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Sammanfattning 
 

 

Bibliotekens uppdrag kring minoriteten och urfolket samer studeras genom intervjuer med fem 

aktörer inblandade i tre biblioteksdrivna satsningar i Västerbotten 2019. Undersökningen tar även 

i beaktning förslag till nationell biblioteksstrategi Demokratins skattkammare (Kungliga Biblioteket 

2019). Transkriberade intervjuer och förslag till nationell biblioteksstrategi behandlas som uttryck 

för policy. Dessa texter analyseras med Carol Bacchis policyteoretiska och uttolkande analysmetod 

What’s the problem represented to be? approach (2009). Genom filosof Will Kymlicka (1998) 

betraktas Sverige som en mångkulturell nation och samer som ett folk med en egen kultur. 

 

Texterna undersöks i relation till bibliotekspolitik, biblioteksuppdrag, visioner för bibliotek från 

förr och nu samt mot bakgrund av en postkolonial förståelse av uppdragets omkringliggande villkor 

och förutsättningar. Undersökningen visar på en viss personbundenhet i utföranden av uppdraget 

och finner diskursiva uttryck för samband mellan grupperna majoritet, minoritet och bibliotekets 

sammantagna och generella målgrupp: allmänheten eller ”alla”. Undersökningen påvisar en mång-

fald av metoder inom de tre studerade fallen. Undersökningen visar att stöd från Kulturrådet och 

till förvaltningskommuner periodvis stärker biblioteksområdets kapacitet att enligt Bibliotekslagen 

(SFS2013:801) ägna minoriteten urfolket samer särskild uppmärksamhet. 
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Introduktion 

 

 

I det följande görs en undersökning av biblioteksområdet i Västerbotten med fokus på tre 

satsningar och projekt med samisk inriktning. Jag har valt att träffa och samtala med fem 

respondenter som alla är professionellt involverade och engagerade i det främjande och stärkande 

arbete för minoriteten samer som bedrivs i länet inom ramen för lagrum och offentliga uppdrag för 

det allmänna biblioteksväsendet. Fem röster som resonerar kring och ger uttryck för det samiska 

biblioteksuppdragets teori och praktik i Västerbotten 2019 kommer till tals i undersökningen. 

Dessa röster analyseras som uttryck för offentlig policy. 

 

De tre studieobjekten består i (a) en omförhandling och förslag till utredning kring sydsamisk 

bokbuss (b) en samlad kompetensutvecklingsinsats om samisk litteratur, samiska författare 

och inköpsvägar för samisk litterär utgivning för anställda vid sjukhusbiblioteken i länet samt 

(c) en ambition om dekolonialisering av Lycksele bibliotek i projektform med stöd av Kulturrådet 

och Stärkta bibliotek, en satsning på folkbibliotekets prioriterade målgrupper, 2018-2020. 

Inom ramen för undersökningen har jag inte gjort någon inbördes jämförelse av studieobjekten 

sett till resurser, plats i biblioteksorganisatorisk hierarki eller annat. Studieobjekten hanteras 

som jämlika exempel. 

 

Bibliotekens minoritetsarbete gentemot urfolket samer i Sverige pågår i ett historiskt laddat 

spänningsfält mellan en majoritet och en minoritet. Förförståelsen av Sverige som en mång-

kulturell nation präglar undersökningen i dess helhet genom filosof Will Kymlickas betraktelser. 

Undersökningen genomförs som en diskursanalys enligt kunskapssociologer Marianne Winther 

Jørgensen och Louise Philips definition av begreppet (Winther Jørgensen och Philips 1999). 

De menar att diskursanalyser undersöker vad som blir sagt eller skrivet, ser till mönster i olika 

utsagor och syftar till att tydliggöra de sociala och politiska konsekvenserna av diskursiva 

framställningar. Jag använder diskursanalys som en övergripande metod men prövar också en 

teoridriven: statsvetare Carol Bacchis analysmetod för offentlig policy. Bacchis policyteoretiska och 

kritiskt uttolkande metod What’s the problem represented to be? approach (2009) appliceras på 

de texter som producerats genom intervju och transkribering samt ett aktuellt och omdiskuterat 

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

 

Målsättningen för undersökningen genom valet av metod (diskursanalys) är att nå en fördjupad 

kunskap och förståelse för vad som studeras. Offentlig debatt och politiska framställningar av ett 

samhälleligt problem, enligt Bacchi, härbärgerar bakomliggande information (2009). Denna typ av 

i förstone dold information kan utvinnas ur framställningar av problem liksom förslag till lösningar. 

Jag har i linje med Bacchis teori utgått från antagandet att insatser för minoriteten urfolket samer, 

vid allmänna bibliotek i Sverige, är ett förslag till lösning på ett samhälleligt problem.  

 

Undersökningen har därtill utgått från ett postkolonialt teoretiskt perspektiv med hjälp av historiker 

Ann-Lill Hedman, som forskat om framställningar av samiska kvinnor i svensk och samisk press; 
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historiker Åsa Össbo, som undersökt industriell kolonialism genom svensk vattenkraftutbyggnad 

i Sápmi samt socialantropolog Ulf Johansson Dahre, som bland annat forskat om strukturell rasism 

mot samer i Sverige. Dessa forskares kunskapsbidrag har använts till att etablera ett avgränsat 

men för undersökningen förtjänstfullt postkolonialt perspektiv. 

 

Tidigare forskning som bör nämnas i sammanhanget är Sara Mikaelssons kandidatuppsats 

Det samiska folkbiblioteket: en undersökning om informationsförmedling vid folkbibliotek 

till samer i samiska förvaltningsområden (2017). I sin undersökning fann Mikaelsson att 

folkbibliotek i samiska förvaltningskommuner i Västerbotten kommit olika långt i sitt arbete 

gentemot samer och att stärkta juridiska skrivningar för uppdraget inte nämnvärt påverkar eller 

utvecklar skrivningarna i de kommunala biblioteksplanerna. Mikaelsson gav i sin undersökning 

bristen på samisk språkkompetens bland samer en historisk förklaring och fann att folkbiblioteken 

valde att erbjuda samiska målgrupper kulturprogram och aktiviteter som gångbara komplement 

till litterära samlingar på samiska språk. 

 

Jämte denna tidigare insats bidrar undersökningen med en diskursiv och kritisk analys av hur 

uppdraget gentemot minoriteten samer tolkas och genomförs. Sammantaget bör de resultat som 

redovisas sättas i samband med begränsade resurser och rådande politiska förutsättningar för att 

ge en rättvisande bild av biblioteksområdets villkor att utveckla långsiktiga metoder och modeller. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med undersökningen är att tolka och förstå samtida bibliotekspolicy genom att diskursivt 

och kritiskt analysera texter i anslutning till tre projekt inom bibliotek i Västerbotten 2019 samt 

förslag till nationell biblioteksstrategi Demokratins skattkammare, med hjälp av statsvetare Carol 

Bacchis policyteoretiska analysmetod, filosof Will Kymlickas tankar om den mångkulturella nationen 

och ett postkolonialt perspektiv. 

  

Frågeställningarna är: 

 

• Hur drivs, förhandlas och uttrycks tre projekt med samisk inriktning 

av kommunala och regionala aktörer inom bibliotek i Västerbotten 2019? 

 

• Hur kan dessa uttryck beskrivas och förstås diskursivt? 
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Presentation av tre studieobjekt 
 

 

Tre västerbottniska biblioteksprojekt om ”det samiska” – som respondenter sammanfattningsvis 

kallar tänkbara sidor och aspekter av urfolket samer och samisk kultur inom räckhåll för 

bibliotekens uppdrag enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) att ägna just samer särskild 

uppmärksamhet – står i centrum för denna undersökning. I det följande presenteras fem 

respondenter samt de tre projekten. Jag använder ordet ”projekt” för enkelhetens skull. 

I ett av fallen rör det sig snarast om en mångårig verksamhet som rullat sedan 1990-talet, 

som plötsligt ställts inför en historisk brytningspunkt och omförhandling. Låt oss börja där. 

 

 

Sydsamisk bokbuss under omförhandling 

 

Sydsamisk bokbuss, Gærjah, är ett mobilt och fjällnära folkbibliotek med samisk profil som sedan 

mitten av 1990-talet rullat på vägar i fjällnära trakter i Västerbotten. Gærjah är ett norsk-

registrerat fordon. Verksamheten ägs och drivs av Nordland Fylkesbibliotek, Nordlands 

Fylkekommune, Hattfjelldal i Norge och har gjorts tillgänglig för svenska användare företrädesvis 

genom ett gränsöverskridande samarbete och avtal mellan den norska parten och Storumans 

kommun, tillika samisk förvaltningskommun. Inlandskommuner inom bibliotekssamarbetet V8 

(www.v8biblioteken.se), Region Västerbotten och Kulturrådet har också bidragit till verksamhet 

i Sverige. Ombord presenteras kulturprogram för barn och vuxna samt en multimedial och 

flerspråkig samling. En läsvärd sammanställning av verksamhetens historia och formella men 

också typiskt informella organisation återfinns i rapporten utgiven av dåvarande Länsbiblioteket 

i Västerbotten: Samisk bokbuss i norra delen av sydsamiskt bosättningsområde. En utvärdering 

av ett treårigt projekt av GunBritt Lindskog (1999). 

 

Det norska Sametinget har fattat beslut om nedläggning av Gærjah från årsskiftet 2019-2020. 

Det sätter västerbottnisk biblioteksservice till samisk befolkning med långt till närmsta biblioteks-

filial under lupp. Våren 2020 ska en extern utredare på uppdrag av Regionbiblioteket i Västerbotten 

sammanställa ett underlag till grund för fortsatta samtal. 

 

Respondenter: Biblioteks- och kulturansvarig, Storumans kommun, Samisk samordnare, 

Storumans kommun samt Regionbibliotekschef, Regionbiblioteket i Västerbotten. 

 

 

Kompetensutveckling för anställda vid sjukhusbibliotek 

 

Regionbiblioteket i Västerbotten har under 2018-2019 genomfört en kompetensutvecklingsinsats 

för anställda vid tre sjukhusbibliotek i Skellefteå, Lycksele och Umeå. Den har bestått i ett antal 

kunskapande aktiviteter och kollegiala sammankomster med syfte att möta behov av ökad samisk 

kompetens. Fokus har varit att informera om förlag med samisk profil, inköpsvägar för samisk 
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litteratur samt samiska författarskap. Tillgången till samisk litteratur vid sjukhusbiblioteken 

i Västerbotten ska stärkas liksom verksamheternas kompetens om samisk kultur, hälsa och 

livsvillkor. Det skriver Regionbiblioteket i Västerbotten på sin hemsida (2019). 

Samarbetsparter har varit samisk skribentförening Bágo, samiskt författarcentrum Tjállegoahte 

och samisk referensgrupp vid Västerbottensmuséum. 

 

Respondent: Bibliotekskonsulent med inriktning mot läsfrämjande och litteratur 

(hädanefter Bibliotekskonsulent), Regionbiblioteket i Västerbotten. 

 

 

Dekolonialisering av ett folkbibliotek 

 

Lycksele bibliotek driver ett tvåårigt projekt med stöd av Kulturrådets särskilda satsning Stärkta 

bibliotek 2018-2020. Myndigheten skriver på sin hemsida att ”utgångspunkten för satsningarna 

ska vara de verksamhetsområden och grupper som pekas ut i bibliotekslagen” och vidare att 

”satsningarna kan gälla utveckling av nya metoder eller förstärkning av befintlig verksamhet” 

(Kulturrådet u.å.). Personalen ska analysera och vidareutveckla biblioteket ur samiska perspektiv 

och i nära samarbete med samiska målgrupper. Biblioteksrummet, samlingarna och personalen 

är valda fokusområden. Rumslig gestaltning, samlingarnas innehåll och immanenta verkan samt 

de anställdas samiska kunskaper och kompetenser (eller brist på?) tillskrivs stor betydelse för 

hur låntagare och besökare med samisk identitet upplever biblioteket i sin helhet. Målet är att 

tillgängliggöra biblioteket för samer i högre grad, öka samisk inkludering och prioritera insatser 

som minskar koloniala aspekter av verksamheten. 

 

Respondent: Projektledare, Lycksele bibliotek. 
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Teori 
 

 

I det följande introduceras de teoretiska utgångspunkterna för undersökningen. 

 

 

Carol Bacchi och en policyteoretisk analysmetod 

 

Statsvetaren Carol Bacchi står bakom en politisk teoribildning som ställer den kritiska frågan: vad 

är det som utmålas som problemet? (2009). Bacchi analyserar offentlig policy genom att nagelfara 

framställningar av samhällsproblem och förslag till lösningar på dem. Hennes analysmetod What’s 

the problem represented to be? approach (WPR) syftar till att frilägga hur problem konstrueras 

språkligt och kulturellt i en politisk kontext. Bacchi undersöker nyhetsartiklar- och sändningar, 

pressmeddelanden, statliga rapporter och utredningar, lagtexter, planer, utvärderingar med mera. 

Hon intresserar sig för tankegångar och antaganden som formar politiska framställningar av ett 

samhälles utmaningar. Ett förslag till lagändring eller ett politiskt åtgärdspaket skulle i Bacchis 

händer hanteras som rika informationskällor till hur politiken ser på ett visst problem och hur 

problemet förstås politiskt. Problem uttrycks sällan i explicita termer. Istället kan en forskare 

undersöka förslag till lösningar. Bacchis tes är att vad som föreslås som en lösning härbärgerar 

information om vad som föreslås vara ett problem. Hennes analysmetod är kritiskt tolkande. 

 

A ´what’s the problem represented to be? approach’ to policy analysis provides 

a systematic methodology for teasing out […] insights […]. It creates the opportunity 

to question taken-for-granted assumptions that lodge in government policies and 

policy proposals by interrogating (problematising) the problem representations 

it uncovers within them. In this sense, it is a critical mode of analysis 

(Bacchi 2009 XV). 

 

Bacchi har inspirerats av Michel Foucault och kommit att reflektera över uppkomsten av 

subjektspositioner, alltså förslag till vilka vi är och vilka vi kan vara på ett övergripande plan, 

i samhället. Hon finner att subjekt skapas diskursivt genom ett politiskt inrättande av samhälleliga 

och sociala relationer. Dessa föreslår också människors plats i förhållande till varandra.  

 

Processer som skapar subjektspositioner är diskursiva. En diskurs ställer upp ett urval möjliga 

subjektspositioner (ibid. 16). Subjektifiering kan leda till ett särskiljande av grupper, skriver Bacchi 

(”dividing practices” hos Foucault). Dikotomin samiskt – icke samiskt i bibliotekspolicy återspeglar 

en subjektifiering av den svenska nationens medborgare. Effekter av subjektifiering kan vara 

implikationer om vem/vilka som ger upphov till politiskt framställda problem och vidmakthållande 

av ojämlika relationer (ibid. 16–17).  

 

Avslutningsvis gör Bacchi sin läsare uppmärksam på komplexiteten i politiskt drivna beskrivningar 

av verkligheten med orden ”policies often contain tensions and contradictions” (ibid. 20–21). 
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Hon uppmuntrar utövare av WPR-metoden att nysta (nesting). Det är att undersöka den samtida 

och historisk kontexten för ett problem och vara uppmärksam på inarbetade utgångspunkter för 

skildringar av det. 

 

Jag använder Bacchis metod som en guide till analys av textmaterialen. Metoden är utarbetad 

för policy vilket vanligtvis avser skriven text som publicerats i en eller annan form, emedan 

undersökningen baseras på transkriberade material av muntligt framförd text. Jag har hanterat 

verktyget med varsamhet och inte varit alltför bokstavlig i min egen tolkning av respondenters 

berättelser som varande precist policy, dock finner jag Bacchis metod tillräckligt relevant för 

sammanhanget i och med att särskilda insatser, såsom uppdrag för minoriteter vid offentliga 

institutioner såsom allmänna bibliotek, rimligtvis kan betraktas som förslag till lösningar 

på samhälleligt formulerade problemställningar. 

 

 

Will Kymlicka och den mångkulturella nationen 

 

Filosof Will Kymlicka beskriver uppkomsten av kulturell mångfald inom nationer på två sätt 

i Mångkulturellt medborgarskap (1998): antingen genom majoriteters nationella övertagande 

av minoriteter eller genom invandring. Kymlicka ser företrädesvis till exempel från Nordamerika 

och Europa, och för fram ett västerländskt och uttalat liberalt perspektiv. 

 

Kulturell mångfald uppstår ”när tidigare självstyrande, territoriellt koncentrerade kulturer 

inkorporeras i en större stat”, skriver Kymlicka (ibid. 18). Han kallar kulturerna för ”nationella 

minoriteter” som vanligen vill ”förbli distinkta samhällen vid sidan av majoritetskulturen och kräver 

olika former av autonomi eller självstyre för att trygga sin överlevnad som distinkta samhällen”. 

Flera västerländska demokratier i världen kan kallas mångnationella länder. Det innebär dock inte 

”att man förnekar att medborgarna i vissa avseenden ser sig själva som ett enda folk” (ibid. 21).  

 

Kulturbegreppet är synonymt med begreppen ”nation” eller ”folk” hos Kymlicka. Han beskriver 

kultur som ”[…] en gemenskap mellan generationer, mer eller mindre institutionellt komplett, som 

upptar ett bestämt territorium eller hemland, delar ett distinkt språk och en egen historia” (ibid. 

26). När en stat har medlemmar som tillhör olika nationer, och det faktumet är en viktig aspekt av 

personligt och politiskt liv, kallar han den staten för mångkulturell (ibid. 26). 

 

Med stöd av Kymlickas förklaringsmodell kan vi förstå också Sverige som en mångkulturell nation. 

Minoritetslagen omfattar fem nationella minoriteter varav samer har status som erkänd ursprungs-

befolkning. Samer är en minoritet som övertagits av en majoritet. Sveriges historia stämmer 

överens med Kymlickas första tes om hur en mångkulturell nation blir till. 
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Kymlicka skriver vidare att minoritetsspråk som inte används i det offentliga livet har mycket svårt 

att överleva (ibid. 88): ”Med tanke på vilken enorm roll de sociala institutionerna spelar i våra liv, 

och för att bestämma våra valmöjligheter, kommer varje kultur som inte är en samhällelig kultur 

att allt starkare marginaliseras” (ibid. 90). Hur minoriteter förstår sig själva och sin kultur 

beskriver Kymlicka som ”dynamiskt, inte statiskt”. Många urbefolkningar har rört sig mot en 

modern och urbaniserad livsstil och vill ha rätt att ”själva bestämma vilka aspekter av yttervärlden 

som de ska inkorporera i sina kulturer”, med andra ord: ”människor bör ha möjlighet att inifrån 

sin egen kultur avgöra vad som är bäst och kunna integrera i sin kultur allt som de finner 

beundransvärt i andra kulturer” (ibid. kap. 5). 

 

Kymlicka poängterar att det är skillnad mellan en ”kultur” och ”en kulturs karaktär” vid varje givet 

ögonblick. ”Det är naturligt och önskvärt för kulturer att förändras som följd av medlemmarnas 

val” skriver författaren och konkluderar: ”Detta följer ur den liberala tron på det felbara 

och det reviderbara i våra föreställningar om det goda” (ibid. 115). Jag vill med detta 

aktualisera Sverige som en mångkulturell nation inför den fortsatta undersökningen. 

 

 

Diskursanalys med Winther Jørgensen och Philips 

 

Undersökningen tar avstamp i Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips bok Diskursanalys 

som teori og metode (2009). En diskursanalys enligt Winter Jørgensen och Philips undersöker 

vad som blir sagt eller skrivet. Den undersöker mönster i olika utsagor med syfte att tydliggöra 

diskursiva framställningar av verkligheten och de sociala konsekvenserna av dessa. Författarna 

menar att en forskare bör främmandegöra sig själv inför vad som utforskas, bli medveten om 

den egna förförståelsen av världen och inte låta subjektiviteten fälla någon skugga över analysen 

(ibid. 31). Men det finns heller ingen egentlig objektivitet i författarnas mening; bara samhälleliga 

myter om objektiv realitet. Myter som impliceras genom handlingar och ord. Diskursanalysens mål 

är att avtäcka samhällelig mytbildning och analysera hur den enes bild av samhället diskursivt görs 

mer giltig än den andres (ibid. 52). Begreppet ”kritisk diskursanalys” kan förklaras genom fem 

teman eller påståenden som återfinns i Winther Jørgensen och Philips femte kapitel (ibid. 73-76). 

En kritisk diskursanalys utgår ifrån att sociala och kulturella processer har en lingvistiskt diskursiv 

karaktär. Det ger att en diskurs kan förstås som något konstituerande likväl som konstituerat i sig 

själv. En diskurs både skapar och skapas, producerar och produceras. Språkbruk ska analyseras i 

sitt empiriska sammanhang. Det är alltså varken relevant att studera bibliotekariers muntliga 

kommunikation genom att lyssna till författare, eller att gripa citat ”ur luften”, ur sitt sammanhang. 

 

På liknande sätt som Winther Jørgensen och Philips menar Bacchi (2009) att kritisk diskursanalys 

frilägger diskurser som ideologiskt produktiva, och antar att diskurser både skapar ideologi och är 

ideologiskt influerade. Det kritiska perspektivet på diskurs är politiskt användbart, menar hon. 

Istället för objektivitet erbjuder det möjligheter till social förändring. En tanke jag finner 

konstruktiv. Genom att inta ett kritiskt förhållningssätt till det insamlade textmaterialet i under-

sökningen för handen, öppnar sig en teoretisk möjlighet att fortsätta ställa frågor till det med syfte 

att nå fördjupad insikt och kunskap som manifesteras genom ett systematiskt förfarande. 



	 	 		9 

 

Ett postkolonialt perspektiv 

 

Som ursprungsfolk, eller urfolk som det också kallas, delar svenska samer geografiska och 

kulturella utgångspunkter med andra urfolk runtom i världen. Urfolk hålls samman genom 

kollektivt delad identitet, kultur, språk och traditioner inom ett visst geografiskt område 

till vilket ett urfolk har historisk anknytning. Urfolk idag lever som många andra i städer 

och livnär sig på fler sätt än de som traditionen bjuder. Urfolkens identitet och kulturella 

uttryck är dynamiska och förändras kontinuerligt (Samiskt informationscentrum, u.å.).  

 

Internationella arbetsorganisationens ILOs konvention 169 försvarar rättigheter för världens 

ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder. Konventionen tillkom 1989 och består av 

44 artiklar om bland annat rätt till självbestämmande, tvåspråkig utbildning samt land- och 

egendomsrätt. Sverige har dock ännu inte skrivit under den. Sametinget menar att det beror 

på avgörande frågor om samers rätt till land och vatten (Sametinget 2018a). 

 

De samiska språkens undanträngda position jämte svenskan och förekomsten av strukturell 

rasism mot samer, är exempel på effekter av den svenska majoritetens historiska förtryck 

av de samlade samiska minoriteterna. Socialantropolog Ulf Johansson Dahre skräder inte 

orden i en artikel från 2004: 

 

Det finns ett oförsonligt förakt för samer i Sverige. Ett förakt som påminner om det 

demokratiska samhällets bräcklighet och blindhet för en liten folkgrupps behov och 

rättigheter. Föraktet leder till märkliga konsekvenser som att majoriteten känner sig 

diskriminerad när minoriteten får rättigheter och lika förutsättningar. Föraktet manifesteras 

samtidigt på olika sätt och i olika samhällsstrukturer. Inte alla samer drabbas, men 

tillräckligt många för att det ska vara ett problem (ibid. 448). 

 

Johansson Dahre menar att samer och samisk kultur accepteras så länge dessa anpassas 

till statens och majoritetsbefolkningens ”anspråk, tolkningsföreträde och behov av resurser” 

(ibid. 453). Rasism är ett uttryck för det övergripande föraktet mot samer i samhället, menar han 

och ger ett exempel: ”För något år sedan dök det upp bildekaler med texten ’Rädda en varg – 

Skjut en same’. Detta ansågs av åklagare, av någon anledning, inte som hets mot folkgrupp” 

(ibid. 453). Hur vi uttrycker kunskap och interagerar med varandra i skärningspunkten mellan 

diskurserna ”samiskt” och ”svenskt” kan, mot bakgrund av detta, tolkas och förstås som försök 

till navigation i ett postkolonialt landskap. 

 

Historiker Anna-Lill Ledman, Umeå universitet menar att Sverige formats av en postkolonial diskurs 

men att svensk forskning inklusive forskning med samiskt fokus, är dålig på att problematisera 

detta faktum (2012, 29). Den nationella och svenska självbilden är en annan; präglad av tankar 

om rättvisa, frihet, mänsklighet. Kolonial svensk historia förläggs till det förflutna samt till 

händelser och skeenden på geografisk distans snarare än till ett här och nu. 
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Historiker Åsa Össbo, också verksam vid Umeå universitet, beskriver hur svenskhet fungerar som 

rådande etnisk norm (2014, 12). Den svenska etniciteten uttalas inte, vilket också jag kommer att 

reflektera över under arbetets gång. Till exempel: begreppet ”svensk samling” förekommer inte i 

undersökningens empiri. En samisk samling på ett bibliotek avviker därmed från den samling som 

saknar ett etniskt epitet. Iakttagelsen förklaras genom Össbos resonemang då hon i sin forskning 

finner att: 

 

Det är sällan majoritetsbefolkningar talar om sina etniciteter, åtminstone inte i Sverige, 

där synsätten har gått i vågor från flera befolkningsgrupper under kungen till före-

ställningen om en etnisk svensk befolkning med landskapsmässiga skillnader under 

slutet av 1800-talet. Ändå står normen och pekar på den som synes avvika 

(ibid. 12). 

 

Det kortfattade postkoloniala perspektiv som etablerats med stöd av Johansson Dahre, 

Ledman och Össbo bidrar till tolkningen av undersökningens resultat. 
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Metod 
 

 

Undersökningen har genomförts som en diskursiv och kritisk analys av texter. Dessa texter 

är transkriberade intervjuer med fem respondenter samt förslag till nationell biblioteksstrategi, 

Demokratins skattkammare (Kungliga biblioteket 2019). Metoden är en så kallad mixed method 

av intervjuer, närläsning och textanalys. 

 

 

Intervjuer 

 

Intervjuer har föregåtts av bakgrundsinformation och förslag till frågor via e-post till valda 

respondenter, se bilagor 1-2. Intervjuer har genomförts i Umeå, Storuman och Tärnaby och spelats 

in med privat mobiltelefon. Som del av mina egna förberedelser har jag läst ur antologin Handbok 

i kvalitativa metoder (Ahrne och Svensson 2015). Där lyfts intervjuers karaktär/typ som något 

underordnat intervjuers sociala dimension (Eriksson Zetterquist och Ahrne, 38). Detta har jag 

funnit sympati för och därför inte förhållit mig strikt till det på förhand delade frågebatteriet utan 

också använt mig själv och mina egna erfarenheter i intervjun. Samtalet som ett mellanmänskligt 

utbyte vindlar sin egen oförutsägbara väg. Att vara öppen för det kan leda till nya insikter. 

Jag har fått del av information som jag inte på förhand förstod skulle vara intressant att tänka 

vidare kring: en samisk identitets vara eller icke vara, subjektivitet och subjektets betydelse, 

metoder och förhållningssätt att mäta kvalitet och resultat, med mera. 

 

Vid några tillfällen har intervjuerna blivit mer konstruktivistiskt orienterade i betydelsen att jag 

själv blivit en del av samtalets meningsskapande och interagerat med respondenten. Ibland har 

jag valt att inkludera mig själv (initialer CD) och citera ur intervjuerna i formen av samtal som förs 

mellan två parter, med syfte att öppna citaten för läsarens tolkning. Eriksson Zetterquist och Ahrne 

liknar syftet med konstruktivistisk intervjumetod vid en talhandling som föregår en analys eller ett 

samtal, som ett sätt att lyssna noggrant och skapa förståelse av hur den som intervjuas fyller sina 

erfarenheter och sin livsåskådning med mening (ibid. 38). 

 

 

Närläsning och textanalys 

 

De texter som samlats in och används i uppsatsen tematiseras med hjälp av närläsning 

och textanalys. Närläsning är en metod som blir begriplig när den som läser artikulerar 

och förklarar sin läsart. I förekommande fall klargör jag i löptext förhållandet mellan läsart 

och det lästa. Textanalys eftersöker de meningsbärande citat som lämpas till att tolkas och 

analyseras i relation till undersökningens två forskningsfrågor. Textanalysen i undersökningen 

drivs av vald teori. Jag finner mitt textmaterial relevant av två anledningar. För det första; 

professionellt verksamma inom ett område skapar och blir del av områdets diskurs, 

därför är det intressant att lyssna till vad de säger. För det andra; förslaget till nationell 
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biblioteksstrategi har publicerats i nära anslutning till undersökningen och är ett emblematiskt 

uttryck för övergripande tongångar och visioner om, och för, bibliotek i skrivande stund. 

 

 

Definitioner 

 

Två synsätt på begreppet ”same” har jag kommit att reflektera över i samband med 

skrivprocessen: ett formellt och ett identitetspolitiskt. Uppsatsens definition av ”same” omfattar 

såväl den formella status som har stöd i lagen likväl som alla de tänkbara identitetspolitiska 

möjligheter människor har att ta personlig ställning till. Sametinget tillhandahåller en formell 

definition som knyts till Sametingslagen (1992:1433) och parlamentariskt inflytande vid politiska 

val: ”Rätten att bli upptagen i röstlängden och därmed ha rösträtt har du som uppfattar dig 

som same och har eller har haft samiska som språk hemma”. (Sametinget 2018b). Den andra 

paragrafen förtydligar villkoren: det handlar om förekomsten av samiska språk i hemmet, i far-

/morföräldrars hem eller när föräldrar till sökande finns upptagna i röstlängden. Ett annat synsätt 

som saknar juridiskt stöd men tillåter en bred anslutning till samisk identitet är identitetspolitikens 

sociala och inkluderande princip. Samisk identitet i identitetspolitisk tappning formas av en stark 

lojalitet med samer och samiska frågor i kombination med en sociokulturell samisk tillhörighet. 

 

Uttrycket ”det samiska” används muntligt av respondenter som en språklig genväg till och 

sammanfattning av den mångfald av aspekter på samisk identitet och kultur, inom räckhåll 

för biblioteken och minoritetsuppdraget. När det förekommer i texten är det genom citat från 

transkriberad intervju. Begreppen ”glesbygd” samt ”norm” härrör också ur transkriberade material 

och definieras därför inte närmare här. Jag använder begreppen ”folkbibliotek” och ”bibliotek” 

beroende på sammanhang. Begreppet ”policy” har sitt ursprung hos Bacchi (2009) och låter sig 

inte översättas till precist samma betydelse på svenska, som på engelska. Jag använder ordet 

i dess engelska betydelse och avser med policy alltså uttryck (text) för (om) politik och politiskt 

reglerade och artikulerade skeenden, fenomen och instanser i samhället. 

 

 

Etiska överväganden 

 

Respondenter till undersökningen har anonymiserats med syfte att betona att det inte är 

personerna som sådana som står i fokus utan de vittnesmål och utsagor från aktörer inom bibliotek 

som ger uttryck för något större och övergripande – en profession, en diskurs. Undersökningen har 

genomförts enligt Vetenskapsrådets krav på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande 

samt rekommendationen att ge respondenter möjlighet att ta del av text innan publicering (2017).  
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Kontext 
 

 

I det följande kontextualiseras undersökningen som sådan. Jag har valt att introducera ett 

glesbygdsperspektiv som i stort förhåller sig till Västerbotten, återge några biblioteksnära visioner 

från förr och nu samt ett relevant lagrum. 

 

 

Ett glesbygdsperspektiv 

 

De tre studieobjekten återfinns i vad respondenter kallar glesbygd. Av Västerbottens femton 

kommuner är nio samiska förvaltningskommuner: Umeå, Vindeln, Lycksele, Storuman, Åsele, 

Dorotea, Vilhelmina, Sorsele och Malå. Flera av dessa balanserar svikande skatteunderlag med 

ökande omkostnader. Kruxet är ekonomin, som en respondent krasst konstaterar. I rapporten 

Folkbibliotek i glesbygd vittnar Joacim Hanssons respondent om ”svårigheten att motivera och 

synliggöra verksamheten i exempelvis andra kommunala verksamheter som kanske har starkare, 

mer resurskrävande lagstöd” (2019, 47). 

 

Enligt Tillväxtverket ger ’samordning och samverkan utifrån lokala förutsättningar’ möjligheter 

till långsiktiga lösningar på glesbygdsproblematik (Tillväxtverket 2018, 15). Några av framgångs-

faktorerna bakom projekteringen av sydsamisk bokbuss kan härledas till dessa metoder. 

Den har rullat på allt från minoritetsanslag till kaffe och smörgåsar, enligt en respondent. 

I rapporten Samernas bibliotek: en dold resurs står att läsa att just bokbussar är effektiva 

att nå ut till samer i glesbygd: ”Bok- och kulturbussar med samiska bibliotekarier är av särskild 

vikt som demokratibärare i de glesaste områdena av Sápmi som saknar biblioteksservice i övrigt” 

(Sikku 2018, 8). 

 

Hansson finner att bibliotek i glesbygd ofta drivs med knappa medel men fungerar väl 

tack vare lokala lösningar, och inte minst personalen. Han skriver att laguppfyllelsen är hög, 

att vissa verksamhetsgrenar drabbas särskilt av bristande resurser däribland insatser för de 

nationella minoriteterna och urfolket samer, och att den sociala dimensionen av förhållandet 

mellan anställda och besökare eller låntagare är av stor betydelse (2019, 4). Han skriver vidare att 

bibliotek i glesbygd delar förutsättningar och villkor oavsett var de finns i världen och understryker 

vikten av närhet mellan personal och användare, då den ofta framställs som en kreativ kraft för 

vidareutveckling av service och tjänster (ibid. 20). 

 

2018-2019 skildrar Dagens Nyheter (DN) en pågående befolkningsutveckling i en artikelserie med 

titeln Det delade Sverige. Kommunalråd Lennart Gustavsson, (V) i västerbottniska Malå intervjuas 

om ortens situation under rubriken ”Det viktiga är kanske inte antalet invånare utan livskvaliteten” 

(Petersson 2019, 34). Malå har 3116 invånare som får klara sig utan kommunalt badhus, is- och 

ridhall. Kommunen har ett trängt ekonomiskt läge. 
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Hur blir det då med biblioteket? I sanning framstår det som en demokratins skattkammare. 

En gång i månaden under kvällsöppet hålls möten där mellan politiker och invånare då medborgare 

kan ställa frågor om saker som berör dem. ”Vi träffas och försöker vara öppna och det räcker långt 

när vi ska skapa ömsesidig respekt för varandra”, säger kommunalrådet. 

 

Med detta vill jag visa på att lokala lösningar är intressanta och värdefulla för biblioteksområdets 

utveckling i norra Sverige. I samma anda som förslag till nationell biblioteksstrategi söker skriva 

fram det blir biblioteken demokratifrämjare genom att etablera och fungera som sociala 

mötesplatser. 

 

 

Visioner för bibliotek 

 

Förslag till nationell biblioteksstrategi Demokratins skattkammare (Kungliga biblioteket, 2019) 

tillhandahåller en återspegling av det allmänna biblioteksväsendets lagstadgade uppdrag 

gentemot minoriteter. Strategin är en retoriskt driven text vilket kan väcka förväntan hos läsaren. 

I den beskrivs bibliotekens uppdrag att stärka och främja minoriteter som en dubbel utmaning 

med två sidor av samma mynt: minoriteten å ena sidan, majoriteten å den andra. 

 

Biblioteksverksamhet för, om, av, och med de nationella minoritetsgrupperna 

har minst två utgångspunkter. Dels handlar det om medier på minoritetsspråken 

och dels om majoritetens kunskap om minoriteterna. Biblioteken ska därför bidra 

till att synliggöra de nationella minoriteternas kulturer, identiteter och de nationella 

minoritetsspråken, i syfte att öka kunskapen och förståelsen hos allmänheten 

(ibid. 8). 

 

Översätter vi citatet till en formuleringskonst för denna undersökning skulle folkbibliotekens roll 

således vara att stötta och synliggöra samisk kultur, identitet och språk med syfte att stötta samer 

samt icke samer; det senare med motivet att ”öka kunskapen och förståelsen hos allmänheten”. 

I strategins hållning kan alltså en strategisk insats för en minoritet i samma gest vända sig till 

majoriteten. Jag kommer att återknyta till denna iakttagelse av förhållandet mellan majoritet 

och minoritet senare i undersökningen. 

 

Idén om ett allmänt biblioteksväsende i Sverige i början av förra seklet kan sammanfattas 

med orden folkbildning och tillgänglighet. Konceptet folkbibliotek inhämtades från USA av 

Valfrid Palmgren, Stockholm som omkring 1910-tal gjorde en transatlantisk studieresa och skrev 

en rapport som blev underlag till beslut i riksdagen om ett nationellt införande av folkbibliotek 

i hela landet. Vid samma tid skrev och spred Palmgren även en pamflett med titeln Biblioteket 

– en ljushärd (Lundgren, u.å.). 

 

Richard E. Rubin, bibliotekshistoriker, härleder de amerikanska folkbibliotekens uppdrag till 

upphovspersonernas goda intentioner. Dessa syftade till att stärka medborgares möjligheter 

till självbildning, öka läs- och skrivförmåga bland människor i socioekonomiskt utsatt ställning 
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samt främja en stark och välfungerande parlamentarisk demokrati (2004, 288). Framställning 

har ifrågasatts, skriver Rubin, och dess kritiker har fört fram andra tänkbara motiv till ett växande 

nätverk av gratis folkbibliotek: social kontroll, genom att assimilera invandrare och stävja fram-

växten av radikala idéer eller politiska nytänkare. En kritiker framför ett klassperspektiv med orden 

”public libraries then and today are run by elites and attended by a disproportionately large 

number of upper- and middle-class patrons” (ibid. 289). 

 

Jag vill med detta visa på att biblioteken inte är neutrala institutioner i ”allas” mening och 

att bibliotekens strävan efter neutralitet inför målgruppen ”alla” kan vara en svår utmaning 

– det finns flera perspektiv på och upplevelser av bibliotekets samhällsroll, av dess avsändare och 

de bakomliggande intentionerna. 

 

I vår tid tilldelas gärna biblioteken rollen som försvarare av det demokratiska samhället. 

Detta återspeglas inte minst i Demokratins skattkammare. Idén om folkbildning och tillgänglighet 

tycks ha sin klangbotten i ett nygammalt bibliotekspolitiskt intresse för hur bibliotek på olika sätt 

kan stärka och främja demokrati. Joacim Hansson, Biblioteks- och informationsvetenskap, 

Högskolan i Borås, skriver på uppdrag av Kulturrådet: ”Folkbibliotek har under andra halvan 

av 2010-talet inte bara varit föremål för politiskt intresse […]. Det är också en period när flera 

nationella initiativ som placerat folkbibliotekens verksamhet i centrum sjösatts på ett, sett 

sammantaget, omfattande sätt” (2019, 14). 

 

 

Lagrum 

 

Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska alla bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet 

verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning. De nationella minoriteterna och människor med annat modersmål än svenska 

anger bibliotekslagen som prioriterade målgrupper (§5). Biblioteken ska ägna dessa ”särskild 

uppmärksamhet”, bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken, 

andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska samt lättläst svenska. 

Den sjätte paragrafen stipulerar att ”folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade 

till användarnas behov” (SFS 2013:801). Begreppet tillgänglighet kan förklaras som en kvalitet 

i offentlig verksamhet som syftar till att erbjuda alla individer, oavsett bakgrund eller personliga 

förutsättningar, likvärdig tillgång till något. Tillgänglighet kan också förstås som ett tillstånd fritt 

från diskriminering. All offentligt finansierad verksamhet har att förhålla sig till Diskriminerings-

lagen (SFS 2008:567). Full tillgänglighet enligt lagen uppstår när diskriminerande faktorer 

undanröjts. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) innebär vidare 

att kommuner i samiska förvaltningsområden ska tillhandahålla samhällsservice på minoritetsspråk 

samt anta riktlinjer och mål för sitt minoritetspolitiska arbete. 
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Resultat 
 

 

I det följande studeras och analyseras transkriberade intervjuer, först utifrån undersökningens 

första frågeställning: hur drivs, förhandlas och uttrycks tre projekt med samisk inriktning 

av kommunala och regionala aktörer inom bibliotek i Västerbotten 2019? Därefter utifrån 

undersökningens andra frågeställning: hur kan dessa uttryck beskrivas och förstås diskursivt 

utifrån förhållandet majoritet och minoritet? Löptexten indelas i två empiriska avsnitt med 

tillhörande analys under rubrikerna Om uppdrag, politik och val av metoder och 

I förhållande till majoritet och minoritet. 

 

 

Om uppdrag, politik och val av metoder 

 

Chefen för Regionbiblioteket i Västerbotten kommer från en tjänst som skolledare och beskriver sin 

samiska kompetens som mindre omfattande. Respondenten representerar länet i det strategiska 

och långsiktiga samarbete kring regional kultur som pågår mellan Norrbotten, Västerbotten, 

Västernorrland och Jämtland Härjedalen. Norrlänen håller på att ta fram ett gemensamt positions-

papper. I det utgör inte biblioteksområdet ett eget spår men väl samer och samisk kultur. 

Regionbibliotekschefen tycker att det är viktigt att ”bibliotek ska se ut, och skapas utifrån, 

användarnas perspektiv”. Samtidigt får ett bibliotek heller inte verka utestängande. 

”Man måste ju också kunna erbjuda bredd”. Det låter som en dynamisk uppgift i mina öron. 

 

CD: Skulle man kunna uttrycka det här som en balansgång 

mellan det specifika och det allmänna? 

 

Regionbibliotekschef: Ja, exakt. 

 

CD: Är det den balansen vi pratar om? 

 

Regionbibliotekschef: Jamen det är ju det som är så svårt: bibliotek för alla 

– hur brett är inte det? 

 

Citatet exemplifierar hur mångsidigt uppdraget för det allmänna biblioteksväsendet kan uppfattas. 

Ett brett tillgängliggörande ska prägla verksamheten under tiden som behov hos särskilda 

målgrupper ska bekräftas och tillgodoses. Ett bibliotek som inte står i dialog med användarna 

blir ointressant, menar regionbibliotekschefen. Ett skräddarsytt bibliotek för särintressen 

blir inte heller relevant givet bibliotekens breda uppdrag och målgrupper:  

 

Sen kan det inte enbart vara det, för det kan ju hända att man [användarna] 

har perspektivet att ’vi vill bara ha böcker om syltning och saftning och brödbak. 
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För att det är det vi håller på med här’. Det funkar ju inte riktigt heller. 

Man måste också kunna erbjuda bredd. 

 

Regionbibliotekschefen talar utifrån sin tidigare yrkeserfarenhet som skolledare och menar 

att ”om man jämför med skolans värld så har biblioteksvärlden inte lika tydliga utvärderings-

verktyg, som man är van” och vidare: ”det finns inte ett systematiskt kvalitetsarbete på samma 

sätt”. Att utvärdera minoritetsarbete vid bibliotek beskriver respondenten närmast som en vagt 

definierad praktik med oklar metodik: ”Vissa saker är mer problematiska att tänka att man ska 

mäta kanske, och nå framgång kring, och där är det här arbetet med urfolket och minoriteten 

samer, det är ganska svårt att mäta: om man har lyckats eller inte”. 

 

Regionbibliotekschefen beskriver det politiska läget för frågor om minoriteten samer 

och folkbibliotek som ”gynnsamt”: […] det är svårt för en politiker att hävda att ’det här, 

det är inte en intressant fråga för oss’. Särskilt i en samisk förvaltningskommun, det går inte”. 

Respondenten upplever att minoriteternas rättigheter ”belyses ju väldigt tydligt i alla politiska 

dokument och ståndpunkter som tas fram, så att det är ju definitivt en fråga på bordet.” 

Respondenten menar vidare att insatser för minoriteter på bibliotek behöver anpassas efter 

demografiska mönster och utgå från var olika folkgrupper befinner sig geografiskt. 

Regionbiblioteket har i uppdrag att stödja en likvärdig tillgång till bibliotek i hela länet 

”trots de enormt olika förutsättningar som finns”. Citatet bör tolkas med vetskap om att 

Västerbotten uppvisar en spännvidd mellan kust och inland, inflyttnings- och utflyttningsorter, 

resursstarka och resurssvaga kommuner. 

 

Storuman är den fjällnära inlandskommun som under många år varit drivande i projekteringen av 

sydsamisk bokbuss till målgrupper inom Storuman Tärnaby samt, på senare tid, folkbibliotek inom 

V8 (nätverk för samarbete mellan folkbibliotek i inlandet). Vilka är de politiska förväntningarna på 

sydsamisk bokbuss? frågar jag biblioteks- och kulturansvarig. ”Inga alls. Det är bra att den finns, 

men vem ska betala?” Jag ställer frågan på nytt om det lokala folkbiblioteket varpå respondenten 

skrattar till och säger: ”Det är ett lagstadgat krav, så då måste vi ha ett bibliotek”. 

Det låter nästan pliktskyldigt? säger jag. 

 

Det är pliktskyldigt, ja. De som sitter i kultur-, fritids- och utbildningsnämnden, 

det är inte många som har varit till biblioteket över huvud taget. Det ingår som inte 

i ens naturliga livsstil, fast man sitter i en nämnd som ska förvalta det, och det beror 

ju på att man sitter där, för att man ska klara skolan. 

 

Biblioteks- och kulturansvarig berättar att man våren 2019 fattade beslut om vilka i nämnden 

som skulle vara med och ta fram Storumans biblioteksplan inför 2020. Vid tiden för vår intervju 

är det bara dagar sedan politiker för första gången deltog i processen. Detta hände på en måndag. 

Respondenten upplever att politikernas nyfunna intresse för biblioteksfrågor är resultatet av en 

idog lobbying från hennes sida. Jag frågar om det faktum att respondenten renderat folkbiblioteket 

externa medel om över 3 mkr kan ha stimulerat deras intresse? Fullt så cynisk är inte biblioteks- 

och kulturansvarig. Har de politiska förväntningarna förändrats över tid? frågar jag istället. 
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”Jag kan ju säga det då – de kom i måndags! [skratt]”. Jag resonerar att den upplevda bristen på 

politiskt intresse kan och bör relateras till bristande resurser, då empirin visar på ett samband 

mellan tillförseln av externa medel och en skjuts och nytändning i det kommunala 

bibliotekspolitiska engagemanget. 

 

Samisk samordnare får också frågan ifall kommunpolitikerna har eller har haft några särskilda 

förväntningar på sydsamisk bokbuss? ”Nä, jag tror att de har tagit den för given bara, varit glad 

att den funnits” och vidare ”det förutsätter jag, för den avlastar ju dem”. Respondenten menar att 

bokbussen bekräftat inför medborgarna att politikerna fullföljt sitt uppdrag om ett erbjuda bibliotek 

för alla. Samordnaren beskriver ekonomiska villkor: 

 

[…] politiskt känns det ju som att det bara är ’spara, spara, spara’ och ’nej, det går inte’ 

och… då att det är ju jättetråkigt. Ställer man då åldringsvård, mot bibliotek, och mot 

barnomsorg, då ligger ju bibliotek och kulturen sämre till inom en kommun; och det 

behöver man ju bara gå ut, och prata utåt, så tycker alla det. 

 

Empirin beskriver ett brett biblioteksuppdrag som ska utföras jämlikt i länet och ibland drabbas 

av tuffa prioriteringar. Det kommunalpolitiska intresset för biblioteksfrågor kan vara lågt. 

 

Bibliotekskonsulent med inriktning mot läsfrämjande och litteratur vid Regionbiblioteket 

i Västerbotten, tecknar sin bild av det kulturpolitiska sammanhanget för samiska frågor 

inom bibliotek just nu: Sametinget, kulturminister Amanda Lind och förslag till nationell 

biblioteksstrategi, som ingen ännu inte vet vad den kommer att leda till. ”Men det som 

är roligt just nu är att det finns en tydlig vändning, en tydlig kraft och tydligt kunskap 

och framåtrörelse… och det skrivs in i alla dokument kan man säga”. Denna upplevelse av 

tidsandan bekräftas av regionbibliotekschefen som menar att ”det är ett gynnsamt läge att föra 

dialog med kommunpolitiker, det är väldigt svårt för en politiker idag att säga ’nä, det där skiter 

jag i’”. Är den politiska andan är att lyssna in minoriteter, frågar jagd. ”Ja, det är åtminstone 

politiskt korrekt att agera så. […] Om det finns en verklig önskan, det kan nog variera”. 

 

Tillbaka till Bibliotekskonsulenten. Den 9 september 2019 deltog respondenten ett så kallat 

Rundabords-samtal med Kulturrådet. Det syftade till att fördjupa myndighetens kunskap om 

utgivning och spridning av samisk litteratur apropå ett regeringsuppdrag från 2017 att se över 

förhållandena för de nationella minoritetsspråken (Kulturrådet, u.å.b). 

Bibliotekskonsulenten vittnar: 

 

Det var ett stort missnöje bland de samer som var där, man fick för sjuttioåttonde gången 

säga ’det här behöver vi, det här behöver vi, det här behöver vi’. Och så satt de och 

antecknade från Kulturrådet och det blir en rapport. [Låtsas vara mötets gäster] 

Men alltså vad händer? Det måste ju bli en reform nu! Det är ju nu, nu! 

[Låtsas vara Kulturrådets representanter] Lugn, lugn… [skratt] 

Så att… Det finns i alla fall bra minnesanteckningar. 
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Sammanfattningsvis beskriver respondenten att politisk vilja nog finns, men att avsaknaden 

av politiska beslut och tillräckliga resurser fördröjer utvecklingen av vidgade samiska möjligheter 

på biblioteksområdet. 

 

Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek söker man till genom ett standardiserat webbformulär. 

Projektledare vid Lycksele bibliotek förhåller sig professionellt till projektformen som sådan men 

finner också anledning att utmana och delvis frångå den. Syftet är att låta något annat ta plats i 

dess ställe, att öppna upp genomförandet av projektet för det oväntade. 

 

CD: Mallen för hur man brukar göra saker – var kommer den ifrån? 

 

Projektledaren: Ja, det är väl sådant man stött på genom [yrkes]livet. Hur projekt brukar 

vara. Sätta upp målsättningar. Och jag har gjort det också – för det kan vara bra att ha, 

en slags struktur för tanken – men att sedan trycka in allt som händer i den är kanske inte 

helt lätt? Man kanske får ha flera arbetssätt, och flera sätt att beskriva processerna också, 

beroende på till vem man talar. Det handlar också om att titta på det ur ett urfolks-

perspektiv, om att faktiskt våga släppa på de västerländska strukturerna för saker 

och att låta det hända från urfolkets håll. 

 

En av projektets utmaningar är att skapa hållbara samiska relationer och vinna samers förtroende. 

Projektledaren med kollegor har i inkluderande syfte valt öppenhet inför det okända eller oväntade. 

Själv kommer jag att tänka på filosof Jonna Bornemark, verksam vid Södertörns högskola. 

Hon skriver om samtidens uppskattning och prioritering av mätbar kunskap kontra det mer 

svårfångade icke-vetandet i Det omätbaras renässans. En uppgörelse med pedanternas 

världsherravälde (2018). Hon filosoferar att kunskap och vetande som kan mätas och kvantifieras 

värderas högre än det vetande som ter sig svårt att mäta eller inte låter sig mätas alls. Alla håller 

inte med Projektledaren om fördelarna med vald metod: ”Jag känner kanske lite att jag ibland 

måste gå i försvar och förklara för människor som är vana vid ett strukturerat, byråkratiskt sätt 

att jobba med projekt enligt en plan, att det går inte att jobba så. Vi måste försöka hitta vägar, 

och vara flexibla i det”. Det finns enligt projektledaren finns alltså en metodologisk diskussion om 

gängse kontra nyskapande arbetssätt. Uppgifterna är intressanta och pockar på fortsatt kritisk 

undersökning av bibliotekens praxis ur ett urfolksperspektiv. 

 

För att nå framgång i Regionbibliotek Västerbottens samverkan med nätverket V8 för folkbibliotek 

i kommuner i Västerbottens inland kring den fortsatta projekteringen av vad som kan ersätta 

sydsamisk bokbuss anlitas en beprövad metod. En extern konsult från Stockholm ska tillsättas 

under våren 2020 med uppdrag att skapa ett underlag för fortsatta samtal. Regionbibliotekschefen 

säger: ”Jag har absolut inte hunnit göra någon analys […] Det är därför vi behöver en utredare 

med bred kompetens”. Enligt uppgift har utredaren ”en väldigt hög samisk kompetens”.  

Sammanställningen av ett underlag genom en konsult med rätt kompetens är i respondentens 

mening en god och inkluderande väg framåt för det fortsatta samarbetet mellan regionbiblioteket 
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och nätverket V8: 

 

Jag har ingen färdig tanke runt det här och jag vill vara öppen för att man kan tänka brett. 

Jag är generellt rädd att vi hamnar i ’så här har det varit’ och då ska det vara på ett visst 

sätt. Jag är väldigt angelägen om att vi får en utredning som fångar in alla synpunkter från 

alla håll – synpunkter, åsikter och viljor är ju en jätteviktig bas. Sen, när det handlar om 

att någonting ska ta form, så är också finansieringen, på sikt, en viktig del. Finns inte den 

– då kan vi hålla på och göra hur många utredningar som helst. Men vi kan inte ta fram 

något utan att vara helt säkra på att det här är det som bäst tillgodoser syftet”. 

 

 

Analys 

 

Statsvetare Carol Bacchi menar att den kritiska analysens kärna är att göra djupgående 

reflektioner om bakomliggande antaganden i en given problemställning. Bacchis guide till 

djupgående reflektion kan närmast beskrivas som ett frågebatteri där analytikern själv besvarar 

frågorna om vad som utmålas som problemet i en given källa, och vilka tolkningar av problemet 

som görs (2009, xvii). Influerad av Bacchis What’s the problem represented to be? approach 

analyserar jag här det senaste citatet mer ingående och använder ordet ”problem”. Det är en lite 

överdriven tolkning av det lästa. Det lästa är heller inte policy, i ordets svenskspråkiga bemärkelse. 

Jag använder och redogör således för en teoretisk läsart i min tolkning av det lästa. 

 

Utmålade ”problem” kan vara hävdandet av förflutna händelser som hindrar förändring i nuet, 

bristande finansiering samt finansieringens avgörande roll för (och hot mot) den sammantagna 

problemställningen och dess lösning. Att skapa lösningar utan kunskap om vad som bäst 

tillgodoser syftet framställs som ett problem i citatet liksom bristande demokrati vid förfaranden 

som inte är nog inkluderande. Respondentens konkluderande tolkning av problemets kärna är 

frågan om långsiktig finansiering. Bakomliggande antaganden till dessa framställda problem lämnar 

jag till läsaren att reflektera vidare kring. 

 

Respondenter har beskrivit biblioteksområdets problem i detta avsnitt med stöd i de egna 

professionella erfarenheterna och förhållningssätten. Det framställs som utmanande inom 

biblioteksområdet att möta diversifierade målgrupper och deras behov samt utvärdera de 

stärkande och främjande insatser som görs för minoriteter. Det råder brist på resurser, 

kommunpolitiskt intresse och kännbara positiva effekter av någon mer verkställande nationell 

bibliotekspolitik. Tolkningen av biblioteken som till för ”alla” leder till slutsatsen att särintressen 

inte bör dominera bibliotekens utbud. Tolkningen av folkbibliotek i en ekonomisk trängd kommun 

är pliktskyldig laguppfyllelse. Vidare noterar jag två tolkningar av vägar till ökad samisk 

kompetens: genom samiska målgrupper respektive genom samiskt sakkunnig. 

 

 

En ”Bacchiansk” frågeställning är: hur är problemställningar diskursiva och kulturellt influerade 

representationer av problem? Tolkningen av det första problemet – särintressen bör inte dominera 
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ett biblioteksutbud, biblioteket är till för ”alla” – gör jag här till föremål för analys. Den etniskt 

svenska gruppen i Sverige är större än de samlade etniskt samiska grupperna. 

Ponera att definitionen av begreppet alla kan vara kulturellt influerad av svenska värderingar och 

synsätt på världen i större utsträckning än samiska. Det är ett rimligt antagande då det är allmänt 

känt att människor som kallar sig svenskar är i majoritet inom den mångkulturella nationen 

Sverige. En diskursiv kritisk tolkning av problemet med särintressen som ett hot mot bibliotekens 

allmängiltighet, blir då att dessa inte representeras av tillräckligt många personer. Problemet är 

inte särintressen som sådana utan fördelningen av uppmärksamhet och resurser till grupper av 

olika storlek. Bacchi menar att hennes analysmetod och det kritiska diskursiva förhållningssättet 

är nycklar till politisk förändring. För att åstadkomma det bör analysen leda till en fortsatt 

undersökning av hur fördelningsprinciper tolkas, upplevs och tas emot. 

 

 

I förhållande till majoritet och minoritet 

 

I det följande studeras och analyseras transkriberade intervjuer utifrån undersökningens andra 

frågeställning om hur det insamlade textmaterialet kan beskrivas och förstås diskursivt utifrån 

förhållandet majoritet – minoritet? Empirin beaktas genom Will Kymlickas reflektioner om 

mångkulturella nationer och Carol Bacchis tankar om tudelade uppställningar i offentlig policy. 

 

Under min intervju med projektledaren vid Lycksele bibliotek passar jag på att ställa frågan om 

vad ett bibliotek är och insinuerar en binär uppställning mellan majoritet och minoritet: 

  

CD: Är biblioteket en typisk svensk uppfinning? 

 

Projekledare: [tankepaus] Det är ju inte en samisk institution i alla fall. 

För vad är ett samiskt bibliotek? Det tycker jag är en ganska intressant fråga. 

 

Respondenten berättar vidare att samisk litteratur traditionellt är en muntlig kultur som traderats 

genom jojk, berättelser och språk. Projektledaren driver ett projekt som intar ett kritiskt 

förhållningssätt till den egna verksamheten med syfte att undersöka hur ett folkbibliotek kan 

arbeta med urfolksfrågan, och ifall det är en verksamhetsgren som särskiljer sig från övriga. 

Projektledaren menar att urfolk som varit utsatta för kolonisation kan känna skepsis inför bibliotek 

som samhällsinstitutioner av historiska skäl. Negativa erfarenheter bland minoriteter (alla slags) 

kan ge upphov till bristande tillit till offentligheten. Respondenten menar vidare att konstruktionen 

av en världsbild och hur man väljer att hantera berättelser, kunskap och information kan skilja sig 

åt mellan olika kulturer. Urfolk har inte samma struktur för det som ”det västerländska systemet”. 

Projektledaren delar med sig av sina erfarenheter om vilka sociala och kulturella effekter bristande 

samisk kompetens kan ha: 

 

Det är många som har upplevt att det finns knepigheter med biblioteket, när man kommer 

som same. Att man kanske jobbar på fel sätt? Med biblioteksrummet har man kanske tänkt 

så jättefint att nu vill vi göra något samiskt här, och man har kanske en samisk samling. 
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Och så kanske man sätter upp lite bilder eller olika attribut som kanske inte alls korre-

sponderar med hur det samiska samhället ser ut. Det kan bli en stereotypisering av saker. 

Som same kan man känna sig osynliggjord. Det kanske inte finns någon litteratur på mitt 

samiska språk, eller råder obalans i samlingen kring vad som finns, vilka historier som 

berättas. […] Vi har hittat på ett ord för det där: ”kolonial smörja” [skratt]. 

Det har blivit ett uttryck: står det kolonial smörja i samisk samling? 

 

Projektledaren definierar ”samisk samling” som tryckta material med mera om samisk kultur 

samt av författare eller upphovspersoner med samisk bakgrund, identitet, uttryck eller profil. 

Projektledaren menar att det under lång tid varit andra än samer som skrivit om samer och ställer 

sig frågan hur den typen av material ska hanteras inom biblioteken – gallras, eller hanteras på 

något annat sätt? ”Det som är genomgående i det här projektet är att vi inte ska sitta på vår 

rumpa på biblioteket och gissa, utan vi måste prata med målgruppen, det är det som är det 

absolut viktigaste”. ”Känner man sig sedd, i sin samiska identitet, när man kommer in i 

biblioteksrummet?” undrar projektledaren, ”känner man sig representerad?” 

 

Avsikten är att sätta samman en samisk referensgrupp. Projektledaren inser att ”det inte är säkert 

att folk är sugna på att vara med i en referensgrupp när biblioteket ropar”. ”Det är en stor 

utmaning att faktiskt förmedla och visa att vi inte är ute efter att sno åt oss lite kunskap för att se 

snälla och goda ut. För det är upplevelsen för många – att nu ska vi sitta i den där gruppen igen, 

nu ska vi det, nu ska vi det… Det är en utmaning. Att lyckas förmedla att vi vill mer än framstå 

som goda”. Resultaten av projektet kommer att spridas vidare till kollegorna i nätverket V8. 

Responsen har varit ”vad skönt att någon tar tag i det” Projektledaren säger: ”Det som jag har 

upplevt från bibliotekariernas håll är att det finns en rädsla. Hur ska vi göra det här? Vågar vi? 

Tänk om man gör fel?” Respondenten beskriver att sociala relationer mellan biblioteksanställda och 

samiska målgrupper har stor betydelse: ”Om det finns någon som jobbar på biblioteket som har 

någon kontakt inom det samiska, då blir det genast lättare”. Bristen på relationer och kontakter 

mellan anställda och målgrupp försvårar arbetet: ”uppdraget blir ett dåligt samvete”. 

 

I flera av intervjuerna kommer vi att tala om rum. Om hur rum och rumsligheter skapas och intas 

av människor på sociala och kulturella plan. Biblioteks- och kulturansvarig i Storumans kommun 

delger mig minnet av sin första tur med sydsamisk bokbuss. Turlistan anpassades delvis efter 

låntagare och besökare som efterfrågat ett stopp hos just dem. Det hände att en bybo dök upp 

på skoter och hade förberett smörgåsar. Mottagandet beskrivs som varmt. ”Det var ju som 

höjdpunkten för veckan litegrann. Just den här glädjen i att mötas och att träffas”. I en personlig 

reflektion tecknar respondenten en bild av sydsamisk bokbuss som ett rum fritt från rasism: 

 

Jag upplever att… Den samiska identiteten. Den är inte stark. Alltså man har lärt sig 

att det inte är bra att vara same. Det finns några här i Storuman, Stensele och Gunnarn 

som har minoritetsspråk i skolan, men det är många som… har förträngt bort det. 

Och då tror jag att en sådan här buss, som liksom står för någonting, alltså normen är 

sydsamisk, de andra är gäster – men alla är lika välkomna. Det stärker också mig som 
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kanske inte går ut och säger ’jag är same’. Men jag kan gå dit och vara same. […] 

Normen är samisk. Det mesta som du har i den är samiskt. 

 

Vi diskuterar varför samisk samling på det stationära folkbiblioteket, enligt biblioteks- och 

kulturansvarig, har färre låntagare och utlån än sydsamisk bokbuss? ”Här [på folkbiblioteket] 

måste man gå över en tröskel. Just det här, att själv vara normen, och inte vara besökare. 

Det är där jag ser den här bussen som, den är normen, för mig som same”. Respondenten 

beskriver hur sydsamisk bokbuss kan ingjuta i användarna en känsla av att ingå i ett större 

sammanhang och vara inkluderad: ”Du får låna böcker, du får träffa människor som kan prata 

böcker, du får se någon liten föreställning ibland, du får ta en kopp kaffe, alltså – du är ju med!” 

 

Samisk samordnare exemplifierar upplevelsen av att bibliotek i det allmännas ägo har en icke 

samisk avsändare. Den kommunala folkbiblioteksfilialen i Tärnaby beskriver respondenten som 

”inte samisk, på samma vis [som sydsamisk bokbuss]. Det är mera allmänt, är det ju.” Vi kommer 

att tala om geografiska avstånd kontra geografisk närhet apropå en återkommande idé inom 

biblioteksområdet att göra Samernas bibliotek i Jokkmokk till nationellt samiskt bibliotek och en 

resurs för hela landet? Respondenten väljer samiskt museum Ájtte i Jokkmokk som exempel och 

säger: ”Fråga Tärna-samer om de känner att det är deras museum?” och vidare, ”jag tror att det 

skulle vara svårt att de skulle känna att ett bibliotek i Jokkmokk var ’deras’. Det blir för stora 

avstånd.” Jag insinuerar att det kan vara svårt att ”äga sammanhang på distans” varpå samisk 

samordnare svarar: ”Nä, och man far ju till Umeå. Man far ju inte till Jokkmokk, lika. Alltså det blir 

ju som på ett annat vis. Hur går färdvägarna?” Sydsamisk bokbuss har alltså uppfyllt två kriterier 

som attraherat målgruppen: den har varit geografiskt nära och samisk. 

 

Bibliotekskonsulenten tror att ökad medvetenhet bland biblioteksanställda leder till bättre 

bemötande och därmed ökad bekvämlighet bland samiska besökare till sjukhusbibliotek. 

Samiska författarbesök är en bra metod: ”Ja, alltså de [samiska författarna] levandegör ju hela 

frågan med [sina] erfarenheter och framställningar”. Respondenten delar med sig av en anekdot 

kring ett författarbesök med konstnär och skådespelerska Maj-Doris Rimpi, känd från filmen 

Sameblod i rollen som den åldrade Christina: ”Jag skulle egentligen vara moderator men Maj-Doris 

sa ’nä, nä, det här klarar jag själv, jag behöver inte ha någon som frågar mig någonting’. Hon gav 

hela sin livsberättelse. Och sådana personer som hon, som kan berätta; det är ovärderligt”.  

 

Bibliotekskonsulenten ser hur samtida samiska konstnärer och kulturaktörer visar prov på mod och 

aktivism; att konst och kultur är samiska politiska krafter. Respondenten ser en fara att vila i det: 

 

Jag tror att kulturen och de samiska konstnärerna går före. I och med att de har så stor 

genomslagskraft så tydliggör de problematiken […] Kulturen driver hela frågan, inte 

egentligen politiken på samma sätt. En stark existentiell fråga, en rättighetsfråga. 

Aktivismen har ju funnits länge [lyfter bildkonstnär Anders Sunna som exempel och 

fortsätter:] Uttryck som också kan verka skrämmande… men jag bejakar allt det där. 

Staten är så väldigt stark. Sen vet jag inte var det här tar vägen: ny regering - ett 
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ointresse? Det skulle kunna bli en backlash. Detta är inte säkrat bara för att man 

pratar just nu om de här frågorna. Det finns ingen säkerhet i det alls egentligen. 

 

Bibliotekskonsulenten motiverar samarbetet med ett antal samiska parter i planeringen och 

genomförandet av kompetensutvecklande aktiviteter för anställda vid länets tre sjukhusbibliotek. 

Det handlar delvis om en medvetenhet om en postkolonial situation. ”För att få en ökad närvaro 

måste man ju samarbeta med de samiska organisationerna. Man kan ju inte göra det här utan 

dem, det blir ju väldigt konstigt och fel, då återgår man ju nästan till det här koloniala sättet att 

jobba med samiska frågor utan att ha en aning om vad man jobbar med”. Bibliotekskonsulentens 

val av metod följer logiken att insatser för minoriteter bäst informeras av dess företrädare. 

 

Sydsamisk bokbuss bör tolkas som en i hög grad tillgängliggörande metod. Som metod betraktat 

bidrar sydsamisk bokbuss till verksamhetsutveckling av folkbiblioteket i Storuman genom att 

komprimera och förhöja social samvaro. Samisk samordnare berättar att den fungerat som 

en social mötesplats. Ordet ”mötesplats” förekommer relativt ofta i vårt samtal; det är så 

respondenten föredrar att beskriva den i funktion. Jag väljer att lägga en viss vikt vid det 

då samisk kompetens är utmärkande för den tjänst respondenten innehar. Samisk samordnare 

berättar att verksamheten haft ”en enormt stor betydelse” för sina användare. ”Så det är en 

sorg för många. Att den försvinner.” Bussen tycks husera samtalets gemenskap och samisk kultur. 

Respondenten säger: 

 

Dels är det ju en mötesplats för många. Men sen: att du kan låna böcker där, fika, 

se teater, delta i evenemang, smågrejer som personalen haft med sig […]. Vi är ju 

på de här samiska samhällena och de här samiska områdena, spridda och ganska 

ensamma var och en. Men på det viset - att hitta på olika saker, även evenemang 

- då har man ju en mötesplats. Det var ju bara i höstas att [sydsamisk bokbuss med 

personal] var här i Tärnaby. Och så bjöd de på torr-kött och kaffe. Man möts och lånar 

böcker. Sen satt man och fikade inne på biblioteket och samtalade med varandra. 

Så det är ju mycket det.  

 

 

Analys 

 

Bacchi menar att offentliga debatter eller framställningar av samhällets mer problematiska 

angelägenheter gärna centreras kring en dikotomi eller binär relation mellan två parter. En 

dikotomi är A i förhållande till icke A, vilket innebär att vad som placeras på den ena sidan om 

en fiktiv gränsdragning inte finns på den andra. Bacchi menar vidare att dikotomier inom policy 

implicerar en hierarki, där A betraktas som mer värdefull, viktig och priviligierad än icke A (2009, 

7). Hierarkin baseras på implicita normer om ’det andra’ (ibid. 184). Dikotomier förenklar 

komplexa relationer, skriver Bacchi, och präglar vår förståelse av världen (ibid. 7). Hon ställer 

en ledande fråga till sin läsare: ”How does the aphorism ’likes should be treated alike’ represent 

the ’problem’ of inequality?” (ibid. 199). 
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Jämlikhet inför något som genomförs enligt logiken ’alla får samma erbjudande’ eller 

’erbjudandet är till för alla’ riskerar att åsidosätta kompensatoriska åtgärder för till exempel en 

minoritet. Problemet med jämlikhet, för att tala med Bacchi, skulle kunna bestå i kulturellt rotade 

föreställningar om att vi faktiskt inte är jämlika och således hyser ett slags passiv eller tandlös 

politisk strävan att uppnå jämlika tillstånd. Detta kan leda till skenbart jämställande insatser som 

inte åstadkommer mer än att initiativet framstår som välmenande. De empiriska resultaten visar 

på en medvetenhet bland respondenterna om välmenandets vansklighet. Respondenterna 

reflekterar över sociala, kulturella och politiska risker med välmenande attityder och 

förhållningssätt och försöker förekomma att deras professionella utövning uppfattas så. 

 

Välmenande är på många sätt Demokratins skattkammare, en text som syftar till att inspirera 

människor inom bibliotek till inget mindre än stordåd. (För detta har strategin mött en del kritik, 

av utrymmesskäl kommenteras det dock inte närmare). Ett citat som presenterats tidigare 

i undersökningen och som handlar om bibliotekens uppdrag mot urfolket samer kommer i det 

följande att närläsas och analyseras kritiskt och diskursivt med stöd av Bacchi. Citatet lyder: 

”Dels handlar det om medier på minoritetsspråken och dels om majoritetens kunskap om 

minoriteterna. Biblioteken ska därför bidra till att synliggöra de nationella minoriteternas kulturer, 

identiteter och de nationella minoritetsspråken, i syfte att öka kunskapen och förståelsen hos 

allmänheten” (2019, 8). 

 

Vad är problemet med majoritetens kunskap om samer? Varför förs majoritetens behov på tal 

i en text som handlar om stöd till ett urfolk och en minoritet? Det är i det outtalade, det outsagda, 

som svaren på dessa kritiska frågor återfinns. Svar som enligt Bacchi friläggs genom metoden 

att nysta (nesting) det vill säga genom härledning av bakomliggande faktorer. Lösningen på det 

framställda problemet är ’ökad samisk kunskap bland majoriteten’. Problemet skulle då vara att 

’majoriteten lider brist på samisk kunskap’. Denna information har genom redaktionella val 

placerats i en text som handlar om särskilda insatser för minoriteten, alltså den grupp som inte 

berörs av problemet i första hand men som en kreativ läsare kanske kan föreställa sig drabbas 

i sekundär mening av omvärldens bristande kunskaper. 

 

I texten impliceras därmed minoriteten ge upphov till och vara lösning på majoritetens problem 

på en och samma gång. Som bibliotekspolicy betraktat menar jag att strategins retorik formar ett 

diskursivt uttryck för majoritetens dominanta ställning i förhållande till minoriteten. En bokstavlig 

tolkning av citatet skulle kunna rättfärdiga en omfördelning av öronmärkta resurser till insatser för 

minoriteten samer, till stöd för kunskapshöjande insatser bland bredare målgrupper. Policy kan 

missbrukas, eller användas i ett motsatt strategiskt syfte. Jag exemplifierar härmed vikten av 

ett kritiskt analytiskt förhållningssätt för att motverka det. 

 

Will Kymlicka försvarar gruppdifferentierade rättigheter inom mångkulturella nationer när han 

menar att en samhällelig kultur, ett folks kultur, ger individer möjlighet att göra meningsfulla val. 

Tillgången till en samhällelig kultur ger individer en chans att överblicka meningsfulla alternativ och 

se till ett utbud av valmöjligheter, för att i frihet och efter eget huvud utforma sina liv (1998, 93-
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94). Han menar att i en liberal rättviseteori har gruppdifferentierade åtgärder ”en legitim roll 

att spela” (ibid. 94) och filosoferar att utvecklingen av en rättviseteori bör betrakta människors 

tillgång till den egna kulturen som något de verkligen önskar och vill ha. ”Att överge sin kultur 

är visserligen möjligt, men ses bäst som ett avstående från något man rimligen har rätt till. 

Detta är inte en tes om gränserna för det mänskligt möjliga, utan om rimliga förväntningar”, 

skriver han (ibid. 97). Kopplingarna mellan människa, språk och kultur är starka skriver Kymlicka 

vidare (ibid. 99). ”En del människor förefaller trivas bäst med att leva ett sant kosmopolitiskt liv, 

där de rör sig fritt mellan olika samhälleliga kulturer. Andra har svårt att finna den kulturella 

meningen i sin egen kultur. Men de flesta människor har mestadels en djup bindning till sin egen 

kultur” (ibid. 101). 

 

Denna föreställningsvärld ger att allmänna bibliotek som syftar till att verka under en stark 

samhällelig legitimitet i en mångkulturell nation som Sverige, kan stärka sin relevans genom 

att aktivt verka till stöd för gruppdifferentierade rättigheter. En inverkan som de tre projekt 

som granskats i denna undersökning eftersträvat, sökt öka eller ringa in. Somliga resultat av 

undersökningen har framkommit i samband med intervju men strax efter det att inspelningen 

stängts av. Dessa kan därför inte behandlas här eller återges på annat sätt än i en generell analys 

av vad som skulle kunna vara intressant att som Biblioteks- och informationsvetenskaplig forskare 

studera vidare. Subjektets betydelse för professionell utövning inom bibliotek med syfte att stötta 

och främja minoriteter är ett intressant fenomen. I spänningsfältet mellan majoritet och minoritet 

blir det personliga politiskt och det politiska personligt, för att parafrasera en paroll från 1970-talet. 

Vilken etnisk och kulturell utgångspunkt som ligger till grund för ett görande eller tänkande inom 

bibliotek kommer att prägla utgången av det sagda, tänkta och gjorda. Särskilt i Sverige, menar 

historiker Ann-Lill Ledman (2012, 29) har vi en tendens att förlägga koloniala aspekter till det 

förflutna; till och med ifråga om samiska spörsmål. Flera respondenter ger uttryck för en vilja till 

samiska perspektiv, att lyssna till levande samiska röster som talar i egen sak, upplåta allmänt och 

offentligt utrymme till att skapa brett välkomnande och samiska rum samt ser potentialen 

i samiska rum som frizoner från svenskhet som norm och rasism. 
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Sammanfattande diskussion 
 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet i Sverige har ett lagstadgat uppdrag att stödja 

och främja minoritetsspråken och tillgången till litteratur och kultur på minoritetsspråk. 

Då de flesta som tillhör urfolket samer i Sverige idag inte längre behärskar det egna språket 

är kultur- och programaktiviteter vid bibliotek lika gärna om samisk kultur på svenska. Detta har 

tidigare forskning visat (Mikaelsson 2017). Hur bibliotekens uppdrag gentemot urfolket samer 

kommer till uttryck i Västerbotten 2019 har studerats diskursivt och kritiskt analytisk med stöd av 

postkolonial teori. Undersökningen har betraktat Sverige genom filosof Will Kymlicka (1998) och 

funnit en mångkulturell nation. Undersökningen har analyserat transkriberade intervjuer med 

fem professionellt verksamma inom biblioteksområdet samt ett aktuellt förslag till nationell 

biblioteksstrategi, Demokratins skattkammare (Kungliga Biblioteket 2019). Dessa texter har 

analyserats som policy och som förslag till lösningar på samhälleliga problem med hjälp av 

statsvetare Carol Bacchis What’s the problem represented to be? approach (2009). 

 

Empirin framställer en intressant dikotomi av vad jag väljer att kalla icke-vetande kontra vetande. 

Å ena sidan har en respondent gett uttryck för det oplanerade eller okända som får spelutrymme 

när vald metod släpper på tyglarna; å andra sidan har en respondent strävat efter säker vetskap 

genom en mer kontrollerad och beprövad metod, den att anlita en expert eller sakkunnig. 

Dessa olika kunskapssyner bär spår av kulturell och etnisk prägel. Genom empiri och uppgift från 

respondent har undersökningen i viss utsträckning kommit att beröra hur ett urfolksperspektiv 

opponerar på den kunskapssyn som i Sverige sällan ges ett etniskt epitet: den västerländska 

och svenska kunskapssynen. Undersökningen har visat att fördjupad insikt och kunskap om 

komplexiteten i uppdraget friläggs genom analys och kan tolkas och politiseras genom en ökad 

kännedom om förutsättningar och villkor för olika folkgrupper inom en mångkulturell nation. 

 

Den utbredda uppfattningen bland respondenter har varit att det politiska intresset för 

minoritetsarbete vid bibliotek har varit svalt. Biblioteksnära visioner och förslaget till nationell 

biblioteksstrategi talar om uppgifter och möjligheter för bibliotek som i verkligheten inte balanseras 

av tillräckliga resurser. Undersökningen har visat att projektmedel och stöd till samiska 

förvaltningsområden periodvis kan öka bibliotekens kapacitet i frågan. Undersökningen har visat 

på en mångfald av metoder i de tre studerade fallen. Respondenter har genom sina utsagor gett 

exempel på skiftande tillvägagångssätt att nå samma mål. Brist på kontinuerliga och långsiktiga 

satsningar med samisk inriktning vid bibliotek gör att arbetet med att stärka samisk kompetens 

och kunskap bland anställda, liksom arbetet att stärka och främja utbud och service gentemot 

samiska såväl som svenska målgrupper, skyndar långsamt. I Västerbotten sker insatser sporadiskt. 

Undersökningens resultat har visat på en viss personbundenhet i hur en satsning planeras och 

genomförs samt betydelsen av sociala relationer mellan biblioteksanställda och –aktörer, samt 

målgrupper. Detta styrks av Joakim Hanssons rapport för Kulturrådet om bibliotek i glesbygd 

(Hansson 2019). Undersökningen har funnit en mångfald av tolkningar av det samiska 

biblioteksuppdragets problemställningar bland respondenterna. Dessa bottnar i respondenters 

professionella kompetenser, kunskaper och erfarenheter emedan resultaten också påvisar 
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betydelsen av subjektet för tolkningar av en given diskurs. Det postkoloniala landskapets topografi 

kan skapa osäkerhet bland yrkesverksamma inom bibliotek i Västerbotten. Undersökningen har 

visat på ett mått av självreflektion bland respondenter kring förhållandet mellan majoritet och 

minoritet samt upplevelser av subjektspositioner inom dessa grupper. Undersökningen har lyft 

fram och gett exempel på hur det samiska minoritetsuppdraget drivs och kommer till uttryck 

bland aktörer inom biblioteksområdet i Västerbotten 2019. 

 

Till vägs ände kommer forskning aldrig och det kan sägas gälla även för det område som här 

studerats. På sikt kan fortsatta studier bidra till en vidareutveckling av minoritetsarbete vid 

bibliotek och därtill informera annat biblioteksarbete. Jag vill avsluta undersökningen med några 

ord från filosof Jonna Bornemark (2018). Hon skriver om mötet mellan två subjekt som en 

spelplats för icke-vetande. Jag vill gärna tro att något föds just där: 

 

Vi vet […] aldrig hur framtiden kommer att bli. Vi kan ha våra aningar och planera 

för framtiden, men till syvende och sist vet vi aldrig vad som komma skall. Men inte 

heller kan vi bara ignorera denna kunskapsgräns, den är en central del av oss själva 

– vi måste fortsätta planera trots, och i relation till, detta icke-vetande. På liknande 

sätt breder icke-vetandets horisonter ut sig när vi ser in i en annan persons ögon. 

Om vi funderar över vad det innebär att se och söka förstå en annan människa eller 

annan levande varelse inser vi att vi ofta ser väldigt lite av vad den andre är, 

tänker eller erfar (ibid. 35). 
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Käll- och litteraturförteckning 
 

 

Intervjuer 

 

Biblioteks- och kulturansvarig, Storumans kommun. 2019. Intervju den 29 oktober i Storuman. 

 

Samisk samordnare, Storumans kommun. 2019. Intervju den 30 oktober i Tärnaby. 

 

Regionbibliotekschef, Regionbiblioteket i Västerbotten, Region Västerbotten. 2019. 

Intervju den 7 november i Umeå. 

 

Bibliotekskonsulent med inriktning läs- och litteraturfrämjande, Regionbiblioteket i Västerbotten, 

Region Västerbotten. 2019. Intervju den 27 november i Umeå. 

 

Projektledare, Lycksele bibliotek. 2019. Intervju den 27 november i Umeå. 

 

Samtliga ljudupptagningar är i författarens ägo. 
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Författarens tack 

 

Tack till respondenterna, för visat förtroende. 

Tack till Daniel – för hur vi läser och lever tillsammans. 

  



	 	 		32 

Bilaga 1 
 

 

Underlag till intervju med biblioteks- och kulturansvarig, samisk samordnare 

samt regionbibliotekschef. 

 

 

1, Med dina egna ord: vad är sydsamisk bokbuss?  

• Vad gör den, hur fungerar den, vilka är dess målgrupper? 

• Vilka syften tjänar den? 

 

2, Erbjuder sydsamisk bokbuss kulturupplevelser och kulturprogram? 

Om ja, motivera? 

 

3, Kan du komma på några styrkor och/eller svagheter i verksamheten, 

som du själv reflekterat över? 

 

4, Har du någon gång stött på kritik av sydsamisk bokbuss? 

• Om ja, vilken slags kritik? 

• Med vilka argument bemöttes den? 

 

5, Med utgångspunkt i dina egna och professionella erfarenheter, 

vilka politiska förväntningar upplever du finns på 

• Sydsamisk bokbuss? 

• Folkbibliotek i allmänhet? 

• Har de politiska förväntningarna förändrats med tiden? 

 

Sist men inte minst, har du några tankar eller personliga reflektioner 

som du skulle vilja dela med dig av i det här sammanhanget? 

 

Tack för din tid och ditt engagemang! 
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Bilaga 2 
 

 

Underlag till intervju med bibliotekskonsulent och projektledare. 

 

1, Berätta gärna mer om projektet: 

• Vad är din roll i projektet? 

• Hur finansieras projektet? 

• Vilka andra partners är med? 

• Kan du säga något om hur projektet är organiserat? 

• Berätta gärna om projektets början – var kommer iden ifrån? 

• Var är ni nu i projektet?  

 

2, Vad är du mest nöjd med vad gäller projektarbetet? 

 

3, Har det varit några saker som har diskuterats lite extra mycket 

inom projektet? Kan du säga mer om detta? 

 

4, Har ni diskuterat möjlig utvärdering av projektet? 

Hur har dessa diskussioner sett ut? 

 

5, Vad hoppas du att detta arbete ska resultera i?  

 

6, Upplever du att projektet har satt några spår? 

 

Sist men inte minst, har du några tankar eller personliga reflektioner 

som du skulle vilja dela med dig av i det här sammanhanget? 

 

Tack för din tid och ditt engagemang! 

 

 


