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Abstract 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka folkbibliotekens arbete för de nationella mi-

noriteterna, samt om den nya bibliotekslagen som gjort de nationella minoriteterna till en pri-

oriterad grupp förändrat folkbibliotekens arbete i denna fråga. De övergripande frågeställning-

arna berörde hur folkbiblioteken arbetar med denna fråga idag, om den nya bibliotekslagen 

förändrat arbetet för de nationella minoriteterna på folkbiblioteken, samt om folkbiblioteken 

upplever några särskilda problem i sitt arbete för de nationella minoriteterna. Den teoretiska 

utgångspunkten har varit att se på hur minoriteters ställning och behandling i majoritetssam-

hället historisk påverkar deras ställning än idag. En utgångspunkt har även varit att minorite-

ter behöver särskilda rättigheter inom majoritetssamhället för att bevara och behålla sin kultur. 

För att få en bredd i studien gjordes en kvantitativ undersökning i form av en enkät till biblio-

tekschefer på folkbibliotek runt om i Sverige. Resultaten av enkätundersökningen visade att 

bibliotekens verksamhet riktad till de nationella minoriteterna är begränsad. Biblioteken har 

inte heller fått extra resurser eller nya riktlinjer för denna verksamhet. Resultatet visar även att 

bibliotekslagens nya skrivning inte haft någon större inverkan på bibliotekens verksamhet 

gentemot de nationella minoriteterna.  

Nyckelord: Folkbibliotek, nationella minoriteter, bibliotekslag, minoritetsspråk. 
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1 INLEDNING 
I Sverige har det alltid funnits språkliga och kulturella minoriteter. Dessa minoriteter har dock 

mer som regel än undantag trängts undan i byggandet av det Sverige som vi känner till idag 

(Hyltenstam 1999, s.11) Som land har Sverige velat framstå som språkligt och kulturellt ho-

mogent. Detta har inneburit att en politik präglat av tankar om assimilering förts mot minori-

teter. En del av denna politik innebar exempelvis att barn som talade annat modersmål än 

svenska förbjöds att tala det i skolan (Hyltenstam 1999, s. 65).  

I och med det svenska inträdet i EU 1995 skedde dock förändringar i språkpolitiken. Sverige 

ratificerade år 2000 Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den 

Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (Paulin 2001, s. 9). Ratificeringen in-

nebar att Sverige erkände fem nationella minoriteter och minoritetsspråk som fick skydd i en-

lighet med ramkonventionen och stadgan. Dessa fem minoriteter/ minoritetsspråk är samer 

och samtliga varieteter av det samiska språket, sverigefinnar och det finska språket, romer och 

romani chib, tornedalingar och meänkieli samt judar och jiddisch (SFS 2009:724).  

Ratificeringen ledde även till ny lagstiftning som gav de erkända nationella minoriteterna och 

minoritetsspråken särskilda rättigheter och särskilt skydd i det svenska samhället (SFS 

1999:1175), (SFS 1999:1176).  I lagstiftningen beskrevs det allmännas särskilda ansvar för att 

skydda och stärka minoritetsspråken. Med det allmänna avsågs verksamheter som bedrivs i 

regional- landstings- eller kommunal regi och innefattar därför bibliotek. Särskilda förvalt-

ningsområden för finska, samiska och meänkieli utsågs även i dessa lagar. År 2010 utökades 

lagstiftningen och skyddet för minoritetsspråk stärktes, fler förvaltningsområden lades även 

till i den nya lagen (SFS 2009:724).  

I den bibliotekslag som trädde i kraft 2014 blev den nya svenska minoritetspolitiken synlig. I 

den blev de nationella minoriteterna en prioriterad grupp på biblioteken. I lagen går det att 

läsa att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna, bland an-

nat genom att tillhandahålla böcker på de nationella minoritetsspråken (SFS 2013:801).  

Denna uppsats redogör för hur arbetet för de nationella minoriteterna ser ut på folkbiblioteken 

idag efter att den nya bibliotekslagen trätt i kraft. Mitt intresse för denna fråga har sin upprin-

nelse i den kandidatuppsats om folkbibliotekets arbete gentemot samer som jag skrev för ett 

år sedan (Mikaelsson 2014). De respondenter jag intervjuade i samband med den uppsatsen 
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uttryckte att de hade stora svårigheter att få tag på litteratur på de samiska språken. Respon-

denterna beskrev i stället att riktad programverksamhet var det sätt som fungerade bäst för att 

nå samiska låntagare (Mikaelsson 2014).  

Jag ville ta reda på hur det ser ut för samtliga nationella minoriteter, är det lika svårt att få tag 

på litteratur på alla minoritetsspråk? använder man sig även här av strategin med riktad pro-

gramverksamhet för att nå minoritetsgrupperna?  

Tidigare svensk forskning på ämnet har till stor del bedrivits innan den nya bibliotekslagen 

kom 2014. Bland de mer framträdande tidigare studierna i Sverige finns ”Biblioteken och de 

nationella minoriteterna” (Ahlryd, Vigur & Hansson 2010). Detta var en enkätstudie där 

samtliga kommun- och länsbibliotek fick svara på frågor kring sitt arbete för de nationella mi-

noriteterna . Denna studie genomfördes innan den nya bibliotekslagen trädde i kraft, och alltså 

innan de nationella minoriteterna fick ny status som prioriterad grupp på biblioteken. Efter 

denna enkätstudies genomförande har inte mycket skrivits om bibliotekens arbete för de nat-

ionella minoriteterna i Sverige.  

Den nya bibliotekslagens skrivning kring nationella minoriteter och den samtidiga bristen av 

undersökningar kring hur folkbibliotek faktiskt arbetar för dessa grupper anser jag motiverar 

denna studie.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Det huvudsakliga syftet för min magisteruppsats är: om och i så fall hur den nya skrivningen i 

bibliotekslagen påverkat folkbibliotekens arbete gentemot de nationella minoriteterna. 

Mina frågeställningar kopplat till syftet ser ut på följande sätt: 

Har arbetet gentemot de nationella minoriteterna förändrats sedan den nya bibliotekslagen 

kom, i så fall hur?  

Upplever man på folkbiblioteken några särskilda svårigheter eller problem i arbetet kring de 

nationella minoriteterna?  

1.3 Avgränsningar och problem 
Denna uppsats handlar om folkbibliotekens arbete för de nationella minoriteterna. Forsknings-

bibliotek samt länsbibliotek är därmed inte medtagna i undersökningen. Folkbiblioteken har 

en större användargrupp än de andra nämnda bibliotekstyperna. Folkbiblioteken är även i 

större utsträckning tillgängliga för ”vanliga människor” och är därför mer intressanta för 

denna uppsats.  

I uppsatsen diskuteras de nationella minoriteternas historia i Sverige, i det avsnitt där minori-

teterna beskrivs har källor från minoriteterna själva används. Detta är ett medvetet val från 

mig som författare, dessa källor kan ge ett värdefullt inifrånperspektiv på de nationella mino-

riteternas situation i Sverige. Jag är dock medveten om att dessa källor kan ha en subjektivt 

vinklad syn på ämnet, de är därför behandlade med försiktighet.  

Det finns även ett annat centralt problem med undersökningen i denna uppsats; den nya bibli-

otekslagen med sitt innehåll som tar upp de nationella minoriteterna har endast funnits i ca 2 

år. En relativt kort tid har med andra ord gått för att denna nya skrivning ska ha hunnit bli för-

ankrad i arbetet som sker på folkbiblioteken. Emellertid så har lagar kring de nationella mino-

riteterna och deras språk funnits i Sverige i 15 år, det borde innebära att denna fråga inte är 

okänd på folkbiblioteken i Sverige.  
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2 BAKGRUND 
I denna del av uppsatsen kommer jag att redogöra för den bakgrundsinformation som behövs 

för att förstå undersökningens resultat. Bakgrunden innefattar minoritetspolitisk teori, forsk-

ningsöversikt, en beskrivning av de nationella minoriteterna samt de nationella minoriteterna i 

lagstiftningen. 

2.1 Minoritetspolitisk teori 
Diskussionen kring minoriteter och majoriteter har pågått länge och haft många olika infalls-

vinklar. Jag har valt att använda mig av Thomas Hylland Eriksens och filosofen Will Kym-

lickas teorier för att beskriva minoriteters plats i majoritetssamhällen, samt hur minoriteters 

kulturella överlevnad kan säkerställas. Anledningen till att jag valt just dessa två teorier är att 

de ger en förklaring för hur minoriteter påverkats av majoritetssamhällens politik och policys. 

Detta resonemang är väsentligt för denna uppsats eftersom det förklarar varför situationen för 

de nationella minoriteter ser ut som den gör i Sverige idag.  Dessa teorier förklarar också väl 

varför det är viktigt att de nationella minoriteterna får särskilda rättigheter i offentliga sam-

hällsinstanser såsom bibliotek för att deras kultur och språk ska överleva och utvecklas. 

I sin bok Etnicitet och nationalism, beskriver Hylland Eriksen (1993) minoriteters plats i ma-

joritetssamhället. Författaren menar att det var i samband med moderniseringen och upprät-

tandet av nationalstater som idén att det i ett samhälle finns en rådande majoritetsbefolkning 

med gemensam kultur och språk uppstod. Med begreppet nationalstat uppkom även national-

istiska ideologier (Hylland Eriksen 1993, s. 303). I en nationalistisk ideologi anses språkliga 

och kulturella gränser överensstämma med nationens gränser och de individer som lever i nat-

ionen har alla samma kultur och språk (Hylland Eriksen 1993, s. 304). Hylland Eriksen menar 

att minoriteters kultur och etnicitet i nationalstater, setts av majoriteten som ett problem då de 

avviker från vad som ses som den ideala ordningen. Detta problem måste av majoriteten lösas 

på något sätt (Hylland Eriksen 1993, s. 153).  

Hylland Eriksen menar att majoritetssamhällen genom historien hanterat minoriteter på fem 

olika sätt (1993, s. 154). De mest hänsynslösa sätten att göra sig av med minoriteter har skett 

genom tvångsförflyttning eller att utsätta minoriteter för folkmord. Minoriteter har också 

tvångsassimilerats in i majoritetssamhället. Detta genom att minoriteter förbjuds att uttrycka 

sin kultur och tala sitt språk. Minoriteten blir då tvungen att anamma majoritetens språk och 

kultur för att tillslut uppgå helt i majoritetssamhället. Ett annat sätt att hantera en minoritet har 

varit att segregera den från det övriga samhället. Detta sätt att förklara en stats agerande anser 

jag vara något förenklat, många stater har använt sig av en kombination av dessa metoder för 
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att handskas med minoriteter. I Sverige har minoriteter traditionellt sett assimilerats. Den 

språkpolitik som exempelvis fördes mot samer, där barn som togs från sina hem och till no-

madskolor förbjöds tala samiska även under fritid, ledde till att svenska blivit förstaspråk för 

många samer. Samma politik fördes mot barn i Tornedalen som förbjöds tala meänkieli under 

skoltid. Den svenska staten har även använt sig av segregering i sin minoritetspolitik, detta 

gäller speciellt den judiska gruppen som under en tid inte fick bosätta sig var de ville och inte 

heller fick välja yrken fritt.  

Ett sista sätt för majoritetssamhället att handskas med en kulturell eller etnisk minoritet är att 

man beslutar sig för att anta en multikulturalistisk politik och ideologi. Detta sätt att se på mi-

noriteter kontra majoritet, innebär att man antar en syn att alla människor har samma värde 

och samma rättigheter, oavsett kulturell eller etnisk tillhörighet (Hylland Eriksen 1993, s. 

154). Detta synsätt har dock kritiserats då det av vissa anses att likabehandling av minoriteter 

inte ger jämlikhet. En av dem som hävdar detta är filosofen Will Kymlicka. Denne menar att 

för att minoriteter ska uppnå jämlikhet i ett multikulturellt samhälle, så måste det finnas uni-

versella rättigheter till alla, men också gruppbundna rättigheter till minoriteter (Kymlicka 

1996, s. 5). Han menar vidare att enbart hänvisning till likabehandling av alla inte löser de 

problem och konflikter som uppstår mellan minoriteter och majoriteter. Konfliktområden 

Kymlicka speciellt hänvisar till som inte löses en med likabehandlingsteori är: rätt för minori-

teter att använda sitt språk samt rätt att utöva kulturella traditioner (ibid. s. 4) 

2.2 Kulturell överlevnad 
Kultur och vetenskap har oftast definierats utifrån majoritetsgruppers synvinkel. Detta har för 

minoriteter inneburit att de och deras kultur marginaliserats. För att kunna säkra sin kulturs 

överlevnad har det blivit allt viktigare för minoriteter att anpassa sitt kulturella levnadssätt till 

majoritetens, och bli en del av majoritetens kulturella institutioner. Denna paradox beskriver 

Hylland Eriksen i sin bok Små platser-stora frågor (2000). Han utgår från den situation 

många ursprungsbefolkningar står inför idag. Hylland Eriksen menar att den kulturella över-

levnaden i mångt och mycket hänger på att den traditionella kulturen sätts in i ett modernt 

sammanhang (Hylland Eriksen 2000, s. 317). Hylland Eriksen menar även att en minoritet 

som har förmåga att uttrycka sin kultur i skrift har större chans att överleva än en minoritet 

som förblir illitterat (Hylland Eriksen 1993, s. 160). Att kunna läsa på sitt modersmål och 

göra sin kultur till föremål som böcker och andra skrifter ger minoriteter en starkare ställning 

gentemot majoritetssamhället (ibid.). Minoriteten kan luta sig mot nedskrivna berättelser och 

beskrivningar av traditioner, detta menar Hylland Eriksen blir starka gränsmarkörer mellan 
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minoritet och majoritet. Det blir lättare för minoriteten att uttrycka en särställning och kultu-

rell egenart gentemot andra grupper och därmed stärka den egna gruppens plats i samhället.  

Biblioteken med sin breda kulturförmedlande roll i samhället anser jag har mycket att bidra 

med för överlevnaden av minoritetskulturer. Genom böcker och annan kulturell verksamhet 

kan biblioteken ge minoriteter en möjlighet att börja berätta sin egen historia. Biblioteken kan 

även vara en plats där minoriteters kultur ges lika stora möjligheter som majoritetskulturen att 

synas och ta plats, och därmed få en ökad chans att överleva och utvecklas.  

2.3 Forskningsöversikt 
Den undersökning som nämndes i denna uppsats inledningen är en av de större undersök-

ningar som gjorts i Sverige med temat bibliotekens arbete för nationella minoriteter. Rappor-

ten som heter Biblioteken och de nationella minoriteterna -hur svenska folkbibliotek arbetar 

för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar (Ahlryd, Vigur & Hansson 2011), 

var ett projekt mellan Svensk Biblioteksförening och professor i biblioteks- och informations-

vetenskap Joacim Hansson vid Linnéuniversitetet. Syftet med studien var att ge en överblick 

över folkbibliotekens arbete gentemot de nationella minoriteterna, samt att skapa ett diskuss-

ionsunderlag för bibliotekssektorn. Den slutsats man i rapporten drog av enkätundersökningen 

som samtliga kommun- och regionbibliotek fick möjlighet att svara på, var att verksamheten 

på biblioteken som riktades till de nationella minoriteterna var försvinnande liten. I den mån 

verksamhet mot de nationella minoriteterna bedrevs, berodde det på att det fanns en större 

grupp av en minoritet i det aktuella bibliotekets närområde.  

Kulturrådet fick 1999 uppdrag av den dåvarande regeringen att utreda och ge förslag på hur 

de nationella minoriteterna skulle ges mer utrymme i det svenska kulturlivet. I rapporten De 

nationella minoriteterna och kulturlivet (Paulin 2001) konstaterades det att för att minoritets-

språken ska ges möjlighet att överleva måste det finnas möjligheter för speciellt unga att få 

tillgång till språket. Rapporten beskriver att det måste till en ny syn på kulturens roll för mino-

riteters möjlighet till överlevnad och kulturell utveckling. I sin rapport pekar kulturrådet ut be-

tydelsen av tryckt material och litteratur för att bevara minoritetsgruppers kulturella uttryck. 

Rapporten slog också fast att staten borde tillgängliggöra medel speciellt vigda till utgivning 

av böcker på minoritetsspråken.  

Presstödsnämnden publicerade 2002 en rapport Minoriteternas medier (Presstödsnämnden 

2002), som undersökte både de nationella minoriteternas och invandrares behov av media på 

sina modersmål. I rapporten konstaterades att samhällets stöd och bidrag till att utveckling av 
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medier som vänder sig de nationella minoriteternas del var av stor betydelse. Detta då medier 

på det egna språket hade en stor och självklar betydelse för dessa gruppers identitet och språk-

utveckling.   

Rikard Jennische behandlade i sin magisteruppsats De nationella minoriteterna och folk-

biblioteken- Folkbibliotekens hantering av nationella minoritetsfrågor i ljuset av Sveriges of-

ficiella minoritetspolitik (2004) utrymmet de svenska minoriteterna fick på folkbiblioteken i 

Sverige. Uppsatsens huvudsakliga syfte var att beskriva hur den svenska minoritetspolitiken 

hade påverkat folkbibliotekens arbete gentemot de nationella minoriteterna. I sin uppsats kon-

staterade författaren att vid tiden för uppsatsens färdigställande 2004, så hade den svenska mi-

noritetspolitiken haft liten inverkan på arbetet som skedde på biblioteken. Författaren konsta-

terade vidare att i den mån han såg riktat arbete gentemot någon av de nationella minorite-

terna, berodde det till största delen på att det fanns en stor grupp av minoriteten i det aktuella 

området eller kommunen. 

År 2006 kom SOU rapporten Att återta mitt språk- Åtgärder för att stärka det samiska språ-

ket (SOU 2006:19).  Regeringen beställde utredningen för att undersöka om det fanns förut-

sättningar att utvidga minoritetsspråkslagstiftningen. I rapporten ägnas det en särskild del till 

bibliotekens roll i bevarandet av nationella minoritetsspråk. Utredningen slog fast att biblio-

teken fyller en viktig kulturell funktion för de nationella minoriteterna. Tillgång till böcker på 

minoritetsspråken samt annan kulturell verksamhet beskrevs som mycket betydelsefull ur en 

språkbevarande synvinkel. Vidare slog man i utredningen fast att kommunala bibliotek måste 

ges mer resurser för att kunna skaffa litteratur på nationella minoritetsspråk. För att komma åt 

den brist på tillgängliga böcker på de nationella minoritetsspråken, ansåg man i utredningen 

att en särskild satsning på bokutgivning var nödvändig. Slutligen beskrevs det att kommuner i 

sina mål för biblioteksverksamheten på ett tydligt sätt ska ta i beaktning de nationella minori-

teternas behov av litteratur och annan kulturell verksamhet.  

I artikeln Public library provision for Black and minority ethnic communities – where are we 

in 2009 (Elliot 2009), undersöktes hur  folkbiblioteken i Storbritannien arbetar för etniska mi-

noriteter. Man konstaterade i artikeln att folkbiblioteken i Storbritannien misslyckats med att 

bryta ner bilden av ett monokulturellt Storbritannien och ge en röst till etniska minoriteter. I 

artikeln uttrycktes önskemål om att biblioteken i framtiden ska bli en plats där mångfald och 

motstånd mot diskriminering blir naturligt.  
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2005 genomfördes även den i Storbritannien en undersökning om hur biblioteksverksamhet 

riktad till romer och resande folk bäst kunde utformas. Denna undersökning beskrevs i arti-

keln Rolling stock: Library and Information Services for Gypsies and Travellers (Weller 

2005). Undersökningen slog fast att biblioteksservice till denna minoritetsgrupp innebar för 

dem känsla av att de fick ta del av samhällsservice och att deras kultur blev synliggjord. Vi-

dare beskrevs att biblioteksservice till denna grupp gav dem bilden av att de deltog i ett sam-

hälle där mångfald och kulturell diversifiering välkomnades.   

2.4 De nationella minoriteterna i lagstiftning 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för vilka politiska beslut som lett fram till den lagstift-

ning vi har idag gällande de nationella minoriteterna, både inom och utom biblioteksområdet.  

Resan mot nationella minoriteter i Sverige började 1995 med Europarådets arbete med 

mänskliga rättigheter och minoritetsfrågor. Det var 1995 som Europarådets ramkonvention 

om skydd för nationella minoriteter infördes i EU. I Sverige utreddes en svensk minoritetspo-

litik i linje med Europarådets konvention, utredningen ledde slutligen till propositionen 

1998/99:143 Nationella minoriteter i Sverige. Propositionen antogs av en enhällig riksdag 

1999. Sverige antog samtidigt den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, 

samt ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter (Kulturdepartementet 1999, s. 29). 

I och med riksdagsbeslutet erkändes fem nationella minoriteter och deras språk:  judar och 

jiddisch, romer och romani chib, samer och samiska, sverigefinnar och samt tornedalingar och 

meänkieli. Dessa fem minoriteter ansågs uppfylla regeringens fyra kriterier för att klassas som 

nationell minoritet (Kulturdepartementet 1999, s. 31). Kriterierna beskrev att det skulle finnas 

en sammanhållning inom gruppen. Gruppen måste skilja sig från majoritetssamhället på något 

sätt gällande språk, religion, tradition eller kultur. Individer inom gruppen ska ha en vilja att 

hålla samman, bevara och bibehålla gruppens egen identitet och särart från majoritetssam-

hället. Slutligen menade regeringen att gruppen och dess kultur skulle ha funnits under en 

lång tid i Sverige. Regeringsbeslutet innebar att Sverige tog på sig förpliktelser att skydda och 

främja minoriteterna, deras språk och deras identitet (Kulturdepartementet 1999, s. 32). Denna 

förpliktelse gällde över hela landet och på alla politiska nivåer. Det innebar att både statlig 

och kommunal verksamhet skulle se till att minoriteternas intressen togs till vara.  

Riksdagsbeslutet ledde även fram till två nya lagar: 1999:1175 Lag om rätt att använda sa-

miska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar, samt 1999:1176 Lag om rätt att använda 

finska och meänkieli hos förvaltningsdomstolar och domstolar. I dessa två lagar utnämndes 

särskilda förvaltningsområden för samiska, finska och meänkieli (SFS 1999:1175, SFS 
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1999:1176).  År 2009 lämnades en ny proposition in till riksdagen med förslag om ny lagstift-

ning för att förtydliga de nationella minoriteternas rättigheter (Integrations- och jämställdhets-

departementet 2009, s.1). I propositionen angav regeringen att man med en ny lagstiftning 

ville stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande samt främja bevarandet av 

de nationella minoritetsspråken.  

Propositionen ledde fram till att en ny lag antogs i juni 2009, den nya lagen 2009:724 Lag om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk, beskrevs det allmännas särskilda ansvar för att 

skydda och främja de nationella minoritetsspråken (Integrations- och jämställdhetsdeparte-

mentet 2009, s. 6). Särskild vikt lades på barns rätt att utveckla sin kulturella identitet samt det 

egna minoritetsspråket (ibid.). I denna lag utökades även antalet förvaltningsområden för 

finska, samiska och meänkieli (Integrations- och jämställdhetsdepartementet 2009, s. 7).  

I den bibliotekslag som gällde från 1996 fram till 1/1 2014 kunde man läsa att folk- och skol-

biblioteken skulle ägna särskild uppmärksamhet åt invandrare och andra minoriteter genom 

att erbjuda litteratur på andra språk än svenska (SFS 1996:1596).  Då den nya bibliotekslagen 

trädde i kraft 1/1 2014 hade skrivningen om minoriteter ändrats. Detta kan ses som en speg-

ling av den nya minoritetspolitik Sverige anammat sedan 1999. I den nya bibliotekslagen står 

det att: biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de 

nationella minoriteterna bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritets-

språken (SFS 2013:801). Regeringen ville med denna nya skrivning visa på att de nationella 

minoriteterna har en särställning i Sverige (Kulturdepartementet 2013, s. 19). Som skäl till att 

lyfta fram de nationella minoriteternas ställning på biblioteken angavs de åtaganden Sverige 

tog på sig i och med ratificeringen av Europarådets ramkonvention. Regeringen beskrev i pro-

positionen att en väl fungerande biblioteksverksamhet för de nationella minoriteterna där de-

ras språk lyfts fram är av stor vikt. 

 Dessa skrivningar sammantaget lägger stort ansvar på folkbiblioteken som informations- och 

kulturförmedlare till de nationella minoriteterna. Biblioteken ses i regeringens ögon som en 

instans som har ett ansvar i skyddet och främjandet av de nationella minoritetsspråken (Kul-

turdepartementet 2013, s. 56).  

2.5 De nationella minoriteterna-vilka är de? 
I detta avsnitt ges kortfattad grundfakta om de nationella minoriteterna och deras språk. De 

svenska nationella minoriteterna har alla en lång historia i landet, deras villkor har historiskt 

sett olika ut och gör det fortfarande. Gemensamt för dem är dock att de använder ett annat 
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modersmål än det svenska, och att de har en inbördes kultur som skiljer sig från den rådande 

svenska majoritetskulturen. Jag anser att det är viktigt för denna uppsats att de nationella mi-

noriteternas historia och behandling i Sverige tas upp då det kan förklara deras ställning i ma-

joritetssamhället idag.  

2.5.1 Judar 

Det finns idag ungefär 20.000 judar i Sverige, och det är en grupp som har en lång tradition av 

att leva och verka i landet (Jiddischförbundet 2015). Judar har på grund av förföljelse och 

konflikter kommit till Sverige från flera olika områden i Europa sedan slutet av 1600-talet 

(Minoritet.se 2015a).   

Judarnas situation och rättigheter i Sverige har varit skiftande. Den politik som svenska staten 

förde mot gruppen från allra första början präglades av assimileringsförsök, de judar som ville 

bosätta sig i Sverige var tvungna att konvertera från den judiska tron till den kristna (Judiska 

museet 2015). Denna politik förändrades under 1700- och 1800 talet till att bli allt mer segre-

gerande, judarna var inte längre tvungna att konvertera men de fick inte arbeta med vad de 

ville och inte heller bosätta sig var de ville (Minoritet.se 2015a). Under senare delen av 1800-

talet fick den judiska gruppen allt mer rättigheter i det svenska samhället, de fick kommunal 

rösträtt, rätt att vittna i domstol och rätt att gifta sig utanför den egna gruppen (Kulturdeparte-

mentet 1999, s. 26). Trots de försök till assimilering och segregation som förts mot den ju-

diska gruppen i Sverige har de i hög grad kunnat bevara sina traditioner, religion och sitt 

språk (Minoritet.se 2015a). Idag finns det både judisk barnomsorg, skolverksamhet och äldre-

omsorg. Det finns även ett judiskt specialbibliotek, judiskt museum samt en judisk teater 

(Kulturdepartementet 1999, s. 27). 

För den judiska gruppen över hela världen har alltid språket var en starkt sammanbindande 

länk, både det hebreiska språket samt jiddisch. Språket jiddisch har använts och funnits i Sve-

rige sedan 1600-talet (Minoritet.se 2015b), det har använts vid sidan av både det svenska och 

det hebreiska språket (Paulin 2001, s,19). Av de ca 20000 judar som finns i Sverige idag talar 

ca 4000 jiddisch.  Fler än dessa 4000 förstår dock språket men talar det inte (Jiddischförbun-

det 2015). Jiddisch har alltid varit både ett talat och ett skrivet språk (Paulin 2001, s. 19).  

Trots att jiddisch alltid varit ett skriftspråk, utgavs endast en bok på jiddisch i Sverige under 

2014 (Kungliga biblioteket 2014b). 

2.5.2 Samer 

Samerna är inte bara en nationell minoritet, utan även Sveriges ursprungsbefolkning (Minori-

tet.se 2015c). Den samiska befolkningen har alltid rört sig över nationsgränserna mellan 
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Norge, Sverige, Finland och Ryssland i det landområde samerna själva kallar Sápmi (Sa-

mer.se 2015a). Den samiska historian i Sverige är komplex, den svenska staten har allt sedan 

1300-talet försökt assimilera samerna genom att få dem att överge sin religiösa tro, språk och 

sedvänjor (Samer.se 2015b). Under 1800-talet och in på 1900- talet präglades dock statens po-

litik av segregation av samerna från det övriga svenska samhället (Samer.se 2015c). Samer 

ansågs vara en lägre ras, de ansågs inte kunna inneha andra arbeten än renskötare, och sa-

miska barn fick heller inte gå i vanlig skola . I de så kallade nomadskolorna fick de samiska 

barnen inte tala samiska, en bestämmelse som gällde ända in på 1950-talet. Senare delen av 

1900-talet präglades dock av ett ökad samiskt självbestämmande och flera samiska riksorgani-

sationer bildades (Samer.se 2015b).  1993 hålls det första valet i det svenska Sametinget, sa-

merna fick därmed ett eget folkvalt organ i Sverige.  

I svenska Sápmi talas det fem samiska språk: sydsamiska, umesamiska, pitesamiska, lulesa-

miska samt nordsamiska (Samer.se 2015d). Det största samiska språket är nordsamiskan och 

man beräknar att ca 80-85% av de som talar samiska i Sverige talar just detta språk. Det är 

först under modern tid som de samiska språken blivit skriftspråk, en del av språkvarieteterna 

har dock fortfarande inte godkända ortografier och stavningsregler. Detta faktum torde vara 

en stor orsak att det under 2014 endast utgavs fyra böcker på samiska i Sverige, två på nordsa-

miska och två på lulesamiska (Kungliga biblioteket (2014b).  

2.5.3 Sverigefinnar  

Finland och Sverige har en lång gemensam historia som sträcker sig nästan 1000 år tillbaka i 

tiden. På 1100-talet blev det som idag är Finland en del av det svenska konungariket, Finland 

var sedan en del av Sverige ända fram till 1809 (Minoritet.se 2015c). Personer invandrade 

från Finland till Sverige under hela denna tidsperiod, men även efter 1809 då Finland blev 

ryskt. Invandring från Finland till Sverige skedde även under andra världskriget då många 

barn togs emot som flyktingar undan kriget i Finland (Minoritet.se 2015c). Från 1950-talet 

och fram till 1970-talet skedde även en stor arbetskraftsinvandring från Finland till Sverige. 

För många av de finnar som bott och levt i Sverige var allt inte så enkelt, som för de flesta mi-

noriteter har man uppmuntrats att överge språk och kultur till förmån för majoritetens (Mino-

ritet.se 2015c). Detta har lett till att många Sverigefinnar idag inte kan tala finska.  

Enligt de beräkningar som finns bor det ca 450.000 sverigefinnar i Sverige, av dem tros mel-

lan 200.000 och 250.000 kunna tala finska (Minoritet.se 2015d). Den finska som talas av Sve-
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rigefinnar är i stort sett den samma som den som talas i Finland, med vissa grammatiska skill-

nader samt en del svenskspråkiga influenser (ibid). Vad gäller bokutgivning så gavs det år 

2014 ut 37 böcker på finska i Sverige (Kungliga biblioteket 2014b).  

2.5.4 Tornedalingar  

Tornedalen är ett geografiskt område som sträcker sig över riksgränsen mellan Sverige och 

Finland. Detta område delar kultur och språk med varandra. Själva begreppet tornedaling be-

skriver både en regional och en kulturell identitet (Minoritet.se 2015e). När Sverige förlorade 

Finland till Ryssland 1809 delades Tornedalen två delar, en svensk del och en finsk/rysk del 

(Minoritet.se 2015e). Efter delningen av Tornedalen ville den svenska staten minska sprid-

ningen av det finska språket och den finska kulturen i denna del av Sverige (Minoritet.se 

2015e). Det blev helt förbjudet att tala meänkieli i skolorna i Tornedalen, inte ens på raster 

fick barn tala sitt modersmål. Idag vet man att skolorna i Tornedalen var helt försvenskade på 

1920-talet, först 1957 blev det tillåtet att under raster tala meänkieli på skolor i Tornedalen. 

När så modersmålsundervisningen blev en rättighet i Sverige på 1970-talet var det standard-

finska och inte meänkieli som barn fick lära sig. Detta förändrades och på 1990-talet fick mo-

dersmålsundervisning på Meänkieli ges till barn, även om de inte talade språket dagligen i 

hemmet 

 Meänkieli hade länge låg status i Sverige och höll på att försvinna (Minoritet.se 2015f). Be-

nämningen meänkieli började användas under 1980-talet och har i mångt och mycket ersatt 

benämningen tornedalsfinska (Minoritet.se 2015f). Idag talas/ förstås språket av ungefär 

60.000 personer. Meänkieli kan delas in i tre olika varieteter som har sina rötter i olika geo-

grafiska områden i Tornedalen. Språket är likt den finska som talas i norra Finland men har 

även många svenska låneord, både äldre och mer moderna. På meänkieli gavs det 2014 ut åtta 

böcker i Sverige (Kungliga biblioteket 2014b).   

2.5.5 Romer  

I Sverige har det funnits romer i ungefär 500 år, men att tala om romer som en enda homogen 

grupp är inte rättvist (Minoritet.se 2015f). Romer består av flera olika grupper som skiljer sig 

på många sätt. Romerna har sitt ursprung Indien, ett land som de lämnade på grund av krig 

och konflikter för ca 1000 år sedan (Minoritet.se 2015f). Det finns idag romer över hela värl-

den och deras kultur och språk har förändrats och påverkats av de länder som de levt och le-

ver.  

När romerna kom till Sverige på 1500-talet sågs de som ett problem och de ansågs kunna 

skada den gällande samhällsordningen (Delegationen för romska frågor 2010) . För att 
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komma till rätta med denna problematik kom en rad bestämmelser från 1500- talet och framåt 

som hade som mål att förvisa eller tvångsassimiliera romerna. Romer tilläts inte att invandra 

till Sverige mellan åren 1914 och 1954, under denna tid menade man även att det inte gick att 

göra romer till vanliga svenska medborgare (Delegationen för romska frågor 2010). Den enda 

lösningen man såg var att förmå de romer som fanns i Sverige att lämna landet. Många romer 

tvångssteriliserades under denna tid och romska barn tvångsomhändertogs av staten. Efter 

1954 förändrades politiken mot romerna och 1959 fick romer rösträtt, samma år fick även 

romska barn tillåtelse att gå i skola (Minoritet.se 2015f). Detta skedde mångt och mycket tack 

vare protester och krav gentemot staten från den romska gruppen själva (Delegationen för 

romska frågor 2010). Idag finns ingen politisk agenda som har som mål att assimilera in ro-

mer in i det svenska majoritetssamhället, istället menar man att romer ska få möjlighet att be-

hålla och utveckla sina språk och kulturer (Minoritet.se 2015f). Detta är en tydlig spegling av 

den nya minoritetspolitik Sverige fört sedan medlemskapet i EU.  

Det romska språk som även blev nationellt minoritetsspråk heter romani chib, det talas fem 

dialekter av detta språk i Sverige: khelderash, lovari, svensk romani, kaale, samt arli/ grubeti 

(Romernas historia 2015). Språken och dess dialekter har funnits lika länge i Sverige som det 

har funnits romer här det vill säga ca 500 år och talas idag av ungefär 40.000 personer (Insti-

tutet för språk och folkminnen 2015). Dialekterna skiljer sig från varandra och har olika låne-

ord från andra språk, detta har inneburit en svårighet att skapa ett gemensamt skriftspråk. En 

harmoniseringsprocess för att åtgärda detta pågår dock i Sverige. Under 2014 utgavs trots pro-

blemen med gemensamt skriftspråk fyra böcker på romani chib (Kungliga biblioteket 2014b).  
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3 METOD 
I denna del av uppsatsen kommer jag att redogöra för de metoder som användes för att be-

svara syftet.  

3.1 Val av metod 
Valet av vetenskaplig metod är av stor betydelse för att resultatet i en undersökning ska kän-

nas tillförlitligt, och metodvalet bör alltid ha sin utgångspunkt i det forskningsproblem som 

ska belysas (Bryman 2008, s. 41). För att kunna besvara denna uppsats syfte i enlighet med 

frågeställningarna valdes en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Undersök-

ningar är dock sällan helt kvantitativa eller helt kvalitativa, mer vanligt är det med en bland-

ning mellan dessa två undersökningsmetoder (Trost 2012, s. 18). De kommentarer som re-

spondenter lämnade i enkäten har i denna undersökning analyserats med en metod i form av 

en kvalitativ innehållsanalys (Bergström & Borèus 2012, s. 50).  

Skälet till att enkätundersökning valdes som metod var att jag ville samla in en större mängd 

data från många respondenter (Trost 2012, s. 23). Detta då jag ville få en mer heltäckande bild 

av folkbibliotekens arbete för de nationella minoriteterna. Jag ansåg att en kvalitativ metod 

såsom intervjuer inte kunde ge samma breda bild som en enkätundersökning.  

Problemet med en enkätstudie är dock att bortfall är mer regel än undantag, ett stort bortfall 

kan innebära att det resultat som framkommer har låg reliabilitet och då i princip bli oanvänd-

bart (Trost 1997, s. 2). Vid enkätundersökningar kan man som frågeställare inte heller finnas 

till hands för att reda ut eventuella oklarheter som kan uppstå kring de frågor som ställs. Att 

frågeställaren inte finns närvarande behöver dock inte vara en nackdel, vid en enkät finns 

ingen risk att respondentens svar påverkas av minspel, ansiktsuttryck och kommentarer från 

frågeställaren. Dåligt formulerade frågeformulär kan även ha negativ inverkan på enkätens-

svarsfrekvens då respondenter väljer att avstå att svara på frågor som upplevs otydliga (Trost 

1997, s. 2). Fördelarna med en enkätundersökning är dock möjligheten att nå och hämta in 

data från många respondenter som är geografiskt utspridda i landet.  

3.2 Urval  
Urvalet av respondenter till denna undersökning skedde först genom att med hjälp av Kung-

liga bibliotekets biblioteksstatistik (Kungliga biblioteket 2014a).  Genom denna statistik fick 

jag fram en lista över samtliga folkbibliotek i Sverige, i denna lista återfanns 307 bibliotek. 

Utifrån listan valdes hälften av biblioteken ut genom ett styrt slumpmässigt urval. Ett styrt 

slumpmässigt urval innebär i praktiken att man i en förteckning av en population har bestämt 

sig för urvalets storlek och sedan väljer ut respondenter enligt ett bestämt mönster (Trost 
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2012, s. 35). Jag valde ut vartannat bibliotek i listan, i vissa fall som bibliotek i större städer 

med stadsdelsbibliotek valdes hälften av dessa ut. I den slutgiltiga listan av utvalda folkbiblio-

tek återfanns 198 bibliotek.  

Då jag ville veta hur folkbibliotek arbetar för de nationella minoriteterna kändes det mest na-

turligt att skicka enkäterna till de utvalda bibliotekens chefer. Detta då det är biblioteksche-

ferna som har det övergripande ansvaret för bibliotekens verksamhet och torde besitta kun-

skap om hur resurser och policys som rör de nationella minoriteterna ser ut. Epost adresser till 

de 198 bibliotekens chefer samlades in genom bibliotekens egna webbplatser eller via olika 

länsbiblioteks förteckning över bibliotekschefer.  

3.3 Utformning av enkät 
Enkäten som användes i denna undersökning bestod av 16 frågor (bilaga 1). Enkäten var upp-

delad i fem teman: kontakt med frågor som rör de nationella minoriteterna, bestånd och inköp 

av litteratur på de nationella minoritetsspråken, programaktiviteter riktade till de nationella 

minoriteterna, samarbeten med nationella minoritetsgrupper samt resurser till och policys rö-

rande de nationella minoriteterna. Jag valde att inte skilja ut de olika minoritetsgrupperna i en-

käten, skälet till detta är att man i bibliotekslagen inte särskiljer dem utan endast talar om de 

nationella minoriteterna som en helhet.  

Frågorna var till största delen sakfrågor med fasta svarsalternativ då jag ville ta reda på hur 

arbetet för de nationella minoriteterna ser ut på de undersökta biblioteken, samt om det skett 

någon förändring efter att bibliotekslagen fick sin nya skrivning. Några av frågorna formule-

rades som öppna där fick respondenten svara i fritext i en kommentarruta. Möjligheten att 

kommentera fanns även i anslutning till varje fråga där fasta svarsalternativ användes. Enkä-

ten avslutades genom en öppen fråga där bibliotekscheferna fick tillägga något eget om arbe-

tet för de nationella minoriteterna om de så önskade. Öppna frågor är dock problematiska då 

det är den typen av enkätfrågor som oftast orsakar internt bortfall genom att folk hoppar över 

dem och inte lämnar något svar (Trost 2012, s. 72). De frågor som ställdes som öppna frågor 

hade kunnat göras om till frågor med fasta svarsalternativ, men jag ansåg att dessa frågor 

skulle få djupare svar om respondenterna fritt fick svara på dem. Det interna bortfallet blev 

dock störst på dessa frågor vilket kan leda till låg validitet på just de svaren.  
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3.4 Procedur 
Efter att utformningen av enkäten var färdigställd skapades den i webformat i tjänsten Survey-

Monkey. När enkäten gjorts om till webformat skickades den ut till tre testpersoner för att un-

dersöka enkätens reliabilitet. Detta för att minska risken att någon enkätfråga skulle missför-

stås. Vissa justeringar gjordes efter testomgången. Enkäten ansågs sedan vara färdig för att 

skicka ut till respondenterna. Enkäten skickades ut till 198 respondenter, 1 enkätinbjudan 

studsade tillbaka då epost adressen inte var korrekt. Ytterligare tre epostinbjudningar föll bort 

då mottagarna avregistrerat sig från att ta emot epost från SurveyMonkey. Totalt gick alltså 

194 epostinbjudningar ut. En vecka efter att den första inbjudan gick ut skickades en påmin-

nelse ut till 133 respondenter. Enkäten hölls öppen för svar i sammanlagt två veckor. Totalt 

svarade 95 respondenter på enkäten.   

3.5 Analys och bearbetning av enkäten.  
Innan datan som kommit in bearbetades på allvar gjordes en analys över det bortfall som före-

kom. Den totala svarsfrekvensen för enkäten hamnade på 49% vilket gav ett totalt bortfall på 

51%. Idag räknar man att en svarsfrekvens på mellan 50-75% är normalt för en enkätunder-

sökning (Trost 2012, s. 147). Bortfall har en snedvridande effekt på resultatet om de som 

svara har andra egenskaper än de som inte svarar (Statistiska centralbyrån 2015). Då denna 

undersökning skett inom en relativt liten population, enbart chefer på folkbibliotek skiljer 

egenskaperna mellan de som svarat respektive troligtvis inte så mycket åt. Undersökningens 

resultat skulle sannolikt inte ha blivit signifikant annorlunda om samtliga inbjudna responden-

ter svarat på enkäten. Det interna bortfallet redovisas för varje fråga i resultatdelen av uppsat-

sen. Datan bearbetades inom webtjänsten SurveyMonkey där möjligheten att få fram grund-

läggande statistik finns. Dessa data presenteras individuellt för varje fråga i resultatdelen. De 

till frågorna medföljande kommentarerna från respondenter analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys, där jag läste igenom alla kommentarer och på ett systematiskt sätt försökte 

hitta mönster i dem, för att kunna göra en beskrivning av deras innehåll i resultatet (Berg-

ström & Borèus 2012, s. 51).  

3.6 Validitet och reliabilitet 
Oavsett vilken typ av studie som genomförs är det viktigt att man reflekterar över undersök-

ningens validitet och reliabilitet. En hög validitet i undersökningen kan ses som en kvalitets-

säkring av studien (Trost 2012, s. 61). Att en studie är reliabel innebär att en undersökning vid 

en tidpunkt ska ge samma resultat om den görs om vid en annan tidpunkt (ibid.).  
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Genom att i min enkät ställa frågor som väl hör samman med undersökningen syfte har jag 

försökt säkerställa undersökningens validitet. Jag har i min enkät försökt ställa frågor på ett 

sådant sätt att de är lätta att förstå. Om frågor är begripliga är det större sannolikhet att samt-

liga respondenter svara på samma sätt och därmed ökar reliabiliteten (Trost 2012, s. 63).  

3.7 Forskningsetik 
De forskningsetiska principer som fastställts av Vetenskapsrådet har som syfte att ge normer 

för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare (Vetenskapsrådet 2002, s. 6) 

Principerna kan delas in i fyra huvudkrav som ställs på forskningen för att skydda deltagarna i 

en undersökning. Huvudkraven är: Informationskravet, samtyckeskravet, Konfidentialitetskra-

vet samt nyttjandekravet. I denna undersökning har tre av dessa huvudkrav tagits med när del-

tagare inbjudits att svara på undersökningens enkät. De som bjudits in har i början av enkäten 

informerats om att deltagandet är frivilligt, att de närsomhelst får avbryta sitt deltagande, de 

har informerats att svaren kommer avidentifieras och behandlas anonymt. De har även infor-

merats om att svaren som inkommer från enkäten enbart kommer användas i denna uppsats.  
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4 RESULTAT 
I denna del av uppsatsen kommer jag att redovisa resultaten från enkätundersökningen. Jag 

har delat upp resultatet i de fem teman som enkäten bestod av:  

Kontakt med frågor som rör de nationella minoriteterna, där bibliotekscheferna fått svara på 

hur kontakten med frågor som rör de nationella minoriteterna ser ut. Bibliotekscheferna har 

även fått svara på om denna kontakt förändrats sedan bibliotekslagen fick sin nya skrivning 

om de nationella minoriteterna.  

Bestånd och inköp av böcker på de nationella minoritetsspråken, där bibliotekscheferna fick 

svara på hur beståndet av böcker på samtliga nationella minoritetsspråk ser ut. Bibliotek som 

hade litteratur på bara något av språken fick möjlighet att berätta vad det berodde på, likaså 

för bibliotek som inte alls hade böcker på något av språken. De fick även svara på om bestånd 

och inköp hade förändrats efter den nya skrivningen i bibliotekslagen.  

Samarbeten med nationella minoritetsgrupper, här har bibliotekscheferna fått svara på om 

man har samarbete med minoritetsanknutna organisationer eller föreningar kring frågor som 

rör de nationella minoriteterna. Hur detta samarbete specifikt ser ut har inte efterfrågas.  

Programverksamhet riktad till de nationella minoriteterna, bibliotekscheferna har här fått 

svara på om de utöver medieanskaffning anordnar programverksamhet speciellt riktade till de 

nationella minoriteterna. De fick även svara på om detta förändrats sedan bibliotekslagen för-

ändrades.  

Resurser och riktlinjer, bibliotekscheferna fick här svara på om de har fått nya riktlinjer från 

politiker eller andra huvudmän att satsa mer på de nationella minoriteterna, de har även fått 

svara på om några extra resurser tillskjutits för arbetet med de nationella minoriteterna.  
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4.1 Kontakt med frågor som rör de nationella minoriteterna 
Tabell 1: Kommer Ni på ert bibliotek i kontakt med frågor som rör de nationella minoriteterna i det dag-

liga arbetet. 

 

Vad gäller kontakten med frågor som rör de nationella minoriteterna i det dagliga arbetet visar 

resultaten att den interna kontakten är vanligast. Bland kommentarerna till denna fråga besk-

revs det att man diskuterar frågan i arbetsgruppen utifrån bibliotekslagen. Resultatet visar 

även att frågan kommer upp i kontakt med personer som tillhör någon av de nationella mino-

riteterna, den minoritet som nämndes mest aktiv i kommentarerna var främst den finska. 34% 

av respondenterna svarade att de inte alls kom i kontakt med dessa frågor. Detta förklarades i 

kommentarerna med att befolkningen i det aktuella biblioteksområdet var homogen och att 

det inte fanns några minoriteter där.  

 

Tabell 2: Har kontakten med dessa frågor förändrats sedan de nationella minoriteterna blev en priorite-

rad grupp i bibliotekslagen
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När respondenterna fick frågan huruvida kontakten med frågor rörande de nationella minorite-

terna hade förändrats sedan bibliotekslagen förändrades, svarade majoriteten att ingen föränd-

ring skett. I kommentarerna angavs dock att man upplevde att frågan blivit mer aktuell efter 

lagens förändring.  

Sammanfattningsvis visade resultaten från dessa två frågor att man har liten kontakt med frå-

gor som rör de nationella minoriteterna. Kontakten har inte heller ökat eller förändrats sedan 

bibliotekslagen fick sin nya skrivning. Frågan verkar dock ha blivit mer uppmärksammad in-

ternt på biblioteken.  

4.2 Bestånd och inköp av böcker på de nationella minoritetsspråken 
Tabell 3: Hur ser beståndet av litteratur på de nationella minoritetsspråken ut hos er

 

När bibliotekscheferna fick svara på hur beståndet av böcker på de nationella minoritetssprå-

ken ser ut, svarade majoriteten att den hade litteratur på något eller några av språken. 25% 

svarade att de hade litteratur på samtliga av minoritetsspråken. När bestånden såg ut på andra 

sätt beskrevs det i kommentarerna att man endast köpte in böcker på andra språk än svenska 

på efterfrågan. Som förklaring gavs även att man saknade alla eller några av minoritetsgrup-

perna i bibliotekets upptagningsområde. En del av respondenterna kommenterade även att 

man genom bibliotekssamarbeten delade bestånden på de nationella minoritetsspråken med 

flera bibliotek.  

Frågorna som följde denna var öppna frågor där respondenterna i fritext fick svara på föl-

jande: Om Ni har litteratur på vissa minoritetsspråk men inte alla, vad beror det på? Samt om 

ni inte har litteratur på något av minoritetsspråken, vad beror det på? Dessa frågor hamnade 

respondenter automatiskt på om de svarat enligt svarsalternativ 2 eller 3 på föregående fråga.  
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Det vanligaste svaret för båda frågorna var att det inte fanns någon efterfrågan på litteratur på 

de nationella minoritetsspråken, vanligt svar var även tillgången på litteratur var för begrän-

sad. En respondent svarade att: ”Vi har begränsad budget och köper in på efterfrågan, så fort 

någon efterfrågar något av minoritetsspråken köper vi givetvis in det men än har det inte 

skett”.  En av de respondenter som svarat att de inte hade litteratur på något av minoritetssprå-

ken kommenterade anledningen så här: ”Vi kan låna in från Regionbiblitoteket om frågor 

kommer. Vi anser oss inte ha budget för att köpa in hyllvärmare”.  

Tabell 4: Har ert bestånd av litteratur på de nationella minoritetsspråken förändrats sedan de nationella 

minoriteterna blev en prioriterad grupp i bibliotekslagen. 

 

På frågan om beståndet förändrats efter förändringen i bibliotekslagen svarade 46% att ingen 

förändring skett. 43% svarade att deras bestånd ökat. I de kommentarer som medföljt frågan i 

enkäten beskrevs det att det ökade beståndet inte berodde på lagen utan på att man upplevt 

ökad efterfrågan på denna litteratur. En annan respondent förklarade ökningen med: ”Vi har 

fått särskilda medel för att köpa in sydsamisk litteratur eftersom vi är en sydsamisk förvalt-

ningskommun.” Om utbudet inte ökat förklarades det med att utbudet på litteratur på de nat-

ionella minoritetsspråken var litet och att efterfrågan saknades. 
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Tabell 5: Har Ert bibliotek någon inköpspolicy för böcker på de nationella minoritetsspråken 

 

Redan i kommentarer till tidigare frågor beskrev respondenter i enkäten att litteratur på mino-

ritetsspråk endast köptes in baserat på efterfrågan. Denna bild bekräftas när respondenterna 

fått svara på hur deras inköpspolicy ser ut, 42,7% svarar just att inköpen baseras på efterfrå-

gan. Näst största svarsgruppen bestod av bibliotek där man inte hade någon särskild inköpspo-

licy för dessa böcker. En respondent kommenterade: ”Inköp görs centralt och baseras på 

bibliotekens lokala medieplanering, alla språken köps  men hamnar på de bibliotek där de pas-

sar bäst”.  

Cirka 4,5% svarade att de köpte in alla böcker de kunde hitta på minoritetsspråken och en av 

respondenterna skrev: Vi försöker regelbundet köpa in på de olika minoritetsspråken, vi kan 

inte låta efterfrågan styra i det här fallet, eftersom efterfrågan är ytterst liten”. För att köpa in 

böcker minoritetsspråken beskrevs det att personliga kontakter var viktigt då många av böck-

erna på minoritetsspråk ges ut på små privata förlag. De ca 5,6% som svarade att de priorite-

rade vissa av språkgrupperna beskrev att detta hade att göra med att de var förvaltningsområ-

den för de språken. De 13,84% som svarade att de hade en annan typ av inköpspolicy, kom-

menterade att man hade ett flytande bestånd delat med flera andra kommuner, samt att de 

böcker på minoritetsspråk man hade kom från Kulturrådets bokutskick.  
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Nästa fråga i enkäten var en öppen fråga där respondenterna i fritext fick svara på om de upp-

levde några specifika problem när det gällde inköp av böcker på minoritetsspråken. Det 

största enskilda problemet som framgick ur de svar som gavs var den låga tillgången på 

böcker på minoritetsspråken. Respondenterna framhöll även en brist på språkkunskaper och 

kompetens kring minoritetsgrupperna som ett problem vid inköp. Att inte förstå språket 

gjorde att det var svårt att kontrollera innehåll och kvalité på litteraturen och man drog sig 

därför för att köpa in den. En respondent beskrev problemet så här: ”Det är problem att veta 

vad vi ska köpa, eftersom vi inte har personal som behärskar språken. Både innehåll och kva-

lité kan vara svårt att avgöra”.  

Respondenterna beskrev även svårigheter med att hitta inköpskanaler för böcker på minori-

tetsspråk. Genom de vanliga kanalerna BTJ och Adlibris var det svårt att hitta böcker på språ-

ken.  

Tabell 6: Har inköp av böcker på de nationella minoritetsspråken på Ert bibliotek förändrats sedan de 

nationella minoriteterna blev en prioriterad grupp i bibliotekslagen. 

 

På frågan om inköpen förändrats sedan bibliotekslagen ändrades svarade majoriteten 55,8% 

att  ingen förändring skett. En av respondenterna skrev i kommentarerna att man ökade inkö-

pen av böcker på minoritetsspråken endast när de fick tillfälliga stöd att göra så från kommu-

nen. En annan av respondenterna kommenterade att man sedan lagens förändring blivit mer 

observanta på att omvärldsbevaka behov och utgivning.  

Sammanfattningsvis visar svaren i detta huvudtema att biblioteken till största del har bestånd 

av litteratur på åtminstone nåt eller några av minoritetsspråken. En majoritet svarade också att 

beståndet inte ökat sedan bibliotekslagen förändrades. Många av respondenterna förklarade att 

inköp av böcker på minoritetsspråk endast skedde på efterfrågan, men att efterfrågan sakna-
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des. Det sätt biblioteken gjorde inköp hade inte förändrats efter bibliotekslagens nya skriv-

ning, i kommentarerna beskrev man dock att lagen inneburit en ny medvetenhet kring denna 

litteratur.  

4.3 Programverksamhet riktad till de nationella minoriteterna  
Tabell 7: Utför ni någon form av programaktiviteter riktade till de nationella minoriteterna på Ert biblio-

tek?  

 

Nära 64% svarade att nej, man hade inga programaktiviteter riktade till de nationella minori-

teterna. I de fall man kommenterade anledningen till detta beskrevs anledningen vara brist på 

efterfrågan samt brist på resurser att genomföra programaktiviteter.  

33,7% av respondenterna svarade ja på frågan om programaktiviteter utfördes. De ombads be-

skriva dessa programaktiviteter i fritext. De aktiviteter som oftast togs upp var sagostunder på 

minoritetsspråken samt författarbesök. Man beskrev även att de nationella minoriteternas hög-

tidsdagar som nationaldagar uppmärksammats på biblioteken med utställningar och bokpre-

sentationer. En liten andel hade även anordnat teaterpjäser och språkcafé på något av de nat-

ionella minoritetsspråken.  

Tabell 8: Har det skett någon förändring av programverksamhet gentemot de nationella minoriteterna på 

Ert bibliotek sedan de blev en prioriterad grupp i bibliotekslagen
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På frågan om programverksamheten förändrats sedan de nationella minoriteterna blev en prio-

riterad grupp i bibliotekslagen svarade majoriteten 67,4% att det inte skett någon förändring. I 

det fall en förändring skett och programverksamheten hade ökat, beskrevs det i medföljande 

kommentarer att detta berodde på att kommunen blivit förvaltningsområde för en språkgrupp.  

För att sammanfatta detta tema så visar svaren i enkäten att de flesta bibliotek inte har pro-

gramaktiviteter riktade till de nationella minoriteterna. Programaktiviteterna hade inte heller 

förändrats efter att de nationella minoriteterna blev en prioriterad grupp.  

4.4 Samarbeten med nationella minoritetsgrupper 

I det fjärde huvudtemat i enkäten fick bibliotekscheferna svara på frågan om huruvida de hade 

något samarbete med minoritetsanknutna föreningar eller organisationer.  

Tabell 9: Har Ni något samarbete med minoritetsanknutna organisationer eller föreningar i frågor som 

rör de nationella minoriteterna på Ert bibliotek. 

 

Svaren på denna fråga visar på att majoriteten av biblioteken som var med i undersökningen 

inte har något samarbete med minoritetsanknutna organisationer eller föreningar. I 

kommentarerna som medföljde frågan beskrev bibliotekschefer att det saknades lokala 

föreningar eller organisationer och att man därför inte hade några samarbeten. Några av 

respondenterna beskrev dock att de hade samarbeten med både riksorganisationer och lokala 

föreningar. Vanligast var samarbeten med de romska och sverigefinska grupperna.  
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Tabell 10: Har samarbeten med minoritetsanknutna föreningar eller organisationer förändrats sedan de 

nationella minoriteterna blev en prioriterad grupp i bibliotekslagen. 

 

Samarbeten mellan biblioteken och minoritetsanknutna föreningar eller organisationer har en-

ligt enkätsvaren inte ökat, eller sker i samma utsträckning som innan bibliotekslagen förändra-

des. 

En sammanfattning av dessa två enkätfrågor visar att majoriteten av biblioteken inte har några 

samarbeten med föreningar eller organisationer. Bibliotekslagens nya skrivning om de nation-

ella minoriteterna verkar inte haft någon inverkan på huruvida biblioteken har några samar-

beten med föreningar eller organisationer.  

4.5 Resurser och riktlinjer 
Tabell 11: Har Ni på Ert bibliotek fått några riktlinjer från politiker/ huvudmän att göra speciella sats-

ningar på de nationella minoriteterna. 
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Enligt svaren från respondenterna har man inte mottagit några speciella riktlinjer för att göra 

satsningar på minoriteterna. I kommentarerna beskriver en del respondenter att deras bibliotek 

finns i ett förvaltningsområde, detta har inneburit speciella riktlinjer för vissa språkgrupper på 

de biblioteken. Andra beskriver att de fått generella riktlinjer att vara medvetna av betydelsen 

av nationella minoriteter. En respondent kommenterar frågan så här: ”Vi har direktiv att på 

olika sätt prioritera de med annat språk än svenska men inte att det är skillnad på 

minoritetsspråk och invandrarspråk”. Respondenter kommenterade också med att frågor om 

nationella minoriteter diskuteras inom verksamheten, men att det inte finns några specifika 

krav på biblioteken och deras verksamhet från huvudmän eller politiker.  

Tabell 12: Har det tillskjutits några extra resurser för arbetet med de nationella minoriteterna på Ert 

bibliotek. 

 

En majoritet av bibliotekscheferna svarade i enkäten att inga extra resurser hade tillskjutits för 

arbetet med de nationella minoriteterna. I de fall extra resurser tillkommit beskrevs det i 

kommentareran att detta endast var för punktinsatser eller vissa år, men inget kontinuerligt. 

Bibliotek i förvaltningskommuner skrev oftare i kommentarerna att de fått extra resurser av 

sin kommun. Dessa resurser delar dock biblioteket med andra verksamheter i kommuner som 

arbetar med den språkgrupp kommunen är förvaltningsområde för. En respondent 

kommenterade: ” I och med att vi är samisk förvaltningskommun har en del pengar kommit 

därifrån, men det är ett statligt stöd till kommunen som flera delar på”. En annan respondent 

beskrev situationen med: ” Vi har vissa år fått mer resurser, men inte varje år. Det brukar 

komma i slutet av året de år kommunen inte lyckats använda upp sina pengar”.  

Sammanfattar man frågorna kring resurser och riktlinjer, visar svaren på att biblioteken inte 

fått några speciella riktlinjer för sin verksamhet riktad till de nationella minoriteterna. 

Biblioteken har inte heller fått några extra resurser för denna verksamhet. En faktor som väger 

tyngre kring dessa teman är om en kommun är förvaltningsområde för en eller flera 
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språkgrupper. Bibliotekschefer i förvaltningsområden har enligt kommentarerna de lämnat 

fått både riktlinjer kring verksamheten samt en del extra resurser.  

4.6 Slutkommentarer från respondenterna 
I slutet av enkäten fick bibliotekscheferna möjlighet att kommentera eller lägga till något 

kring arbetet för de nationella minoriteterna som sker på deras bibliotek. 17 av cheferna valde 

att göra detta och i denna del av resultatet kommer jag att sammanfatta huvuddragen i dessa 

kommentarer.  

Fem av de som valde att kommentera i slutet av enkäten beskrev en tudelad inställning till frå-

gan. Man menade att det inte fanns några nationella minoriteter i närområdet och att det där-

med inte fanns något behov av att satsa på dem. Samtidigt trodde dessa fem att de själva varit 

dåliga på att uppmärksamma och bjuda in minoritetsgrupper. En respondent beskrev proble-

matiken på följande sätt: ”Vi vill gärna göra mer för de nationella minoriteterna. Samtidigt har 

vi inte uppfattat behov av litteratur eller aktiviteter på dessa språk. Vi vill inte köpa in littera-

tur eller arrangera aktiviteter där inte målgruppen finns i vår kommun, trots skrivningen i la-

gen. Vi är medvetna om problematiken och bör jobba mer uppsökande i frågan; kanske finns 

målgruppen i kommunen trots att vi inte känner till det”. En annan respondent kommente-

rade”….det vi måste bli bättre på är dock att förmedla information om att vi kan hjälpa till att 

beställa in böcker på andra språk och hela tiden ha strategier för att kunna arbeta med detta 

om situationen förändras. Det är ett ständigt pågående arbete och inget som någonsin blir fär-

digt”.  

Åtta av kommentarerna beskrev att arbetet för de nationella minoriteterna var något man prio-

riterade och sågs som en viktig del i bibliotekets roll som demokratiskt forum. En respondent 

beskrev slutligen arbetet för de nationella minoriteterna så här: ”Vi borde göra mer i denna 

fråga: diskutera inköpspolicy m.m. Ett dåligt samvete för mig som chef att vi inte gör det i 

större utsträckning.  

4.7 Kommentarer i enkäten av nedsättande karaktär 
Det förekom i enkäten kommentarer av nedsättande karaktär mot vissa av de nationella mino-

ritetsgrupperna. Denna typ av kommentarer förekom inte i stor mängd, men de förekom ändå 

så pass ofta så att de kräver en omnämning i uppsatsen. En av de bibliotekschefer som svarade 

på enkäten kommenterade arbetet gentemot den finska nationella minoriteten på följande sätt: 

”Det är ett enormt trögt arbete, utom på bokområdet. Finnar tycks vara ointellektuella arbetare 

som är ointresserade av allmän kultur”.  
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Sammanlagt 16 kommentarer med nedsättande åsikter kring minoritetsgrupperna lämnades i 

enkäten. De nedsättande kommentarerna rörde främst de finska och romska minoritetsgrup-

perna. En respondent menade att man inte köper in böcker på romani då personer i denna mi-

noritetsgrupp ändå inte kan läsa. Slutligen förklarade en bibliotekschef att man inte ville köpa 

in böcker eller arrangera aktiviteter till de nationella minoriteterna, trots skrivningen i lagen.  
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5 DISKUSSION 
I början av denna uppsats presenterade mina frågeställningar som såg ut på följande sätt:  

Har arbetet på folkbiblioteken gentemot de nationella minoriteterna förändrats sedan den nya 

bibliotekslagen kom, i så fall hur?  

Upplever man på folkbiblioteken några särskilda svårigheter eller problem i arbetet kring de 

nationella minoriteterna? 

Det enkla svaret på den första frågeställningen är nej, arbetet har inte förändrats. Det finns till 

och med respondenter i min undersökning som uttrycker att de inte vill eller har för avsikt 

följa bibliotekslagens nya skrivningar. Detta i sig är anmärkningsvärt, att en offentligt finansi-

erad organisation kan välja att inte följa de lagar som styr dess verksamhet. Denna inställning 

urholkar både syftet och innehållet i skrivningen om de nationella minoriteterna i biblioteksla-

gen.  

Många gånger angav respondenter att det inte fanns personer ur någon av de nationella mino-

ritetsgrupperna inom bibliotekets upptagningsområde som förklaring till varför man valde att 

inte prioritera dessa grupper. Bibliotekens roll i samhället är dock inte enbart att tillhandahålla 

medier till specifika grupper, biblioteken har även en folkbildande roll att fylla. Genom att 

synliggöra de nationella minoriteterna på biblioteken för alla, inte bara minoritetsgrupperna 

själva gör man biblioteket till en plats där en bredare bild av samhället ges. I artikeln Public 

library provision for Black and minority ethnic communities- where are we in 2009 (Elliot 

2009), beskrevs just bibliotekens roll och möjlighet att vara den samhällsinstitution som kan 

bryta ner bilden av ett monokulturellt samhälle. I artikeln beskrevs även en önskan om att 

biblioteken i framtiden ska bli en plats där mångfald och motstånd mot diskriminering blir en 

naturlig del i verksamheten.  

Undersökningen som gjorts inom ramen för denna uppsats visade tydligt att folkbiblioteken 

inte bedriver verksamhet riktad till de nationella minoriteterna i någon större utsträckning. 

Den låga verksamheten innefattar både inköp av böcker, riktad programverksamhet samt sam-

arbete med nationella minoritetsgrupper. Detta resultat speglar i mångt och mycket resultatet i 

studien Biblioteken och de nationella minoriteterna -hur svenska folkbibliotek arbetar för ro-

mer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar (Ahlryd, Vigur & Hansson 2011). I den 

studien kunde man konstatera att den verksamhet som riktades mot de nationella minorite-

terna var försvinnande liten.  
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I resultatet av denna undersökning blev det tydligt att de tillfrågade bibliotekscheferna inte an-

såg att det fanns någon efterfrågan på tjänster från nationella minoritetsgrupper. Finns det 

ingen efterfrågan svarade många väljer man att inte satsa på dessa grupper heller. Att efterfrå-

gan styr i arbetet med denna viktiga fråga är problematiskt, som en av respondenterna i enkä-

ten svarade; efterfrågan får inte styra i det här fallet då den är så försvinnande liten. Resone-

manget kring efterfrågan är egentligen en paradox, man skulle satsa på de nationella minorite-

terna om efterfrågan fanns, samtidigt som man säger att det inte finns någon efterfrågan. Re-

spondenterna i denna undersöknings enkät medgav att de var dåliga på att informera minorite-

terna om vilka tjänster biblioteket kunde erbjuda dem. En efterfrågan skapas således inte hel-

ler.  

Svaret på varför de nationella minoriteterna syns så lite inte bara på biblioteken utan även i 

samhället i stort kan, till viss del finnas i den historiska behandlingen av dessa minoriteter i 

Sverige. De har alla antingen blivit assimilerade eller marginaliserade av samhället. Detta har 

lett till både förlust av språk och kulturuttryck för dessa grupper. Samerna är ett bra exempel 

på detta. På grund av den minoritetspolitik Sverige förde under lång tid där samiska barn för-

bjöds tala sitt modersmål, förlorade många samer sitt språk vilket har lett till att många samer 

idag inte kan tala eller läsa samiska. Detta innebär att de inte heller blir läsare av litteratur på 

något av de samiska språken. Det innebär också att det finns få författare som skriver böcker 

på samiska. Detta fenomen kan även förklara varför biblioteken såg tillgång till litteratur på 

minoritetsspråken som särskilt problematiskt. Det kan även förklara den på biblioteken upp-

levda bristen på efterfrågan av böcker på minoritetsspråken.  

I bibliotekslagen står det att folkbiblioteken ska erbjuda litteratur på minoritetsspråken. Resul-

tatet från denna uppsats enkät visade också att majoriteten av biblioteken som tillfrågades 

hade litteratur på nåt eller några av minoritetsspråken. I de kommentarer som lämnades i an-

knytning till frågor om bestånd och inköp lyftes det dock fram att denna litteratur var svår att 

få tag på. Detta faktum ser jag som svar på min andra frågeställning, om man på folkbiblio-

teken upplever några särskilda svårigheter kring arbetet med de nationella minoriteterna. Sta-

tistik från Kungliga biblioteket styrker bilden om brist på böcker, statistiken ger en tydlig bild 

över hur få böcker på minoritetsspråken som ges ut i Sverige. I rapporten från Statens Kultur-

råd författad av Anja Paulin (2001) såg man detta problem och observerade att lönsamhet för 

förlag som ger ut böcker på minoritetsspråk litteratur är i princip minimal. En möjlig lösning 

menade författaren var att staten tog ett större ansvar genom att ge ekonomiska bidrag till ut-

givning litteratur på minoritetsspråk.  



37 
 

Denna lösning ser jag som en naturlig förlängning av lagen om nationella minoriteter och mi-

noritetsspråk, samt bibliotekslagens beskrivning om att de nationella minoriteterna ska erbju-

das litteratur på sina språk på biblioteken. Staten kan inte ställa krav på synliggörande av mi-

noritetsgrupper i det offentliga rummet såsom bibliotek och sedan lämna det till enskilda aktö-

rer att stå för producering av material och litteratur som behövs för att uppfylla dessa krav.  

Biblioteken i sin traditionella roll som demokratiskt forum anser jag har ett har ett ansvar att 

lyfta fram marginaliserade grupper. Inte bara för dessa gruppers egen skull utan även för ma-

joritetsbefolkningens skull. Att ge plats åt de nationella minoriteterna på biblioteken kan vara 

ett sätt att ge dem större utrymme i samhällslivet i stort. Tyvärr så konkurrerar folkbiblioteken 

idag med andra kommunala verksamheter om knappa resurser. Det blir som en av responden-

terna kommenterade inte försvarbart att köpa in hyllvärmare bara för att man borde.  

Sammantaget ger denna undersökning en ganska dyster bild över bibliotekens verksamhet för 

de nationella minoriteterna. Det ger också en dyster bild över hur väl bibliotekslagen efter-

följs. Vad var det man egentligen ville uppnå med att göra de nationella minoriteterna till en 

prioriterad grupp, kanske var det ett sätt att visa politisk korrekthet gentemot dessa grupper. 

Biblioteken har i dagsläget inte fått några egentliga förutsättningar för att uppfylla lagens 

krav.   

Ytterligare ett faktum som ger en dyster bild över denna verksamhet är de kommentarer av 

nedsättande karaktär som lämnades av bibliotekschefer i denna undersöknings enkät. Det är 

allvarligt att personer i en ledande ställning på bibliotek inte uppfattar det felaktiga att besk-

riva grupper i samhället på ett nedsättande och nedvärderande sätt. Det är inte svårt att före-

ställa sig att denna typ av åsikter hos en chef präglar verksamheten gentemot de nationella mi-

noriteterna på de biblioteken. Denna typ av åsikter kan ses som uttryck av okunskap hos några 

få, men det går även att se dem i ett historiskt perspektiv. Detta historiska perspektiv tog jag 

upp i bakgrundskapitlet av denna uppsats, minoriteter har i Sverige setts som något som stör 

den svenska självbilden av ett homogent samhälle. För att minska denna störning har minori-

teter i Sverige marginaliserats, segregerats och assimilerats av staten. De kommentarer som 

lämnades av en del av respondenterna i enkäten ser jag som en kvarleva av denna politik. Det 

är uppenbarligen fortfarande provocerande för en del personer att man särskiljer minoriteter 

och ger  dem särskilda rättigheter och särställning, inte bara på biblioteken utan samhället i 

stort. Det verkar som arbetet för de nationella minoriteterna på folkbiblioteken måste innebära 

inte bara en utökad verksamhet, utan även arbete med attityder och värdegrunder rörande mö-

tet med minoritetsgrupper.  



38 
 

Utan tvekan finns det mycket att diskutera kring de nationella minoriteternas plats på folk-

biblioteken i Sverige. Resultatet av denna undersökning visar att de tillfrågade biblioteken 

inte prioriterar de nationella minoriteterna i sitt arbete. Resultatet pekar även på att det finns 

ett mycket lågt intresse för frågan. Det är svårt att på ett entydigt sätt peka ut faktorer som be-

höver förändras för att de nationella minoriteternas plats på biblioteken ska förbättras. Som 

jag ser det är det en kedja av faktorer som måste bli annorlunda, dessa faktorer innefattar att 

öka antalet läsare och författare av böcker på minoritetsspråken, vilket är en utbildningsfråga. 

En annan faktor är stöd till bokutgivning på minoritetsspråken så att biblioteken på ett enklare 

sätt kan anskaffa böcker på språken. En tredje faktor är att biblioteken måste börja ta sin roll 

som folkbildare och demokratisk plattform på större allvar, att ge marginaliserade grupper en 

plats på biblioteken synliggör dem för majoritetsbefolkningen och ger en ökad kunskap om 

dessa grupper och kanske kan minska de fördomar som finns gentemot dem.  

Slutligen så tror jag att denna fråga bör fortsätta att diskuteras och undersökas längre fram då 

bibliotekslagen har några år på nacken, för att se om någon förändring skett.  
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BILAGA 1 Enkät 
Nationella minoriteter och folkbibliotek 

Välkommen till min enkät som rör folkbibliotekens arbete för de nationella minoriteterna. 

Jag heter Sara Mikaelsson och går magisterprogrammet i Biblioteks- och Informationsveten-

skap vid Umeå Universitet. Jag skriver just nu på min magisteruppsats som handlar om folk-

bibliotekens arbete för de nationella minoriteterna. Som Ni säkert känner till har ju de nation-

ella minoriteterna gjorts till en prioriterad grupp för biblioteken i den nya bibliotekslagen. 

 

Jag skulle bli mycket tacksam för Era svar kring hur Ni arbetar med de frågor som rör de nat-

ionella minoriteterna på Ert bibliotek. 

 

Ert deltagande är helt frivilligt och Ni kan välja att avbryta deltagandet närsomhelst.  

Svaren som Ni ger kommer att avidentifieras och behandlas anonymt.  

Resultaten från enkäten kommer endast användas i min magisteruppsats.  

 

Tack på förhand för Ditt deltagande! 
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1. Kommer Ni på Ert bibliotek i kontakt med frågor som rör de nationella minorite-

terna i det dagliga arbetet? 

Ja, genom frågor från besökare 

Ja, genom kontakter med personer som tillhör någon av de nationella minoriteterna 

Ja, genom samtal och diskussioner inom personalgruppen på biblioteket 

Nej det gör vi inte 

Vet inte/ har ingen uppfattning 

Kommentarer: 

 

 

 

2. Har kontakten med dessa frågor förändrats sedan de nationella minoriteterna blev en 

prioriterad grupp i bibliotekslagen? 

Ja, vi har mer kontakt med denna typ av frågor sedan bibliotekslagen förändrades 

Nej, ingen förändring har skett 

Vet inte/ Har ingen uppfattning 

Kommentarer: 

 

 

 

3. Hur ser beståndet av litteratur på de nationella minoritetsspråken ut hos Er? 

Vi har litteratur på samtliga minoritetsspråk 

Vi har litteratur på något eller några av minoritetsspråken 

Vi har ingen litteratur på något av minoritetsspråken 

Vårt bestånd ser ut på ett annat sätt (beskriv gärna hur) 

 

4. Om Ni har litteratur på vissa minoritetsspråk men inte alla, vad beror det på? 
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5. Om Ni inte har litteratur på något av minoritetsspråken, vad beror det på? 

 

 

 

 

6. Har Ert bestånd av litteratur på de nationella minoritetsspråken förändrats sedan de 

nationella minoriteterna blev en prioriterad grupp i bibliotekslagen? 

Ja, vårt bestånd har ökat 

Nej, ingen förändring i beståndet har skett 

Vet inte/ Har ingen uppfattning 

Kommentarer: 

 

 

 

7. Har Ert bibliotek någon inköpspolicy för böcker på de nationella minoritetsspråken? 

Vi köper in alla böcker vi kan hitta på de nationella minoritetsspråken 

Vi köper in böcker på de nationella minoritetsspråken baserat på utlåningsstatistik 

Vi köper in böcker på de nationella minoritetsspråken baserat på efterfrågan/ inköpsförslag 

från låntagare 

Vi har prioriterade minoritetsspråkgrupper på vårt bibliotek och vi köper bara in böcker på de 

språken 

Vi har ingen speciell inköpspolicy för böcker på de nationella minoritetsspråken 

Vet inte/ Har ingen uppfattning 

Vi har en annan typ av inköpspolicy: 

 

 

 

8. Upplever Ni på Ert bibliotek några specifika problem när det gäller inköp av böcker 

på minoritetsspråken? 
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9. Har inköp av böcker på de nationella minoritetsspråken på Ert bibliotek förändrats 

sedan de nationella minoriteterna blev en prioriterad grupp i bibliotekslagen? 

Ja, vi köper in mer böcker på de nationella minoritetsspråken nu 

Nej, det har inte skett någon förändring i inköp av böcker på nationella minoritetsspråken 

Vet inte/ Har ingen uppfattning 

Kommentar: 

 

 

 

10. Utför Ni någon form av programaktiviteter riktade till de nationella minoriteterna 

på Ert bibliotek? (ex sagostunder, utställningar, författarbesök m.m.). 

Ja (beskriv gärna vilken typ av programverksamhet i kommentarrutan nedan) 

Nej 

Vet inte/ Har ingen uppfattning 

Kommentar: 

 

 

 

11. Har det skett någon förändring av programverksamhet gentemot nationella minori-

teter på Ert bibliotek sedan de nationella minoriteterna blev en prioriterad grupp i bib-

liotekslagen? 

Ja, vi har mer programverksamhet riktad till de nationella minoriteterna 

Nej, det har inte skett någon förändring 

Vet ej/ Har ingen uppfattning 

Kommentar: 
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12. Har Ni något samarbete med minoritetsanknutna organisationer eller föreningar i 

frågor som rör de nationella minoriteterna på Ert bibliotek? 

Ja 

Nej 

Vet inte/ Har ingen uppfattning 

Kommentar: 

 

 

 

13. Har samarbeten med minoritetsanknutna organisationer/ föreningar förändrats se-

dan de nationella minoriteterna blev en prioriterad grupp i bibliotekslagen? 

Ja, vi har nu ett ökat samarbete med olika organisationer/ föreningar 

Vi har samarbeten i samma utsträckning som innan de nationella minoriteterna blev en priori-

terad grupp 

Vi har inga samarbeten med organisationer/ föreningar 

Vet ej/ Har ingen uppfattning 

Kommentar: 

 

 

14. Har Ni på Ert bibliotek fått några riktlinjer från politiker/ huvudmän att göra speci-

ella satsningar på de nationella minoriteterna? 

Ja, genom inköp av böcker 

Ja, genom utförande av olika programverksamheter 

På något annat sätt (skriv gärna vad i kommentarrutan nedan) 

Nej, vi har inte fått några speciella direktiv 

Kommentar: 
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15. Har det tillskjutits några extra resurser för arbetet med de nationella minoriteterna 

på Ert bibliotek? 

Ja, vi har fått mer resurser 

Nej, inga extra resurser har tillkommit 

Vet ej/ Har ingen uppfattning 

Kommentar: 

 

 

16. Har Ni några andra kommentarer kring arbetet för de nationella minoriteterna som 

sker på Ert bibliotek? 

 

 

 

Tack för ditt deltagande! 

Om du har några frågor kring enkäten eller uppsatsen kan du skicka en e-post till mig på 

saamin04@student.umu.se 

 

 

 

 


