiska språket är en del av den finsk-ugriska språkgruppen och Elenius 

urskiljer tre stora samiska språkgrupper: östsamiska, centralsamiska och sydsa-

miska, vilka i sin tur är indelade i flera varieteter. Nordsamiskan ligger under cen-

tralsamiskan.83 Enligt Hyltenstam och Stroud uppskattas nordsamiskan, som är 

den mest utbredda varieteten, talas av 5 000–6 000 personer i Sverige. Många av 

varieteterna är sinsemellan så olika att talarna inte förstår varandra.84 Nordsamis-

kan är den varietet som är aktuell i denna studie. 

Samisk litteratur 

Den samiska litteraturen har sitt ursprung i den muntliga traditionen, som har haft 

en central roll i den samiska kulturen och då främst i jojken. I samband med att 

man försökte kristna samerna under 1600-talet kom den första skrivna litteraturen 

i form av enkla ABC-böcker och religiösa skrifter. Startpunkten för utgivningen 

av samisk litteratur anges ofta till 1910, då Muitalus sámiid birra (En historia om 

samerna) gavs ut. Först 1979 enades man om en gemensam ortografi för de sa-

miska språken över nationsgränserna och det blev möjligt att kommunicera i skrift 

över dessa gränser. 85 På 1970-talet ökade intresset för samisk litteratur och utgiv-

ningen av diktsamlingar och andra samiska böcker ökade. Ett antal mindre sa-

miska förlag och två större, Dat och Davvi Girji, finns idag, alla belägna i Norge 

eftersom det där finns större möjligheter till finansiering av verksamheten.86 

I Jokkmokk, i anslutning till Ájtte Fjäll- och samemuseum, ligger Ájttes 

bibliotek där litteratur inom samisk etnografi och samiskt liv finns samlad.87 I 

samma lokal finns även Samernas bibliotek, där den samiska bibliotekskonsulen-

ten är verksam. På deras webbsida finns en katalog som man kan söka i, men ef-

tersom det inte går att avgränsa sig till språk går det inte att säga hur stort deras 

bestånd på samiska är.88 I Libris finns en deldatabas, Svensk samisk bibliografi 

som innehåller både litteratur om samer och litteratur om den samiska kulturen, 

litteratur av samer och på samiska. I databasen ingår cirka 25 000 poster.89 

                                                 
82 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: samer. [2011-12-29]. 
83 Elenius, L. (2006), s. 14. 
84 Hyltenstam, K. & Stroud, C. & Svonni, M. (1999), ”Språkbyte, språkbevarande, revitalisering: Samiskans 

ställning i svenska Sápmi”, s. 44-45. 
85 Paltto, K. & Kuokkanen, R. (2010), “Publishing Sami Literature ”, s. 43-49. 
86 Paltto, K. & Kuokkanen, R. (2010), s. 55-56. 
87 Ájtte. Svenskt Fjäll- och Samemuseums webbsida>övriga verksamheter>ÁJA - Arkiv & Biblio-

tek>Bibliotek. [2011-11-30]. 
88 Sametingets webbsida>Litteratur>Samernas bibliotek [2011-11-30] 
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Tornedalingar 

Liksom den samiska befolkningen har även en finsktalande befolkning funnits 

inom Sveriges nuvarande gränser under mycket lång tid. Så långt tillbaka som 

under medeltiden bebodde en finsktalande befolkning områdena kring Torne älv 

och innan Sverige förlorade den finska delen av det Svensk-finska riket till Ryss-

land 1809 och gränsen drogs längs Torneälven talades ett och samma språk i om-

rådet. Det språk som numera talas på den svenska sidan, tornedalsfinska eller 

meänkieli (jag använder båda benämningarna i min studie och gör ingen skillnad 

mellan dem) har dels påverkats av det svenska språket, dels har det kvar en del 

drag från finskan som anses ålderdomliga och skiljer sig därmed från riksfins-

kan.90 

Det område som räknas som Tornedalen är, om man definierar det utifrån 

geografiska kriterier, områdena kring Torne älv, medan man ur ett språkligt och 

kulturellt perspektiv får en vidare avgränsning och i denna definition ingår Hapa-

randa, Övertorneå och Pajala kommuner och även vissa delar av Kiruna kom-

mun.91 Antalet tornedalingar uppskattades i propositionen Nationella minoriteter i 

Sverige (se kapitlet ”Minoritetspolitiken efter år 2000”, sid. 33) till ca 50 000.92 

Hur begreppet tornedalingar är definierat är oklart. En uppgift på antal meänkieli-

talare, från 2003, är 25 000–40 000 i de fem nordligaste kommunerna.93 Återigen 

försvåras uppskattningen av att det i Sverige inte finns någon officiell registrering 

av modersmål eller etnisk tillhörighet. Erling Wande, tidigare professor i finska 

vid Stockholms universitet, menar att tornedaling primärt kan definieras utifrån 

självkategorisering (alltså att man uppfattar sig som tornedaling) och att språk-

kunskaper i meänkieli eller härstamning från Tornedalen inte är helt nödvändigt.94 

Förutom språket ger andra kulturella yttringar, såsom matkultur och hantverk, 

identitet åt gruppen. Den laestadianska väckelserörelsen är också något som har 

präglat och än idag präglar den tornedalska kulturen.95 

På 1980-talet bildades Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaakso-

laiset (STR–T) för att om möjligt vända den för språkanvändningen nedåtgående 

trenden.96 Förbundet har även som syfte att främja tornedalingarnas identitet och 

kultur och har idag cirka 5 000 medlemmar.97 Då man, som ett led i en ökad med-

vetenhet om och värdering av den egna kulturen, under 1990-talet började an-

                                                 
90 Elenius, L. (2006), s. 16-17. 
91 Wande, E. (1996), ”Tornedalen”, s. 230-232. 
92 Nationella minoriteter i Sverige. s. 24. 
93 Wande, E. (2003), ”Meänkieli”, s. 21-22. 
94 Wande, E. (1996), ”Tornedalen”, s. 231. 
95 Nationella minoriteter i Sverige, s. 24. 
96 Wande, E. (2007), ”Anteckningar om meänkielis historia”, s. 138. 
97 STR-T. Svenska Tornedalingars Riksförbunds webbsida>om förbundet. [2011-11-14] 
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vända termen meänkieli (vårt språk), blev det också ett uttryck för den egna torne-

dalska identiteten.98 

Tornedalsk litteratur 

1944 gavs boken Kamaripirtiltä ut av William Snell.99 Han var pionjär så till vida 

att han till största delen skrev på meänkieli. Fram till mitten av 1980-talet kom det 

ut sporadiska verk på meänkieli. Meän kieltä: Kirjotuksia Tornionlaakson kielelä 

[På vårt språk: berättelser på Tornedalens språk] var den första nyare text som 

kom ut i bokform, 1986.100 Verket kan även ses som ett viktigt led i språkets stan-

dardisering, då den innehåller ett antal texter på meänkieli från 1600-talet och till 

vår tid. Enligt Gröndahl, Hellberg och Ojanen fanns det år 2000 cirka 35 böcker 

på meänkieli och då inberäknat även de som är översatta till meänkieli.101 På 

Länsbibliotekets i Norrbotten webbsida finns en förteckning på böcker på 

meänkieli och där finner vi 20 vuxenböcker, 22 barnböcker och 19 fackböcker 

(inklusive ordböcker) vilket idag ger sammanlagt 61 titlar.102 Förbundet STR–T 

driver Kaamos Nodkalottförlag som ger ut litteratur och musik på meänkieli eller 

som på annat sätt anknyter till den tornedalska kulturen.103 

Sverigefinnar 

Även förutom tornedalingarna har det funnits en finsk befolkning inom Sveriges 

nuvarande gränser under flera hundra år. Innan 1809 när nuvarande Sverige och 

Finland var ett land var rörligheten landsdelarna emellan stor både i öst- och väst-

lig riktning.104 Finska har periodvis varit ett språk som talats i Sverige och på 

1500-talet kunde man höra finska talas så långt upp som i kungahuset.105 Den 

största delen av de sverigefinnar som bor här idag har dock invandrat till Sverige 

på 1900-talet. Ungefär 500 000 sverigefinnar beräknas, enligt Lars Elenius, bo i 

Sverige, inberäknat både första och andra generationens sverigefinnar.106 Det 

finska språket utgör för sverigefinnarna, enligt Jarmo Lainio, en viktig del av 

identiteten som sverigefinne, men det finska språket i Sverige har tidvis utsatts för 

assimilationsförsök. Från 80-talet märker man dock, liksom hos tornedalingarna, 

en uppgradering av finskans värde både hos den egna gruppen och hos det 
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svenska samhället. Sverigefinska riksförbundet fungerar som intresseförening för 

sverigefinnarna och arbetar för det finska språkets och kulturens ställning i Sve-

rige.107 Termen finska kommer i studien att användas om finska språket, inte sve-

rigefinska. 

Sverigefinsk litteratur 

På grund av assimilationspolitiken har tillgången på böcker på finska i Sverige 

periodvis varit begränsad. Först 1956 fick till exempel Tornedalens bibliotek i 

Övertorneå tillstånd att köpa in finskspråkig litteratur. När Sverige på 1980-talet 

började ta emot flyktingar med olika språklig bakgrund, fick resurserna omförde-

las och den del som tillföll de finskspråkiga medierna minskade.108 

Föreningen för Sverigefinska skribenter startade 1975 och fungerar som stöd 

för de sverigefinska författarna. Föreningen driver även ett bokförlag, Finn-Kirja, 

samt ger ut tidningen Liekki.109 Som framgår av den tidigare forskningen är fins-

kan det språk av de fem nationella minoritetsspråken som är mest uppmärksam-

mat på svenska bibliotek. 

Några begrepp som har beröring med den språkliga situation-

en i området 

Modersmål 

Min studie utgår från intervjupersonernas modersmål, men vad som är ens mo-

dersmål är inte alltid helt enkelt att definiera. Jag skall endast kort beröra något av 

vad Tove Skutnabb-Kangas skriver om modersmål och utifrån vilka kriterier man 

enligt henne kan definiera det i boken Tvåspråkighet. Hon nämner fyra kriterier. 

(1) Ursprungskriteriet, alltså det språk som den person talar, som man som barn 

först kommunicerar med på en mer långvarig basis, är ens modersmål. (2) Kompe-

tenskriteriet, vilket helt enkelt innebär att det språk man behärskar bäst är ens mo-

dersmål. (3) Funktionskriteriet, vilket innebär att det språk man använder mest 

definieras som ens modersmål. (4) Attitydkriteriet, enligt vilket ens modersmål är 

det språk som man själv identifierar som sitt modersmål. 

Det finns naturligtvis brister med alla dessa kriterier, vilka jag inte kommer att 

gå in på närmare, men exempelvis kan kompetenskriteriet stöta på problem i en 

diglossi-situation (se nedan) där man behärskar ett språk bäst i en situation och ett 

annat i en annan. Likaså kan funktionskriteriet vara problematiskt då man som 
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tvåspråkig kanske är tvungen att tala sitt andraspråk i arbetet. Hon betonar att vad 

som är ens modersmål kan variera, både över tid, men också beroende på vilka 

kriterier man tar fasta på. 110 

Tvåspråkighet 

Att flera olika språk talas inom en och samma nation är inte ovanligt. Tvåspråkig-

het kan enligt Hyltenstam och Stroud avse dels tvåspråkighet på samhälls- eller 

statsnivå och dels på individnivå. En stat ses som tvåspråkig om det inom dess 

gränser talas flera språk eller om den inom andra områden som administreras av 

den erkänner att ett annat språk än statens officiella språk används som administ-

rativt språk.111 Skutnabb-Kangas kopplar kriterierna för tvåspråkighet på ett indi-

viduellt plan till de kriterier för modersmål som redogjorders i föregående avdel-

ning. Exempelvis kan den räknas som tvåspråkig som har lärt sig två språk från 

början i hemmet (ursprungskriteriet), den som lika bra behärskar två språk (kom-

petenskriteriet), den som använder två språk i viss utsträckning (funktionskrite-

riet) eller den som identifierar sig med de båda språken och därmed som tvåsprå-

kig (attitydkriteriet).112 

I en tvåspråkssituation förekommer ofta företeelsen diglossi, vilket, enkelt ut-

tryckt, innebär att de två språken har olika funktioner i samhället eller för indivi-

den och används inom olika domäner. Det vanliga är att man använder majoritets-

språket i mer formella sammanhang, till exempel inom utbildningsväsendet, me-

dan minoritetsspråket är det som lärs som modersmål och talas inom mer infor-

mella sammanhang.113 

Språkbyte och språkbevarande 

När ett av språken i ett område upphör att användas till förmån för ett annat språk, 

talar man om språkbyte. I normalfallet, eller i majoriteten av de fall då flersprå-

kighet föreligger fortsätter alla språk att vara levande inom ett område. Detta kal-

las språkbevarande, vilket inte är motiverat att tala om förrän ett språk är hotat.114 

När ett språk inte längre talas (av någon överhuvudtaget eller av en viss grupp 

människor) kan man även tala om språkdöd.115 

Hyltenstam och Stroud visar på ett antal faktorer som är viktiga för huruvida 

ett minoritetsspråk riskerar att bytas ut eller bevaras. Jag kommer inte att redogöra 

för dessa i sin helhet, utan väljer ut några faktorer som jag anser i olika grad kan 

vara relevanta ur ett biblioteksperspektiv. 
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Språklagstiftning. Om ett språk blir erkänt som officiellt språk får det inte bara 

ofta ett skydd som medför ökade möjligheter och resurser för att bevara språ-

ket, utan även betydelse för attityderna gentemot språket, både från minori-

tetsspråkstalarna själva och från majoritetsbefolkningen. 

Förhållandet mellan tal och skrift. Om ett språk uppvisar en stor dialektal variat-

ion men har ett gemensamt skriftspråk kan avståndet mellan talspråk och 

skriftspråk bli stort och följaktligen kan svårigheter uppstå då barn skall lära 

sig läsa och skriva på språket. Å andra sidan kan ett gemensamt skriftspråk 

verka enande för gruppen och en positiv faktor. 

Språksyn. En minoritetsgrupp, vars språk har varit utsatt för förtryck kan utveckla 

en stark positiv känsla för sitt språk och språket kan komma att utgöra ett 

starkt band inom gruppen. Å andra sidan kan majoritetssamhällets eventuella 

negativa föreställningar om ett minoritetsspråk överföras på minoritetsgrup-

pen och denna stigmatiseras. 

Medier. Mediernas betydelse för ett språks bevarande är självklar enligt Hylten-

stam och Stroud. Det är dock inte ett område utan problem. Ekonomiska fak-

torer samt dialektala förhållanden är faktorer man har att brottas med. 

Kulturyttringar. Kulturyttringar av olika slag, till exempel litteratur, musik och 

traditioner kan bidra till identitetsskapande hos gruppen samt utveckling och 

nyansering av språket. 

Språkval. Vilket språk man som individ väljer att använda i vilka domäner har 

betydelse för ett språks fortlevnad. 

Språklig socialisation. Att språket förs vidare till kommande generationer är en 

avgörande förutsättning för ett språks överlevnad och är starkt sammanknutet 

med den kulturella överföringen. Detta sker först och främst inom familjen, 

men även relationen till andra personer i samhället samt skolans verksamheter 

har betydelse.116 

Även termen revitalisering används för den process där ett språk som är hotat 

ökar sin användning och status. Läs mer om revitalisering av minoritetsspråken i 

Skandinavien i Leena Huss bok Reversing Language Shift in the Far North.117 

Minoriteter och majoriteter 

När man talar om minoritetspråk i förhållande till majoritetsspråk eller minoritets-

kulturer i förhållande till majoritetskulturer avser begreppen minoritet och majori-

tet både numerär och maktmässig minoritet/majoritet. Ett språk definieras som 
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minoritetsspråk, enligt Hyltenstam och Stroud, om talarna inte kan använda språ-

ket för samtliga funktioner eller i alla domäner i samhället, vilket får till följd att 

tvåspråkighet ofta är en nödvändighet.118 Thomas Hylland Eriksen menar att de 

båda begreppen bara kan definieras i relation till varandra. En minoritet är endast 

en minoritet i förhållande till en majoritet. Förhållandena är beroende av gränser 

(oftast stats-) och kan förändras i fall de demografiska eller politiska omständig-

heterna förändras.119 

Integration och assimilation 

Integration är en term som kan definieras på olika sätt, men betecknar ett tillstånd 

där olika levnadssätt och kulturer samexisterar i olika grad. Termen assimilation 

ställs ibland mot termen pluralism och man avser då det förhållande där i det 

första fallet en minoritetsgrupp inte längre existerar som egen folkgrupp utan helt 

har gått upp i majoritetsgruppens sätt att leva, det andra fallet är då minoritets-

grupper och majoritetsgrupper båda får existera utifrån sina egna kulturella ut-

tryckssätt.120 

Sveriges minoritetspolitik 

Fram till 1870-talet behandlades de samisk- och finsktalande befolkningarna i 

Sverige relativt tolerant. Religionen spelade en roll som enande faktor och man 

satsade på att stödja och utveckla det samiska och finska skriftspråket för att på 

det sättet kunna sprida religiös litteratur och senare även lagar och förordningar.121 

I mitten av 1800-talet när de första folkskolorna började inrättas i Tornedalen, 

undervisade man till största delen på finska, men senare blev villkoret att all 

undervisningen skulle ske på svenska.122 Även samerna undervisades endast på 

svenska i skolorna efter 1925.123 Under 1800-talet bidrog flera faktorer till ett mer 

nationalistiskt förhållningssätt gentemot de inhemska minoriteterna, bland annat 

det faktum att Finland var en del av det ryska storfurstedömet. Den förda språkpo-

litiken hade assimilationssträvande drag.124 

I slutet av 1950-talet skedde en vändning i minoritetspolitiken. Förtrycket mot 

minoriteterna i skolorna förbjöds. Både samer och sverigefinnar bildade riksorga-

nisationer, medan tornedalingarna bildade sin riksorganisation först 1981. Ökad 

invandring, FN:s deklaration för mänskliga rättigheter, bildandet av EU och en 
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allmänt mer multikulturell hållning bidrog till att nationalstatstanken försvagades 

och minoritetsgrupper stärkte sin ställning och identitet.125 

Minoritetspolitiken efter år 2000 

1999 lade regeringen fram propositionen Nationella minoriteter i Sverige, med 

förslag om att Sverige skulle godkänna och ratificera den Europeiska stadgan om 

landsdels- eller minoritetsspråk (härefter kallad minoritetsspråkskonventionen) 

samt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (härefter 

kallad ramkonventionen).126 I propositionen menar man att staten har ett ansvar att 

skydda och stödja de nationella minoriteterna, deras kultur och språk.127 

De språk som är aktuella för minoritetsspråkskonventionen definieras som 

språk som skiljer sig från det officiella språket och under lång tid talats av med-

borgare som tillhör en minoritet jämfört med resterande befolkning i landet.128 

Samiska, tornedalsfinska och finska definieras som språk med en historisk geo-

grafisk bas i Sverige och omfattas av ett något starkare skydd än romani chib och 

jiddisch, som definieras som territoriellt obundna språk.129 Konventionen slår fast 

att man genom att värna om de historiska minoritetsspråken hjälper till att upp-

rätthålla och utveckla de traditioner och det rika kulturliv som finns i Europa.130 

De åtgärder som finns angivna i konventionen rör rätten till användning av mino-

ritetsspråken i samband med utbildning på olika nivåer, i kontakt med rättsväsen-

det och förvaltningsmyndigheter samt annan samhällelig service. De gäller skyl-

digheter för staten att främja användningen av språken inom bland annat massme-

dia och annan kulturell verksamhet.131 

Bland de artiklar i minoritetsspråkskonventionen som behandlar de kulturella 

verksamheterna finns artikel 12 där kulturella inrättningar och ”särskilt bibliotek 

[…]” åläggs att arbeta för att bland annat underlätta tillgången till verk som är 

framställda på de berörda språken. En annan aspekt som lyfts fram är vikten av att 

de kulturella organen har personal som behärskar de aktuella språken.132 

Ramkonventionen är, som namnet antyder, en ram med vissa principer som de 

enskilda staterna skall förverkliga genom sin lagstiftning. Den innefattar ett större 

begreppsområde än minoritetsspråkskonventionen, då den även fokuserar på mi-

noritetsgruppernas kulturer, traditioner, kulturarv och religion. Här fastställs bland 

annat att det är upp till den enskilde individen att själv avgöra huruvida han eller 
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hon skall räknas till en nationell minoritet.133 Vad gäller de artiklar som har bety-

delse för biblioteksverksamhet kan nämnas artikel 6 som betonar dialog och tole-

rans mellan kulturer inom det aktuella territoriet, speciellt vad gäller utbildning, 

kultur och massmedia. Artikel 9 slår fast att de som tillhör en nationell minoritet 

skall ges möjlighet att framställa och nyttja media i tryckt form.134 

Enligt Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) har 

samer, sverigefinnar och tornedalingar i vissa kommuner, så kallade förvaltnings-

områden, rätt att använda sitt modersmål i kontakten med förvaltningsmyndighet-

er och domstolar samt i viss utsträckning inom förskola och äldreomsorg. Det 

gäller främst kommuner i norra Sverige, men för finskans del även ett antal kom-

muner bland annat i Stockholms- och Mälardalsområdet.135  

I Språklagen (SFS 2009:600) fastställs att svenska är huvudspråk i Sverige 

och att finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är nationella minori-

tetsspråk.136 I 8§ står det att: ”Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda 

och främja de nationella minoritetspråken”.137 I 14§ läser vi: ”[…][D]en som till-

hör en nationell minoritet [skall] ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda 

minoritetsspråket […]”.138 Dessa språk har alltså en särställning gentemot andra 

minoritets- eller invandrarspråk i Sverige då de skall åtnjuta ett speciellt skydd 

från samhället och de enskilda minoriteterna har speciella rättigheter avseende 

möjligheterna att använda sitt modersmål. 

Biblioteksrelaterade styrdokument 

Ett antal, både nationella och internationella styrdokument har betydelse för mino-

ritetsgruppers möjligheter att använda sig av bibliotekens verksamheter utifrån sitt 

modersmål och sin kultur. 

1996 fick Sverige en bibliotekslag. Lagen är ganska allmänt hållen, men 

framhåller att: ”[…] alla medborgare [skall] ha tillgång till ett folkbibliotek” och 

”Varje kommun skall ha folkbibliotek”.139 Vidare: ”Folk- och skolbiblioteken skall 

ägna särskild uppmärksamhet åt […] invandrare och andra minoriteter bl.a. ge-

nom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska […]”.140 

Dessa paragrafer lämnar ganska mycket utrymme åt tolkningar, men klart är 

att alla medborgare skall ha tillgång till ett bibliotek och biblioteksservice till mi-
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noritetsgrupper är förankrat i lagstiftningen och är något som är ålagt Sveriges 

kommuner att ombesörja. 

UNESCO lade tillsammans med IFLA första gången år 1949 fram ett Folk-

biblioteksmanifest. Idag finns en tredje version, antagen 1994. Manifestet är en 

rekommendation och inget som UNESCO:s medlemsländer är tvingade att följa.141 

Biblioteket framställs i manifestet som en viktig resurs för medborgarnas tillgång 

till kunskap, kultur och information. I manifestet läser vi bland annat att: 

Folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk eller 
samhällsklass. Särskilda tjänster skall kunna erbjudas dem som av någon anledning inte kan 
utnyttja det gängse utbudet, exempelvis språkliga minoriteter, personer med olika handikapp, 
patienter på sjukhus eller interner inom kriminalvården.142 

I detta övergripande manifest är riktlinjerna alltså tydliga då det gäller att verk-

samheten skall vara tillgänglig för alla. Eftersom de allra flesta av dem som har ett 

av de nationella minoritetsspråk som är aktuella för denna studie som modersmål 

är tvåspråkiga och även behärskar svenska, kan man argumentera för att de har 

möjlighet att utnyttja verksamheterna på svenska, men manifestet betonar även att 

verksamheten skall anpassas till lokala förutsättningar och behov.143 Detta torde 

vara viktigt för de områden som har stor andel nationella minoriteter. 

Som ett komplement till UNESCO:s Folkbiblioteksmanifest godkände IFLA:s 

styrelse 2006 IFLAS mångkulturella biblioteksmanifest. Manifestet går ett steg 

längre än UNESCO:s folkbiblioteksmanifest, som på ett övergripande plan beto-

nar att alla skall ha tillgång till bibliotekets verksamheter. Det mångkulturella ma-

nifestet betonar än mer vikten av kulturell och språklig mångfald i sig. Detta 

framhålls som en positiv kraft i samhället, något som bidrar till bland annat krea-

tivitet och fredlig samexistens. I manifestet betonas bland annat bibliotekets upp-

gift att vara med och värna de muntliga traditionerna, det immateriella kulturarvet, 

det kulturella och språkliga arvet. Man lyfter också fram vikten av att det mång-

kulturella blir synligt i den digitala världen och att tillgången till denna garanteras 

för alla oavsett språklig och kulturell bakgrund. Personalen i det mångkulturella 

biblioteket bör avspegla det lokala samhället vad gäller kulturella och språkliga 

egenskaper och kompetens. 144 
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Metod och källmaterial 

Val av metod 

Eftersom jag är intresserad av hur biblioteksanvändarna resonerar kring sitt an-

vändande har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer, det som Steinar 

Kvale och Svend Brinkmann kallar halvstrukturerade livsvärldsintervjuer.145 En 

kvantitativ enkätundersökning skulle ha varit tänkbar ifall mitt intresse endast 

rörde sig kring huruvida de använder sig av ett bibliotek och på vilka sätt, men 

eftersom jag är intresserad av hur användarna ser på sin användning av biblioteket 

utifrån sin språkliga och kulturella tillhörighet och vilka aspekter som är viktiga 

för dem föll valet på en kvalitativ metod. I en kvalitativ intervju finns också möj-

ligheten att ställa följdfrågor, vilket var viktigt. 

I efterhand skulle man kunna tänka sig att vissa delar av undersökningen 

bättre skulle kunna genomförts genom exempelvis observation, speciellt de delar 

som handlar om bibliotekets sociala funktion och användningen av språk i det 

sammanhanget. Detta visade sig vara svårt att få grepp om genom intervjuer. (Se 

vidare diskussion kring detta i kapitlet ”Biblioteket som socialt centrum” sid. 65-

66). 

Den lilla undersökningen av de berörda (svenska) biblioteksverksamheternas 

utbud på de berörda språken gjordes genom sökningar i respektive biblioteks 

webbaserade katalog i de fall det var möjligt. I de fall detta inte var möjligt ställ-

des frågor kring medieutbudet via e-post till bibliotekarien. Via e-post ställdes 

även några frågor kring verksamhet och språkkunskaper hos personalen. Dessa 

frågor är presenterade i bilaga 2. De språk som var föremål för beståndundersök-

ningen på biblioteken var de språk som var aktuella för de intervjupersoner som 

använde respektive bibliotek. En bibliotekarie kontaktades via telefon. Resultaten 

från dessa intervjuer redovisas inte i sin helhet, utan de presenteras endast i de fall 

de anses relevanta i relation till användarnas uttalanden. 

                                                 
145 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 43. 
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Genomförande av studien 

I detta avsnitt redogör jag för och diskuterar hur jag har gått tillväga med studien. 

Jag beskriver urval av intervjupersoner och hur jag har kommit i kontakt med 

dessa, hur proceduren med intervjuerna har gått till, från planering av intervjugui-

den till genomförandet av intervjuerna och analysen av intervjumaterialet. 

Urval av intervjupersoner 

De biblioteksanvändare jag har intervjuat har jag valt ut enligt kriteriet att de skall 

ha ett av de tre aktuella språken som modersmål. I detta fall har jag låtit deras 

egen bedömning vara avgörande. Jag har alltså använt mig av det som Skutnabb-

Kangas kallar attitydkriteriet.146 Vidare har jag velat att de, för att undersökningen 

skulle bli meningsfull, i åtminstone någon mån skall vara eller ha varit biblioteks-

användare. Jag har dock inte haft som kriterium att de skall använda sig av ett 

visst bibliotek. För att komma i kontakt med informanter har jag använt flera olika 

kanaler. Jag kontaktade bibliotekarier på ett huvudbibliotek, på en filial och på en 

bokbuss. Alla dessa verksamheter låg i samma kommun. Jag kontaktade även 

intresseorganisationer och arbetsplatser där representationen av någon av grup-

perna är relativ hög. Eftersom jag drabbades av ett antal avbokningar av inplane-

rade intervjuer fick jag i slutändan även kontakt med en intervjuperson via en ge-

mensam bekant. 

Undersökningen är kvalitativ så det fanns inga krav på att urvalet skulle vara 

representativt, men jag ville ändå ha en någorlunda jämn fördelning mellan språ-

ken och jag ansåg att tre informanter representerande vartdera språket kunde vara 

ett för undersökningens omfattning lämpligt antal. På grund av ett missförstånd 

från min sida visade det sig att en av informanterna hade ett annat modersmål än 

vad jag hade uppfattat, därför är fördelningen mellan språken inte helt jämn. Fyra 

av intervjupersonerna har finska som modersmål och två har meänkieli som mo-

dersmål (varav en även har finska som modersmål) medan tre har samiska som 

modersmål. Jag har valt att ge intervjupersonerna namn efter vilket modersmål de 

har samt numrerat dem så att intervjuperson 1 som har meänkieli som modersmål 

har fått benämningen M1, intervjuperson 1 som har finska som modersmål har fått 

benämningen F1 och så vidare. Den person som har både meänkieli och finska 

som modersmål har fått namnet MF1. En av intervjupersonerna som har samiska 

som modersmål uppgav att hon inte läser på samiska. Jag övervägde ifall detta var 

en anledning att inte ta med den personen i undersökningen, men eftersom man 

kan anta att läskunnigheten bland samisktalande personer inte är hundra procent, 

ansåg jag att det var relevant att ha med personen i studien. Exempelvis menar 

sametinget i en förstudie angående gränsöverskridande tidningssamarbete att läs-

                                                 
146 Skutnabb-Kangas, T. (1981), s. 23-24. 
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kunnigheten och språkförståelsen på samiska är begränsad varför utgivningen av 

samiskspråkiga tidningar stöter på problem.147 Det finns även verksamheter på 

biblioteket som inte kräver att man kan läsa varför jag ansåg att hon var lämplig 

att ingå i studien. 

Utformning av intervjuguiden 

Intervjuerna genomfördes som det som Kvale och Brinkmann kallar halvstruktu-

rerade livsvärldsintervjuer.148 En intervjuguide utformades med, förutom några 

allmänna och inledande frågor, ett antal frågor som utgick från olika teman. Frå-

gorna skall inte ses som fasta frågor, utan de fungerade mer som utgångspunkter 

för de samtal vi hade kring intervjupersonernas användande av bibliotek. De te-

man jag har använt hämtade jag från mina teoretiska utgångspunkter, bibliotekets 

funktion som kulturcentrum, socialt centrum, kunskapscentrum och informations-

centrum. Den intervjuguide som användes under intervjuerna finns i bilaga 1. 

Intervjusituationerna och dess genomförande 

Intervjuerna företogs antingen hemma hos intervjupersonerna eller i en annan 

lokal som vi kommit överens om, vid en tidpunkt som vi gemensamt bestämt. 

Intervjuerna genomfördes under februari månad 2012 och tog från 20 minuter till 

40 minuter. Intervjuerna spelades in. Det rådde under intervjuerna för det mesta 

en avslappnad stämning och hade karaktären av ett samtal snarare än en intervju, 

vilket var min ambition. Intervjuguiden som hade förberetts användes som un-

derlag. Olika följdfrågor, det som Kvale och Brinkmann kallar andrafrågor ställ-

des.149 Beroende på de svar som erhölls ställdes olika andrafrågor, därför har olika 

frågeställningar behandlats olika mycket med de olika intervjupersonerna. Först 

då intervjun var klar och vi sammanfattade den beskrevs de fyra funktionerna ex-

plicit för intervjupersonen. 

I samband med intervjuerna informerades intervjupersonerna om syftet med 

intervjun. De informerades även om att de skulle garanteras anonymitet i den re-

sulterade studien, vilket innebär att jag inte heller anger vilken ort de bor på. In-

tervjupersonerna gavs även möjligheten att senare kontakta mig för att, i fall de 

skulle ha skäl att göra det, dra sig ur studien och avbryta sin medverkan. Några 

kompletterande frågor ställdes senare per telefon till några av intervjupersonerna. 

Dessa spelades inte i alla fall in, utan i några fall fördes endast anteckningar. 

                                                 
147 Sametinget (2011), Förstudie: Förutsättningar för gränsöverskridande tidningssamarbete på samiska och 

meänkieli, s. 17-18. 
148 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009), s. 43. 
149 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009), s. 154-156. 
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Utskrift av intervjuerna 

Efter intervjuerna skrevs intervjuerna ut i ett vanligt ordbehandlingsprogram. Ut-

skrift av intervjuer föranleder en rad ställningstaganden då talat språk och skrift-

språk uppvisar stora skillnader sinsemellan och det är enligt Kvale och Brinkmann 

att betrakta som en översättning från en form av språk till en annan.150 Då mina 

intervjuer inte är avsedda för samtalsanalys eller språklig analys utan har som 

syfte att för mig representera intervjupersonernas upplevelser av sitt biblioteksan-

vändande har jag gjort avvägningen att inte notera alla de talspråkliga fenomen 

som till exempel ”mm” eller ”eh”, samt stakningar och omstarter. För att göra 

utskrifterna läsvänliga har jag inte heller tagit hänsyn till överlappningar utan för-

sökt att återge den struktur i samtalet som jag upplever bäst återger meningen i 

samtalet. Vid utskriften lyssnades materialet genom flera gånger för att i så stor 

utsträckning som möjligt säkerställa att meningen i uttalandena var det som fång-

ades i utskriften. 

Jag har i de fall jag har citerat från intervjuerna anpassat uttalandena till kon-

ventionell ortografi samt i vissa fall kompletterat med text inom klamrar för att 

citaten ska kunna stå för sig själva. Trots att jag upplevde att mina inspelningar 

var av god kvalitet fanns det tillfällen då jag inte kunde höra allt som sades. I 

dessa fall har jag noterat [ohörbart] i utskriften. 

Analys av materialet 

Eftersom teorin som jag har använt som analysmodell är uppdelad i fyra tydliga 

kategorier och jag i teoriavsnittet även gett exempel på aktiviteter och tjänster som 

faller under respektive kategori, identifierade jag de utsagor som representerar 

respektive kategorier efter utskriften. Eftersom det inte är möjligt att helt och hål-

let kategorisera all verksamhet som självklart tillhörande den ena eller andra kate-

gorin utan de olika verksamheterna går in i varandra, förekommer det uttalanden 

som kan tillhöra flera kategorier. I dessa fall har jag placerat det aktuella uttalan-

det inom två kategorier. För att i största möjligaste mån säkerställa att de utsagor 

som har använts som grund för mina antaganden inte ryckts ur sitt sammanhang 

och därmed riskerar att misstolkas, har jag kontrollerat i vilket sammanhang per-

sonen i fråga gjort uttalandet och att det faktiskt handlar om det som jag vill be-

lysa. 

                                                 
150 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009), s. 193-194. 



 40 

Resultat 

Detta kapitel innehåller de resultat som har framkommit genom intervjuer angå-

ende hur de nio intervjupersonerna använder sig av bibliotek utifrån sitt moders-

mål och sin kultur. Först görs en mycket kort presentation av de berörda biblio-

teken och de intervjupersoner som ingår i studien. Sedan presenteras resultaten för 

hur dessa använder sig av bibliotek utifrån de fyra olika funktionerna som utgör 

den teoretiska ramen i studien, biblioteket som kulturcentrum, socialt centrum, 

kunskapscentrum och informationscentrum. 

De berörda biblioteken 

För att i största möjliga mån garantera mina intervjupersoner anonymitet väljer 

jag att inte explicit presentera de olika bibliotek som är aktuella för studien, utan 

nöjer mig med att mycket kort redogöra för dem och deras eventuella relation 

sinsemellan. Några av de orter där intervjupersonerna bor är små och risken finns 

att de skulle kunna identifieras om jag namngav orten där de bor eller där det 

bibliotek de använder ligger. Eftersom det dessutom inte är bibliotekens verksam-

het i sig som är föremål för studien finner jag inte detta nödvändigt. En av inter-

vjupersonerna använder sig av ett bibliotek i Finland, men jag gör endast en pre-

sentation av de svenska bibliotek som intervjupersonerna använder sig av. 

Det som jag i studien kallar huvudbibliotek är huvudbibliotek i en kommun 

som är förvaltningsområde för finska, samiska och meänkieli. Från huvudbiblio-

teket utgår en bokbuss som benämns den kommunala bokbussen. Filial 1 ligger 

under huvudbibliotek. Filial 2 ligger inte under huvudbibliotek. Den ligger i en 

annan kommun som är förvaltningsområde för finska och meänkieli. När jag i 

studien refererar till Filial 2:s huvudbibliotek är det alltså inte det som jag i under-

sökningen benämner huvudbibliotek. Den flerspråkiga bokbussen är en bokbuss-

verksamhet som trafikerar tre länder, Sverige, Finland och Norge och har medier 

på fem språk: finska, svenska, norska, samiska och meänkieli. 2012 är sista året 

bussen trafikerar den svenska sidan av gränsen. 
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Intervjupersonerna 

De nio intervjupersonerna är: 

F1: 61-årig lärare. Modersmål: finska. 

F2: 49-årig egen företagare. Modersmål: finska. 

F3: 53-årig barnskötare. Modersmål: finska. 

F4: 53-årig förskollärare. Modersmål: finska. 

M1: 61-årig kulturarbetare. Modersmål: meänkieli. 

MF1: 59-årig rektor. Modersmål: meänkieli och finska. 

S1: 46-årig rektor. Modersmål: samiska. 

S2: 36-årig lärare. Modersmål: samiska. 

S3: 52-årig lärare. Modersmål: samiska. 

Relationen till kulturen och modersmålet 

Studiens övergripande frågeställning är hur biblioteksanvändare med samiska, 

finska eller meänkieli som modersmål använder bibliotek utifrån sitt modersmål 

och sin kultur och fokus ligger också på vilka aspekter av användandet som de 

anser vara viktiga. Eftersom fokus ligger på personernas språkliga och kulturella 

kontext vill jag först ge en liten bild av intervjupersonernas relation till sitt mo-

dersmål och sin kultur. Informationen om intervjupersonerna samt citaten från 

dessa genom hela resultatdelen är hämtade från intervjuerna med respektive inter-

vjuperson om inte annat anges. 

F1 som är född i Finland berättar att det finska språket är hennes första språk 

och det är där ”tankarna finns”. Hon säger att det ”känns hemma på något sätt”. 

Tornedalskulturen är hennes kultur och hon tycker om att vara ute i naturen, något 

som hon kopplar till den tornedalska kulturen. Hon gillar även att lyssna på finsk 

musik. Finska talar hon när hon behöver det, när någon annan talar finska med 

henne. Hon har vuxna barn och har pratat svenska med dessa när de var små, men 

de har lärt sig finska genom släktingar. 

För F2 betyder det finska språket och kulturen ”allting”. Det är det språk han 

har lättast att uttrycka sig på och det språk på vilket han har de ord han behöver, 

speciellt i vardagen. Han använder finskan så mycket som möjligt och beskriver 

särskilt hur han har de ord som har med naturen att göra på finska: 

Den [kulturen] betyder ju allting, språket är jätteviktigt […] att kunna uttrycka sig. Svenska, 
till exempel, nu tycker jag [att jag] har väldigt dålig svenska och kunna hitta ord. Om man sä-
ger så här till exempel, […] jag brukar säga att de som ska jaga älg med oss att vi jagar på 
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finska. De är jättesvårt att beskriva ute i naturen också platser och hur man ska göra vissa gre-
jer på svenska […]. 

I sitt arbete använder F2 finskan så mycket det går, men många facktermer som 

han behöver använda där har han bara på svenska. Här märks tydligt hur begrep-

pet domän fungerar, att ett språk dominerar i en domän och det andra språket har 

mer plats i en annan. F2 talar också helst finska hemma i familjen och är mån om 

att språket skall finnas kvar: ”[…] men finskan är ju viktig, kulturen, att den beva-

ras jag är […] jättenoga med att hålla hårt på sånt”, säger han. Sin kultur beskriver 

F2 som en kultur med influenser både från Finland, Norge och från det samiska 

och menar att även språket säkert är influerat av samiskan och norskan. 

F3 använder finskan med släktingar, på arbetet och numera en del med sina 

vuxna barn, men då de var små fick hon signaler från samhället att man skulle 

prata svenska med barnen för att de skulle lära sig det ordentligt och inte bli halv-

språkiga. Därför fick de lära sig svenska som förstaspråk och finska som andra-

språk: 

På nåt så vis är de ju för att jag har ju vuxit upp som att det [finska språket] var nånting som 
inte var viktigt att bevara […] jag har blivit itutad att jag måste lära barnen svenska. Det är 
viktigt att de kan sitt modersmål annars blir de halvspråkiga […]. 

Hon är född i Finland och känner samhörighet med den tornedalska kulturen. Det 

är mest i sitt arbete på en förskola med finsk profil, som hon uppmärksammar den 

finska kulturen säger hon.  

Att modersmålet kan slå an känslosträngar inom en människa ser vi hos F4, 

som även hon är född i Finland. Hennes modersmål är finska, men hon beskriver 

ändå meänkieli som sitt känslospråk: 

[…] när jag började jobba här på [förskolan] så hade vi såna här skyltar på svenska och finska 
och […] det var som ”jaha de står där att ’toalett’ ja de är ’vessa’ på finska” […] men sen 
hade [arbetskamrat] skrivit [på] meänkieli och de är ju som fast jag kommer från Finland så 
meänkieli är ju samma dialekt som det är på finska sidan men vi blandar ju inte så mycket 
svenska ord […] och då hade [arbetskamrat] skrivit på meänkieli ”hyysikkä”, ”toalett” […] 
och när jag gick på toaletten då kändes de varmt i hjärtat […]. 

[---] 
Ja de var verkligen häftigt och då kunde jag göra jämförelsen att det [är] som ett mekaniskt 

språk det där svenska och finska. Jag kan förstå det och det men mitt känslospråk är den här 
dialekten som hon hade skrivit på meänkieli. 

För det mesta pratar hon finska hemma med barnen och även en del på arbetet i 

och med att även hon arbetar på en förskola med finsk profil. Hon identifierar sig 

med den tornedalska kulturen och menar att hon känner sig mer hemma i svenska 

Tornedalen än vad hon tror att hon skulle göra i exempelvis Helsingfors. 

M1 säger att ju äldre hon blir, desto mer känner hon att modersmålet och kul-

turen är en stor del av identiteten. M1:s mamma ansåg att hennes svenska var 

sämre än hennes meänkieli och mot den tidens konventioner talade hon bara 
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meänkieli med barnen. Det var när M1 upptäckte att hon faktiskt tänker på 

meänkieli som hon insåg något av hur mycket språket betyder för henne. Även 

hon betonar den tornedalska kulturens koppling till naturen och att även språket 

influeras av den: 

Det [den tornedalska kulturen] är nån form utav samhörighet och det är också ett lugn som 
jag upplever och en form utav trygghet. Jag upplever också att det finns mycket traditioner, 
det finns också djupa rötter som jag förknippar med Tornedalen och på något sätt ett jordnära 
tänkande som man tyvärr inte har tagit tillvara […] till exempel så när man beskriver någon-
ting så tar man gärna till språk från naturen […]. 

Meänkieli beskriver hon som sitt vardagsspråk. Det är bara i de sammanhang där 

det finns de som hon vet inte talar meänkieli som hon talar svenska. Det kan vara 

lättare att prata om vissa saker på sitt modersmål, menar hon. 

MF1 menar att det är den finska och tornedalska kulturen som hon har fått 

med sig från sina föräldrar, det är dem hon lever i och dem som hon i sin tur vill 

ge vidare till sina barn. 

Nå genom att min mamma var från Finland och min pappa var från Tornedalen så det är det 
jag är uppfostrad med och i den kulturen har jag upplevt allting som man kan uppleva […] 
och den kulturen har vi också lämnat till våra barn så vi har bara den kulturen hemma hos oss. 

Givna inslag i den tornedalska kulturen menar hon är bland annat saunan (bastun), 

majbrasan, laxfisket och pimplingen, ”alla ska pimpla”, säger hon. Återigen gör 

sig naturen påmind. Hon pratar finska hemma och även på arbetet till viss del. 

Hon vill gärna prata finska med alla och försöker ofta med finskan i första hand 

om hon till exempel besöker affären. 

S1 använder samiskan dagligen både hemma och i arbetet och när jag ber 

henne berätta vad den samiska kulturen och språket betyder för henne tvekar hon 

och har svårt att formulera det. Hon har inte tänkt på det. Det är någonting natur-

ligt för henne och hon säger helt enkelt att ”[…] språket är ju mitt och kulturen är 

ju det jag lever i, det är jag”. 

S2 beskriver det samiska språket och den samiska kulturen som en del av sin 

identitet. 

[…] eftersom jag är uppväxt i en samisk kultur, så är det ju som en del av min identitet och då 
vill man ju ge den till sina barn och föra det vidare även om den känns liten och […] språket 
känns svagt, man vet att snart tar ju svenskan över, men då vill man ge så mycket som möjligt 
av till exempel språket när de är små till barnen […] så att jag vill ju jobba för språket även 
om […] man kan ibland känna att det lite så här hopplöst eftersom den är så svag, i minoritet 
gentemot svenskan och engelskan till exempel som är de lite större språken, så vill man ändå 
ge det för att det är en, vad ska man säga, en identitet, en sten, alltså en rot i barnens identitet, 
just språk och kulturen […]. 

Hon betonar viljan att föra kulturen och språket vidare till barnen trots att hon ser 

ganska pessimistiskt på framtiden för det samiska språket. Samiskan är det enda 
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språk hon använder i kommunikation med barnen. Även i arbetet på en samisk 

skola använder hon samiskan dagligen. 

S3 har inga barn och pratar inte samiska hemma eftersom hennes sambo inte 

är samisktalande. Hon använder samiskan när hon träffar sina syskon och släk-

tingar. Sin tvåspråkighet ser hon som en rikedom, en möjlighet att kunna se saker 

och ting från flera synvinklar och ser sin samiska identitet som något naturligt: 

[…] men det är som ingenting jag liksom går omkring och tänker på för jag vet ju vad jag är, 
och vem jag är […] Det är ingenting jag känner att jag måste som manifestera på nåt sätt utan 
jag är ju den jag är. 

Trots att hon, som hon uttrycker det, inte lever mitt i den samiska kulturen då hon 

inte längre lever i en renskötande familj, ser hon ändå sin samiska identitet som 

något naturligt. Hon använder samiskan ifall någon tilltalar henne på samiska, 

men menar att det är sällan det händer när hon är ute på ”olika instanser i sam-

hället”. 

Användningen av modersmålet varierar mellan intervjupersonerna från att 

man använder det dagligen som ett vardagsspråk, till att man mest använder det 

när man träffar släktingar eller vänner som delar ens modersmål. Även den upp-

levda betydelsen av kulturen varierar. Ett par personer uttrycker att kulturen är en 

så naturlig del av deras liv att de har svårt att tala om vad den betyder. Att man 

inte reflekterar över vad ens kultur och ens modersmål betyder för en själv är 

kanske inte så märkligt, men ifall man lever i en minoritetskultur med ett minori-

tetsspråk som modersmål har man kanske haft mer anledning till att reflektera 

över detta, vilket bland annat Hyltenstam och Stroud menar kan vara fallet.151 

Andra intervjupersoner, som exempelvis F2 och S2, verkar ha funderat mer över 

sitt modersmåls situation. De ser att språket är i en underlägsen ställning i sam-

hället och tycker därför att det är viktigt att använda språket och föra det vidare 

till den yngre generationen. Andra, till exempel MF1, antyder att kulturen är något 

som man får från föräldrarna och som man för vidare till barnen. Vi ser koppling-

en till Kymlickas resonemang att kulturen är något som sträcker sig över generat-

ionsgränserna och att det om kulturen inte förs vidare finns en risk för att banden 

mellan generationerna tar skada.152 Att man för språket vidare till kommande ge-

nerationer är enligt Hyltenstam och Stroud också en av de faktorer som har bety-

delse för dess överlevnad.153 

Två andra faktorer kommer fram när det gäller modersmålets betydelse. Det 

första är att man vill använd sitt modersmål för att det är enklare att uttrycka sig 

helt enkelt. Ett pragmatiskt resonemang. Det andra är av en mer affektbetonad art. 

F4 beskriver hur ett ord på ens modersmål kan ge värme i hjärtat till skillnad från 
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andra språk som ses som mer ”mekaniska”. Detta har naturligtvis även med att 

göra vilka associationer man i övrigt gör till kanske sin barndom om det är det 

man associerar till när man hör sitt modersmål. 

Som vi ser i intervjupersonernas berättelser om sin kultur så finns det ingen 

klar gräns mellan den finska och den tornedalska kulturen. Flera av intervjuperso-

ner som har finska som modersmål och är födda i Finland identifierar sig med den 

tornedalska kulturen. Tornedalen sträcker sig på båda sidor om Torneälven, så det 

är ganska naturligt. Som vi kommer att se längre fram läser också flera av de 

finsktalande både på finska och på meänkieli, och som vi såg i fallet med F4 kan 

en som menar sig har finska som modersmål identifiera sig med meänkieli som 

språk. Precis som den tidigare forskningen visade så är både begreppet etnicitet 

och språk företeelser som är dynamiska och inte statiska. 

Biblioteket som kulturcentrum 

I Andersson och Skot-Hansens diskussion kring biblioteket som kulturcentrum är 

det främst utställningar och arrangemang som diskuteras. Utlån av medier berörs 

inte särskilt mycket. I Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens studie får utlån av 

medier mer plats. De menar att utlån av medier är det som biblioteket används 

mest till.154 I mina intervjuer har jag sett att vad gäller användningen av biblioteket 

som kulturcentrum utifrån intervjupersonernas modersmål och kultur är det lån av 

medier som dominerar. Eftersom denna funktion dominerar hos intervjupersoner-

na kommer det också att vara den del som dominerar i studien. Jag kommer i 

nästa avsnitt att, förutom att ge en kort allmän beskrivning av intervjupersonernas 

biblioteksvanor, även ge en översiktlig bild av hur dessa använder biblioteket för 

lån av skönlitteratur och andra medier på sitt modersmål. Efter detta kommer jag 

att göra en analys av lånebilden för de tre aktuella språken. De två efterföljande 

delarna behandlar intervjupersonernas tankar om betydelsen av att låna medier på 

sitt modersmål respektive medier som har anknytning till den egna kulturen. Slut-

ligen redogörs för hur intervjupersonerna nyttjar bibliotekens utställningar och 

arrangemang utifrån sitt modersmål och sin kultur. De övriga verksamheterna, 

möteslokaler, verkstäder och övningsrum, som enligt den teoretiska analysmo-

dellen är knutna till biblioteket som kulturcentrum har inte framkommit som aktu-

ella för intervjupersonerna. 

Biblioteksvanor och skönlitterära medier på modersmålet 

F1, som besöker huvudbiblioteket åtminstone en gång i månaden, brukar låna 

skönlitteratur på finska och har även lånat och läst en del på meänkieli, fast hon 
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tycker att det är svårare att läsa på meänkieli i och med att hon gått i finsk skola 

och lärt sig läsa på riksfinska. Hon tycker dock att det är roligt att läsa på meänki-

eli och väljer då gärna författare som har anknytning till trakterna, ”lokala för-

mågor”. På frågan om hon tycker att hon kan använda biblioteket utifrån sitt mo-

dersmål och sin kultur eller om det är mer av ”svensk mark” svarar hon: ”Nej, jag 

går dit där finska böcker finns, den avdelningen och det beror på vad jag söker, 

ibland söker jag fakta och ibland söker jag skönlitteratur.” Hon anser alltså att hon 

kan använda sig av biblioteket som finskatalande. Hon är bekant med den finska 

avdelningen och söker sig dit när hon är på biblioteket. Ofta är det när hon är på 

biblioteksärende genom arbetet som lärare som hon även passar på att låna något 

skönlitterärt för egen del. 

F2 använder sig nästan uteslutande av den flerspråkiga bokbussen och nyttjar 

den ungefär var sjätte vecka. Från den lånar han litteratur både på finska och på 

svenska. Mycket av det han lånar är etnografiska beskrivningar av livet i närom-

rådet, reseskildringar och skildringar av jakt och fiske. Han lånar även mycket 

finsk musik från bussen och hans barn lånar både finska filmer och finsk litteratur. 

F2 är den enda av intervjupersonerna som i någon vidare utsträckning lånar film 

(till barnen) eller musik på sitt modersmål. Han har även försökt läsa på meänki-

eli, säger han, men det går inte. För honom är tillgängligheten till biblioteket vik-

tig. Bussen kommer ända in på gården och det tycker han är bekvämt: 

Och jag tror att om de skulle bli så att bokbussen inte skulle finnas […] jag skulle låna myck-
et mindre, jag skulle inte gå på biblioteket […] ja tror inte det [att kommunens buss är lika bra 
som denna]. Det är så bekvämt, bokbussen, biblioteket kommer på gården. 

Han uttrycker en viss oro, eftersom den bokbuss han nu använder kommer att 

upphöra att betjäna den svenska sidan efter 2012. Han tror inte att hans behov 

skulle kunna uppfyllas varken av den närmaste filialen eller av den kommunala 

bokbussen som han misstänker kommer att ersätta den nuvarande bussen. Kun-

skapen kring den finska litteraturen menar han är mycket god på den flerspråkiga 

bokbussen. 

F3 använder sig av huvudbiblioteket och besöker det oftare än varannan må-

nad både i arbetet på förskolan och privat. När hennes barn var små lånade hon en 

del barnlitteratur på finska åt dem. Åt sig själv lånar hon ingen finskspråkig litte-

ratur idag utan läser mest på svenska och lånar svenska böcker åt sig själv: 

På något vis var det som att finskan inte var så viktig när jag flyttade till Sverige i och med att 
flickornas pappa kommer från Sverige så det har inte varit så viktigt [på] den tiden, jag är så 
pass gammal så det var ju någonting som inte var så viktig så det har inte blivit för mig att 
låna finska böcker som vuxen utan det jag har lånat är barnlitteratur. 

Som tidigare nämnts fick hon signaler om att man skulle lära barnen svenska istäl-

let för finska och hon menar att det har bidragit till att finskan har hamnat lite i 

skymundan för hennes egen del. Hon tycker inte att hon saknar att låna finsk litte-
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ratur på biblioteket, men berättar att hon just nu läser en bok på meänkieli, som 

hon dock har köpt. Finsk musik lyssnar hon gärna på men har inte haft anledning 

att låna musik på biblioteket eftersom hon ofta får sådan i present av familjen i 

Finland. 

F4 har numera en period med mer sporadiska biblioteksbesök för egen del på 

grund av tidsbrist, men hon besöker ibland huvudbiblioteket i arbetet som förskol-

lärare. Tidigare, när hennes barn var mindre var hon mer aktiv att låna både finsk-

språkig barnlitteratur till barnen och finskspråkig skönlitteratur åt sig själv. Hon 

har även lånat litteratur på meänkieli och nämner Bengt Pohjanens böcker. 

M1 är även hon inne i en period med mer sporadiska biblioteksbesök. Hon 

säger att hon besöker filial 2 några gånger per år. Den skönlitteratur som hon lånar 

på biblioteket för privat bruk är svenskspråkig. Hon läser en del på meänkieli, 

men de böcker hon behöver på meänkieli köper hon. Dock förekommer det att 

hon lånar böcker som har anknytning till den tornedalska kulturen. Hon menar att 

hon skulle kunna tänka sig att låna ljudböcker också, men vet inte vad som finns i 

den vägen på meänkieli. 

MF1 använder sig ibland av huvudbiblioteket, men hon besöker oftare ett 

bibliotek som ligger på andra sidan finska gränsen. Det biblioteket använder hon 

ungefär en gång i månaden och periodvis ännu oftare. Att hon gärna använder det 

finska biblioteket beror dels på att hon finner utbudet av finskspråkig litteratur 

större där, men även på att hon har ett fritidshus i närheten som hon ofta besöker. 

Hon är medveten om att det säkert hade gått att beställa de finska böcker hon be-

höver genom det svenska biblioteket, men hon tycker att det är så enkelt när hon 

ändå är i närheten. MF1 läser också gärna på meänkieli: ”Aina heti [alltid, på en 

gång], på en gång man hör att det har kommit på meänkieli så såklart ska jag 

läsa.” säger hon. Hon köper det mesta av litteratur på meänkieli som hon läser 

men lånar även något på biblioteket, både i Finland och i Sverige. Största delen av 

den skönlitteratur hon lånar är på finska eller meänkieli, men det händer att hon 

även lånar och läser litteratur på svenska för att hänga med i diskussionerna i 

samhället, säger hon. Precis som både F3 och F4 har hon tidigare, när barnen som 

nu är vuxna var små, lånat finska barnböcker. 

S1 besöker filial 1 ungefär en gång i månaden. På frågan om hon känner att 

hon kan använda biblioteket utifrån sin kultur och sitt modersmål eller om det är 

mer av ”svensk mark” säger hon: ”Det är ju det, i alla fall filialen här i [ortsnamn] 

är ju faktiskt ganska skral på samisk litteratur.” Det dåliga utbudet gör att hon inte 

känner att hon riktigt kan använda biblioteket utifrån sitt modersmål som hon 

skulle vilja göra. Eftersom hon har läst den mesta samiska litteraturen som finns 

på filialen lånar hon numera mest svensk skönlitteratur för ”[…] jag ids ju inte 

läsa dem [samiska böckerna] en gång till”. Däremot säger hon att hon använder 

sig av den flerspråkiga bokbussen någon gång ibland och den har enligt henne 

mycket samisk litteratur. 
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S2 använder sig av huvudbiblioteket ungefär en gång i månaden och ibland 

även den kommunala bokbussen. Hon har små barn varför boklånen mest handlar 

om barnlitteratur. De lånar gärna samisk barnlitteratur men eftersom utbudet av 

denna på biblioteket inte räcker till för deras behov så lånar de även svenska barn-

böcker. När det gäller samiska filmer och musik för barn så vet hon inte huruvida 

det finns på biblioteket, hon har inte hittat några sådana. Skulle det finnas mer 

samisk litteratur, samiska filmer och barnmusik skulle de troligtvis gå dit oftare 

menar hon. Tidigare lånade hon både samisk och svensk skönlitteratur åt sig själv 

för nöjes skull, men numera när hon har små barn finns det inte tid till det. 

S3 läser inte på samiska och hon lånar ingen samiskspråkig litteratur. Inte hel-

ler lånar hon samisk litteratur som är översatt till svenska (hon vet inte om det 

finns så mycket sådan) eller litteratur som på annat sätt har beröringar med den 

samiska kulturen. Det hon lånar på biblioteket är svenskspråkig litteratur, fast för 

tillfället handlar det om ganska sporadiska besök. När hon använder sig av biblio-

tek är det huvudbiblioteket som är aktuellt. 

Ingen av intervjupersonerna berättar att de lånar ljudböcker eller e-böcker på 

sitt modersmål. 

Lån av skönlitteratur utifrån språk 

Meänkieli 

Flera av intervjupersonerna, både som uppger att de har finska som modersmål 

och som uppger att de har meänkieli som modersmål, berättar att de gärna läser 

litteratur på meänkieli. Jag fann det något förvånande eftersom den meänkieliska 

litteraturen är en ung litteratur och meänkieli i stor utsträckning har varit ett talat 

språk. Kanhända har jag en överrepresentation av intervjupersoner som är mer 

kulturellt intresserade än genomsnittet och flertalet av dem är lärare, vilket kanske 

kan ha betydelse. Det går inte att avgöra ifall de ger en representativ bild av den 

meänkieli-/finsktalande befolkningen utifrån detta material. 

Fem av intervjupersonerna (F1, F3, F4, M1 och MF1) berättar att de i någon 

mån läser litteratur på meänkieli och tre av dem (F1, F4 och MF1) använder i nå-

gon mån biblioteket för lån av sådan litteratur. Vanligt är att man, istället för att 

låna, köper sin litteratur på meänkieli. Ett par tänkbara orsaker till att man gärna 

köper sin litteratur på meänkieli kan man eventuellt utläsa ur materialet. M1 arbe-

tar en del med meänkielisk litteratur och vill därför äga sin litteratur. Hon har inte 

ens sett vad det finns för litteratur på meänkieli på biblioteket. Ett par av intervju-

personerna nämner också den personliga relationen till författarna som en anled-

ning till att de har köpt eller läser litteratur på meänkieli. F1 berättar att hon sen-

aste tiden lånat två böcker på meänkieli, men har även nyligen köpt en bok och 

motiverar det så här: ”Och varför jag köpt är för att det är en kille som är från 
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samma trakter som jag och jag känner honom som har skrivit och då blir man in-

tresserad av att läsa.” 

F3 berättar att hon håller på att läsa en bok på meänkieli som hon dock inte 

har lånat på biblioteket. Även hon har en personlig anknytning till författaren och 

säger att den handlar om hennes hemtrakter och därför är hon intresserad av att 

läsa den. Det är också den enda bok hon läser på meänkieli eller finska, annars 

lånar och läser hon svensk skönlitteratur. Kanhända är man mer benägen att köpa 

snarare än att låna litteraturen när den är så ”nära” att man har en personlig relat-

ion till författarna? 

Ingen av intervjupersonerna berättar att de avstår från att låna litteratur på 

meänkieli för att utbudet är för dåligt på biblioteket. I så fall menar de att den to-

tala utgivningen av litteratur på meänkieli är liten. MF1, som säger att hon både 

lånar och köper litteratur på meänkieli, lånar oftare från biblioteket i Finland än 

från det svenska biblioteket, men det är inte bara för att hon anser att det finns ett 

större utbud där, utan det är även för att det är mer bekvämt eftersom hon ändå så 

ofta är i närheten. Hon menar att det inte finns så mycket meänkielilitteratur att 

låna på biblioteket, men sen ändrar hon sig och säger att det kanske är för att hon 

har ”köpt allt som har kommit ut” och inte har haft anledning att låna så mycket 

sådan litteratur. 

Enligt Hansson, Ahlryd och Vigur ligger mediebeståndet och nyförvärv av 

tornedalsk litteratur i botten bland de fem nationella minoritetsspråken på de 

svenska folkbiblioteken.155 Eftersom det totala utbudet av litteratur på meänkieli är 

lågt är detta inte något anmärkningsvärt, anser jag. Deras studie visar även att det 

finns en större verksamhet mot tornedalingar och samer i de norra delarna av lan-

det jämfört med riksgenomsnittet.156 Att det finns en högre aktivitet vad gäller bib-

lioteksverksamhet riktad mot en viss minoritetsgrupp på orter där det bor en större 

andel av denna grupp visar även Jennische på i sin undersökning.157 Meänkieli 

hörs och används dagligen av en del av befolkningen och är en naturlig del av 

vardagen i samhället i de områden som är aktuella för denna undersökning. 

Kommunikationen med bibliotekarien på filial 2:s huvudbibliotek visar att det 

större utbudet inte bara är en frukt av efterfrågan eftersom de köper in allt som 

kommer ut på meänkieli trots att utlåningen och efterfrågan är relativt liten. På 

deras huvudbibliotek har de 79 titlar meänkielimaterial och på filial 2 finns 34 

titlar.158 Orsaken till att utlåningen är liten är alltså inte att utbudet skulle vara då-

ligt åtminstone på det biblioteket. En sökning i huvudbibliotekets katalog (alltså 

det som i studien kallas huvudbiblioteket) på Hubt* (det går inte att avgränsa sig 

språkligt till meänkieli) ger 48 titlar. Sökning på Hub.08* ger inga träffar på 
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meänkielisk litteratur. Man kan alltså anta att även de köper in mycket av det som 

kommer ut på meänkieli. Bibliotekarien på huvudbiblioteket säger också att utbu-

det på meänkielilitteratur är litet och att det kommer lite nytt på den fronten.159 

Troligtvis gör den begränsade utgivningen det möjligt för biblioteken att ta in det 

mesta som kommer ut på meänkieli trots att efterfrågan är liten. Sammanfatt-

ningsvis är lån av meänkielilitteratur inte särskilt stor, men det förekommer ändå 

viss låneverksamhet. Tre av intervjupersonerna berättar att de någon gång lånar 

litteratur på meänkieli och fler än så läser litteratur på meänkieli. 

Finska 

Det är bara en av de finsktalande intervjupersonerna (F3) som inte i någon större 

utsträckning läser finsk litteratur (men dock gärna finska tidningar). Alla som lä-

ser litteratur på finska (F1, F2, F4 och MF1) lånar eller har i någon mån lånat 

finskspråkig litteraur på biblioteket. När det gäller tillgången till finsk vuxenlitte-

ratur via biblioteket upplevs den mestadels som god, både på den flerspråkiga 

bokbussen och på huvudbiblioteket, som är aktuella svenska bibliotek för de 

finsktalande personerna. F1, som lånar både skönlitteratur och fackitteratur på 

finska, säger om utbudet av finsk litteratur på huvudbiblioteket att ”det är bra ut-

bud, i alla fall för mig det jag orkar läsa [skratt].” 

Det är bara MF1, som upplever att utbudet på huvudbiblioteket inte riktigt 

räcker till och hellre använder sig av biblioteket på den finska sidan av gränsen, 

men detta gör hon även av bekvämlighetsskäl. Hon är medveten om att hon säkert 

skulle kunna beställa den litteratur hon behöver från det svenska biblioteket. 

F2 lånar både finsk och svensk litteratur från bokbussen. För honom är inte 

språket så viktigt säger han. Han kan läsa på svenska eller finska, fast senare un-

der samtalet berättar han att han föredrar att läsa finsk litteratur på originalspråket 

framför finsk litteratur översatt till svenska eftersom han anser att när man kan 

jämföra de två språken är svenskan ett fattigt språk, men menar att det kanske är 

för att han inte kan svenska lika bra. Utbudet av både finsk och svensk litteratur 

tycker han är tillräckligt eftersom personalen tar med sig litteratur vid nästa besök 

ifall man har några speciella önskemål. Han (tillsammans med sina barn) är också 

de enda som lånar musik och film på biblioteket och han säger att det finns gott 

om sådant att låna på bussen. 

När det gäller barnlitteratur på finska menar både F4 och MF1 att det förr, när 

deras barn var små och de lånade mycket finsk litteratur, fanns ett stort utbud av 

litteratur för barn på finska på biblioteket. När F3 via sitt arbete på förskolan, som 

har en finsk profil, har besökt biblioteket för att låna finska barnböcker till barnen 

har hon funnit att utbudet som finns idag inte riktigt räcker till: 
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Tidigare [för ett år sedan] innan vi fick minoritetsmedel till huset här så då lånade jag alltid 
finska böcker och det var ju väldigt torftigt, det fanns inte mycket på den nivån som barnen 
är, det fanns ju mycket böcker som är för lite äldre barn men just de här som är i startgropar-
na, det fanns inte många böcker, vi efterlyste mycket böcker [ohörbart] sen hände det inte så 
mycket på biblioteket så då ansökte vi att få köpa in, då fick vi medel, vi fick femtio tusen till 
huset så har vi köpt in en massa böcker så sen dess har vi inte varit och lånat några böcker. 

Det magra utbudet av finskspråkig litteratur riktad till de yngsta barnen är alltså 

anledningen till att F3 inte lånar så mycket finskspråkig barnlitteratur i arbetet för 

tillfället. De har istället sökt statliga medel för att kunna köpa in sådan litteratur. 

Att finsk vuxenlitteratur lånas mer än barnlitteratur ligger i linje med det resultat 

som redovisades i rapporten Finns finska på biblioteket 2004. Här såg man att 

utlåningsfrekvensen av finsk vuxenlitteratur var relativt stabil, medan utlåning av 

finskspråkig barnlitteratur är relativt liten.160 Det verkar alltså som om utlåningen 

av finsk litteratur håller i sig i den äldre populationen, medan de som nu kanske är 

andra eller tredje generationen sverigefinnar mer och mer blir assimilerade in i det 

svenska samhället. Bibliotekarien på huvudbiblioteket gör också uppskattningen 

att utlåningen av finsk barnlitteratur är mindre än finsk vuxenlitteratur.161 Vad gäl-

ler utbudet av finska barnböcker (åtminstone för de allra lägsta åldrarna) så skulle 

det kunna vara så att en minskad efterfrågan har gjort att utbudet minskar. Jen-

nische menade att det faktum att efterfrågan i stor utsträckning styr bibliotekens 

medieförvärv vad gäller medier till minoriteter, kan leda till att man hamnar i en 

ond cirkel. En minskad efterfrågan leder till att utbudet minskar, och detta i sin tur 

leder till en ännu mindre efterfrågan.162 Eftersom det inte finns några böcker att 

välja på så väljer man istället att låna svenskspråkig litteratur eller att som F3 be-

rättar att de gjort, köper istället. Å andra sidan fann Jennische att åtminstone något 

bibliotek ofta hörsammade den efterfrågan som fanns. Om det så bara var en an-

vändare som efterfrågade exempelvis en tidskrift på ett minoritetsspråk så skaf-

fade biblioteket den.163 Man kan här fråga sig ifall biblioteket är bra på att kom-

municera att de gärna tar emot inköpsförslag och synpunkter på beståndet. Vet 

låntagarna om att de kan komma med förslag till inköp på biblioteket? F3 berättar 

att hon har påpekat för bibliotekspersonalen att utbudet av finska barnböcker är 

magert och att de önskar mer, men ”det hände inte så mycket”. Det var ett år se-

dan avdelningen ansökte om och fick bidrag till litteraturinköp och de har sedan 

dess inte lånat finsk barnlitteratur på biblioteket. Vid en kontroll av huvudbiblio-

tekets katalog finns 939 titlar finsk barnlitteratur, varav 23 titlar är från 2010 eller 

senare (om detta är en hög eller låg siffra är naturligtvis utifrån dessa fakta svårt 

att avgöra, men att det har förekommit nyinköp är i alla fall klart). Kan det vara så 

att biblioteket trots allt har hörsammat deras önskemål utan att förskolepersonalen 

                                                 
160 Finns finska på biblioteket? (2004), s. 19-22. 
161 E-postintervju med bibliotekarie på huvudbibliotek [2012-03-27]. 
162 Jennische, R. (2004), s. 50. 
163 Jennische, R. (2004), s. 50-51. 
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är medvetna om det? Eller är det så att det bland dessa böcker inte finns så många 

titlar som vänder sig till de allra yngsta, som är aktuellt för förskolan? Det är inte 

lätt att ur informationen i katalogen utläsa vilken åldersgrupp titlarna riktar sig till. 

Här kan man notera att kommunikationen mellan bibliotek och institutioner 

såsom skolor och förskolor är viktig när det gäller medier på minoritetsspråk. 

Björkman och Liljedahl menar att just samarbetet mellan biblioteket och exem-

pelvis modersmållärare i, i deras fall, sydsamiska, är viktig. Detta för att lärarna 

skall få tillgång till material men även för att den kompetens kring språket som 

lärarna besitter är värdefull för biblioteket.164 Det är ett samarbete som torde vara 

fruktbart även för övriga grupper av minoriteter. Det är också något som flera av 

de studier i den tidigare forskningen pekar på – vikten av samarbete mellan biblio-

teket och olika aktörer som arbetar utifrån minoritetsgrupper. Ur ett språkbeva-

randeperspektiv är det enligt Hyltenstam och Stroud viktigt att barn ges möjlighet 

att använda språket och Jones pekar på vikten av att speciellt ungdomar ges möj-

lighet till litteratur på modersmålet men även litteratur som behandlar den två-

språkiga kultur de lever i.165 

Sammanfattningsvis lånar de flesta finsktalande finsk skönlitteratur från 

biblioteket. För det mesta finner de att de hittar vad de behöver på biblioteket, 

men en person vänder sig till ett finskt bibliotek för att få tag på litteratur. När det 

gäller barnlitteratur till de allra yngsta barnen anser en intervjuperson att biblio-

tekets utbud inte räcker till. 

Samiska 

Den samiska litteraturen är kvantitativt inte så stor, men är något större och har 

lite längre historia än den meänkieliska. S1, som mestadels använder sig av fili-

al 1, menar att utbudet av samisk litteratur där över lag är dåligt. För henne gör det 

magra utbudet att hon numera i princip endast lånar svensk litteratur på filialen 

eftersom hon har läst den samiska litteratur som finns där. Hon saknar ny litteratur 

på samiska. Det händer att hon lånar samiska böcker från den flerspråkiga bok-

bussen ”om det kommer in nåt nytt som jag tycker verkar bra”. Hon anser också 

att utbudet där är bättre. 

En sökning i katalogen på filial 1 visar att det finns 113 titlar av samisk vux-

enlitteratur, varav 9 titlar är från 2005 eller senare, vilket måste anses ganska ma-

gert när det gäller ny litteratur. Den sammanlagda siffran för både vuxen- och 

barnlitteratur på samiska (nordsamiska) är 381 titlar. Enligt bibliotekarien på den 

flerspråkiga bokbussen är det totala utbudet och utgivningen av samisk litteratur 

liten. På bussen har de cirka 1 500 titlar samiskspråkiga medier (alla medier in-

                                                 
164 Björkman, P. & Liljedahl, H. (2009), s. 31-32. 
165 Hyltenstam, K. & Stroud, C. (1991), s. 109-111; Jones, S. (2004), s. 43-45. 
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räknade). Hon tror att utlåningen skulle vara större ifall utbudet var större.166 En 

snabb sökning på förlaget Davvi Girjis webbsida på litteratur på nordsamiska ut-

given 2011 ger 30 titlar, vilket kan ge en liten fingervisning om den samiska 

bokutgivningen.167 Andelen medier på samiska per invånare på orten (utifrån fili-

al 1:s bestånd) blir lite mer än ett medium per invånare. Det är åtminstone en 

högre siffra än vad man i kulturrådets rapport fann 1987, då beståndet var 

0,2 titlar per same i Sverige, nationellt sett.168 Naturligtvis kan man inte jämföra 

dessa siffror rakt av, men de kan ge en fingervisning om att situationen idag på 

denna ort är bättre än vad den var då sett ur ett riksgenomsnitt. Enligt samma rap-

port fanns då på den flerspråkiga bokbussen under 200 exemplar av samiska titlar 

i beståndet.169 Även det samiska beståndet på bokbussen har alltså ökat. Även 

kommunikationen med bibliotekarien på filial 1 bekräftar att utbudet av samisk 

litteratur har ökat något. Hon berättar att de har sökt minoritetsmedel för att kunna 

köpa in samisk litteratur, men menar att det hela tiden är en kamp för att få medel 

att kunna köpa in samisk litteratur.170 Vi kan konstatera att beståndet har ökat nå-

got, men att det ändå inte upplevs som tillräckligt. 

S2 berättar att hon genom sin universitetsutbildning i samiska använt huvud-

bibliotekets resurser vad gäller den skönlitterära samiska vuxenlitteraturen och 

hon anser att biblioteket täckte det behovet. Hon behövde inte ens fjärrlåna någon 

av den samiska litteraturen. En kontroll av huvudbibliotekets katalog visar att det 

finns 150 titlar vuxenskönlitteratur på nordsamiska, alltså något mer än på filial 1. 

S2 har numera inte tid att läsa vuxenskönlitteratur, varken på svenska eller sa-

miska, men däremot lånar hon barnlitteratur på biblioteket och när det gäller den 

samiska barnlitteraturen är S1 och S2 överens om att utbudet är ganska dåligt. S2 

berättar: 

När de kommer till samiska böcker så tycker jag att de är fattigt, alltså […] barnböcker, för vi 
läser jättemycket böcker hemma så är de att då har vi lånat de flesta böckerna kanske en, två 
eller tre gånger, de som är på samiska, de kan vi ju redan liksom. Ändå så lånar jag dem 
ibland för att fräscha upp, och det som är fördelen med samiska böcker det är ju att där finns 
språket och den språkstruktur som finns i samiskan finns ju i språket, man får ordrikedomen, 
man får ändelserna. Däremot så lånar jag ju mycket barnböcker på svenska, för att det finns 
så få barnböcker i [huvudbiblioteket] och det finns nästan inga böcker på [den kommunala] 
bokbussen så då lånar vi barnböcker på svenska och då gör jag så att jag översätter […], de är 
så pass små mina barn så att jag översätter allting men då blir de ju att jag läser, skannar av 
texten och ska få den till samisk ordföljd och då blir inte alltid ordföljden bra. 

S2 lånar alltså ändå ibland av den samiska barnlitteratur som finns på biblioteket, 

trots att de har läst den kanske flera gånger, men hon löser även problemet på ett 

                                                 
166 E-postintervju med bibliotekarie på den flerspråkiga bokbussen [2012-03-02]. 
167 Davvi Girjis webbsida, sökning på language: Northern Sami, released: 2011. [2012-05-03]. 
168 Folkbibliotekens service till samerna i Sverige (1987), s. 27.  
169 Folkbibliotekens service till samerna i Sverige (1987), s. 31. 
170 Anteckningar från telefonintervju med bibliotekarie på filial 1, [2012-04-24]. 



 54 

annat sätt, genom att låna svenska barnböcker och översätta dem direkt för bar-

nen. Hon menar dock att detta inte är någon långsiktig lösning eftersom det inte 

alltid är lätt att få till ett korrekt språk. Hon menar också att barn är sådana att de 

gärna vill att man ska läsa på samma sätt varje gång man läser en bok och det är 

inte heller så lätt att få till när man direktöversätter. Dessutom börjar hennes äldsta 

barn kunna läsa och ser då att det inte alls står på samiska utan på svenska. 

S1, som arbetar på en samisk skola menar att utbudet av samisk barnlitteratur 

även på filial 1 är dålig och säger att ”[litteratur för] samisktalande barn finns jät-

tedåligt så de böckerna som finns de har vi läst hundra gånger.” Hon berättar att 

de har köpt in en del samisk barn- och ungdomslitteratur till skolan hon arbetar på 

eftersom det är svårt att hitta på biblioteket, men hon påpekar också att det över-

huvudtaget inte finns så mycket litteratur på samiska. 

När det gäller cd-skivor och filmer är det ingen av de samisktalande som bru-

kar låna det. S2 minns att hon någon gång har lånat en jojk-cd som biblioteket har 

bakom disken (troligtvis placerad där eftersom den är mer värdefull, säger hon), 

men tycker att eftersom den är bakom disken och man måste be om den så blir det 

lite mer omständigt. När det gäller filmer och cd-skivor på samiska för barn säger 

hon att hon inte har sett några sådana på biblioteket alls. Hon vet var den samiska 

barnlitteraturen finns och de svenska filmerna men kan inte komma ihåg att hon 

har sett några samiska filmer någonstans. Frågan är om det alls finns några sa-

miska barnfilmer på huvudbiblioteket? Vid en sökning på samiska kombinerat 

med video på huvudbiblioteket får man 6 titlar varav 5 är klassificerade som Mcs 

(etnografi, samer) och den sjätte är en vuxenfilm (sökning på nordsamiska ger 

noll träffar). Troligtvis finns det inga samiska filmer för barn på huvudbiblioteket. 

Enligt Hansson, Ahlryd och Vigur så utgör beståndet på samiska den andra 

största gruppen efter finskan när det gäller medier riktade till de fem nationella 

minoritetsgrupperna nationellt sett. Nästan fem procent av beståndet till samtliga 

dessa grupper är på samiska.171 Återigen torde dessa siffror ligga under den andel 

som finns på de berörda biblioteken eftersom dessa ligger inom områden där den 

samiska kulturen har en relativt hög representation. Trots detta upplever båda in-

tervjupersonerna att det råder ett magert utbud på åtminstone samisk barnlittera-

tur, vilket gör att de lånar mindre än vad de annars skulle göra. 

Sammanfattningsvis lånar de båda intervjupersonerna som läser på samiska 

inte så mycket vuxenskönlitteratur på samiska. Orsaken är dåligt utbud respektive 

tidsbrist. En av dem har dock utnyttjat beståndet tidigare och varit nöjd. Barnlitte-

ratur är båda överens om att det finns för lite av på biblioteket, men en av dem 

lånar gärna av det som finns. Den tredje samisktalande intervjupersonen, som inte 

läser på samiska, lånar ingen samisk litteratur. 

                                                 
171 Hansson, J. & Ahlryd, S. & Vigur, L. (2010), s. 22-23. 
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På modersmålet – varför? 

Anser man att det är viktigt att ta del av litteratur på sitt modersmål på biblio-

teket? Vilka aspekter är i så fall viktiga? I materialet framkommer några aspekter 

av varför de anser att det är viktigt, vilka presenteras nedan. Även de som kanske 

inte själva utnyttjar beståndet så mycket har också tankar om huruvida det är vik-

tigt att det finns att tillgå på biblioteket. 

Språkbevarande och identitet 

Några av intervjupersonerna uttrycker att det är viktigt att det finns litteratur på 

deras modersmål att tillgå på biblioteket för att språket skall överleva och utveck-

las. F2 säger: 

Och det är ju bra just det där, om språket ska kunna överleva och bli kvar så måste det 
komma in sånt också, både att man kan läsa och sen lyssna och titta om du har finska filmer 
och musik och allt de där […] [för] yngre, jo, för som det är nu så nog är det ganska dåligt 
med finskan bland ungdomar, när vi gick i skolan så pratade vi bara finska sinsemellan på 
rasterna, det var bara finska och nu hör man ingenting. 

Han menar att det är viktigt att det finns medier av olika slag, speciellt för ung-

domar, att tillgå för att det finska språket skall hållas levande. Han ser att trenden 

är nedåtgående vad gäller användning av finskan bland ungdomarna. Även S1 

menar att det är viktigt att litteratur finns tillgängligt för att det samiska språket 

ska fortleva: ”Ja absolut, för att språket ska utvecklas och leva vidare så måste det 

finnas litteratur som folk kan förkovra sig i”, säger hon i det sammanhang där hon 

talar om att utbudet är alltför magert på biblioteket vad gäller den samiska littera-

turen.  

S2 berättar hur hon trots att de har lånat den barnlitteratur som finns på hu-

vudbiblioteket kanske flera gånger, ändå lånar denna igen ibland för att ”fräscha 

upp”. Litteraturen är ett viktigt redskap för henne när det gäller barnens språkut-

veckling, men när inte den samiska litteraturen räcker till lånar de även, som tidi-

gare nämnts, svenska barnböcker och översätter dessa till samiska för barnen, vil-

ket jag upplever att hon ser som en nödlösning och inte lika bra för barnen ur 

språkutvecklingssynpunkt som att läsa litteratur som är skriven på samiska. 

Medier på minoritetsspråk är en av de faktorer som enligt Hyltenstam och 

Stroud är viktiga då det gäller ett minoritetsspråks överlevnad. De menar att det är 

en stark konkurrens om de ekonomiska resurserna och medier på minoritetssprå-

ket får ofta mindre utrymme än de på majoritetsspråket. En annan faktor som de 

framhåller är vikten av att minoritetsspråket förs vidare till barnen.172 Dessa fak-

torer samverkar i detta sammanhang och gör det extra viktigt att ha tillgång till 

barnlitteratur på modersmålet. 
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Att biblioteket har ett ansvar för att det sydsamiska språket stärks hävdar 

Björkman och Liljedahl i sin studie.173 Det torde gälla för alla nationella minori-

tetsspråk. Att det är speciellt viktigt för barn och ungdomar att ha tillgång till me-

dier på sitt modersmål trycker man även på i kulturrådets rapport De nationella 

minoriteterna. Här menar man att en självklar förutsättning för att minoritetssprå-

ken skall överleva är att det finns ett kulturutbud som är anpassat för barn och 

ungdomar och som tilltalar dem.174 

F3 tycker inte att det för egen del är viktigt att ha tillgång till finsk litteratur 

via biblioteket eftersom hon inte själv läser finsk litteratur i någon större omfatt-

ning. Däremot menar hon att det var viktigt för henne att när barnen var små 

kunna låna finskspråkig barnlitteratur och även idag anser hon att det är viktigt för 

förskolebarnen på hennes arbete. Det handlar om deras identitet, att de ser att det 

även finns litteratur på deras modersmål på biblioteket. Detta går i linje med vad 

Jones pekar på då hon framhåller att det är viktigt för tvåspråkiga (speciellt) barn 

och ungdomar att få möjlighet att läsa på sitt modersmål redan i tidig ålder för att 

identiteten skall utvecklas på ett positivt sätt. Det handlar om att ge dem möjlighet 

dels till litteratur på majoritetsspråket som skildrar deras tvåspråkiga situation och 

dels att de får möjlighet att ta del av litteratur översatt till eller producerad på de-

ras modersmål.175 

S1 säger att hon tror att det är viktigt att man lyfter fram den samiska litteratu-

ren på biblioteket för att speciellt barn och ungdomar skall se att det finns material 

som är skrivet på deras språk, eftersom språket inte är så synligt i media. Trots att 

de har kulturen och språket nära kanske varje dag så finns det ändå en avsaknad 

av det samiska i samhället och där kan biblioteket vara en resurs att lyfta fram det 

och hjälpa framför allt barnen och ungdomarna att bygga sin identitet och ge en 

möjlighet för språket att leva vidare. 

Inspiration och tillgänglighet 

Ett argument för att den litteratur som kommer ut på samiska skall finnas på 

biblioteket ger S2 då hon menar att hon vill kunna gå till biblioteket och kunna 

hålla sig uppdaterad med ny samisk litteratur. Vad gäller vuxenlitteraturen tycker 

hon att huvudbiblioteket är bra på att ta in ny litteratur: 

Det är jätteviktigt att kunna få tillgång till samisk skönlitteratur och nyskrivna böcker som 
kommer ut och just skönlitteraturdelen där är de [huvudbiblioteket] ganska uppdaterade att 
kommer det ut nya […] diktsamlingar och så, så tar de in dem de vet jag, så att det vet man att 
det är liksom säkert att man kan gå och kolla om det har kommit in och då kan man låna och 
det är ju viktigt.  

                                                 
173 Björkman, P. & Liljedahl, H. (2009), s. 11-12. 
174 De nationella minoriteterna och kulturlivet (2001), s. 18. 
175 Jones, S. (2004), s. 44-45. 
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När det gäller barnlitteratur menar hon att hon vet att det finns mer ny samisk lit-

teratur än vad som finns på biblioteket, eftersom då hon besökt en samisk bok-

handel i Norge har sett att det finns nya fräscha samiska barnböcker som inte finns 

på biblioteket, så när det gäller barnböcker fungerar det inte att gå till biblioteket 

för att hålla sig uppdaterad när det gäller nyutkommen litteratur. 

Björkman och Liljedal diskuterar det faktum att förväntningarna utifrån på 

biblioteken inte är särskilt höga när det gäller deras roll att verka för bevarandet 

av det sydsamiska språket och att de därmed kanske måste agera först och inte 

vänta på att användarna skall börja efterfråga material på minoritetspråken.176 Åt-

minstone i fallet med den meänkielispråkiga litteraturen för de berörda användar-

na verkar biblioteken ha tagit sitt ansvar i ”förväg” och tagit in mycket av den lilla 

litteratur som finns på språket utan att det finns någon stor efterfrågan. Däremot 

verkar det se det annorlunda ut när det gäller den samiska litteraturen. Här menar 

intervjupersonerna åtminstone när det gäller samisk barnlitteratur, och till viss del 

även vuxenlitteratur, att det inte fungerar att genom biblioteket hålla sig uppdate-

rad om ny samisk litteratur. 

Ett annat argument för att ha tillgång till samisk litteratur på biblioteket ut-

trycker S2, och även S3 fast hon inte själv läser på samiska. De menar att det kan 

vara svårt att få tag på samisk litteratur och då har biblioteket en viktig funktion. 

De flesta samiska förlag ligger i Norge och litteraturen finns inte, enligt S2, att 

köpa från de stora nätboklådorna: 

För det kan vara svårt att få tillgång till det annars […] ja för det kan vara svårt för då kan det 
vara tryckerier som är på norska sidan eller finska sidan och då kanske man måste, alltså att 
det är lätt att gå och låna, annars måste man börja söka om man skall köpa en bok till exempel 
och så vet man inte alltid vart man ska vända sig, hur ska man få tag på den boken till exem-
pel, men då, vet man att den finns på bibblo så blir det ju lättare då kan man ju bara låna den. 

Detta är också en viktig demokratifråga, att det inte skall ska vara alltför krångligt 

att få tag på litteratur på sitt modersmål. Bibliotekslagen betonar i 8§ att särskild 

uppmärksamhet skall ägnas bland annat minoriteter och erbjuda litteratur till dessa 

på deras modersmål.177 Vi ser att detta är en viktig aspekt för de samisktalande 

personerna. Att man inte lika lätt som svensk litteratur kan få tag på litteratur på 

dessa mindre språk är ett gott argument för att biblioteken skall tillhandahålla det. 

De intervjupersoner som läser meänkielisk litteratur köper dock i stor utsträckning 

den litteratur de använder och de uttrycker inte att tillgängligheten är något pro-

blem. Jag ser att det kan finnas två skillnader mellan situationen för de samiskta-

lande och situationen för de meänkielitalande i detta fall. Kaamos förlag, som ger 

ut meänkielisk litteratur, ligger i Sverige, medan det inte finns något samiskt för-

lag i Sverige. För att få tag på samisk litteratur får man enligt S2 vända sig till 
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Norge eller Finland. Kanhända det är enklare att som privatperson köpa den 

meänkieliska litteraturen än den samiska och att det då kan föreligga ett större 

behov av att låna samisk litteratur på biblioteket? En annan skillnad kan vara att i 

S2:s fall handlar det om barnlitteratur och barnlitteratur vill man kanske i större 

utsträckning låna framför att köpa eftersom man förbrukar större mängder av den. 

S2 beskriver till exempel sitt senaste besök på biblioteket (den kommunala bok-

bussen) med barnen och berättar att de då lånade ungefär tio barnböcker (på 

svenska). Skall man köpa dessa mängder av böcker blir det ganska kostsamt, och 

kanske ännu mer kostsamt om man dessutom måste vända sig till ett annat land 

för att få tag på dem. Att köpa den litteratur som kommer ut på meänkieli kanske 

är mer ekonomiskt överkomligt eftersom utgivningen även är mer begränsad och 

för mina intervjupersoner handlade det då i första hand om vuxenlitteratur. F4 

framhåller i och för sig den ekonomiska aspekten, att det är viktigt att det finns 

litteratur på finska och meänkieli på biblioteket för att man ska slippa köpa böck-

erna, så den aspekten är viktig även för henne. 

Även mer praktiska argument framkommer till varför det är viktigt att ha till-

gång till litteratur på sitt modersmål på biblioteket. F1 berättar att hon skall leda 

en kurs i engelska för finskspråkiga och hon har tänkt använda sig av finsk lit-

teraur från biblioteket och det handlar också om att ha tillgång till finskspråkig 

litteratur utan att behöva köpa den. 

Bland de intervjupersoner som inte själva utnyttjar bibliotekets medieutbud på 

modersmålet finns det de som ändå anser att det är viktigt att det finns sådan litte-

ratur på biblioteket. M1, som läser på meänkieli, men inte utnyttjar biblioteket för 

lån av dessa böcker, menar att det är bra att det finns eftersom det kan finnas 

andra som kan ha glädje av det. S3 menar, som tidigare nämnts, att det är viktigt 

eftersom det kan vara svårt att få tag på sådan litteratur, trots att hon själv inte 

läser på samiska. 

Om egna kulturen 

I intervjuerna med de finsk- och meänkielitalande användarna framkommer spon-

tant att den litteratur de gärna lånar och läser är sådan som inte bara är skriven på 

finska eller meänkieli utan litteratur som även är skriven av personer som kommer 

från den egna trakten och/eller handlar om trakten där man bor eller har sitt ur-

sprung i. En igenkänning av både platser, personer och skeenden är viktig. F1 

säger: 

Det är roligt att läsa meänkieli också […] och då väljer jag ofta litteratur från de trakterna jag 
är från för jag ser personen, alltså känner igen om de är hon eller han som har skrivit, kanske 
skolkamrat eller […] så då tänker man, då får man andra associationer: jaha är det där, är det 
ungefär två mil till [ortsnamn] eller var kan det här vara för ställe? Vem beskriver han här? 

När hon läser på meänkieli väljer hon gärna litteratur som handlar om det lokala 

och miljöer som hon känner igen. På senaste kura skymningstillfället på biblio-
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teket berättar hon att hon köpte en bok av Mona Mörtlund. ”Hon skriver just om 

Tornedalen där jag är född också, de trakterna”, säger hon. Det är även sådan litte-

ratur hon gärna skulle se mer av på biblioteket, ny litteratur skriven av lokala för-

fattare. 

Att litteraturen ofta har en lokal anknytning gäller i stor utsträckning överhu-

vudtaget för den meänkieliska litteraturen. MF1 menar att man genom den littera-

turen får kulturen på köpet: 

Alla böckerna [på meänkieli] tar upp just kulturen också mer […] det kommer som på köpet, 
när man läser på deras språk mer än på svenska, man känner sig hemma i de böckerna, med 
språket. 

Även F3, som vanligtvis inte lånar eller läser finska böcker berättar att den enda 

bok på finska eller på meänkieli som hon läser är en bok av Bengt Pohjanen, som 

hon har köpt och poängterar just att han skriver om de trakter där hon har vuxit 

upp: ”Han skriver ju på meänkieli men de är ju för att de handlar om de trakterna 

där jag har vuxit upp […]”. Återigen ser vi hur det lokala lyfts fram som en an-

ledning till att man läser en viss bok. 

Gröndahl, Hellberg och Ojanen menar att den tornedalska litteraturen i hög 

grad behandlar den flerspråkiga situation som råder i Tornedalen, minoritetsbe-

folkningens relation till majoritetssamhället och det förtryck som tidvis har utö-

vats mot dem.178 Det är inte svårt att förstå att sådan litteratur är viktig för dem, 

eftersom de i den litteraturen finner en igenkänning och kanske en bekräftelse på 

sina egna tankar och känslor kring sin minoritetssituation. Mina intervjupersoner 

är vuxna, men Jones pekar på att detta speciellt är viktigt för barn- och ungdomar 

med minoritetsbakgrund, att man har tillgång till litteratur som behandlar den si-

tuation man som tvåspråkig befinner sig i. Det blir som en ”tredje kultur” enligt 

henne och i den behövs också bekräftelse.179 

F2, som lånar och läser litteratur både på svenska och på finska läser även han 

gärna litteratur som handlar om den egna trakten och kulturen: 

Jag läser ju ganska mycket och helst sån här vad säger man såna här böcker om folk och trak-
terna här omkring. Om bygden […] och då spelar de ingen roll då kan jag lika gärna läsa från 
finska som på svenska. 

Han återkommer flera gånger under intervjun till de böcker han helst lånar, som 

han beskriver handlar om bygderna och trakterna runt omkring där han bor. Han 

exemplifierar med författare som Ossian Elgström och Samuli Paulaharju. För 

honom är det innehållet som är det viktiga, språket är i detta fall underordnat. Han 

                                                 
178 Gröndahl, S. & Hellberg, M. & Ojanen, M. (2002), s. 140.  
179 Jones, S. (2004), s. 43-44. 
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kan lika gärna läsa på svenska som på finska (fast senare uttrycker han att han 

hellre läser finsk litteratur på originalspråk än i översättning). 

Här finns det även möjlighet för dem som inte läser på sitt modersmål att ta 

del av litteratur som har anknytning till den egna kulturen, litteratur som är över-

satt till eller skriven på svenska. F3 berättar att när hon lånar och läser svensk-

språkig litteratur väljer hon gärna verklighetsbaserade böcker och gärna (men inte 

uteslutande) sådana som har beröringar med det lokala och där man känner igen 

sig. Hon nämner ”Vittula” (Populärmusik från Vittula av Mikael Niemi) och ”Sil-

verarken” (vilket kan syfta på Henning och Ernst Sjöströms bok Silverarken, som 

handlar om en religiös sekt som var verksam i Tornedalen på 1930-talet) .180 Här är 

inte läskunnighet (eller vilja att läsa) på modersmålet nödvändigt för att kunna ta 

del av den ”tredje kulturen” som Jones talar om.181 Även Picco menar i sin studie 

att utifrån ett integrationsperspektiv är bibliotekets utbud av medier som är riktade 

till multikulturella grupper viktiga för att, i deras fall immigranter, skall ges möj-

lighet att hålla kontakt med sin ursprungliga kultur.182 Även om situationen är nå-

got annorlunda när det gäller de nationella minoriteterna, de har inte det fysiska 

avståndet till sin ursprungliga kultur, så har biblioteket på samma sätt här en vik-

tig funktion att ge dessa grupper tillgång till sin kultur och synliggöra den. Som 

S1 också framhåller, så märks exempelvis det samiska språket inte så mycket i 

samhället och på det sättet finns ändå ett slags avstånd. 

S1 berättar att hon brukar låna och läsa litteratur som handlar om den samiska 

kulturen, både skönlitteratur och facklitteratur, men kan inte just ge några exem-

pel på sådan litteratur. Hon menar att det är viktigt att ha tillgång till sådan via 

biblioteket eftersom det inte är sådant som man behöver hela tiden och kanske 

inte vill köpa. S2 och F3 berättar att de har lånat litteratur som handlar om två-

språkighet, som de behöver i sitt arbete. Sådan litteratur behandlar den situation 

som de och barnen de möter i skolan och förskolan lever i på det sättet att den 

behandlar just den ”tredje kultur” som Jones talar om.183 

 S3 som inte läser på samiska brukar inte låna medier som på annat sätt är 

knutet till den samiska kulturen. Hon säger att hon inte vet ifall det finns så myck-

et samisk litteratur översatt till svenska. Anledningen till att hon inte lånar eller 

läser sådan litteratur är helt enkelt att hon inte har intresse för det säger hon, men 

att det säkert finns andra som är intresserade, så ”nog är det viktigt att det finns”. 

För bibliotekens del är det därmed viktigt att man inte bara värnar om att till-

handahålla litteratur som är skriven på minoritetsspråken, utan att man även vär-

nar om att tillhandahålla litteratur som människor kan identifiera sig med utifrån 

sitt tvåspråkiga och kanske minoritetskulturella perspektiv, även på svenska. 

                                                 
180 Niemi, M. (2000), Populärmusik från Vittula; Sjöström, H. & Sjöström, E. (1969), Silverarken. 
181 Jones, S. (2004), s. 43. 
182 Picco, M.A.P. (2008), s. 46. 
183 Jones, S. (2004), s. 43. 
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Utställningar och arrangemang  

Några av intervjupersonerna berättar att de gärna besöker arrangemang på biblio-

teket när tillfälle ges. En av dem är F1, som berättar att senaste arrangemanget 

hon deltog i på biblioteket var kura skymning.184 Det gick av stapeln på huvudbib-

lioteket i höstas. Kura skymning är ett årligt återkommande arrangemang och hon 

brukar vara med på det. Vid senaste tillfället var det en tornedalsförfattare som var 

författare till den text som lästes. Även den som besökte biblioteket för att läsa 

denna text var en tornedalsförfattare. 

F4 berättar att hennes engagemang när det gäller sådana här aktiviteter de 

senaste åren har skett mest på barnens villkor. När de var mindre besökte de bland 

annat ibland de sportlovsarrangemang som ordnades på huvudbiblioteket. Dessa 

arrangemang ordnades på svenska, men de passade någon gång på att då även visa 

medföljande finska kusiner det finska utbudet av barnböcker. ”Och de var roligt 

att vi var med kusinerna, då fick de se att de finns finska böcker här, så de upp-

skattade [det] för de kan ingen svenska nästan”, säger hon. 

Hon kan dra sig till minnes att hon för länge sedan deltog i ett par författar-

kvällar på huvudbiblioteket där tornedalsförfattare medverkade. Hon berättar även 

om en författarkväll hon besökt i Göteborg med en finsk författare som hon inte 

minns namnet på. Under olika perioder i livet prioriterar man olika saker, menar 

hon, och nu när barnen börjar bli större kanske det blir aktuellt igen för henne att 

besöka sådana arrangemang för sin egen del, men just nu finns inte tiden. 

M1 berättar att även hon brukar besöka arrangemanget kura skymning på 

biblioteket när hon kan, men att det inte varje år är på ”hennes” filial (filial 2). De 

tillfällen som hon har varit med på har det dock inte varit någon författare som har 

anknytning till Tornedalen eller någon som skriver på meänkieli. 

MF1 berättar att hon gärna deltar i kulturella arrangemang på biblioteket i den 

mån hon hinner, men menar att det oftast är svenska författare som kommer på 

författarbesök. Senast har hon varit på ett sådant arrangemang utifrån sin egen 

kultur var när Mikael Niemi var på besök vilket var fem, sex år sedan. 

Fem av intervjupersonerna (F2, F3, S1, S2 och S3) berättar att de inte alls 

brukar besöka några arrangemang på biblioteket. F2, som i princip bara besöker 

den flerspråkiga bokbussen tror inte att det förekommer några utställningar eller 

andra arrangemang där och menar att han inte saknar det. Han har även tillgång 

till filial 1, men brukar inte besöka några där heller. F3 menar att det helt enkelt 

inte har blivit av för henne att besöka sådana arrangemang. Eftersom S2 har små 

barn så kretsar mycket kring verksamhet för barn för tillfället. Eventuellt har hon 

sett någon annons för arrangemang riktade till vuxna på huvudbiblioteket som har 

                                                 
184 Kura skymning är ett arrangemang som anordnas av föreningen Norden varje höst. Ett tillfälle där en och 

samma text läses på många platser runt om i Norden. Se Föreningen Nordens webbsida>möt norden>kura 

skymning. [2012-03-25]. 
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anknytning till den samiska kulturen, säger hon, men inte deltagit på några såd-

ana. Hon har inte tid. Däremot skulle hon gärna gå om det fanns arrangemang 

riktade till barn, till exempel med ramsor och högläsning. S3 ser ibland att det 

annonseras om arrangemang på huvudbiblioteket och tänker att det verkar intres-

sant men har inte kommit sig för att gå. Även hon säger att hon inte har tid och att 

hon inte bor på gångavstånd till biblioteket vilket gör att det inte blir av. 

Det är tydligt för några personer att det, precis som Jochumsen & Hvenegaard 

Rasmussen menar, finns en förändring i vanor över tid beroende på vilken famil-

jesituation eller fas i livet man är i.185 Har man barn kretsar mycket kring aktivite-

ter som passar dessa och ens egna behov får vänta tills man får mer tid till detta. 

De flesta intervjupersoner anser att arrangemang som arrangeras utifrån deras 

modersmål eller kultur inte förekommer så ofta på biblioteket och de arrangemang 

som några berättar att de har deltagit i ligger ofta ganska långt tillbaka i tiden. Det 

är bara F1 som kan berätta om att hon det senaste året har besökt ett sådant ar-

rangemang på huvudbiblioteket. Bibliotekarien på huvudbiblioteket berättar att de 

arrangerar författaraftnar på svenska och meänkieli eller svenska och samiska 1-2 

gånger per år.186 Även bibliotekarien på filial 2:s huvudbibliotek berättar att de 

arrangerar författaraftnar eller föreläsningar 1-2 gånger per år, men inte specifice-

rat ifall de har anknytning till meänkieli. Hon berättar dock att alla meänkieliför-

fattare som har anknytning till trakterna har varit på besök och räknar upp fyra 

stycken som exempel. Detta innefattar hela verksamheten och inte endast filial 2. 

Bibliotekarien på filial 1 berättar att de aldrig ordnar några sådana arrangemang.187 

Det verkar som om det förekommer en regelbunden verksamhet utifrån dessa 

språk och kulturer på två av biblioteken i alla fall, men utifrån användarnas per-

spektiv kanske inte särskilt ofta och ifall man råkar missa ett eller ett par tillfällen 

blir det glest mellan gångerna man har möjlighet att delta i sådana arrangemang. 

Bibliotekarien på den flerspråkiga bokbussen berättar att de endast har haft för-

fattarbesök eller arrangemang vid speciella jubileer för bussen, kanske var tionde 

år, men då inte på bussen utan i någon annan lokal utmed bussens rutt.188 

När det gäller utställningar på biblioteket är det bara S3 som kan berätta om 

något konkret exempel. Hon besökte en pepparkakshusutställning i julas, men det 

var på svenska. Annars är det ingen av intervjupersonerna som kan ge exempel på 

någon konkret utställning de har sett på biblioteket, varken utifrån deras egen kul-

tur eller överhuvudtaget. Kanhända har vi olika tankar om vad en utställning är? 

Jag gav inga exempel på vad en utställning kan vara i intervjuerna, men en ut-

ställning kan ju vara allt ifrån en samling böcker kring ett visst tema till en stor 

                                                 
185 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), s. 46.  
186 E-postintervju med bibliotekarie på huvudbibliotek, [2012-03-27]. 
187 E-postintervju med bibliotekarie på filial 2:s huvudbibliotek, [2012-02-22]; Anteckningar från telefonin-

tervju med bibliotekarie på filial 1, [2012-04-24]. 
188 E-postintervju med bibliotekarie på den flerspråkiga bokbussen, [2012-03-02]. 
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vandringsutställning som tar upp en större yta på biblioteket. Kanske har man sett 

en sådan litteraturutställning utan att reflektera att det är en utställning man tittar 

på? Ifall frågan hade ställts annorlunda kanske fler hade kunnat dra sig till minnes 

att de hade sett någon utställning. 

Utställningar och arrangemang – varför? 

Både de som besöker bibliotekens arrangemang och några av dem som av olika 

orsaker inte gör det anser ändå ofta att det är viktigt att det ordnas arrangemang 

och utställningar utifrån deras modersmå eller kultur. Vi kan urskilja några 

aspekter på varför de tycker att dessa är, eller skulle vara, viktiga. 

Den sociala aspekten  

F1 och M1, som gärna besöker arrangemang på biblioteket, lyfter fram den soci-

ala aspekten av exempelvis kura skymning och menar att de har en viktig social 

funktion. Eftersom F1 är en social person anser hon dem vara viktiga för henne ur 

den aspekten. 

Språkbevarande, språkfrämjande och identitet 

Andra tankar vi möter hos intervjupersonerna om varför det är viktigt med kultu-

rella arrangemang utifrån sitt modersmål och sin kultur är de som berör den språk-

liga aspekten eller den kulturella identiteten. 

Att kulturella arrangemang på minoritetsspråken eller med tema kring minori-

tetskulturer är positiva ur ett språkbevarande och språkfrämjande perspektiv me-

nar några av intervjupersonerna. F1 uppskattar det finska språket och menar att 

det är ett rikt språk och därför är det viktigt för henne med sådana arrangemang 

utifrån det finska språket. Hon uttrycker inte att hon upplever det finska språket 

hotat, men tycker att det är positivt att få höra och använda det finska språket. 

MF1 menar att sådana arrangemang är viktiga för att språket skall användas 

och bevaras. S2, som inte besöker några kulturella arrangemang på biblioteket, 

men som gärna skulle se sådana riktade till barn och då gärna sammankomster 

med ramsor eller högläsning ur ett samiskt perspektiv, menar att det vore positivt 

eftersom det är utvecklande för språket. Som det framhålls i till exempel De nat-

ionella minoriteterna och kulturlivet, är det viktigt att ett språk talas i alla domä-

ner och att barn och ungdomar kan ta del av kulturen för att språket skall överleva 

och utvecklas.189 

F4 talar om ”den där känslan” och MF1 menar att man ”känner sig hemma” 

när de besöker arrangemang som anordnas utifrån det finska språket och kulturen. 

MF1 menar även att det är viktigt att det ordnas sådana arrangemang för att man 

skall känna att den finska kulturen är ”godkänd” och det finska språket ”godkänt”, 

                                                 
189 De nationella minoriteterna och kulturlivet (2001), s. 18. 
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som hon uttrycker det, och att man ska bli accepterad som man är. Här anar vi att 

det finns en känsla av förbud mot att använda det finska språket och att den finska 

kulturen inte skulle vara riktigt tillåten. Är det den tidigare svenska minoritetspoli-

tiken som gjort att de finsktalande fortfarande känner att det inte är riktigt tillåtet 

att tala finska? Klart är i alla fall att biblioteket har en möjlighet att vara med och 

stärka minoritetsspråkens ställning och därmed även den personliga identiteten 

hos minoritetsspråkstalarna och de som tillhör en minoritetskultur genom att an-

ordna sådana arrangemang. Detta bekräftas av Kymlickas diskussion om att indi-

vidernas självbild påverkas av hur kulturen behandlas och hur man ser på denna.190 

Att lyfta fram litteraturen och kulturen 

Tredje kategorin av uttalanden om varför det är viktigt med arrangemang som har 

anknytning till minoritetskulterna och -språken har beröringar med den förra och 

kanske kan ses som en förutsättning för, eller en fas som föregår, denna. Ar-

rangemang och utställningar ses som ett bra tillfälle att lyfta fram den litteratur 

och andra medier som finns på språket samt föra ut information om minoriteterna 

till samhället. Det handlar om att synliggöra minoriteterna och dess litteratur både 

för den egna gruppen, men även för majoritetssamhället. S1 lyfter här särskilt 

fram barn och ungdomar som behöver se att det även finns litteratur på deras mo-

dersmål, speciellt eftersom det samiska språket annars är ganska osynligt i sam-

hället och i medierna. Även M1 framhåller att de arrangemang som anordnas, 

exempelvis kura skymning, skulle kunna vara bra tillfällen att även lyfta fram den 

meänkieliska litteraturen som ändå finns på biblioteket för att kanske öka intresset 

för denna. Hon menar också att dessa vore bra tillfällen att föra ut information 

kring den tornedalska kulturen till allmänheten och inte bara den tornedalska utan 

även andra minoritetskulturer, vilket kan vittna om ett slags samhörighetskänsla 

med andra minoritetsgrupper. S3, som inte själv brukar besöka kulturella ar-

rangemang anser också att sådana kan vara positiva för att ”få ut den samiska kul-

turen i samhället”. Detta menar också Hansson, Vigur och Ahlryd är en viktig 

uppgift för biblioteken. Verksamheter som riktas till minoriteter har en minst lika 

stor betydelse för att informera majoritetssamhället kring dessa.191 Även Kviselius 

pekar också på bibliotekens möjlighet att bidra till en höjning av statusen på de 

minoritetsspråken genom att lyfta fram litteratur på minoritetsspråk.192 

                                                 
190 Kymlicka, W. (1998), s. 100. 
191 Hansson, J. & Ahlryd, S. & Vigur, L. (2010), s. 30. 
192 Kviselius, A. (2009), s. 35. 
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Biblioteket som socialt centrum 

Biblioteket som ett socialt centrum avser enligt den teoretiska modellen biblio-

teket som spontan mötesplats, rådgivning, caféverksamhet och dylikt, uppsökande 

verksamhet, användande av internet för socialt bruk samt läsning av tidningar och 

tidskrifter på biblioteket. Ingen av intervjupersonerna berättar att de använder in-

ternet på biblioteket överhuvudtaget. Rådgivning eller uppsökande verksamhet 

framkommer inte heller som något man har kommit i kontakt med, i fall man inte 

räknar med den bokbuss som F2 använder sig av som uppsökande verksamhet. 

Denna räknar jag dock som reguljär biblioteksverksamhet. Som vi kommer att se 

så har den likväl en viktig social funktion. Caféverksamheter eller andra sociala 

arrangemang finns heller inte representerat i intervjupersonernas biblioteksanvän-

dande. 

Det är alltså biblioteket som spontan mötesplats och användning av biblio-

tekens tidningsutbud som i någon mån är aktuella för intervjupersonerna. Frågan 

om huruvida intervjupersonerna använder biblioteket som en spontan mötesplats 

utifrån sitt eget modersmål var det inte alldeles enkelt att genom intervjuerna få en 

bild av. Frågan om huruvida det finns situationer när biblioteket fungerar som en 

spontan mötesplats där det är naturligt att använda sitt modersmål kändes ofta lite 

krystad och märklig under intervjuerna. Kanhända hade en annan metod, till ex-

empel observation, för just denna frågeställning varit mer lämplig. Vid ett inter-

vjutillfälle kanske det kan vara svårt att dra sig till minnes hur man använder 

biblioteket som en mötesplats eftersom det är något som sker ganska oreflekterat. 

Speciellt när det gäller frågan om man använder sitt modersmål eller svenskan, 

eftersom växlingen mellan språken verkar ske ganska oreflekterat för intervjuper-

sonerna. Flera av dem uttryckte att det är naturligt för dem att tala både svenska 

och sitt modersmål (och ibland även ett tredje språk) med de människor de möter 

på biblioteket. På frågan om de kan erinra sig tillfällen där biblioteket fungerar 

som en spontan mötesplats där det känns naturligt att använda sitt modersmål sva-

rar F1 respektive S1: 

Det är svårt att säga för jag vänder lika fort, alltså jag kan ju finska och svenska lika bra så att 
säga.  

Nä, jag talar samiska med dem som är samisktalande och svenska med dem som är svenskta-
lande och finska med dem som är finsktalande.  

Som citaten antyder så kan det vara svårt för dem att dra sig till minnes konkreta 

situationer då det är naturligt för dem att tala sitt modersmål. Jag kommer att i 

första avdelningen därför att ta fasta på huruvida intervjupersonerna överhuvudta-

get använder biblioteket som ett socialt centrum och hur de resonerar kring detta. 

Sedan beskriver jag huruvida de har möjlighet att kommunicera med personalen 

på sitt modersmål och hur de ser på betydelsen av den möjligheten, eftersom detta 
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i vissa fall framkom som en social faktor. Avlutningsvis behandlar jag intervju-

personernas tidningsläsande på biblioteket. 

Att använda biblioteket som mötesplats 

F1 framhåller de kulturella arrangemangen som viktiga ur ett socialt perspektiv. 

Hon anser att de är viktiga eftersom hon är en social person och tycker om att 

träffa folk. När hon annars är på biblioteket handlar det däremot mest om att hon 

är ute efter något att låna. Hon menar att man ska vara tyst på biblioteket och att 

det inte handlar om att vara social: 

Miljön, jag tycker om att vara där och liksom leta, men man ska vara tyst, man kan som inte 
prata där känner jag, man är ju mest och besöker biblioteket, det är trevligt. Hittar ofta det jag 
behöver och sen kan jag ju fråga mig fram i så fall. […] varför jag går dit är för att jag söker 
någonting. 

Även S3 lyfter fram aspekten att biblioteket handlar om att botanisera bland me-

dierna snarare än att vara social: 

Nja, biblioteket tycker jag mera sådär, dit går man för att få vara i fred och gå i sina egna tan-
kar och slappna av och slippa att vara social och trevlig [skratt] och bara liksom gå omkring 
och kolla på böcker och reflektera och så där […], om jag vill vara social då går jag ju och fi-
kar med nån kompis eller så, eller går på stan och så där. 

Att använda biblioteket på det sättet som F1 och S3 beskriver är även det på ett 

sätt ett socialt bruk av biblioteket. Det fungerar som ett ställe där man kan uppe-

hålla sig utan att ha något egentligt ärende. Jochumsen och Hvenegaard Rasmus-

sen beskriver att just för att biblioteket ses som en neutral plats är det ett ställe dit 

man kan gå för att bara vara.193 I F1:s och S3:s fall handlar det dock inte om att i 

första hand använda biblioteket som ett ställe att uppehålla sig på utan oftast är det 

boklån som är den primära orsaken till besöket. 

F2, som använder sig av den flerspråkiga bokbussen, berättar om hur den 

verksamheten har en viktig social funktion, men eftersom bussen stannar på deras 

gård och det inte finns några andra besökare där så betonar han betydelsen av den 

sociala kontakten med personalen på bussen: 

[…] här är det inte så att det är mötesplats mellan att folk kommer till den utan den kommer 
ju hit på gården […] det är ju socialt på det sättet att man träffar […] chauffören och bibliote-
karien. 

Han betonar att den sociala aspekten är viktig speciellt för äldre personer (hans 

föräldrar bor på samma gård). Att biblioteket kommer hem till äldre personer är 

viktigt och kanske är det inte boklånandet som är viktigast för dem enligt F2, utan 
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det sociala. Han berättar hur personalen ”måste” komma in och dricka kaffe varje 

gång de besöker dem. Den sociala funktionen är alltså, för F2:s del, begränsad till 

kontakten med personalen, men han ser den som viktig, åtminstone för de äldre. 

F3 upplever inte att biblioteket fungerar som en social mötesplats, utan biblio-

teket använder hon för boklån. Kanske, menar hon, fungerar det som en mötes-

plats eller som en upplevelse för barnen, men inte för henne. Likaså menar S1 att 

biblioteket inte har en viktig social funktion för henne själv, men att hon tror att 

den kan ha en viktig sådan funktion för andra och nämner arbetslösa och pension-

ärer samt barnen och ungdomarna på sameskolan som där får träffa elever från 

den kommunala skolan. 

F4 menar att hon har upplevt att biblioteket fungerar som en social mötes-

plats. När hon senast, efter ett ganska långt uppehåll, var och läste tidningar på 

biblioteket upplevde hon att de andra som satt i tidskriftsrummet hade ett slags 

gemenskap fast de inte talade med varandra. Det verkade som om de brukade vara 

där och alla kände varandra. Det var inte ett socialt sammanhang där hon själv var 

direkt inkluderad, men hon upplevde att det fungerade som sådant för de andra. 

M1 tycker att biblioteket har en viktig funktion som en social plats där man 

möter andra människor: 

Jo egentligen skulle jag ju liksom vilja se mer av det här med den här sociala delen men när 
jag nu går till biblioteket då brukar det finnas människor som sitter där, det kan vara nån för-
älder där med nåt barn som söker barnböcker och skolungdomar som jag känner sen tidigare 
som man kan prata med men det skulle man liksom kunna göra mer utav, nu är de ju begrän-
sade öppettider och sådär så att, dom här kura skymningstillfällena har varit väldigt trevliga 
med fika och ljus. 

Både de spontana mötena med andra besökare och de kulturella arrangemangen 

ser hon som viktiga ur ett socialt perspektiv. Hon menar också att det sociala um-

gänget på biblioteket där det är naturligt att använda meänkieli är viktigt, då språ-

ket fortlever genom att det används i vardagssituationer och inte endast vid speci-

ella arrangemang.  

När jag pratar med MF1 om biblioteket som mötesplats utifrån hennes mo-

dersmål berättar hon om den bibliotekarie som talar meänkieli och hur bra det 

känns att kunna prata med honom på meänkieli. Det var hennes association till 

biblioteket som spontan mötesplats. Möjligheten till och tankarna kring att kunna 

tala sitt modersmål med personalen behandlas i nästa avsnitt. 

S2 menar att biblioteket ibland fungerar som en spontan mötesplats där hon 

träffar människor som råkar vara där, men för henne är det viktigt att biblioteket 

tillhandahåller litteratur och andra medier i första hand och den sociala aspekten 

är inte något framträdande, eftersom hon dessutom ofta har bråttom när hon besö-

ker biblioteket. 

Ingen av intervjupersonerna menar att de främst uppsöker biblioteket för den 

sociala funktionen. Det kan däremot ha en sådan funktion ifall man spontant träf-
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far på någon som man känner när man är där i andra ärenden. Återigen är 

Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens resonemang om att användandet av 

biblioteket kan se olika ut beroende på vilken livssituation man befinner sig i re-

levant.194 Ingen av mina intervjupersoner är ledig dagtid för att de är pensionärer, 

arbetslösa eller sjukskrivna. Alla arbetar och ett par har barn hemmaboende vilket 

gör att varken behovet eller tiden verkar finnas för att använda biblioteket primärt 

som en social mötesplats. När Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen beskriver 

hur några av deras intervjupersoner använder biblioteket som ett ställe dit de går 

för att skapa eller upprätthålla sociala kontakter, handlar det ofta om arbetslösa 

eller pensionärer.195 Att biblioteket kan ha en viktig social funktion för andra 

grupper av människor är några av mina intervjupersoner medvetna om även om de 

inte själva känner behov av att använda biblioteket för att etablera eller upprätt-

hålla sociala kontakter. 

På mitt modersmål? 

Möjligheten att tala sitt modersmål med personalen på biblioteket har naturligtvis 

betydelse för bibliotekets alla funktioner. Vad man än har för ärende till biblio-

teket kan man komma att behöva kommunicera med personalen, men jag väljer att 

diskutera det i sin helhet här. 

Bara på svenska 

När jag frågar F1 om hon kan kommunicera med bibliotekspersonalen på finska 

så kan hon inte tala om ifall det finns någon där som talar finska. Hon kan dra sig 

till minnes att hon tidigare kunnat tala finska med en numera pensionerad biblio-

tekarie, men numera talar hon bara svenska med bibliotekspersonalen och ser inte 

något problem med det. 

Även F3 använder endast svenska med bibliotekspersonalen och upplever inte 

heller något behov av att kunna tala finska med dem. ”Nä jag har aldrig tänkt på 

det faktiskt utan det är ju […] samhället, man pratar svenska, det blir så”, säger 

hon. Det är naturligt för henne att tala svenska. Det gör man i samhället, men hon 

menar att ifall hon inte hade kunnat svenska skulle det vara en annan sak, då hade 

det betytt mer att ha möjlighet att tala finska med personalen. 

F4 använder även hon svenska i kommunikation med personalen på biblio-

teket och tycker att det fungerar bra. Hon klarar sig bra på det, men menar att det 

skulle kunna uppstå ett behov när hon blir äldre, att hon skulle vilja ha den ser-

vicen på sitt modersmål. Att äldre finsktalande som inte behärskar svenska anser 

det viktigt att kunna tala finska med bibliotekspersonalen bekräftas av Airola.196 

                                                 
194 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), s. 46. 
195 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), s. 114-115. 
196 Airola, U-M. (1998), s. 68. 
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Hos mina intervjupersoner handlar det inte om att man inte behärskar svenskan, 

men F4 menar att det kan komma att uppstå en sådan situation när man blir äldre 

att man glömmer bort en del av svenskan till förmån för modersmålet. Hon säger 

också att det inte är så lätt att börja tala finska med personalen i fall man inte vet 

ifall de talar finska eller inte: ”Men jag kan ju inte veta om personalen kan, om de 

inte pratar och använder det språket”. 

S3 använder även hon svenskan i kontakten med personalen på biblioteket 

och möjligheten att tala samiska med bibliotekspersonalen är något som hon 

överhuvudtaget inte har reflekterat över: ”Jo, det skulle aldrig falla mig in, varför 

jag skulle börja prata samiska där? Det har jag som ingen anledning att göra, jag 

kan ju svenska [skratt]. Det har jag aldrig ens reflekterat över.” säger hon. Hon 

menar att hon är så van vid att ute i samhället pratar man svenska och hon talar 

lika bra svenska som samiska så det fungerar bra för henne. Det hade dock varit 

naturligt för henne att tala samiska med personalen om hon visste att de också är 

samisktalande och ifall hon hade varit dålig på svenska hade hon säkert känt ett 

sådant behov. 

Även S2 talar endast svenska med personalen på biblioteket och hon vet inte 

ifall det finns någon i personalen som talar samiska. 

På modersmålet 

Både de som har möjlighet att tala sitt modersmål med personalen på biblioteket 

och de som inte har det har tankar om huruvida det är viktigt att ha den möjlighet-

en och varför det i så fall är eller skulle vara viktigt att kunna tala sitt modersmål 

med personalen på biblioteket. 

…för att det är enklare att uttrycka sig 

Både F2 och M1 kan tala sitt modersmål med personalen på biblioteket och båda 

anser att det är viktigt för dem. F2 säger att han helst skulle vilja tala finska med 

alla och det är viktigt att kunna tala finska med personalen ”därför att de känns 

mer bekvämare att prata finska. Det är lättare att uttrycka sig på finska” Även för 

M1 är det viktigt för att det kan vara lättare att uttrycka vissa saker på modersmå-

let: 

Jo just för att språket ska ha sin naturliga plats och i och med att det här är då en tvåspråkig 
bygd att den möjligheten ska finnas […] vissa saker är kanske lättare att prata om på meänki-
eli, på modersmålet. Och de är klart att det här relaterar jag nu till min generation, de som sen 
blir yngre än jag, för dem kanske de inte känns naturligt alls på samma sätt. 

Hon är dock medveten om att val av språk är lite av en generationsfråga. För de 

flesta yngre är det mer naturligt att tala svenska menar hon. 
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…för barnens skull 

S1 kan kommunicera med personalen på biblioteket på samiska, men menar att 

det inte är viktigt för henne personligen att ha möjlighet till det. Däremot tror hon 

att det är viktigt för barn och ungdomar, att de kan använda sitt modersmål i kon-

takten med bibliotekspersonalen. Även S2 lyfter fram barnen i detta sammanhang. 

Hon talar inte samiska med personalen på huvudbiblioteket och på frågan om det 

skulle vara viktigt för henne att kunna kommunicera med dem på samiska svarar 

hon: 

Ja det hade ju varit, det hade känts […] bättre när man är där med barnen att de hör språket 
även på biblioteket till exempel […] ja men det är bara ett exempel, det finns några som job-
bar på apoteket och då kommer man dit med barnen och då börjar barnen prata så pratar de 
samiska då hör de att, ja men det är inte bara ett språk som vi har hemma hos oss och när vi 
kommer utanför så pratar alla svenska […] det är ju bra för barnen, de hör att det här är ett of-
fentligt språk, inte bara ett språk som talas i hemmet och sen utanför existerar det inte liksom. 

Hon menar att det skulle vara bra för barnen att se att det samiska språket är en 

del av samhället och inte bara något som finns inom hemmets fyra väggar. 

…för det väcker positiva känslor 

F4, som talar svenska med personalen som vi såg ovan och tycker att det fungerar 

bra, säger dock att det ger en extra krydda att höra finska talas: ”Så att det har 

liksom varit så förbjudet så de vågar inte och de skulle vara […] en sån rikedom 

en krydda om nån pratar finska helt där och så börjar jag också prata.” Återigen 

relateras till känslan av att det skulle vara förbjudet att tala finska i samhället. 

Bland annat Huss och Lindgren menar att självbilden hos minoritetsbefolkningar-

na i Skandinavien har blivit bättre sedan 70-talet.197 Ändå ser vi att den känsla av 

förbud som funnits kring användandet av finskan fortfarande finns kvar. Här kan 

biblioteken, i de fall de har personal som behärskar de nationella minoritetssprå-

ken, på ett ganska enkelt sätt vara med och än mer höja den självbild som minori-

teterna har genom att aktivt använda minoriteternas modersmål i den mån de kan. 

MF1 talar varmt om den personal på huvudbiblioteket som hon vet talar 

meänkieli: ”Åh, det var härligt, mycket bra, det kändes så skönt när jag såg att han 

var där.” För henne handlar det om att man när man kan tala sitt modersmål kan 

vara sig själv. ”Ja då får man vara sig själv, naturligt, man bara pratar på [skratt] 

och sen får man, ja […] det känns bra […] eget språk”, säger hon. Här handlar det 

om positiva känslor som ens modersmål väcker och att det är lättare att vara natur-

lig när man kommunicerar på sitt modersmål. 

Enligt IFLAs mångkulturella biblioteksmanifest bör det mångkulturella 

bibliotekets personal spegla det omgivande samhället vad gäller kultur och 

                                                 
197 Huss, L. & Lindgren, A-R. (2010), s. 264-265. 



 71 

språk.198 Att det skulle vara bibliotekets ansvar att helt och fullt ha personal som 

talar alla de för området aktuella minoritetsspråken kanske är för mycket begärt. I 

en kommun som är förvaltningsområde för tre minoritetsspråk är det säkerligen 

inte så lätt att säkerställa att det finns personal som behärskar alla språk, men en 

möjlighet vore att lyfta fram den språkkunskap som ändå finns bland personalen 

så att användarna har möjlighet att använda sitt modersmål ifall de vill det. 

Tidningar och tidskrifter 

Läsning av tidningar och tidskrifter hör, enligt Andersson och Skot-Hansens mo-

dell till bibliotekets sociala funktion. För mina intervjupersoner framträder dock 

inte den sociala aspekten så starkt utan för dem som använder tidningar och tid-

skrifter på sitt modersmål eller utifrån sin kultur handlar det snarare om att till-

gängligheten till dessa är viktig. 

För tillgängligheten 

De enda av intervjupersonerna som i någon vidare utsträckning läser tidningar på 

sitt modersmål på biblioteket är S1, S2 och F4. S1 läser ibland samiska tidningar 

på filial 1 och nämner Ávvir och Samefolket. Hon tycker att det är bra att de finns 

att tillgå på biblioteket eftersom det blir ganska dyrt om man själv skulle köpa 

dem. 

Även S2 läser ibland samiska tidningar på huvudbiblioteket och hon exempli-

fierar med Samefolket. Hon tycker att det är bra att de finns att tillgå där för det 

kan vara svårt att få tag på dem annars. En av tidningarna som S1 nämner, Ávvir, 

är utgiven i Norge och det är tänkbart att det är ganska kostsamt att prenumerera 

på den. Situationen är således delvis samma som för litteraturen, att man inte all-

deles enkelt och/eller till ett överkomligt pris kan få tag på tidningarna själv och 

då tar man gärna del av dem på biblioteket. 

F4 har tidigare ganska ofta varit på biblioteket och läst både svenska och 

finska tidningar, men den senaste tiden har det förekommit mer sällan. Hon säger 

att hon saknar det och skulle vilja göra det oftare för hon tycker att det är trevligt: 

”Jag njuter av att få läsa alla tidningar som finns där, sitta där bara i lugn och ro 

och kolla och då spelar det ingen roll, men det är alltid bra att det finns på finska.” 

Numera prenumererar hon på några finska tidningar så behovet är inte så stort.  

Vi ser att det åtminstone för de samiskspråkiga intervjupersonerna är en skill-

nad mot Andersson och Skot-Hansens sätt att förhålla sig till tidningsläsande. De 

har placerat tidningsläsande i den sociala funktionen hos biblioteket och diskute-

rar det som en funktion som är skild från de rent ”materialmässiga”.199 Hos mina 

intervjupersoner är det bara F4 som ser en social funktion i tidningsläsandet (i alla 
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fall som uttrycker den). De andra två trycker på tillgängligheten av tidningar och 

ser själva mediet som det viktiga. Återigen kan det vara en följd av att mina inter-

vjupersoner alla förvärvsarbetar och inte har behovet av att komma till biblioteket 

för att fördriva tiden eller för att träffa andra människor och vara social. 

Läser inte tidningar på biblioteket 

Övriga intervjupersoner säger att de inte alls brukar läsa tidningar på sitt moders-

mål på biblioteket. Ingen av dem säger att det är för att det inte finns att tillgå utan 

några köper eller prenumererar själva på de tidningar de vill ha. M1 och MF1 sä-

ger att de prenumererar på tidningar på meänkieli eller finska. F3 har tidigare läst 

tidningar på biblioteket, även finska tidningar, men numera köper hon dem eller 

läser hos släktingar när hon hälsar på dem. M1 säger att hon inte vet ifall det finns 

några tidningar på meänkieli på biblioteket. Vi kan se att det är samma tendens 

som för litteratur på meänkieli, man köper gärna istället för att låna. MF1 brukar 

dock ibland läsa svenska tidningar på biblioteket. 

Biblioteket som kunskapscentrum 

Biblioteket som kunskapscentrum avser enligt den teoretiska modellen använd-

ningen av bibliotekens utbud av facklitteratur, resurser för studenter samt under-

visning i informationssökning. Här har jag även räknat in de som använder biblio-

teket som en resurs i sitt arbete som lärare och förskollärare. 

Ingen av intervjupersonerna berättar att de lånar facklitteratur på sitt moders-

mål på biblioteket för privat bruk. I de fall de lånar facklitteratur är det för att för-

kovra sig inom arbetet. Ett par intervjupersoner har använt bibliotekets resurser på 

sitt modersmål i anslutning till sin utbildning. Ingen av intervjupersonerna berättar 

att de har kommit i kontakt med någon undervisning i informationssökning på 

biblioteket. 

Arbete 

När F1 i sitt arbete som lärare behöver facklitteratur för att ”fräscha upp” sina 

kunskaper använder hon mest svenskspråkig litteratur, men menar att hon lika 

gärna kan låna material på finska ifall hon hittar sådan som är lämplig. Här är inte 

språket det viktiga. Hon säger ändå att hennes intresse för det finska språket och 

kulturen gör att hon tycker att det är viktigt att det finns tillgång till facklitteratur 

på finska. 

F3 lånar ingen facklitteratur på finska på biblioteket, utan den facklitteratur 

hon lånar, lånar hon på svenska. ”Jag har aldrig ens tänkt på att jag skulle kunna 

[låna facklitteratur på finska], nä den tanken har inte funnits”, säger hon. Däremot 

kan den svenskspråkiga litteratur hon lånar handla om exempelvis tvåspråkighet 
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och har beröringar med den språkliga situation som finns på arbetet. I kapitlet 

”Biblioteket som kulturcentrum” (sid. 50-51) diskuterades hur F3 tidigare har 

använt biblioteket i arbetet och lånat finsk barnlitteratur, men att hon inte längre 

gör det på grund av det låga utbudet. Denna användning överlappar användningen 

av biblioteket som kulturcentrum och eftersom jag redan har diskuterat detta nöjer 

mig med att konstatera att hon har använt biblioteket på detta sätt i arbetet men 

just nu inte gör det. Hon berättar också vad gäller barnlitteratur på meänkieli att 

det inte finns så mycket överhuvudtaget, så de har fått tillverka eget material till 

förskolan. När det gäller litteratur som handlar om den finska kulturen som hon 

behöver i arbetet tror hon att biblioteket kan bli en resurs för dem i framtiden: 

Men troligast kan de bli i framtiden här att vi kommer att göra det [låna material kring den 
finska kulturen], att vi kommer jobba mycket mer med kulturen då på avdelningen när vi har 
den här profilen.  

Just nu handlar det alltså för F3:s del endast om facklitteratur på svenska och i 

någon mån litteratur som berör tvåspråkighet. 

F4 som även hon är förskollärare på den förskoleavdelningen med finsk profil 

berättar att de använder sig av biblioteket som en resurs och kan ta ett eller två 

barn och åka till biblioteket, eftersom de har fått en extra resursperson tack vare 

att de tillhör det finska förvaltningsområdet: 

[…] vi brukar ju vara med barnen och låna och nu […] när [kommunen] hör till det här för-
valtningsområdet, finska meänkieli och samiska, så vi fick ju en halvtid, en person som job-
bar hos oss, då kan vi ta kanske ett eller två barn och åka till biblioteket, […] för vi har som 
tema här ”den lilla lilla gumman” och då har vi den på finska och svenska och så åkte vi till 
biblioteket och så hittade vi dem, jag tror att vi hittade inte på finska men på svenska hittade 
vi. Jo jag vet inte om de finns några finska barnböcker där något mer. 

Hon berättar hur de besökte den svenska avdelningen och hittade boken de sökte 

på svenska, men hittade den inte på finska. I själva verket så hittade de inte alls 

den finska barnlitteraturen och var osäker på om det ens fanns någon längre (hen-

nes tidigare erfarenhet av de finska barnböckerna på biblioteket var från när hen-

nes egna barn var små). Användningen av biblioteket blev nu bara utifrån svenska 

språket, men hon hoppas att utbudet ska bli större på finska, och hon ser att biblio-

teket skulle kunna bli en resurs för dem i så fall: ”Så det är uppskattat för vi har 

inte så mycket böcker här och vi har inte råd att köpa till förskolan så det är bra att 

biblioteket finns, hoppas det blir större utbud även på finska.” F4 lånar ingen finsk 

facklitteratur från biblioteket. Den litteratur hon behöver i arbetet har hon köpt 

eller så finns den på arbetet. 

M1 berättar att hon använder biblioteket för att låna facklitteratur till sitt ar-

bete som har anknytning till ett kulturellt projekt. Då handlar det om facklitteratur 

och även skönlitteratur från olika håll i världen som de använder under en festival 

som de håller årligen. Det är inte litteratur på meänkieli och behöver inte vara 
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litteratur som handlar om den tornedalska kulturen, men har hänt att det varit det 

också. Facklitteratur i största allmänhet tycker hon är viktigt att ha tillgång till via 

biblioteket: 

Därför att det kräver ju mycket kunskap om man själv ska leta reda på allt och där finns ju en 
samlad kunskap och när behovet uppstår så är det ju jättebra om man kan gå till en resursbank 
som bibliotekarien är och biblioteket. 

MF1 säger att hon inte har hittat de finska fackböcker som hon behöver i sitt ar-

bete på huvudbiblioteket, men däremot bukar hon låna sådana böcker på biblio-

teket i Finland. 

Nä, inte på finska nä, men jag hade kunnat kanske beställa från nåt annat [bibliotek], kanske 
Umeå eller Uppsala men det har jag inte behövt, jag har lättare då att ta det med från byn 
[biblioteket i Finland]. 

Hon är medveten om att det kanske skulle gå att fjärrlåna sådan litteratur via det 

svenska biblioteket, men menar att det är så lätt att låna från det finska biblioteket 

när hon ändå så ofta är i närheten. Däremot tror hon att det kanske finns andra 

som hade lånat sådan litteratur på finska på huvudbiblioteket om det hade funnits. 

Hon lånar alltså facklitteratur på svenska på biblioteket i Sverige, men viss fack-

litteratur tycker hon är lättare att läsa på finska och då vänder hon sig gärna till 

Finland. 

S1 lånar, som tidigare sagt, mest svensk litteratur eftersom utbudet av samisk 

litteratur på hennes filial inte är så stort, varken på facklitteratur eller på skönlitte-

ratur. Hon anser däremot att biblioteket är en viktig resurs för att kunna låna fack-

litteratur på svenska i samband med sitt arbete. När det gäller eleverna på skolan 

berättar S1 att de har samarbete med biblioteket där de besöker detta och bibliote-

karien har bokprat och inspirerar till läsning, men att eftersom utbudet av samiska 

böcker på filial 1, som tidigare diskuterats (i avdelningen ”Biblioteket som kultur-

centrum, sid. 53-54) är så litet och de har läst dessa böcker ”hundra gånger”, en-

ligt henne, så handlar det mest om svenska böcker som presenteras och hon ut-

trycker att det är synd att det inte finns mer samisk litteratur för barn och ungdo-

mar. 

S2 är också lärare på en samisk skola och berättar att hon ibland lånar samiska 

böcker på huvudbiblioteket för högläsning i skolan och de planerar att eleverna 

ska få gå och låna var sin bänkbok: 

Och då lånar jag även till klassen böcker som jag läser högt, högläsningsböcker. Ja nu läser 
jag faktiskt en bok på samiska högt för dem och det är Ronja Rövardotter, men den har vi 
själva. Här på skolan har vi ett samiskt bibliotek också, här i matsalen också så att här har vi 
ganska mycket barnlitteratur för eleverna, men vi ska gå med eleverna [till biblioteket] […], 
vi ska boka in så ska vi gå så ska de få låna […] bänkboken. 
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De har alltså en del samiska barnböcker i skolan, men hon utnyttjar ändå huvud-

biblioteket både för egen del för material till högläsning, men hon planerar även 

att boka tid med en bibliotekarie för att gå till biblioteket med klassen så att bibli-

otekarien som får presentera böcker för klassen och de får låna varsin bok. Lik-

som F3 berättar även S2 att hon använder biblioteket för att låna litteratur som 

handlar om tvåspråkighet, vilket hon har användning för i sitt arbete. Denna litte-

ratur är på svenska, men har beröringar med inte den samiska kulturen i sig, men 

den situation som de flesta samisktalande befinner sig i. Överhuvudtaget, menar 

S2, så finns det inte så mycket facklitteratur på samiska. 

F2 lånar ingen facklitteratur på bokbussen, om man inte räknar med den etno-

grafiska litteratur han gärna läser för egen del, viket har diskuterats i avdelningen 

”Biblioteket som kulturcentrum”. Denna litteratur skulle man kanske kunna klassa 

som facklitteratur, eftersom till exempel många av Ossian Elgströms böcker har 

signum M (etnografi) eller N (geografi). F2 menar själv dock att han inte lånar 

facklitteratur utan denna litteratur ses som ren nöjesläsning. Den facklitteratur han 

behöver köper han. 

Utbildning 

F1 berättar att hon tidigare, under sin lärarutbildning lånade en hel del finsk litte-

ratur på originalspråk på biblioteket och även facklitteratur som handlade om t.ex. 

finska vinterkriget. S2 som har studerat samiska på universitetet berättar att hon 

har haft stor nytta av biblioteket när det gäller den samiska litteraturen: 

Ja, det har jag ju [lånat samisk vuxenskönlitteratur], jag har ju läst samiska A och samiska B 
på universitetsnivå […] så att jag har läst väldigt mycket samisk litteratur, skönlitteratur, jag 
har som betat igenom alla de här dikterna och alla romaner och så, det som bibblo har. […] 
Där har de alla böckerna som finns på, alltså när man läser litteratur på högskolan. 

För henne har biblioteket varit en resurs i studierna och hon har genom det kunnat 

få tillgång till faktiskt all den samiska litteratur som hon behövde utan att behöva 

fjärrlåna den. 

De flesta av mina intervjupersoner arbetar inom skolan eller förskolan och 

använder biblioteket som kunskapscentrum på något sätt i sitt arbete. I Jochumsen 

och Hvenegaard Rasmussens undersökning finner de att just en sådan användning 

är vanlig bland lärare, både att man använder bibliotekets resurser för förberedel-

ser och för att besöka biblioteket tillsammans med elever/barn.200 När det gäller att 

utnyttja biblioteket som kunskapscentrum utifrån sitt modersmål och sin kultur är 

det finska och samiska som är aktuellt. Finsk facklitteratur lånas, men samisk 

facklitteratur finns inte så mycket överhuvudtaget. Däremot används biblioteket 

som kunskapscentrum utifrån samiskt perspektiv såtillvida att man använder det 

                                                 
200 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), s. 131-132. 
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för lån av skönlitteratur i utbildningssyfte, både i grundskolan och i universitets-

studier. Här finner man dock delvis att utbudet av samisk barn- och ungdomslitte-

ratur är begränsande vilket har diskuterats tidigare. Litteratur på meänkieli lånas 

inte på biblioteket i anknytning till bibliotekets funktion som kunskapscentrum 

och här är det totala utbudet av meänkielisk barnlitteratur en begränsande faktor 

enligt F3. 

Biblioteket som informationscentrum 

Andersson och Skot-Hansen menar att informationsfunktionen hos biblioteket var 

en av de ”ursprungliga” funktionerna tillsammans med den kulturella funktionen. 

Det var denna funktion, med sin ”hårda” teknologi och fokus på marknaden, som 

vissa befarade allt mer skulle ta utrymme från bibliotekets kulturella verksam-

het.201 Att detta skulle vara fallet är inget som märks i min studie. Biblioteket som 

informationscentrum har en mycket liten plats i mina intervjupersoners biblio-

teksanvändning, både utifrån intervjupersonernas modersmål och kultur och över-

huvudtaget. 

Under funktionen biblioteket som informationscentrum faller enligt den teore-

tiska modellen referenssamtal, inhämtande av information av olika slag, använ-

dande av referenslitteratur samt näringslivsservice. Referenssamtal utifrån inter-

vjupersonernas modersmål har att göra med ifall de har möjlighet att använda sitt 

modersmål i kommunikation med personalen. Eftersom jag upplevde att den soci-

ala aspekten av att kunna kommunicera med personalen på sitt modersmål var 

viktigare än att kunna tala sitt modersmål med dem för att söka information har 

jag valt att behandla den aspekten under den sociala funktionen. Som tidigare 

nämnts använder M1 ibland biblioteket genom arbetet för att få information eller 

litteratur som hon behöver i arbetet och då hjälper bibliotekarien henne att ta fram 

material. Detta kan ses som en referenstjänst och hörande till bibliotekets inform-

ationsfunktion. Eftersom hon säger att hon kan kommunicera med bibliotekarien 

på meänkieli kan hon även föra sådana referenssamtal på sitt modersmål. 

S1 säger angående att använda biblioteket som informationscentrum: ”Jag har 

liksom aldrig använt biblioteket som informationsförmedlare faktiskt”. Den in-

ställningen är något som flera av intervjupersonerna ger uttryck för. De enda som 

berättar att de i någon mån använder biblioteket för att inhämta samhällsinformat-

ion är F3 och M1. Båda tar någon gång ibland del av kommunala handlingar eller 

kommunal information via biblioteket, men då på svenska. M1 använder även 

internet för sådana ändamål, men uppskattar ibland att ha fysiska handlingar att 

titta på.  

                                                 
201 Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), s. 12-13. 
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Det är alltså ingen av intervjupersonerna som använder biblioteket för att ta 

del av information på sitt modersmål eller som uttrycker att de använder biblio-

teket för att hämta information som de behöver som berör sin egen kultur. Ingen 

av intervjupersonerna använder heller internet på biblioteket och ingen använder 

sig av referenslitteratur på biblioteket på sitt modersmål. F3 och S2 använder 

ibland bibliotekets referenslitteratur men då på svenska. MF1 använder sig av 

finsk referenslitteratur på biblioteket i Finland. 

En funktion som skulle kunna klassas som hörande till biblioteket som in-

formationscentrum är den flerspråkiga bokbussen. F2 berättar den fungerar lite 

som nyhetsförmedlare: 

Eftersom de far runt här uppe i alla länderna då pratar man om vad som har hänt […], man får 
ju reda på såna grejer som man inte annars hör, som inte är med på nyheterna eller sånt, väder 
och vind och det är om renar och det är om folk och vilka som har dött och var det har fötts 
folk och det är sånt. 

På det sättet fungerar bussen som en slags nyhetsförmedlare av mer informell ka-

raktär. 

Andra informationskällor 

Det som dominerar när man vill tillfredsställa sitt informationsbehov är, inte för-

vånande, internet. De flesta verkar inte ens reflektera över biblioteket som en källa 

till information. F2 som aldrig använder bokbussen för att skaffa (mer formell) 

information säger: 

Jag vet inte, man har blivit van att […] ska man ha reda på nånting så får man göra det själv, 
ingenting som kommer så där […] lätt utan då är det bara att leta, det […] spelar ingen roll 
vad för sorts information. Man tänker […] information om kommunen eller såna grejer då är 
de bara att luska fram det själv. 

Han använder internet en hel del, men är noga med att använda sådana sidor som 

han anser vara tillförlitliga. MF1 använder sig också en del av internet. En annan 

källa som används är TV. F4 och S2 nämner de samiska nyheterna Oððasat, F4 

använder sig även av finskspråkiga nyheter på TV och finskspråkiga tidningar. 

M1 berättar att hon får en del information kring det som intresserar henne genom 

föreningar som hon är med i och S3 använder förutom internet även den lokala 

tidningen 

Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen menar i sin studie att tendenserna går åt 

det hållet att allt fler mäniskor skulle komma att använda internet som informat-

ionskälla framför biblioteket i framtiden.202 Det är här vi är nu, åtminstone om vi 

                                                 
202 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), s. 145. 
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ser på dessa intervjupersoner så har internet i princip tagit över rollen som in-

formationsförmedlare från biblioteket. 

Biblioteket finns ändå som en tanke 

Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen fann i sin undersökning att intervjuperso-

nerna ansåg att biblioteket hade en viktig funktion som informationsförmedlare 

trots att de inte använde det som sådan. De menar att det är viktigt att det finns ett 

ställe där det finns information och samtidigt personal som kan hjälpa till att hitta 

rätt information.203 Samma tanke uttrycker M1 när hon trots att hon till största de-

len använder internet för att hitta information ändå är medveten om att biblioteket 

har en fördel framför internet. 

[…] det är klart nu har de ju blivit väldigt mycket att man söker information via internet, men 
fortfarande så finns ju biblioteket som nånting som [...] därför att internet är ju ungefär som 
om jag stjälper ut allt på golvet och så försöker jag leta där […] biblioteket då är de mer 
strukturerat om jag vet ingångskanalerna då är det lättare att få informationen direkt. 

Trots att internet har tagit över mer och mer för henne som informationskanal så 

menar hon att det finns ändå där som en tanke att man kan vända sig till biblio-

teket.  

                                                 
203 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), s. 39-41. 
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Slutdiskussion 

Denna studie hade som övergripande syfte att belysa hur några personer, som har 

något av de nationella minoritetsspråken som modersmål, använder sig av biblio-

tek utifrån sitt modersmål och sin kultur. Jag var också intresserad av hur de reso-

nerar kring sitt biblioteksanvändande (och även sitt icke-användande) och vilka 

aspekter som är viktiga för dem. 

Analysmodellen som har använts hämtades från Andersson och Skot-Hansen 

och belyser bibliotekets verksamhet utifrån fyra funktioner: biblioteket som kul-

turcentrum, socialt centrum, kunskapscentrum och informationscentrum.204 Dessa 

fyra funktioner hos biblioteket bildade en naturlig ram runt undersökningen då 

konkreta verksamheter och tjänster kunde kopplas till var och en av dem. I de teo-

retiska utgångspunkterna har jag även med några aspekter kring värdet av att be-

vara minoritetskulturer. I bakgrunden fanns den situation som minoritetsspråken 

befinner sig i idag, där man från majoritetssamhällets sida erkänner att det finns 

ett värde i att behålla och utveckla dessa kulturer, vilket ibland annat märks i mi-

noritetsspråkskonventionen. Detta som kontrast till den tidigare situation där dessa 

grupper till viss del har befunnit sig i en stigmatiserad situation.  

Vi såg i undersökningen att gränsen mellan att vara finsk- eller meänkielita-

lande eller anse sig tillhöra den finska eller tornedalska kulturen inte är helt vat-

tentät. Flera av dem som ansåg att de hade finska som modersmål identifierade sig 

med den tornedalska kulturen och läste även litteratur på meänkieli. Att de etniska 

och lingvistiska identiteterna inte är statiska och något som en gång för alla är 

definierade är något som vi sett överensstämmer med tidigare forskning. Vilket 

som är ens modersmål är inte heller alldeles enkelt att avgöra (speciellt) för per-

soner som är tvåspråkiga och kan variera beroende på vilka kriterier man utgår 

ifrån. 

Hur använder man sig av bibliotek? 

Den första frågeställningen gäller på vilket eller vilka sätt intervjupersonerna an-

vänder bibliotek utifrån sitt modersmål och sin kultur. Flera styrdokument och 

                                                 
204 Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), s 18-19. 
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lagar betonar minoriteternas rättigheter att kunna ta del av bibliotekens verksam-

heter på sitt modersmål eller utifrån sin kultur. I den forskning som tidigare har 

gjorts, sedan de aktuella språken fick status som nationella minoritetsspråk, har 

man ofta konstaterat att lite görs från bibliotekens sida för att lyfta upp dessa 

grupper och för att tillhandahålla litteratur på dessa språk. Denna studie är gjord i 

ett område där dessa grupper är en relativt stora och där enligt forskningen mer 

görs för dem. 

Studiens resultat visade att de flesta intervjupersoner i någon mån använde 

biblioteket som kulturcentrum utifrån sitt modersmål och sin kultur, men att de 

olika språken gav olika förutsättningar att ta del av exempelvis litteratur på mo-

dersmålet. De flesta av de finskspråkiga intervjupersonerna menade sig ha goda 

möjligheter att använda biblioteket för lån av finsk litteratur, förutom de som be-

hövde använda barnlitteratur för de minsta åldrarna. Alla intervjupersoner som 

läste finskspråkig litteratur använde, eller hade använt, biblioteket i någon mån för 

att låna finskspråkig litteratur, företrädelsevis skönlitteratur. 

Den meänkieliska litteraturen är ung och utgivningen är mycket begränsad. 

Jag fann det därför något överraskande att så många som fem av intervjupersoner-

na överhuvudtaget läste på meänkieli (alltså även några av dem som hade finska 

som modersmål). Mycket av den meänkieliska litteraturen köptes, men det hände 

även att man lånade. Tre av de fem personer som läste på meänkieli använde 

biblioteket för lån av meänkielisk litteratur i någon mån. Det verkar inte som att 

ett magert utbud på biblioteket gjorde att man i första hand valde att köpa littera-

turen utan förstahandsvalet var ofta att köpa litteraturen. Vi såg att åtminstone ett 

bibliotek tog in all litteratur som kommer ut på meänkieli trots att efterfrågan var 

låg. Detta gav de meänkielitalande där möjlighet att ta del av den meänkieliska 

litteraturen via biblioteket, men i dessa fall gjorde de det i ganska liten utsträck-

ning. 

Den samiska litteraturen däremot, som kvantitativt är något större än den 

meänkieliska, upplevdes av de två samiskläsande intervjupersonerna åtminstone 

till vissa delar som mager på biblioteket. Utbudet av barnlitteratur upplevdes av 

båda som otillräckligt, men man lånade ändå av det som fanns. Den samiska vux-

enlitteraturen på huvudbiblioteket upplevdes som tillräcklig. På filial 1 däremot 

upplevdes utbudet som magert, men något bättre på den flerspråkiga bokbussen. 

För de samisktalande personerna var utbudet i vissa fall en begränsande faktor och 

de trodde att de och även andra skulle använda biblioteket mer för lån av samisk 

litteratur om utbudet var större. 

Bland de personer som hade finska eller meänkieli som modersmål (och som 

anser sig tillhöra den tornedalska kulturen) märktes en benägenhet att välja 

meänkielisk litteratur som är skriven utifrån den egna kulturen. Detta kan delvis 

bero på att mycket av den litteratur som ges ut på meänkieli är just sådan littera-

tur, men man uttryckte även spontant att man gärna valde sådan litteratur. Även 
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den finsktalande som mest läste svenskspråkig litteratur uttryckte en vilja att läsa 

sådan litteratur, vilket gör det viktigt att biblioteken tillhandahåller både litteratur 

som är skriven utifrån den egna kulturen på minoritetsspråken, men även sådan 

som är skriven på, eller översatt till svenska. 

Arrangemang och utställningar på biblioteket, var inget som intervjupersoner-

na besökte särskilt mycket överhuvudtaget. Alla intervjupersoner som ingick i 

studien arbetade och flera menade att de hade begränsat med tid för sådant. Fyra 

av de nio personerna deltog, eller hade deltagit, i någon utsträckning i arrange-

mang som har ordnats utifrån deras modersmål eller kultur. De flesta ansåg dock 

att sådana inte förekommer särskilt ofta och de konkreta tillfällen som de kunde 

berätta om låg ofta ganska långt tillbaka i tiden. 

När det gäller bibliotekets funktion som ett socialt centrum var det ingen av 

intervjupersonerna som primärt använde biblioteket för att skapa nya eller upp-

rätthålla kontakter utan de eventuella sociala kontakterna på biblioteket fick man 

på köpet då man var där för att låna litteratur. Endast ett par av dem uttryckte att 

de sociala kontakterna via biblioteket var viktiga för dem. Att de flesta inte såg 

detta som viktigt kan antas vara en följd av att alla arbetade och inte hade behov 

av att använda biblioteket på det sättet. Vad gäller möjligheten att tala sitt mo-

dersmål med bibliotekspersonalen hade fyra av intervjupersonerna någon möjlig-

het att göra det. Övriga använde endast svenska med personalen.  

Tidningsläsande på biblioteket på modersmålet var inte så frekvent i studien. 

De flesta prenumererade eller köpte de tidningar på modersmålet som de ville 

läsa, men två av de samiska intervjupersonerna läste ibland samiska tidningar på 

biblioteket och en av de finska intervjupersonerna utnyttjade bibliotekets utbud av 

finska tidningar. 

När det gäller användningen av biblioteket som kunskapscentrum hade ett par 

personer, en med finska och en med samiska som modersmål, använt biblioteket i 

sina studier och på ett tillfredsställande sätt kunnat ta del av litteratur på sitt mo-

dersmål. I övrigt använde flera personer på något sätt biblioteket i arbetet med 

anknytning till sitt modersmål eller sin kultur. Flera av intervjupersonerna arbe-

tade inom skola eller förskola med anknytning till något av minoritetsspråken och 

använde bibliotekets resurser på olika sätt. Det handlade om att förkovra sig inom 

sina områden och om lån av barn- eller ungdomslitteratur på modersmålet, men 

här begränsades användningen av att utbudet av barn- och ungdomslitteratur del-

vis upplevdes magert på alla tre språken. Facklitteratur lånades på finska, men på 

samiska fanns det (enligt intervjupersonerna själva) begränsat med facklitteratur. 

Däremot berättade en av de samisk- och en av de finskspråkiga intervjupersonerna 

att de lånat litteratur som handlar om tvåspråkighet, vilket i allra högsta grad har 

med den egna kulturen och den språkliga situationen att göra. 

Bibliotekets funktion som informationscentrum hade en mycket blygsam plats 

i intervjupersonernas biblioteksanvändande. Biblioteket användes i princip inte 
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alls som sådant varken i allmänhet eller utifrån personernas modersmål eller kul-

tur. De flesta hade andra vägar att tillägna sig information, bland annat internet, 

tidningar och föreningar de var med i. Att denna funktion skulle få allt mindre 

betydelse för biblioteksanvändarna förutspåddes av Jochumsen och Hvenegaard 

Rasmussen i och med att internet skulle komma att bli allt mer tillgängligt för de 

enskilda medborgarna i hemmet.205 

Vilka aspekter är viktiga? 

Den andra frågeställningen handlar om vilka aspekter som intervjupersonerna 

anser vara viktiga i biblioteksanvändandet utifrån sin kultur och sitt modersmål. 

Här framkom ett antal faktorer och även om man kanske inte själv använde biblio-

teket så mycket utifrån sitt modersmål eller sin kultur på ett visst sätt kunde man 

ändå ha åsikter om att det är viktigt att ha möjlighet att kunna utnyttja biblioteket 

på det viset. 

Flera intervjupersoner lyfte fram de språkbevarande och identitetsskapande 

aspekterna. Detta var viktigt både när det gäller att ha tillgång till litteratur på sitt 

modersmål, att litteraturen och kulturen lyfts fram på olika sätt på biblioteket och 

att modersmålet kan användas på biblioteket. Ett par av de finskspråkiga intervju-

personerna upplevde att det finska språket och den finska kulturen fortfarande var 

behäftat med känslor av förbud, vilket troligtvis var en frukt av den assimilations-

politik som tidigare förts. Här har biblioteket en möjlighet att vara med och lyfta 

minoritetsspråkens status genom att synliggöra dessa grupper och deras litteratur. 

Detta är också något som flera tidigare forskningsrön pekar på. 

Flera av intervjupersonerna lyfte speciellt fram barnen och vikten av att de ser 

att deras modersmål talas på andra platser än i hemmet och att det finns litteratur 

på deras modersmål som de kan utnyttja. Även detta är faktorer som vi känner 

igen från den tidigare forskningen och bakgrundslitteraturen, både att språket 

måste användas i flera domäner för att överleva, att det är viktigt att det förs över 

till barnen och att litteratur på modersmålet är viktigt både för språkets överlevnad 

och för den egna identiteten, speciellt för barn och ungdomar.206 Därför kan det ses 

som anmärkningsvärt att både de samiskspråkiga och de finskspråkiga upplevde 

att utbudet av barnlitteratur på deras modersmål var otillräckligt på biblioteket. 

Att barnen har tillgång till litteratur på sitt modersmål är viktigt både ur språkbe-

varande- och identitetsskapandeperspektiv. Visserligen finns det forskning som 

visar att det inte är nödvändigt att språket lever vidare för att en minoritetskultur 

skall leva vidare, men exempelvis det finska språket är, enligt Lainio, en viktig del 

                                                 
205 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), s. 145. 
206 De nationella minoriteterna och kulturlivet (2001), s. 18; Hyltenstam, K. & Stroud, C. (1991), s. 103; 

Jones, S. (2004), s. 43-44. 
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av den finska identiteten.207 Därmed torde det finska språket vara en viktig kom-

ponent i strävan att föra vidare den finska kulturen och i detta är bibliotekets 

finskspråkiga barnverksamhet viktig. 

Ett annat argument för varför det var viktigt att kunna utnyttja bibliotekets re-

surser på sitt modersmål var att man genom biblioteket får möjlighet att lyfta fram 

kulturen och litteraturen. Detta går också i linje med flera av de tidigare forsk-

ningsrönen.208 Det innefattar både att den egna gruppen skall få se vad som finns 

utgivet och se att det finns litteratur, men man framhåller även vikten av att få ut 

information kring den egna kulturen till majoritetssamhället. 

En aspekt som framkom speciellt hos de samisktalande intervjupersonerna var 

att det var viktigt att kunna ta del av det samiska utbudet av litteratur på biblio-

teket för tillgänglighetens skull. Eftersom de samiska förlagen inte ligger i Sverige 

kan det vara svårare att få tag på samisk litteraturen och då kan biblioteket vara en 

förutsättning för att man får tillgång till litteraturen och kanske speciellt ny littera-

tur. Även tidnings- och tidskriftsläsingen sågs, i de fall den utnyttjades, som viktig 

ur ett tillgänglighetsperspektiv snarare än ur ett socialt perspektiv, tvärtemot vad 

Andersson och Skot-Hansen menade i sin undersökning, där de såg tidnings-

läsande som en social aktivitet.209 

Det kom också fram aspekter där några av intervjupersonerna inte såg att det 

var särskilt viktigt att kunna använda biblioteket utifrån sitt modersmål och sin 

kultur. Exempelvis ansåg ett par personer att det inte fanns någon anledning att 

kunna tala sitt modersmål med personalen. De tyckte att det gick alldeles utmärkt 

att tala svenska med dem. Likaså tyckte inte de personer som inte läste litteratur 

på sitt modersmål att det var viktigt att ha tillgång till sådan litteratur för egen del, 

men ansåg ändå att det var viktigt att det fanns litteratur för dem som behöver det. 

Ofta framhöll man att det är viktigt för barnen och ungdomarna att ha möjlighet 

att använda biblioteket utifrån sitt modersmål och sin kultur. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att intervjupersonera åtminstone till 

viss del upplever att de kan använda biblioteket utifrån sitt modersmål och sin 

kultur, men att förutsättningarna ser lite olika ut för de olika språken. Att använda 

biblioteket utifrån sitt modersmål kan väcka positiva känslor när man möter en 

bibliotekarie som talar ens modersmål men även frustration när man upplever att 

utbudet av medier är alltför magert. De flesta intervjupersoner är överens om att 

biblioteket kan vara med att bidra till att stärka både det egna modersmålet och 

den egna identiteten om språket och litteraturen får ta plats på biblioteket och att 

biblioteket är en viktig kanal för att få tillgång till litteratur på minoritetsspråken. 

                                                 
207 Khilkhanova, E. & Khilkhanov, D. (2004), s. 98; Lainio, J. (1996), s. 256. 
208 Hansson, J. & Ahlryd, S. & Vigur, L. (2010), s. 30; Kviselius, A. (2009), s. 35. 
209 Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), s. 141. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur några personer med något av de 

svenska nationella minoritetsspråken använder sig av bibliotek utifrån sitt mo-

dersmål och sin kultur. Djupintervjuer har genomförts med nio biblioteksanvän-

dare med finska, samiska eller meänkieli (tornedalsfinska) som modersmål. Som 

teorietisk ram användes Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansens analysmo-

dell av det lokala biblioteket med bibliotekets fyra funktioner, biblioteket som 

kulturcentrum, socialt centrum, kunskapscentrum och informationscentrum. Även 

Will Kymlickas teori om vikten av att bevara minoritetskulturer har använts. I 

bakgrunden finns även den ökade status som de nationella minoriteterna genom 

bland annat minoritetsspråkskonventionen har fått, i kontrast till den stigmatise-

rade situation de tidigare har befunnit sig i. De konkreta frågeställningarna som 

jag vill ha svar på är: På vilket/vilka sätt använder sig samisk-, finsk- och meänki-

elitalande personer bibliotek utifrån sitt modersmål och sin kultur? Vilka aspekter 

av biblioteksanvändandet anser de vara viktiga utifrån sitt modersmål och sin kul-

tur? Resultaten visar att förutsättningarna för att utnyttja bibliotekens resurser på 

de olika språken ser något olika ut. De finsktalande personerna har ofta möjlighet 

att ta del av den finska litteratur man behöver via biblioteket och flera av dem gör 

det, medan de samisktalande i vissa avseenden inte anser sig finna ett tillräckligt 

utbud på biblioteket. De personer som läser på meänkieli lånar en del av den litte-

raturen, men köper även gärna. För dem är det snarare det totala utbudet än biblio-

tekets utbud som är begränsande. Utställningar och arrangemang som har anknyt-

ning till personernas modersmål eller kultur besöks ganska sällan på grund av 

tidsbrist eller dåligt utbud. Biblioteket används i liten utsträckning av intervjuper-

sonerna primärt som ett socialt centrum och alla har inte möjlighet att tala sitt mo-

dersmål med personalen på biblioteket. Som kunskapscentrum har biblioteket 

använts och används både i studier och i arbete, med lån av främst finskt och sa-

miskt material. Biblioteket spelar inte någon stor roll för personerna som inform-

ationscentrum, där finner de oftast andra vägar att få tag på information. 

Aspekter som man finner viktiga när det gäller biblioteksanvändandet utifrån 

sitt modersmål och kultur är de språkbevarande, identitetsskapande och känslo-

mässiga aspekterna när det gäller medier, verksamhetsutbud och möjligheten att 

tala modersmålet på biblioteket. Barnen framhålls som en viktig målgrupp vad 

gäller bibliotekets verksamheter på minoritetsspråken. Speciellt de samiska inter-
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vjupersonerna betonar bibliotekets betydelse för tillgängligheten av samisk littera-

tur och tidningar eftersom det finns begränsade möjligheter att få tag på samisk 

litteratur. 
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Bilaga 1 

Intervjuunderlag, biblioteksanvändare 

Ålder: 

Yrke/sysselsättning: 

Utbildning: 

Modersmål: 

Familjesituation: 

Hur använder du ditt modersmål? I vilka situationer?  

Kan du berätta något om vad språket/kulturen betyder för dig? 

Om du tänker på ett bibliotek som du brukar besöka, hur tänker du på det i sam-

band med ditt modersmål? Känner du att du kan använda det ”på ditt mo-

dersmål”, eller är du då på ”svensk” mark? 

Kan du berätta lite om dina övriga kulturella vanor, ditt förhållande till kultur 

överhuvudtaget? Film, teater, litteratur, musik? 

Hur ofta besöker du ett bibliotek? 

Vilket/vilka olika bibliotek brukar du besöka? 

Kan du berätta vad du brukar använda för tjänster när du besöker biblioteket? 

Kan du berätta om något tillfälle (senaste tillfället?)? 

Kan du komma på tillfällen då ett bibliotek har fungerat som en spontan mötes-

plats då du har träffat andra du känner eller skapat nya kontakter, med andra 

besökare eller personal? Finns det tillfällen då det är bekvämt/naturligt att an-

vända ditt modersmål? 

Brukar du delta i sociala arrangemang på biblioteket? T.ex. caféverksamheter. 

Brukar du läsa tidningar/tidskrifter på ditt modersmål eller som har anknytning till 

din kultur på biblioteket? 

Upplever du att det är eller skulle vara viktigt för dig att kunna ta del av biblio-

teket som mötesplats där det är naturligt att använda ditt modersmål?  
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Är det viktigt för dig att ha tillgång till tidningar/tidskrifter på ditt modersmål via 

biblioteket? 

Förekommer det att du använder biblioteket till att låna medier (böcker, CD-

skivor, DVD, e-böcker, ljudböcker) på ditt modersmål eller som har anknyt-

ning till din kultur? 

Brukar du besöka utställningar och arrangemang, t.ex. författarkvällar som är för-

knippade med ditt modersmål eller din kultur? 

Upplever du att det är eller skulle vara viktigt för dig att kunna ta del av dessa 

tjänster på ditt modersmål (medielån, utställningar och arrangemang)? Hur ser 

du på tillgången till medier etc. på biblioteket kopplade till ditt modersmål? 

Om du tänker på bibliotekarierna som du möter. Finns det kompetens i ditt mo-

dersmål hos dem så du kan kommunicera med dem? Är det viktigt för dig? 

Kommer du i kontakt med biblioteket i ditt yrke eller studier? På vilket sätt i så 

fall? 

Brukar du låna facklitteratur på ditt modersmål? 

Upplever du att det är eller skulle vara viktigt för dig att kunna ta del av dessa 

tjänster (facklitteratur, annan verksamhet knuten till arbetet) på ditt moders-

mål? 

Tar du del av samhällsinformation via biblioteket någon gång? Kan du i så fall ta 

del av den på ditt modersmål? 

Brukar du använda biblioteket till att ta reda på annan information om någonting 

(utöver information om bibliotekets bestånd)? 

Brukar du använda internet på biblioteket? 

Upplever du att det är viktigt för dig att kunna använda dessa tjänster på ditt mo-

dersmål (information)? Varför? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till bibliotekarierna 

Hur stort utbud av böcker, tidningar, ljudböcker, CD-skivor och DVD-skivor har 

ni på följande språk: 

a) Samiska 

b) Meänkieli 

c) Finska 

Hur upplever ni utlånsfrekvensen av media på dessa språk? Finns det en efterfrå-

gan? Kommer låntagare med inköpsförslag? 

Förekommer det att ni har arrangemang och utställningar som anknyter till den 

samiska, tornedalska eller finska kulturen eller språket? Kan du berätta vad 

det i så fall handlar om för arrangemang? Ungefär hur ofta har ni sådana ar-

rangemang? 

Hur ser språkkompetensen ut hos personalen i dessa språk? 

a) Bland bibliotekarier? 

b) Bland assistenter/övriga? 

Upplever ni att den språkkompetens som finns på biblioteket, avseende dessa 

språk, är tillräckligt för det behov ni möter? 

Finns det informationsmaterial på biblioteket som är författad på dessa språk, t.ex. 

samhällsinformation och turistinformation? 

 


