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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker hur lagen om minoriteter och minoritetsspråk, samt skrivningen i 

den nya bibliotekslagen från 2014, om att de nationella minoriteterna är särskilt prioriterade 

på biblioteken, har påverkat arbetet gentemot samer i samiska förvaltningsområden. För att ta 

reda på detta har jag tittat på och analyserat biblioteksplaner från samiska förvaltningsområ-

den Jag har även genomfört fem kvalitativa intervjuer med bibliotekarier som arbetar på folk-

bibliotek i samiska förvaltningsområden. Analysen av biblioteksplanerna visade att i många 

fall var planerna inaktuella och kom till före den nya bibliotekslagen där nationella minorite-

ter framhålls som prioriterad grupp. Genom att enbart tolka biblioteksplanerna kan man dra 

den slutsats att bibliotekslagens innehåll inte påverkat folkbiblioteken i förvaltningsområdena 

i någon större utsträckning. Det faktum att de undersökta kommunerna var förvaltningsområ-

den för samiska verkar ha haft större inverkan på bibliotekens arbete. Av intervjuerna fram-

kom det att biblioteken i samiska förvaltningsområden kommit olika långt i sitt arbete gente-

mot samer. Det som tydligt framkommer av både intervjuerna och källmaterialet är att den po-

litik svenska staten fört gentemot den samiska befolkningen historiskt påverkar den samiska 

gruppen än idag; med många samer som inte kan samiska och därmed inte kan ta del av skrift-

ligt material på samiska. Detta har försvårat arbetet på biblioteken då man ser ett lågt intresse 

för de material man har på samiska. Det som däremot fungerat bra på biblioteken är annan 

form av kulturförmedling till samer, såsom författarbesök, sagostunder och teatrar med sa-

miskt tema som skett på biblioteken. Detta visar på att det finns ett behov hos den samiska be-

folkningen av kultur förmedlat av folkbiblioteken.   
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1 Inledning 

 
 

”Ordet” 

”Viska mot klippan 

i ett gömsle lyssnar någon 

Tar emot ordet 

för det vidare 

och fullbordar det” 

– Paulus Utsi, ur diktsamlingen Giela Giela 1975 (författarens kursivering) 

 

1.1 Bakgrund 
Intresset för frågan om folkbibliotekens arbete för den samiska minoriteten, kom ur att jag un-

der ett praktiktillfälle på ett skolbibliotek i Umeå, mötte en ung samekille som hade väldiga 

svårigheter att hitta litteratur av samer och om samer.  Då jag själv har samiskt ursprung, 

väcktes min nyfikenhet om hur det faktiskt ser ut när det gäller synliggörandet av samisk litte-

ratur och kultur på folkbiblioteken. Samerna är Sveriges ursprungsbefolkning, med egen kul-

tur och eget språk. Sättet Sverige som land agerat gentemot sin ursprungsbefolkning har vari-

erat genom tiderna. Mycket av agerandet från staten gentemot samerna präglats av assimile-

ring, att den samiska kulturen skulle uppgå i den svenska och försvinna (Hyltenstam & Stroud 

1991 s. 116). Den svenska självbilden bygger mycket på att Sverige är ett homogent land; för 

att denna självbild ska vara sann finns inte plats för olikheter. Detta innebar för samerna att 

språk, religion och kultur inte fick uttryckas och att fortsatta uttryck för den samiska kulturen 

bestraffades. Samer tvångskristnades och samernas heliga platser förstördes. De samer som 

utövade sin religion fick spöstraff och nåjdernas trummor brändes (Samiskt informationscent-

rum 2014a, s. 59). Samiska barn togs från hemmen och sattes på så kallade nomadskolor där 

de fick lära sig kristendom och läsning; barnen förbjöds i nomadskolorna att tala sitt moders-

mål (Wilbur 2014, s. 6).  

I modern tid förändrades den officiella hållningen från svenska staten gentemot samerna. Sve-

rige ratificerade år 2000 EUs ramkonvention om skydd för nationella minoriteter samt Euro-

peiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. I och med ratificeringen av dessa erkände 

Sverige fem nationella minoriteter och minoritetsspråk. Dessa minoriteter och minoritetsspråk 

fick särskilt skydd i enlighet med konventionerna. Det var också år 2000 som Sverige fick en 

ny minoritetsspråkslag där särskilda förvaltningsområden för tre av de nationella minoritets-
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språken utpekades (SFS: 1175, 1176). I förvaltningsområdena har personer som tillhör de nat-

ionella minoriteterna rätt till myndighetskontakt, äldre- och barnomsorg på sitt språk. Denna 

lag utökades 2010 och fler kommuner blev utsedda till förvaltningsområden (SFS 2009:724). 

Även i bibliotekslagen har den nya hållningen gentemot de nationella minoriteterna fått ge-

nomslag. Det går nu att läsa i den att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nat-

ionella minoriteterna genom att bland annat erbjuda litteratur på minoritetsspråken (SFS 

2013:801).  

I denna uppsats ska jag redogöra för hur dessa lagar har påverkat det faktiska arbetet på 

biblioteken i samiska förvaltningsområden. Sedan tidigare har studier genomförts för att se 

hur lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk påverkat bibliotekets arbete. Profes-

sor Joacim Hansson från Linnéuniversitetet genomförde en stor enkätstudie i samarbete med 

Svensk Biblioteksförening, där samtliga kommun- och regionbibliotek i Sverige tillfrågades 

om sitt arbete för de nationella minoriteterna (Ahlryd, Vigur & Hansson 2011). Den studien 

genomfördes i nära anslutning till lagens införande 2010 och berörde samtliga nationella mi-

noriteter. Det är nu några år sedan lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde 

i kraft, bibliotekslagen har även sedan Svensk Biblioteksförenings och Hanssons studie för-

ändrats och de nationella minoriteterna beskrivs nu som en prioriterad grupp på biblioteken. 

En förnyad studie angående de nationella minoriteternas plats på biblioteket är därför rele-

vant, även om min studie inte tittar på samtliga nationella minoriteter utan fokuserar på den 

samiska minoriteten.  

1.2 Syfte  
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka om, och i så fall hur den nya biblio-

tekslagen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, haft någon inverkan på det 

praktiska arbetet gentemot samer på folkbibliotek i samiska förvaltningsområden.  

Syftet kommer att undersökas genom en innehållsanalys av de lokala biblioteksplanerna från 

de samiska förvaltningsområdena, samt genom intervjuer med bibliotekarier som arbetar på 

folkbibliotek i samiska förvaltningsområden.  
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1.3 Frågeställningar 
Min frågeställning kan med det huvudsakliga syftet i fokus formuleras så här: 

På vilket sätt har biblioteken i de samiska förvaltningsområdena gjort särskilda insatser för att 

uppmärksamma eller synliggöra den samiska befolkningen och deras informations- och kul-

turbehov? 

– Genom ökat inköp av samiska medier till biblioteken? 

– Genom riktad verksamhet till samer? 

 

1.4 Avgränsningar och problem 
I denna undersökning behandlas samernas position på folkbibliotek i samiska förvaltningsom-

råden. Lokala biblioteksplaner från förvaltningsområdena undersöks genom analys av inne-

hållet i dessa Arbetet på fem av biblioteken analyseras djupare genom intervjuer med bibliote-

karier. Då denna uppsats fokuserar på arbetet för samerna på folkbiblioteken, omfattas de öv-

riga nationella minoriteternas situation inte av studien.  

Användandet av källor som kommer från samiska organisationer är medvetet. Dessa källor 

kan ge ett värdefullt inifrånperspektiv på samernas situation i Sverige. Som författare är jag 

medveten om att dessa källor kan ha en subjektivt vinklad syn på ämnet. Dessa källor behand-

las därför med försiktighet.  

1.5 Disposition 
I kapitel 2 redogörs för de teoretiska utgångspunkterna jag har i min uppsats, där gör jag även 

en översiktlig redovisning över svensk samepolitik. I kapitel 3 presenteras nutida lagstiftning 

för samer och samiska språk i Sverige. I kapitel 3 redogörs även för tidigare forskning om mi-

noriteters utrymme på folkbiblioteket. I kapitel 4 beskrivs metod och källmaterial som använts 

i min undersökning. I Kapitel 5 redovisas resultat och analys av min undersökning. I Kapitel 6 

sammanfattar jag resultaten av min undersökning i en slutdiskussion.  
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2 Samepolitik i Sverige 

 

2.1 Minoritetspolitisk teori 
Det finns ett flertal olika minoritetspolitiska teorier, i denna uppsats har jag valt att fokusera 

på socialantropologen Thomas Hylland Eriksens och filosofen Will Kymlickas teorier angå-

ende minoriteter och minoritetsrättigheter. Anledningen till att jag valt att fokusera på just 

dessa teorier är att de ger en förklaring till hur minoriteters rättigheter påverkas av majoritets-

samhällen. Genom att lägga dessa teorier som ett raster över svenska förhållanden går det att 

förklara hur samernas rättigheter påverkats av den svenska statens minoritetspolitik gentemot 

dem. Rättigheter som inte bara rör rätten till marker och rätt att leva av traditionella närings-

former utan även rättigheter till kultur och språk. Dessa teorier förklarar också väl varför det 

är viktigt att minoriteter som samerna behöver särskilda rättigheter i offentliga samhällsin-

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

Den norske socialantropologen Thomas Hylland Eriksen har i boken Etnicitet och national-

ism, utifrån ett socialantropologiskt synsätt beskrivit minoriteters plats i majoritetssamhället 

(Hylland Eriksen 1993 s. 152). Han menar att begreppen majoritet kontra minoritet är relativa 

och relationella. Med det menas att grupper som ses som minoritet i en del av en stat kan vara 

majoritet i en annan del av samma stat (ibid. s. 152). En grupp som tidigare varit majoritet i 

sitt område kan således omvandlas till en minoritet om deras område omsluts av ett större 

övergripande statssystem (ibid. s. 152). Den inneslutna gruppens egna traditionella gränser 

består dock oftast trots att nya statsgränser dras (ibid. s. 152). Detta är vad som hände samerna 

när statsgränserna drogs upp mellan det som idag är Sverige, Norge, Finland och Ryssland; 

samernas syn på sitt land Sapmi som korsar dessa nationsgränser har bestått.  

Hylland Eriksen menar vidare att minoriteternas kultur och etnicitet i nationalstater, ses av 

majoriteten som ett problem då de avviker från vad som ses som den ideala ordningen. Detta 

problem måste av majoriteten hanteras på något sätt (Hylland Eriksen 1993, s. 153). 

 Historiskt sett menar Hylland Eriksen att majoritetssamhället hanterat minoriteter på fem sätt: 

Tvångsförflyttning och folkmord som är de mest hänsynslösa sätten att göra sig av med mino-

riteter. Majoriteten kan också tvinga minoriteten att bli assimilerade in i majoritetssamhället, 

detta genom att förbjuda kulturuttryck och språkanvändning. Ett annat sätt att hantera en mi-

noritet har varit att segregera den från det övriga majoritetssamhället. Ett sista sätt för majori-

tetssamhället att handskas med en kulturell eller etnisk minoritet är att man beslutar sig för att 
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anta en multikulturalistisk politik och ideologi. Detta sätt att se på minoriteter kontra majori-

tet, 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 anses att likabehandling av minoriteter inte ger jäm-

likhet. En av dem som hävdar detta är filosofen Will Kymlicka. Denne menar att för att mino-

riteter ska uppnå jämlikhet i ett multikulturellt samhälle, så måste det finnas universella rättig-

heter 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 kon-

flikter som uppstår mellan minoriteter och majoriteter. Konfliktområden Kymlicka speciellt 

hänvisar till som inte löses en med likabehandlingsteori är: rätt för minoriteter att använda sitt 

språk, rätt till markanvändning samt rätt att utöva kulturella traditioner (ibid. s. 4). Så länge 

som dessa gruppbundna rättigheter inte tillgodoses för minoriteter menar Kymlicka att etno-

kulturella konflikter kommer fortgå och förvärras (ibid. s. 5). 

Hylland Eriksen menar att en minoritet som har förmåga att uttrycka sin kultur i skrift har 

större chans att överleva än en minoritet som förblir illitterat. Att göra sin kultur till ett före-

mål genom böcker och andra skrifter ger minoriteter en starkare ställning gentemot majori-

tetssamhället (Hylland Eriksen 1993, s. 160).  Enligt Hylland Eriksen så pågår just nu en kult-

urrevitalisering bland minoriteter som en följd av moderniseringsprocessen som världen har 

gått och går igenom (ibid. s. 160). Detta innebär att den unga generationen, vars far-och mor-

föräldrar med en självklarhet levde enligt sina kulturella traditioner, och vars föräldrar som en 

följd av assimileringspåtryckningar från majoritetssamhället lämnade det traditionella bakom 

sig och blev moderna, nu med kraft och stark vilja återerövrar och återupplivar traditioner och 

sedvänjor (ibid. s. 161). 

2.2 Svensk samepolitik- en översikt 
Jag ska i detta avsnitt redogöra för hur svensk samepolitik sett ut. Resonemanget kring 

svenska statens behandling av samerna är väsentligt för denna uppsats. Detta då denna be-

handling och politik har betydelse för hur samernas ställning i svenska samhället inklusive på 

biblioteken ser ut även idag. Då svensk samepolitik har en lång och komplicerad historia är 

det svårt att göra den rättvisa i denna uppsats omfattning. Jag har därför valt att koncentrera 

mig på den politik som fördes under 1800-talet fram till lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråks tillblivelse år 2000.   
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En viktig förförståelse att ha med sig är, att trots att den samiska befolkningen har blivit upp-

delad i fyra nationer, så har den samiska befolkningen fortsatt att se sig själva som ett folk, 

med gemensam kultur och språk samt gemensamma politiska och ekonomiska mål (Rättsfon-

den 1981, s. 11). 

Svensk politik gentemot samer har präglats av de samhällstrender som fanns vid olika tid-

punkter i samhällsutvecklingen. Några huvudlinjer går att följa; under 1800-talet valde staten 

att föra en assimileringspolitik när det gällde samerna. Samernas kultur skulle uppgå i den 

svenska och så småningom försvinna helt och hållet. Under början av 1900-talet som prägla-

des av rasbiologiska idéer om samer ville staten segregera samerna från den övriga befolk-

ningen. Efter andra världskriget förändrades mycket i synen på minoriteter och samer och se-

dan dess har allt mer av politiken gått i en multikulturalistisk riktning (Hyltenstam & Stroud 

1991, s. 119).  

2.2.2 1800-talet: Assimilering och en försvinnande kultur 
Under 1800-talet skedde mycket i svensk politik gentemot samerna. Då man tidigare respekte-

rat samernas äganderätt av marker så löstes det upp mer och mer då det sågs som ett hinder 

för statens nyttjande av naturtillgångarna (Mörkenstam 2013, s. 244). 1886 kom den första 

renbeteslagen till stånd i Sverige som reglerade vilka marker renskötande samer fick nyttja i 

renskötseln (Samiskt informationscentrum 2014a, s. 32). Lagen hade dock som huvudsyfte att 

reglera relationen mellan bofasta svenskar och renskötande samer. Detta då de båda grupperna 

hade framfört klagomål om varandra (Mörkenstam 2013, s. 245). Lagen innebar även en sär-

skiljning inom den samiska gruppen, då man i lagens mening var ”same” enbart om man be-

drev renskötsel. Många i den samiska befolkningen hade aldrig bedrivit renskötsel som hu-

vudsysselsättning, och många samer hade tvingats sluta med renskötsel på grund av statens 

kolonisationspolitik på samiska områden. Alla dessa individer uteslöts ur definition som 

same; således begränsades den samiska gruppen från en etnisk grupp till en yrkeskategori 

(Hyltenstam & Stroud 1991, s. 116).  I slutet av 1800-talet byggde svenska staten även upp 

lappväsendet, en administrativ inrättning som skulle hantera allt som hade med samerna att 

göra. Inte bara renskötseln administrerades av lappväsendet utan även skolgången samt be-

skattningen och fattigvården av samer (Mörkenstam 2013, s. 245).  

Under 1800-talet härskade övertygelsen att den samiska kulturen skulle gå under då den kom i 

kontakt med den man kallade överlägsna svenska kulturen (Mörkenstam 2013, s. 245). Denna 

syn på samekulturen som underlägsen innebar att man till förmån för jordbruket kunde ta 
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marker från samerna som tidigare nyttjats inom renskötseln (Samiskt informationscentrum 

2014a, s. 14). Då allt fler röster höjdes mot sättet samerna behandlades, bestämde riksdagen 

1841 att stoppa utdelningen av samernas marker till jordbruket. Staten köpte upp markområ-

den till samerna och skapade den administrativa odlingsgränsen, väster om denna gräns skulle 

renskötsel bedrivas (Samiskt informationscentrum 2014a, s. 14).  

2.2.3 1900-1944: Rasbiologi och segregeringspolitik 
Under början av 1900-talet växte idéer om rasbiologi fram i Sverige. De nomadiserande sa-

merna sågs som en lägre stående ras i jämförelse med den svenska rasen. Rasbiologerna me-

nade att samerna var födda med vissa egenskaper som gjorde dem underlägsna. På grund av 

dessa egenskaper skulle samerna aldrig kunna leva som vanliga ”civiliserade” människor. Sa-

merna skulle bli tiggare om de slutade med renskötseln då man menade att de inte kunde ägna 

sig åt något annat. 

 I politiken fick denna syn på samerna genomslag bland annat genom lagen om nomadskolan 

som kom 1913. I lagen beskrevs hur samiska barn skulle undervisas på ett sätt som inte gjorde 

dem civiliserade. Ämnen barnen fick läsa var få och hölls på en låg nivå (Samiskt informat-

ionscentrum 2014a, s. 15). I nomadskolorna bestraffades barnen om de använde det samiska 

språket, även under raster; denna bestämmelse om användandet av samiska på nomadskolor 

gällde ända till 1956 (Samiskt informationscentrum 2014a, s. 16).  

2.2.4 1945- Multikulturalism och samisk organisering 
Efter andra världskriget fick rasbiologi och raspolitik allt mindre plats på den politiska arenan. 

Det faktum att samerna inte längre sågs som en lägre stående ras av staten och samhället änd-

rade dock inte den svenska samepolitiken på något drastiskt sätt. Renskötselns markutnytt-

jande sågs fortfarande som ett hinder för statens nyttjande av naturresurser i samma områden 

(Solbakk 2004, s. 188). Under 1960 och 70-talet skedde en dock en förändring, och en svensk 

invandrar- och minoritetspolitik började formeras; denna politik innebar att hela den samiska 

gruppen, inte bara den renskötande fick ta del av särlagstiftningen riktad till samer (Hylten-

stam & Stroud 1991, s. 119). Samerna fick också under 70-talet särställning i Sverige som ur-

sprungsbefolkning (ibid. s. 119).  

Samerna började även organisera sig själva i tiden efter andra världskriget och landsomfat-

tande samiska organisationer bildades (Solbakk 2004, s. 189). Det var efter påtryckningar av 

just en sådan organisation, SSR- Svenska samernas riksförbund, som staten genomförde sa-
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merättsutredningen 1989 (ibid. s. 189). Få av de förslag som lades fram i utredningen förverk-

ligades men förslaget om att inrätta ett sameting blev verklighet 1993 (ibid. s. 190). Den sa-

miska skolpolitiken utvecklades också under denna tid och sedan 1981 finns det en sameskol-

styrelse, som bland annat ska se till att främja det samiska språket på sameskolorna samt se 

till så att det finns läromedel på samiska (ibid. s. 196).  

Den svenska politiken mot minoriteter och däribland samerna utvecklades ytterligare, när 

Sverige år 2000 ratificerade Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter 

och den Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. I och med ratificeringen av 

dessa erkände Sverige fem nationella minoriteter däribland samerna. Det var också år 2000 

som lagen om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar kom. 

Det är alltså under de senaste 40-50 åren som samer i Sverige fått särskilda rättigheter som 

minoritet och urfolk. Den långvariga politiken med ambitioner av både assimilering och seg-

regering av samer har dock satt djupa spår. Det märks särskilt när det gäller de samiska språ-

ken i Sverige då flertalet av dem är utrotningshotade (SOU 2006:19, s. 89). Att många indivi-

der inom den samiska befolkningen saknar ett samiskt språk, påverkar naturligtvis biblio-

tekens tillgång på samisk litteratur, då det finns få författare som skriver på samiska, men 

även utlån av media på samiska blir begränsad på grund av få läsare (SOU 2006:19, s. 114). 

Detta i sin tur påverkar bibliotekens förmåga att uppfylla det krav som ställs i bibliotekslagen 

att biblioteken ska erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken, däribland litteratur på 

samiska (SFS 2013:801).  
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3 Samer och samiska språk i nutida lagstiftning 

 

3.1 Inledning 
I detta kapitel görs en presentation av de lagstiftningar som jag i syftet beskrev att jag ville 

undersöka folkbibliotekens följsamhet till. Det är viktigt att förstå vad lagstiftningen innehål-

ler för att utvärdera om folkbiblioteken som undersöks i uppsatsen följer den. Jag beskriver 

även i detta kapitel de olika samiska språken som finns i Sverige. Detta för att förståelse för 

dessa språks villkor ger insikt i varför tillgång till medier och annan kultur på de olika sa-

miska språken ser ut som de gör, vilket har betydelse för i vilken mån folkbiblioteken kan er-

bjuda litteratur och annan media på samiska språk. I slutet av kapitlet beskrivs tidigare forsk-

ning som finns kring minoriteternas ställning på biblioteket som jag kan koppla till mitt eget 

syfte; då denna forskning behandlar lagstiftningars inverkan på folkbibliotekens arbete gente-

mot minoritetsgrupper. 

3.2 Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
När den första lagen om minoritetsspråk kom år 2000 bestod den egentligen av två lagar, för 

den samiska minoriteten kallades den: Lag om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyn-

digheter och domstolar (SFS 1999:1175).  

Lagen innebar att enskilda personer hade rätten att använda samiska i sina kontakter med för-

valtningsmyndigheter och domstolar. Den enskilde hade också rätt att få svar på samiska an-

tingen skriftligen eller muntligt från förvaltningsmyndigheter och domstolar. Med förvalt-

ningsmyndigheter menades kommunala, statliga, regionala och lokala myndigheter belägna 

inom ett geografiskt avgränsat förvaltningsområde (SFS 1999:1175). I lagen angavs förvalt-

ningsområdena vara Arjeplogs kommun, Gällivare kommun, Jokkmokks kommun samt Ki-

runa kommun (SFS 1999:1175). I dessa kommuner skulle även äldreomsorg samt barnomsorg 

erbjudas på samiska.  År 2010 ersattes denna lag. Den nya lagen kallades: Lag om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724). I denna lag tillkom 13 nya samiska förvalt-

ningsområden1. Under åren 2010-2011 ansökte två kommuner frivilligt att bli samiska förvalt-

ningsområden och dessa var Dorotea kommun och Krokoms kommun.  

I denna lag tillkom det beskrivning om vilka de nationella minoriteterna i Sverige är.  Det 

blev även tydligare vilken skyldighet det allmänna har för att främja de nationella minorite-

                                                           
1 Dessa kommuner var Arvidsjaur, Berg, Härjedalen, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Umeå, Vil-

helmina, Åre, Älvdalen samt Östersund.  
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terna och deras språk. De nationella minoriteterna ska enligt lagen ges möjligheter att: ”be-

hålla och utveckla sin kultur i Sverige.”(SFS 2009:724, s. 1). Barns möjligheter att utveckla 

sin kulturella identitet och språkanvändning framhålls som särskilt viktigt.  

Det blev även tydligare i denna lag vilket ansvar förvaltningsmyndigheter i förvaltningsområ-

den har gentemot nationella minoriteter i deras områden. Nationella minoriteter ska i dessa 

förvaltningsområden tillfrågas och ges inflytande i frågor som rör dem (SFS 2009:724, s. 1). 

Som i föregångaren till denna lag beskrivs rätten till domstols- och myndighetskontakt på mi-

noritetsspråk samt rätt till barn- och äldreomsorg på minoritetsspråken.  

I lagen beskrivs människors rätt att använda samiska i kontakten med myndigheter och dom-

stolar, samt rätten att få barn- och äldreomsorg på samiska. Det är med denna skrivning lätt att 

tro att samiskan är ett sammanhängande språk, när faktum är att i Sverige talas det flera olika 

samiska språk. Det är en stor nackdel med lagen att den inte tar hänsyn till detta då de olika 

samiska språken skiljer sig sina villkor för att synas och leva. En tydligare distinktion mellan 

de olika språkvarianterna kanske skulle innebära en starkare ställning för de mindre samiska 

språken, speciellt i förvaltningsområden där större och mindre samiska språk ska samsas om 

resurser och utrymme, inte minst på biblioteken i de kommunerna. I nästa delkapitel görs en 

beskrivning av de samiska språken i Sverige och dess respektive ställning och villkor.  

3.3 Samiska språk i Sverige 
För majoriteten av svenskar är det kanske otydligt att ”samiska” inte är ett helt sammanhäng-

ande språk utan flera olika språk. Totalt i det samiska området som sträcker sig från Norge i 

väster till Kolahalvön i Ryssland i öster så talas det nio olika samiska språk (Samiskt inform-

ationscentrum 2014b). I Sverige talas fem samiska språk; nordsamiska, lulesamiska, pitesa-

miska, umesamiska samt sydsamiska. Skillnaderna mellan dessa språk vad gäller ordförråd 

och grammatik är stora och det kan vara svårt för personer från olika språkområden att förstå 

varandra på respektive samiskt språk (SOU 2006:19, s. 89). I språkområden som ligger nära 

varandra är dock förståelsen mellan språken större (ibid. s. 89).  

Sametinget (2014) beskriver att språkbytesprocessen mellan svenska och samiska är långt 

framskriden, och att samiska blivit ett språk som främst talas i hemmet. Denna utveckling är 

en följd av det sätt samer historiskt behandlats i Sverige där deras kultur och språk fått vika 

undan för majoritetssamhällets (Hyltenstam & Stroud 1991, s. 152). Att man kan tala samiska 

innebär dock inte alltid att man kan läsa och skriva samiska (SOU 2006:19, s. 63). Detta inne-



 
 
 

15 
 

bär svårigheter för dessa individer att ta del av det skriftliga kulturarvet som finns; det begrän-

sar dessutom möjligheterna för dessa personer att föra språket vidare till nästa generation då 

man inte har alla språkverktyg med sig (SOU 2006:19, s. 63). Samtidigt noteras nu en skift-

ning där dagens samiska föräldrar anser det viktigt att deras barn får lära sig språket (Same-

tinget 2103, s. 10). Av de personer som lär sig ett samiskt språk idag är de få som haft med sig 

språket hemifrån (Sametinget 2013, s. 10).  

3.3.1 Talat språk 
Då det inte egentligen finns någon aktuell eller säker kunskap om hur stora de olika samiska 

språken är i Sverige, är det svårt att ge några exakta siffror över hur många talare de respek-

tive språken har (Sametinget 2013, s. 12). Med talare avses personer som kan följa ett samtal 

på samiska (SOU 2006:19, s. 90). Av de uppskattningar som finns går det att se att nordsamis-

kan med uppskattningsvis 5000-6000 talare i Sverige är det största av de samiska språken i 

Sverige (Samiskt informationscentrum 2014b). Lulesamiskan är nordsamiskans närmsta släkt-

ning, och i områden där språken möts är det svårt att dra en skarp gräns mellan dem (SOU 

2006:19, s. 91). Lulesamiskan uppskattas ha ca 800 talare i Sverige men då det inte finns 

några säkra uppgifter kring detta är siffrorna mycket osäkra (SOU 2006:19, s. 91). Pitesamis-

kan eller Arjeplogsamiskan som den också kallas har uppskattningsvis 30 talare idag (Wilbur 

2014, s. 6). Umesamiskan, är en variant av det sydsamiska språket och har idag ca 20 talare i 

Sverige. Sydsamiskan i sin tur har ca 500 talare i Sverige (Sametinget 2013, s. 12).  

3.3.2 Skrivet språk 
Vad gäller det skriftliga språket finns det få, eller så saknas det helt och hållet ordböcker och 

ortografier för de olika samiska språken (Sametinget 2013, s. 34). Att dessa språkverktyg i 

vissa fall saknas påverkar naturligtvis tillgängligheten av litteratur på samiska språk. Arbetet 

med att ta fram ortografier för de olika samiska språken pågår och har pågått under lång tid. 

1976 godkändes en sydsamisk ortografi av den samiska språknämnden. 1978 godkände same-

konferensen ett gemensamt nordsamiskt skriftspråk (SOU 2006:19, s. 96). 1983 godkände sa-

miska språknämnden en ortografi för lulesamiska. För pitesamiskan och umesamiskan finns 

ännu inga officiella ortografier; dessa språk använder modifierade versioner av de existerande 

ortografierna på lulesamiska respektive sydsamiska (Samiskt informationscentrum 2014b).  

De flesta böcker på samiska ges ut i Norge och är på nordsamiska (Sametinget 2013, s. 36). 

De böcker som ges ut på samiska i Sverige är även dessa till största delen på nordsamiska 

(ibid. s. 36). För vissa samiska språkvarieteter sker ingen utgivning av litteratur på språket 
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som i fallet med pitesamiska och umesamiska (ibid. s. 36 ). På folkbibliotek i samiska förvalt-

ningsområden där dessa språk finns innebär det en nästan omöjlig utmaning när det gäller att 

tillhandahålla litteratur och synliggöra dessa språk på biblioteket. 

3.4 Folkbibliotekets uppdrag och bibliotekslagen 
Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner ha ett kommunalt folkbibliotek (SFS 2013:801).  I 

UNESCOs/IFLAs (2014) folkbiblioteksmanifest från 1994 säger man att folkbiblioteket som 

ett lokalt kunskapscentrum är en av grundförutsättningarna för kulturell utveckling, både för 

individer och för olika grupper inom ett samhälle (IFLA 2014, s. 1). Enligt folkbiblioteksma-

nifestet ska folkbiblioteket göra all slags kunskap lätt tillgänglig för besökare och användare 

(ibid. s. 1). Vidare menar man i manifestet att särskilda tjänster ska erbjudas till olika grupper 

som av olika anledningar inte kan nyttja bibliotekets vanliga utbud, detta inkluderar språkliga 

minoriteter (ibid. s. 1). Folkbibliotek menar manifestet ska anpassas till lokala behov och lo-

kala samarbeten med till exempel olika användargrupper ska sökas (ibid. s. 3). Tankarna och 

idealen i detta manifest återspeglas i vår egen svenska bibliotekslag. I bibliotekslagen står det 

bland annat att det allmänna biblioteksväsendet ska främja kulturell verksamhet samt bidra till 

kunskapsförmedling (SFS 2013:801). Folkbiblioteken är kommunernas ansvar och i lagen be-

skrivs det att dessa bibliotek ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas be-

hov (SFS 2013:801). 

3.4.1 Nationella minoriteter i bibliotekslagen 
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). Denna lag kom till innan 

Sverige fick sina lagar om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Då den nya biblioteks-

lagen trädde i kraft 1/1 2014 hade skrivningen om minoriteter ändrats, och detta kan ses som 

en spegling av den nya minoritetspolitik Sverige anammat. I den nya bibliotekslagen står det 

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

ionella minoriteterna bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetssprå-

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

noriteterna har en särställning i Sverige (Prop. 2012/13:147, s. 19). Vidare står det också att 

folkbiblioteken ska främja barn- och ungdomars språkutveckling och erbjuda litteratur utifrån 

barnens behov och förutsättningar (SFS 2013:801).  Dessa skrivningar sammantaget lägger 

stort ansvar på folkbiblioteken som informations- och kulturförmedlare till de nationella mi-

noriteterna. Regeringen beskriver i propositionen som ledde fram till den nya bibliotekslagen, 
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att en fungerande biblioteksverksamhet för de nationella minoriteterna där deras språk lyfts 

fram är viktig (Prop. 2012/13:147, s. 19).  

3.4.2 Biblioteksplaner i bibliotekslagen 
I bibliotekslagen beskrivs kort att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin 

verksamhet på biblioteksområdet (SFS 2013: 801). Närmare hur en sådan plan ska utformas 

eller vad som ska finnas med i den beskrivs inte i lagtexten. I propositionen (2012/13:147)  

som föregick lagen, ges inte heller några större riktlinjer för hur en biblioteksplan ska se ut. 

Det står dock att biblioteksplaner inte nödvändigtvis kommer se likadana ut eftersom biblio-

teksverksamheter ser olika ut i kommunerna runt om i landet (Prop2012/13:147, s. 21). Pro-

positionen beskriver att en biblioteksplan kan utgå från de förutsättningar som finns i de en-

skilda kommunerna, exempelvis att det finns befolkning i kommunen som talar annat moders-

mål än svenska (Prop2012/13:147, s. 21). Kungliga biblioteket har i sin skrift Biblioteksplan 

2.0 (2014a, s. 5) gjort en sammanställning om vad en biblioteksplan är och vad den kan inne-

hålla. En biblioteksplan ska innefatta hela kommunens biblioteksverksamhet. Även de förvalt-

ningar och områden som berörs av kommunens biblioteksverksamhet ska tas med i en biblio-

teksplan. Biblioteksplanen ska ge besked om biblioteksverksamhetens inriktning och omfatt-

ning, på ett sådant sätt att det är lätt för alla medborgare att påverka den (Kungliga biblioteket 

2014a, 5). En biblioteksplan ska också verka för att samarbete sker mellan bibliotek på statlig, 

kommunal och regional nivå (Kungliga biblioteket 2014a, 5).  Kungliga bibliotekets biblio-

teksstatistik från 2013 visade dock att 15 % av biblioteken i landet inte hade någon antagen 

biblioteksplan (Ranemo 2013b). Detta trots att det är ett krav som funnits sedan 2005 i den 

gamla bibliotekslagen och att kravet skärpts i den nya bibliotekslagen (Ranemo 2013b). I 

samma statistiska sammanställning hade 46 % av alla kommuner en biblioteksplan som inte 

längre var aktuell (Ranemo 2013a). Vad detta innebär rent faktiskt är att bibliotekslagen inte 

följs i till fullo i kommunerna. Med en inaktuell eller icke-existerande biblioteksplan så sak-

nas möjligheter för människor att påverka sitt bibliotek och dess inriktning, vilket är ett viktigt 

demokratiproblem. 

3.5 Minoriteterna på biblioteket- tidigare forskning 
Det finns mycket skrivet om nationella minoriteter och deras rättigheter. Det är dock proble-

matiskt att denna litteratur ofta sätter ihop de nationella minoriteterna till en utåt sett likartad 

grupp, som har liknande svårigheter och möjligheter i det svenska majoritetssamhället. De 

nationella minoriteterna är en mycket varierad grupp med olika villkor och behov. 
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Folkbibliotekens arbete för de nationella minoriteterna beskrevs i rapporten Biblioteken och 

de nationella minoriteterna -hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, torneda-

lingar, samer och sverigefinnar (Ahlryd, Vigur & Hansson 2011). Detta var ett projekt mellan 

Svensk Biblioteksförening och professor i biblioteks- och informationsvetenskap Joacim 

Hansson vid Linnéuniversitetet. Rapporten som utkom efter projektet redovisade en samman-

ställning av den enkät som skickats ut till Sveriges samtliga kommun-och regionbibliotek. 

Syftet med studien var att ge en överblick över folkbibliotekens arbete gentemot de nationella 

minoriteterna, samt att skapa ett diskussionsunderlag för bibliotekssektorn. I enkäten frågade 

man biblioteken om deras bestånd och förvärv av medier riktade till de nationella minorite-

terna, om biblioteken hade någon riktad verksamhet till de nationella minoriteterna utöver me-

dieanskaffning, samt om biblioteken hade något samarbete och i så fall hur mycket samarbete 

med specialbibliotek och organisationer som kunde kopplas till de nationella minoriteterna. 

Gällande bestånd och förvärv angav biblioteken att 5727 av de 118 550 medieenheterna som 

rörde de nationella minoriteterna var riktade till den samiska minoriteten. Angående riktad 

verksamhet svarade de flesta biblioteken att de inte alls bedrivit någon verksamhet för de nat-

ionella minoriteterna. Samma svar gällde frågor kring huruvida biblioteken hade något samar-

bete med olika aktörer i arbetet med nationella minoriteter. 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 för-

svinnande liten. I rapporten konstaterades det att lagstiftningen som ger de nationella minori-

teterna särställning i samhället inte syntes på biblioteken. Detta tolkades som ett uttryck för 

hur bibliotekens förutsättning i samhället ser ut, att bibliotekens verksamhet är ofta krasst 

ekonomiskt styrd. Detta arbetssätt menade man i rapporten innebar att tillgång till material på 

minoritetsspråk är starkt sammanknutet till efterfrågan på detta material. I den mån verksam-

het mot de nationella minoriteterna bedrevs, berodde det på att det fanns en större grupp av en 

minoritet i bibliotekets närområde. I rapporten pekades tre nyckelord ut för att öka de nation-

ella minoriteternas synlighet på biblioteken, dessa var: resurser, samordning och mod.  

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-
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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.  

Rapporten De nationella minoriteterna och kulturlivet från Statens kulturråd författad av Anja 

Paulin (2001), behandlade också frågan kring minoriteters utrymme, men denna gång behand-

lades hur de nationella minoriteterna skulle få mer utrymme i det svenska kulturlivet, inte bara 

på biblioteken. I rapporten konstaterades det att för att minoritetsspråken ska ges möjlighet att 

överleva, måste det finnas möjligheter för speciellt unga att få tillgång till språket. Rapporten 

beskrev att det måste till en ny syn på kulturens roll för minoriteters möjlighet till överlevnad 

och kulturell utveckling. I sin rapport pekade Kulturrådet ut betydelsen av tryckt material och 

litteratur för att bevara minoritetsgruppers kulturella uttryck. I rapporten fastställdes det att 

lönsamhet är en omöjlighet för bokförlag som ger ut samisk litteratur, då befolkningsunderla-

get som är målgruppen för dessa är litet. I rapporten menade man att samhälleligt stöd till 

dessa förlag är en nödvändighet. För att samiskan ska överleva konstaterade rapporten att det 

behövs böcker på samiska, något som är en tydlig bristvara. Man menade även att samiskt för-

fattarskap är något som behöver uppmuntras för att säkerställa framtida tillgång på litteratur 

på samiska. Rapporten konstaterade att biblioteken är den främsta distributionskanalen för lit-

teratur och tidskrifter på nationella minoritetsspråk.  

De två första studierna visar att biblioteken trots lagstiftning om nationella minoriteter inte har 

förändrat sitt arbete gentemot denna grupp. I den mån arbete på biblioteken gentemot nation-

ella minoriteter bedrevs berodde det på lokala förutsättningar; att det fanns stor population av 

en minoritetsgrupp i bibliotekens närområden. Lagarna i sig hade inte någon inverkan på 

bibliotekens arbete. Den sista studien pekade på att litteratur och författarskap för samer och 

om samer måste prioriteras, för att de samiska språk som talas i Sverige ska kunna överleva 

och utvecklas, något som studien konstaterade inte fanns. Bibliotekens roll som distributions-

kanal pekades ut som särskilt viktig. Dessa studier säger mig att det finns mycket kvar att göra 

både när det gäller bibliotekens följsamhet till lagstiftning och samhällets stöd till litteraturut-

givning av böcker på exempelvis samiska.  
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4 Metod 
 

4.1 Källmaterial 
För de inledande tre kapitlen har jag använt mig av offentligt tryck utgivet av staten, samt lit-

teratur och elektroniska källor som rör minoritetsfrågor i allmänhet men samiska frågor i syn-

nerhet. För kapitel 5 och 6 har jag använt mig av de biblioteksplaner som de kommuner som 

är samiska förvaltningsområden själva skrivit, samt det material som blev resultatet av mina 

intervjuer med bibliotekarier som arbetar i samiska förvaltningsområden.  

4.2 Metodval  
Den metod jag valde bestod egentligen av två olika datainsamlingstekniker. För det första så 

genomförde jag en innehållsanalys av de texter som är förvaltningsområdenas bibliotekspla-

ner. Innehållsanalys är ett tillvägagångssätt där man räknar eller mäter och identifierar förete-

elser i texter, utifrån ett specifikt forskningssyfte (Bergström & Boréus 2012, s. 50). För det 

andra genomförde jag kvalitativa intervjuer med bibliotekarier som arbetar på folkbibliotek i 

samiska förvaltningsområden. En kvalitativ intervju görs när fylliga och utförliga svar kring 

en fråga eftersöks (Bryman 2008, s. 413).  

Skälet till att jag valde dessa två datainsamlingsmetoder i min uppsats var att jag ville fånga 

en så stor del av bibliotekens verksamhet gentemot samer som möjligt. Genom att göra en in-

nehållsanalys av biblioteksplanerna, fick jag en övergripande bild av hur samernas ställning 

ser ut på folkbiblioteken i samiska förvaltningsområden. Att enbart göra en innehållsanalys av 

biblioteksplaner, ansåg jag inte vara tillräckligt för att svara på mina frågeställningar. Detta då 

biblioteksplaner kan ses som icke tillförlitliga. Kommunerna som är förvaltningsområden vill 

med stor sannolikhet lyfta fram det mest positiva i sina verksamheter. En biblioteksplan ska 

visa inriktningen på biblioteksverksamheten och det innebär att det kommunerna beskriver i 

sin biblioteksplan, kan visa mer på vilka ambitioner som finns för biblioteksverksamheten 

snarare än den verklighet som faktiskt finns. Av detta skäl ville jag intervjua bibliotekarier 

som arbetar på biblioteken. Detta då jag ansåg att jag kunde komma nära den faktiska verk-

samheten gentemot samer på biblioteken genom bibliotekariernas berättelser. Genom inter-

vjuerna ville jag försöka förstå och förmedla bibliotekariernas upplevelser av att arbeta för 

den samiska minoriteten. Jag har därför försökt arbeta induktivt, ett arbetssätt där ett fenomen 

studeras utan förutfattade meningar och mönster växer fram ur det material som fås fram ge-

nom exempelvis intervjuer (Bryman 2008, s. 28).  
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4.2.1 Etiska överväganden 
I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsveten-

skaplig forskning (2002) informerades intervjurespondenterna om: intervjuernas syfte, att de-

ras deltagande var frivilligt och att de hade rätt att avbryta intervjun närsomhelst. Samtliga in-

tervjuer spelades in efter att godkännande för det inhämtats från respondenterna. Responden-

terna informerades om att intervjumaterialet skulle förstöras efter uppsatsens färdigställande. 

Intervjurespondenterna informerades om att: intervjumaterialet endast skulle användas av för-

fattaren samt att deras medverkan och intervjusvar skulle anonymiseras i uppsatsen.  

Gällande biblioteksplanerna valde jag att inte avidentifiera de olika kommunerna i uppsatsen. 

Detta då det inte är enskilda personer som berörs utan det är offentliga styrdokument inom 

kommunorganisationerna. Biblioteksplanerna innehåller heller inga känsliga uppgifter om 

varken kommunerna själva eller enskilda individer.  

 4.2.2 Innehållsanalys av biblioteksplaner 
Alla tillgängliga biblioteksplaner från samiska förvaltningsområden analyserades. Biblioteks-

planerna hämtades från Kungliga bibliotekets blogg Biblioteksstatistik (2014b). Denna blogg 

är Kungliga bibliotekets samlade informationsplattform för all officiell biblioteksstatistik som 

Kungliga biblioteket hämtar in och sammanställer. Via denna bloggs länksammaställning 

kunde 13 biblioteksplaner inhämtas. I de sex fall biblioteksplaner saknades på bloggen, kon-

taktades de aktuella biblioteken via epost eller sociala medier med förfrågan om det fanns nå-

gon aktuell biblioteksplan i kommunen. Detta resulterade i att ytterligare två biblioteksplaner 

kunde hämtas in. I de resterande fyra kommunerna saknades biblioteksplan, eller så var bibli-

oteksplanen under uppbyggande. I en av dessa fyra kommuner fanns det en färdig biblioteks-

plan men den var inte godkänd av kommunfullmäktige ännu. För fem av biblioteksplanerna 

hade planens giltighetstid gått ut; i dessa fall kontrollerades det med den aktuella kommunen 

om någon nyare plan fanns. Detta resulterade i att en biblioteksplan med nyare giltighetstid 

hämtades in. Till slut hade 15 biblioteksplaner inhämtats för analys. För att analysera innehål-

let i biblioteksplanerna ställdes fyra frågor till texten, dessa frågor var:  

1. Nämns den samiska minoriteten i biblioteksplanen? 

2. Nämns någon riktad verksamhet till den samiska minoriteten i biblioteksplanen? 

3. Nämns de nationella minoriteterna i biblioteksplanen? 

4. Nämns minoriteter i biblioteksplanen? 
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Jag valde att analysera texterna även ur ett nationellt minoritetsperspektiv och ett minoritets-

perspektiv, detta då jag ville veta om bibliotekslagens skrivning om nationella minoriteter fått 

genomslag i bibliotekens verksamhet, även om samer inte specifikt nämndes i bibliotekspla-

nerna. Resultatet av innehållsanalysen sammanställdes och planerna kategoriserades i fem ka-

tegorier utifrån svaren på frågorna som ställdes, samt en kategori för kommuner som saknade 

biblioteksplaner. 

 

 Kategorierna som framkom var: 

1. Biblioteksplan nämner samer i texten 

2. Biblioteksplanen beskriver riktad verksamhet till samer i texten 

3. Biblioteksplanen nämner de nationella minoriteterna men inte samer specifikt 

4. Biblioteksplanen nämner minoriteter men inte samer specifikt i texten 

5.                   Biblioteksplanen nämner varken samer, nationella minoriteter, eller minoriteter 

6. Biblioteksplan saknas i kommunen 

 

Det problematiska med denna metod var att inte alla kommuner har en biblioteksplan. Inte 

alla biblioteksplaner var aktuella och i vissa fall var de så gamla, att lagen om nationella mi-

noriteter och minoritetsspråk inte fanns vid planens skapande och implementering, det samma 

gäller för den nya bibliotekslagen som kom 2014.  

Ett annat sätt att undersöka folkbibliotekens arbete för den samiska minoriteten samtliga för-

valtningsområden hade varit att skapa och skicka ut ett enklare frågeformulär, med frågor som 

rör bibliotekets arbete med samer. Jag föredrog dock denna beskrivna metod då en biblioteks-

plan är något som ska finnas i varje kommun och ska beskriva riktningen på biblioteksverk-

samheten. I samiska förvaltningsområden borde arbetet för den samiska minoriteten speglas i 

biblioteks-verksamheten då folkbiblioteket är kommunens ansvar. 

4.3 Metodbeskrivning intervjuer med bibliotekarier 
I detta avsnitt beskrivs den metod som användes vid intervjuerna med bibliotekarierna samt 

analysen av det intervjumaterial som insamlades. 
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4.3.1 Urval 
Efter att jag gjort innehållsanalysen av biblioteksplanerna och fått fram 6 kategorier av planer 

började jag med urval av intervjurespondenter. Respondenter från alla 6 kategorier kontakta-

des via epost eller telefon med en intervjuförfrågan. Denna typ av urval kallas för målinriktat 

urval. Ett målinriktat urval innebär att respondenter väljs ut då de är relevanta för de forsk-

ningsfrågor som ställts (Bryman 2008, s. 392). Med ett målinriktat urval eftersträvas också 

variation mellan respondenterna, så att de skiljer sig från varandra när det gäller vissa egen-

skaper inom den grupp man vill undersöka (Bryman 2008, s. 392). Jag ville ha en så bred bild 

som möjligt för hur arbetet på biblioteken såg ut. Därför valdes respondenter ut på bibliotek i 

följande kommuner; en kommun som beskrev stor verksamhet till den samiska befolkningen i 

sin biblioteksplan; två kommuner som enbart nämnde den samiska gruppen i sin biblioteks-

plan, en kommun där samer eller andra minoriteter inte nämndes alls i biblioteksplanen, samt 

en kommun som inte hade någon biblioteksplan alls. Sammanlagt blev det fem intervjuer, vil-

ket jag ansåg vara tillräckligt för att kunna besvara mitt syfte.  

 

4.3.3 Intervjustrategi och utformning av intervjuguide 
Det finns olika sätt att genomföra intervjuer på, men jag bestämde mig för att använda mig av 

en semistrukturerad intervjustrategi. Vid en semistrukturerad intervju används en mer gene-

rellt hållen intervjuguide.  Jag som intervjuar har möjlighet att ändra ordningsföljden på frå-

gorna och ställa olika följdfrågor utifrån respondentens svar (Bryman 2008, s. 654). Denna 

metod kändes mest passande för mitt syfte: att undersöka huruvida lagstiftningarna påverkat 

det praktiska arbetet på biblioteket gentemot samer. Jag utgick från en intervjuguide med 10 

frågor (se bilaga 2). Intervjuguiden som användes vid intervjuerna med bibliotekarierna utfor-

mades för att ge kvalitativa svar. Frågorna konstruerades som öppna frågor för att säkerställa 

så fylliga svar som möjligt från respondenterna. Jag valde att börja intervjuerna med att fråga 

två bakgrundsfrågor om respondenterna själva detta för att få igång samtalet, de följande frå-

gorna konstruerades med undersökningens syfte i fokus.  

Utifrån dessa frågor anpassade jag intervjun efter varje respondent och de lokala förutsätt-

ningarna som respondenten beskrev under intervjun. Att kunna anpassa intervjun ansåg jag 

som viktigt för att fånga de olika respondenternas upplevelse av sitt arbete gentemot samer. 
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4.3.4 Genomförande av intervjuer 
Sammanlagt genomförde jag fem intervjuer. Fyra av intervjuerna genomfördes via telefon och 

en av intervjuerna skedde ansikte mot ansikte på bibliotekariens arbetsplats.  Skälet att 4 av 5 

intervjuer skedde via telefon var att långa avstånd mellan mig och respondenten inte möjlig-

gjorde att vi kunde träffas fysiskt. Jag var till en början orolig att telefonintervjuer skulle ge 

sämre resultat än intervjuer ansikte mot ansikte; det är lättare att missuppfatta både frågor och 

svar när man inte kan bekräfta det sagda med ögonkontakt och kroppsspråk. I slutändan vi-

sade det sig att min oro var obefogad då skillnaden mellan de två olika intervjuformerna inte 

innebar någon större skillnad i längd eller innehåll.  

4.3.5 Analys av intervjuer 
När intervjuerna var genomförda transkriberade jag dem; jag skrev ner allt ordagrant för att 

säkerställa att inget viktigt utlämnades inför analysen. Intervjuerna analyserades med en in-

duktiv ansats; begrepp, teman och kategorier framträdde genom analysen av intervjumateri-

alet. Utifrån kategorierna och begreppen växte tre bibliotekstyper fram som haft varierande 

sätt att se på folkbibliotekens arbete gentemot samer. Dessa bibliotekstyper valde jag att kalla: 

”Det samiska folkbiblioteket”, ”Det samiskintegrerande folkbiblioteket” samt ”Folkbiblio-

teket som inte nådde ända fram”.  

4.4 Reflektion kring metodval 
Styrkan med de metodval jag gjorde var att jag fick en bred bild över hur verksamheten gente-

mot samer ser ut på de undersökta biblioteken. Den största svagheten med denna metod är att 

tillgången till biblioteksplaner inte var komplett samt i vissa fall att biblioteksplanerna inte var 

aktuella. Detta kan ha gett missvisningar i resultatet då tillgång till aktuella biblioteksplanerna 

kunde ha ändrat resultatet drastiskt, med helt annorlunda fördelningar i kategorierna. Det var 

också tämligen svårt att få bibliotekarier/ bibliotekschefer att ställa upp på intervjuer, vilket 

naturligtvis kan bero på att man inte på de biblioteken inte vill medge att frågan om arbete 

gentemot samer inte är en prioritet. De intervjuer som genomfördes gav dock mycket i förstå-

elsen för hur arbetet gentemot samer ser ut på olika bibliotek.   
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5 Resultat och analys 

 

5.1 Innehållsanalys av biblioteksplaner 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den innehållsanalys av biblioteksplaner som gjordes. 

Kategorierna som representeras nedan i tabelform kommer att redovisas var för sig. I vissa 

fall föll kommuner in i flera av kategorierna. En mer utförlig tabell med resultatrepresentation 

kan ses i bilaga 1. Totalt granskades 15 biblioteksplaner.  

Kategorier 

Antal kommuner inom varje 

kategori 

Samer nämns i kommunens bibli-

oteksplan 9 

Riktad verksamhet till samer 

nämns2 i biblioteksplanen 2 

Nationella minoriteter nämns i 

biblioteksplanen men inte samer 

specifikt 2 

Minoriteter nämns i bibliotekspla-

nen men inte samer specifikt 10 

Varken samer, de nationella mino-

riteterna eller minoriteter nämns i 

biblioteksplanen 2 

Biblioteksplan saknas 4  

 

5.1.2 Kommuner som nämner samer i sin biblioteksplan 
I denna kategori som kan ses i tabellen ovan hamnade nio kommuner: Kiruna, Jokkmokk, 

Arvidsjaur, Sorsele, Dorotea, Storuman, Krokom, Berg, samt Härjedalen.  

Att biblioteksplanen innehåller skrivningar om samer säger egentligen inte så mycket om vad 

innehållet i dessa skrivningar består i. I fallet med Jokkmokks kommuns biblioteksplan, 

beskrivs kommunens roll som förvaltningsområde för nordsamiska och lulesamiska 

(Jokkmokks kommun 2008, s. 7). I biblioteksplanen från Jokkmokk beskrivs även vilka 

samarbeten biblioteket har med samiska aktörer i kommunen (ibid. s. 15), vilka typer av 

verksamheter man riktar till samer (ibid. s.  9) samt en beskrivning av projektet med skyltning 

i biblioteket på samiska (ibid. s. 8). I kontrast till den detaljerade beskrivning av sitt arbete 

gentemot samer i Jokkmokks biblioteksplan finns Dorotea. I Dorotea kommuns biblioteksplan 

beskrivs att det ingår i de kulturpolitiska målen i kommunen att värna om minoritetskulturer, 

                                                           
2 Som riktad verksamhet menas: sagostunder på samiska, och samiska bokbussar. 
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framförallt den samiska (Dorotea kommun 2012, s. 3). Det finns dock ingen beskrivning om 

hur biblioteket ska arbeta för att värna den samiska kulturen; varken genom mediainköp och 

tillgängligörande av media på samiska eller om den samiska kulturen, eller genom annan 

verksamhet riktad till den samiska befolkningen i kommunen. På liknande sätt tar 

biblioteksplanen från Storuman upp samer som en del i ett kulturarv i kommunen som man 

vill förvalta och utveckla (Storumans kommun 2012, s. 3). Hur kommunen ser på bibliotekets 

roll i detta beskrivs inte. Att skriva om samer i kontexten av att deras kultur tillhör 

kommunens kulturarv kan tolkas som att kommunen ser det samiska som en del i 

marknadsföringen av kommunen utåt. Att skriva om samer i sådana vaga termer kan också 

vara ett sätt för kommunen att vara bokstavligt talat politiskt korrekta, man vill helt enkelt inte 

utelämna gruppen i styrdokument för kommunala verksamheter.   

I Arvidsjaurs kommuns biblioteksplan beskrivs det mediabestånd biblioteket har riktad till 

samer, men man beskriver intresset för denna media som försvinnande liten (Arvidsjaurs 

kommun 2010, s. 7). När man skriver om en verksamhet i negativa ordalag som det görs i 

Arvidsjaur, kan man föreställa sig att denna inställning även syns i arbetet på biblioteket, att 

arbetet för samerna på biblioteket inte prioriteras på grund av vad man ser som ett lågt 

intresse. Som bibliotek kan man dock inte förutsätta att individer inom den samiska gruppen 

vill läsa litteratur på samiska. Utlån bör inte vara den främsta måttstocken för hur mycket man 

ska satsa på den samiska gruppen; bibliotek har en viktig uppgift att bevara och ge utrymme 

till de nationella minoritetsspråken däribland samiskan oavsett utlåningsstatistik.  

De övriga bibliotekens skrivningar om samer i denna kategori återfinns någonstans i mitten av 

de ovan beskrivna biblioteksplanerna. I de flesta fall beskrivs det i biblioteksplanerna att 

biblioteken ska prioritera den samiska befolkningen och detta ska ske genom inköp av böcker 

på samiska; anledningen till varför biblioteken ska göra detta förklaras med att kommunerna 

är samiska förvaltningsområden.  Bergs och Härjedalens biblioteksplaner ger dock en vidare 

beskrivning av bibliotekens ansvar, genom att skriva att inte bara litteratur på samiska ska 

finnas på deras bibliotek utan även att annan typ av samisk kultur ska tillgängliggöras (Bergs 

kommun 2014 ,s. 5) (Härjedalens kommun 2014, s. 8). Vad man menar med samisk kultur 

och hur denna ska tillgängliggöras beskrivs inte. 

Vid analys av de biblioteksplaner som innehåller skrivningar om samer så framkommer det ett 

brett spektrum över vad dessa skrivningar består av, från detaljerade 

verksamhetsbeskrivningar till korta stycken där den samiska kulturen ses som en viktig del i 
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kommunens kulturarv. Vad som gör att det är så stora skillander mellan biblioteksplanerna 

kan bero på flera saker. Av de nio biblioteksplanerna som finns i kategorin är fem skrivna och 

antagna i kommunen innan den nya biblioteksplanen trädde i kraft (se bilaga 1). Det innebär 

att paragrafen i den lagen om prioritering av de nationella minoriteterna inte fanns vid 

biblioteksplanernas tillblivelse. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk verkar 

ha dock haft inverkan på de flesta kommunerna i denna kategori. Det är med anledning av att 

kommunen är förvaltningsområde som man skriver att biblioteken ska satsa på litteratur på 

samiska. En annan anledning till skillnaderna mellan biblioteksplanerna kan vara de olika 

kommunernas bild av sig själva i förhållande till att de är samiska förvaltningsområden. 

Satsningar kommunerna gör för sin samiska befolkning i stort påverkar naturligtvis 

verksamheten på biblioteken.  

5.1.3 Kommuner som nämner riktad verksamhet till samer i sin biblioteksplan 

IFLAs/UNESCOS folkbiblioteksmanifest (2014) beskriver att folkbiblioteket ska erbjuda 

särskilda tjänster till språkliga minoriteter som inte kan nyttja bibliotekets vanliga utbud. Av 

de femton biblioteksplaner som undersöktes, beskrevs särskilda tjänster i form av riktad 

verksamhet till samer i två biblioteksplaner och dessa var Kirunas och Jokkmokks 

biblioteksplaner. Vad som menas med riktad verksamhet är: sagostunder på samiska samt 

bokbuss med enbart samisk litteratur som åker till områden med övervägande samisk 

befolkning. I biblioteksplanen för Kiruna togs sagostunder på samiska upp som en del av 

bibliotekets verksamhet till barn (Kiruna kommun 2012, s. 5). Jokkmokks biblioteksplan 

beskriver ett lulesamiskt bokbussprojekt kommunen haft tillsammans med Gällivare samt 

med den norska kommunen Tysfjord (Jokkmokks kommun 2008, s. 9). Bokbussen med 

medier på lulesamiska beskrevs i biblioteksplanen som mycket populär och välbesökt och 

som en viktig del i stärkandet och vitaliseringen av samiskan i det lulesamiska området. Av 

dessa skrivningar tolkar jag det som att dessa kommuner ser biblioteken som en viktig aktör 

när det gäller att bevara det samiska språket, inte bara genom att ha medier på samiska inne på 

biblioteken, utan även med uppsökande verksamhet till samiska områden, samt genom 

muntligt berättande på samiska till barn. 

5.1.4 Kommuner som nämner de nationella minoriteterna i sin biblioteksplan 

I denna kategori hamnade två kommuner: Berg och Härjedalen. Dessa två kommuners 

biblioteksplaner har båda giltighetstid mellan 2014-2018 (Bergs kommun 2014) (Härjedalens 

kommun 2014). Detta faktum kan förklara varför de är de enda två biblioteksplaner bland 
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biblioteksplanerna från samiska förvaltningsområden som beskriver de nationella 

minoriteterna som särskilt prioriterad grupp på biblioteket, precis som den nya bibliotekslagen 

föreskriver (SFS 2013:801). Båda biblioteksplanerna beskriver att en stor satsning på 

minoritetsspråk är en viktig del i bibliotekens utveckling (Bergs kommun 2014, s. 5) 

(Härjedalens kommun 2014, s. 8).  

Att det bara är två av de undersökta 15 biblioteksplaner som beskriver de nationella 

minoriteterna som prioriterad grupp tror jag kan förklaras med att flera av de biblioteksplaner 

som undersöktes en hade en giltighetstid som gått ut. Den nya bibliotekslagen som beskriver 

de nationella minoriteterna som prioriterad grupp fanns inte när flera av biblioteksplanerna 

skrevs. Hade alla undersökta biblioteksplaner haft aktuella giltighetstider skulle troligen fler 

kommuner hamnat i denna kategori.  

5.1.5 Kommuner som nämner minoriteter i sin biblioteksplan 
I denna kategori hamnade tio kommuner: Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arvidsjaur, 

Vilhelmina, Dorotea, Strömsund, Krokom, Berg, Härjedalen och Älvdalen. Vad som menas 

med minoriteter verkar variera när man läser biblioteksplanerna som skriver om minoriteter. I 

Strömsunds biblioteksplan sätts minoriteter samman med gruppen invandrare och beskriver 

att folkbiblioteket har ett särskilt ansvar för denna grupp (Strömsunds kommun 2014, s. 2). I 

Vilhelminas biblioteksplan beskrivs att tillgängligheten till biblioteket ska förbättras särskilt 

för minoritetsgrupper (Vilhelmina kommun 2012, s. 8). Folkbiblioteket i Vilhelmina menar 

man ska aktivt verka för att sprida information om bibliotekets verksamhet till 

minoritetsgrupper bland annat genom samarbete med SFI undervisningen (ibid. s. 11). Att 

enbart sätta samman begreppet minoriteter med gruppen invandrare, gör att man förbiser de 

olika behov som finns både hos de nationella minoriteterna och olika invandrargrupper som 

har helt särskilda språkliga och kulturella villkor i samhället.  

Älvdalens- och  Gällivares biblioteksplaner tar upp begreppet minoriteter i sammanhanget 

kommunens språkliga minoriteter (Älvdalens kommun 2011) Gällivare kommun 2013, s. 1). I 

biblioteksplanerna beskrivs att folkbiblioteken i dessa kommuner arbetar med att 

tillgängligöra medier på minoritetsspråken som finns i kommunerna. Det svåra med att 

beskriva minoriteter i så vaga ordalag som det görs i dessa biblioteksplaner, är naturligtvis att 

det är svårt att veta vad man menar med minoriteter, språkliga och andra. Vilka är 

minoriteterna som beskrivs i biblioteksplanerna, och hur kan man veta att dessa gruppers 
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behov av bibliotekstjänster uppfylls, när man inte är tydlig med vilka de är i styrdokumenten 

för biblioteken?   

5.1.6 Kommuner där varken samer, de nationella minoriteterna eller minoriteter 

nämns i biblioteksplanen 
I denna kategori hamnade två kommuner: Umeå och Lycksele. Gällande Umeå kommuns 

biblioteksplan, så skrevs den 2004 och jag har inte lyckats få fram någon nyare (Umeå 

kommun 2004). Att Umeås biblioteksplan helt saknar skrivningar om de nationella 

minoriteterna i allmänhet eller samer i synnerhet, skulle kunna förklaras med att 2004 var 

Umeå inget förvaltningsområde för samiska. Det fanns vid den tiden heller inte en 

bibliotekslag som uttryckte bibliotekens ansvar för de nationella minoriteterna. Lyckseles 

biblioteksplan har en aktuell giltighetstid (Lycksele kommun 2012). Det är svårt att veta 

varför man i denna kommun väljer att inte ha med skrivningar om verksamhet riktad till 

nationella minoriteter eller samer. Enklast går det kanske att förklara med att man i Lycksele 

kommun valt att koncentrera sig på andra aspekter i sin biblioteksverksamhet än just arbetet 

gentemot nationella minoriteter/ samer.  

5.1.7 Kommuner som saknar biblioteksplan 
I min undersökning påträffade jag fyra kommuner som saknade biblioteksplaner dessa var: 

Arjeplog, Malå, Åre samt Östersund. I Sverige saknar 15 % av alla kommuner en 

biblioteksplan enligt Kungliga bibliotekets biblioteksstatistik från 2013 (Ranemo, 2013b) ;det 

är alltså inte ovanligt att kommuner saknar en biblioteksplan. Detta skulle kunna tolkas som 

att kommuner inte tar bibliotekslagens krav på biblioteksplaner på allvar. Några reella 

konsekvenser av att bryta mot bibliotekslagen finns idag inte (Kungliga biblioteket 2014a, s. 

6).  

Jag kontaktade de kommuner i undersökningen som saknade biblioteksplan via epost. 

Samtliga fyra kommuner svarade att de arbetade med att ta fram en biblioteksplan, eller så 

reviderade de en existerande plan3. I kontakten med kommunerna Åre och Östersund beskrev 

                                                           
3 Epost från Arjeplogs kommunbibliotek, 141105 

Epost från Åre kommunbibliotek, 141106 

Epost från Malå kommunbibliotek, 141107 

Epost från Östersunds stadsbibliotek, 141119 
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man att arbetet gentemot samer och det faktum att kommunerna är förvaltningsområden för 

samiska kommer att finnas med i deras kommande biblioteksplaner. 

5.2 Intervjuer med bibliotekarier 
I detta avsnitt presenteras resultatet av de intervjuer jag genomförde med bibliotekarier som 

arbetar på bibliotek i samiska förvaltningsområden.  

5.2.1 Inledning 
För att helt besvara mitt syfte om skrivningen angående nationella minoriteter i den nya bibli-

otekslagen, samt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har påverkat arbetet på 

biblioteken i förvaltningsområden, intervjuade jag bibliotekarier som i sin vardag arbetar med 

dessa frågor.  

Jag kommer att organisera och presentera mitt material från intervjuerna utifrån de tre biblio-

tekstyperna jag fann i intervjumaterialet. Den första bibliotekstypen är ”Det samiska folk-

biblioteket”, den andra bibliotekstypen är ”Det samiskintegrerande folkbiblioteket” och den 

tredje bibliotekstypen är ”Folkbiblioteket som inte nådde fram”. Först kommer dock en pre-

sentation av de fem respondenter jag intervjuade: 

Bibl1, Bibliotekschef på bibliotek A med ett övergripande ansvar för biblioteksverksamheten 

på det aktuella biblioteket.  

Bibl2, Bibliotekarie på bibliotek B med ansvar för litteratur på andra språk än svenska.  

Bibl3, Bibliotekarie på bibliotek C med delat ansvar för den samiska samlingen på biblioteket. 

Bibl4, Bibliotekarie på bibliotek D med särskilt ansvar för bibliotekets verksamhet gentemot 

den samiska befolkningen.  

Bibl5, 1:e bibliotekarie på bibliotek E, med övergripande ansvar för biblioteksverksamheten 

på det aktuella biblioteket.  

5.2.2 Det samiska folkbiblioteket 
Denna kategori består av bibliotek A, ett kommunbibliotek som stod ut från de andra fyra 

biblioteken när det gällde verksamhet riktad till kommunens samiska befolkning. Det som 

kännetecknade bibliotek As arbete gentemot samer var att man såg på sin roll som bibliotek i 

ett samiskt förvaltningsområde som viktig. Personalen på biblioteket har, berättade respon-

denten, en levande diskussion kring sitt arbete för den samiska befolkningen i kommunen.  

Jo vi diskuterar ju det här med varandra och det är en väldigt stor del av befolkningen här i kommunen 

eller framförallt kring orten som är samer, så det är självklart en viktig fråga på vårt bibliotek.– Bibl1 
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Det sker enligt respondenten diskussion kring bibliotekets arbete gentemot samer även med 

aktörer utanför biblioteket, bland annat kommunens tjänstemän, Sameskolan och den samiska 

förskolan som finns på orten. Men enskilda låntagare har också deltagit i diskussionerna för-

klarade respondenten, speciellt när det gäller inköp av litteratur. Överlag beskrevs intresset för 

bibliotekets verksamhet från den samiska befolkningen som högt av intervjupersonen.  

Till sin hjälp att lyfta fram den samiska samlingen på biblioteket har man i Jokkmokk anställt 

en person som halvtid arbetar på bibliotek A och halvtid arbetar på ett samiskt specialbiblio-

tek biblioteket som finns i kommunen. Denna persons arbetsuppgifter består i att inventera 

den samiska samlingen som finns på biblioteket samt komplettera den med inköp av litteratur 

som finns tillgänglig på marknaden och som biblioteket saknar. Respondenten uttryckte att 

man kände sig tacksamma att ha denna kompetens tillgänglig på sitt bibliotek. Kompetens var 

ett ord som återkom under hela intervjun; respondenten beskrev att man på biblioteket aktivt 

eftersökte kompetens inom samiska språk vid nyanställningar. Intervjupersonen uppgav att 

man såg det som en brist att ingen av de heltidsanställda på biblioteket kunde samiska. Re-

spondenten menade att detta hade negativ inverkan vid inköp av samisk litteratur, då man 

ibland hade svårt att utröna innehållet i böcker som endast beskrivs på samiska. Bristen på 

kunskap inom samiska språk, berättade intervjupersonen, betydde också att en del låntagare 

som vill tala samiska med bibliotekspersonal inte kan få detta behov tillfredsställt. För att 

lyfta fram det samiska språket har man dock skyltat på nord- och lulesamiska inne i biblio-

teket.  

Under intervjun beskrevs den satsning bibliotek A gör på samisk litteratur; respondenten be-

skrev bibliotekets ambition genom att säga att de skulle bli bäst i sitt län på samisk litteratur. 

Denna ambition beskrev respondenten hade sitt ursprung i den brand som förstörde bibliotek 

A 2003. Stora delar av den samiska litteraturen biblioteket hade vid den tiden försvann i bran-

den. Sedan dess har man aktivt arbetat för att återskapa och utöka samlingen. ”Men dagen ef-

ter branden så har vi jobbat extra intensivt med den samiska litteraturen”- Bibl1 

 Satsningen på litteratur har dock inte varit enkel; respondenten beskrev den stora bristen på 

lulesamisk litteratur som finns. På biblioteket upplever man att man får dammsuga marknaden 

på lulesamisk litteratur medan man har relativt gott om litteratur på nordsamiska. Ansträng-

ning för att hitta lulesamisk litteratur upplever man ändå som lyckad, då biblioteket är det 

bibliotek i sitt län som har flest lulesamiska medier. Respondenten uppgav att man hade 542 
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medier på lulesamiska och på nordsamiska hade man 654 medier; det minsta samiska bestån-

det bestod av sydsamiska medier som var 94 i antal.  

 Det blev tydligt under intervjun att viljan att satsa på samisk litteratur och kanske främst på 

lulesamisk litteratur många gånger har övervägt de svårigheter man upplevt med att hitta litte-

raturen.   

”Ja vi upptäckte att det var rätt svårt att köpa in medier som hade några år på nacken. Så att vi fick ju 

jobba väldigt intensivt med att köpa tillbaka via antikvariat, men du ser idag så leder vi”-Bibl1 

Enligt respondenten ledde har satsningen på lulesamisk litteratur till att man avslutade samar-

betet kring den lulesamiska bokbuss man hade med en annan kommun i samma län och med 

en norsk kommun. Man ville på bibliotek A hellre ha de medier som står till buds på lulesa-

miska i sin egen samling på biblioteket. Intervjupersonen uppgav att det var svårt att avsluta 

samarbetet kring bokbussen då den hade varit populär bland befolkningen i områdena den be-

sökte. Bokbussen besökte områden kring huvudorten fyra gånger per år och riktade sig till be-

folkningar som kanske hade svårigheter med att besöka bibliotek A som är beläget i kommu-

nens huvudort. Hur denna service till personer som bor utanför centralorten men som ändå ef-

terfrågar litteratur på lulesamiska ska kompenseras framkom inte under intervjun. Utlånen av 

den samiska litteraturen beskrevs ändå som låg och man skulle gärna se på biblioteket att den 

blev bättre.  

Förutom satsning på litteratur har man på biblioteket arbetat med uppsökande verksamhet på 

den samiska förskolan som finns på orten. Respondenten beskrev att bibliotekspersonalen tar 

med sig bokväskor med böcker till förskolan som barnen får låna på plats. Man tar med sig 

både böcker på samiska och på svenska. Intervjupersonen noterade att barnen själva gärna 

väljer böcker på samiska, medan de gånger föräldrar är med och väljer så lånas fler böcker på 

svenska ut. Respondenten beskrev ett språkglapp mellan barn som får med sig samiskan från 

tidig ålder och deras föräldrar som ofta har bristande kunskaper i språket. Just detta språk-

glapp beskrev Sametinget i sin översyn av de samiska språken i Sverige där man kunde kon-

statera att de barn som lär sig samiska idag sällan har med sig det hemifrån (Sametinget 2013, 

s. 10). Biblioteket A har även erbjudit barn med samiska som modersmål sagostunder på sa-

miska.  

Till den vuxna delen av den samiska befolkningen har biblioteket satsat på författarbesök med 

samiska författare. Dessa författarbesök beskrev intervjupersonen som de mest populära ar-

rangemang som biblioteket genomfört. Dessa arrangemang sker på svenska, vilket innebär att 
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de når fler inom den samiska gruppen än de som kan samiska. Att arrangemangen med sa-

miska författare är de mest populära, tyder på att det finns ett behov och ett intresse av samisk 

kultur och författarskap på orten.  

När respondenten fick frågan om huruvida kommunens status som förvaltningsområde, för-

ändrat arbetet gentemot samerna, så uppgavs det att bibliotekets samiska identitet hade blivit 

starkare genom kommunens status som förvaltningsområde. Respondenten såg bibliotekets 

samiska identitet som ett sätt att särskilja sig från andra bibliotek i sitt län; det samiska är och 

ska vara bibliotek As specialområde.  

Denna samiska identitet som respondenten beskrev under intervjun verkar ha funnits under 

lång tid. Redan innan kommunen blev samiskt förvaltningsområde och innan bibliotekslagen 

beskrev att nationella minoriteter ska prioriteras på biblioteken, så fanns denna identitet där. 

Kanske denna grundläggande attityd och identitet haft större inverkan på bibliotekets arbete 

gentemot samerna än de ovan nämnda lagstiftningarna.  

5.2.3 Det samiskintegrerande folkbiblioteket 
I kategorin det samiskintegrerande folkbiblioteket återfinns tre bibliotek: bibliotek C, biblio-

tek D samt bibliotek E. På dessa bibliotek beskrev man arbetet gentemot samer som en natur-

lig del i det övriga biblioteksarbetet.  

”Alltså jag tror inte att det är något vi tänker på särskilt ofta men det känns ändå som att det finns med i 

vårat tänk… det finns alltid med i vårat tänk”-Bibl3 

”Det är ju som en integrerad del av vår verksamhet”-Bibl4 

Samtliga tre av dessa bibliotek beskrev att startskottet för satsningen för samer var när deras 

kommuner blev förvaltningsområden för samiska.  

”Det blev ju liksom aktuellt när det blev klart att vi skulle bli förvaltningsområde för några år sedan, då 

kom det ju upp till ytan och vi gjorde iordning en samehylla.”-Bibl3 

Respondenterna förklarade att den största skillnaden som hade inträffat efter det att kommu-

nerna blivit förvaltningsområden, var att man nu hade tillgång till och hjälp av en samisk ko-

ordinator på kommunen. Dessa samiska koordinatorer hade hjälpt biblioteken med invente-

ring av befintligt samiskt material på biblioteket, och även hjälpt till med nyinköp av material 

till bibliotekens samiska samlingar. Genom intervjuerna blev det tydligt att den samiska koor-

dinatorn dock hade betytt mer än att bara vara en person som hjälpte till med litteraturen. Ko-

ordinatorn beskrevs som ett bollplank när det gällde arbetet för samerna på biblioteken. Koor-

dinatorn blev en brygga mellan den samiska kulturen och biblioteken som gjorde att man på 

biblioteken vågade satsa på samisk litteratur och samisk kultur. I alla tre intervjuer beskrev 
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respondenterna sin egen bristande kompetens om samer, den samiska kulturen och de samiska 

språken. Koordinatorn blev den aktör som på biblioteken fick stå för den samiska kompeten-

sen.  

”Jag tycker att det fungerat bra med den samiska koordinatorn, det är bra att ha någon man kan bolla frå-

gor med kring det här, eftersom ingen av oss här är samer så är det ju bra att ha någon att prata med”-

Bibl5 

Detta är en intressant aspekt av arbetet gentemot samer eller egentligen vilken kulturell mino-

ritet som helst. Kanske det är så att bristen på kompetens eller den upplevda bristen på kom-

petens om en kultur gör att bibliotekspersonal inte vågar satsa på verksamhet gentemot dessa 

grupper. Rädslan för att göra fel skapar en handlingsförlamning som gör att minoritetsgrupper 

som samer får ännu mindre utrymme i det offentliga rummet. Att ha vägvisare som samiska 

koordinatorer, blir då oerhört värdefullt för att skapa trygghet och förvissning att man på 

biblioteken gör rätt.  

”Karin, den samiska koordinatorn har kommit hit till biblioteket och berättat om det samiska perspektivet 

på saker och ting, det har kanske ökat medvetenheten hos oss som jobbar här”-Bibl4 

Biblioteken i dessa tre kommuner upplevde att de hade ett ansvar att inte bara erbjuda littera-

tur på samiska utan även arrangera kulturarrangemang med samisk anknytning. På bibliotek D 

satsade man extra på samiska författarbesök, boksläpp och olika arrangemang för barn under 

den sydsamiska kulturveckan som inträffar varje år i kommunen. Under resten av året sker 

dock ingen större riktad verksamhet till samer på detta bibliotek. Även på bibliotek C och 

bibliotek E har man satsat på samiska författarbesök, kanske främst riktat till barn och unga 

men även till vuxna. Dessa författarbesök beskrev respondenterna som mycket populära. 

Detta bekräftar bilden jag fick från intervjun med respondenten på bibliotek A; kulturarrange-

mang och författarbesök är populära och välbesökta och ses som ett komplement till samisk 

litteraturförmedling.  

När respondenterna fick frågor kring den samiska litteraturen berättade de att det var svårt att 

få tag på litteratur på de mindre samiska språken såsom sydsamiska och umesamiska. Respon-

denterna såg det dock inte som ett stort problem. Istället beskrev de att de hade fått använda 

alternativa metoder för att få tag på samiska medier, dels genom att söka litteratur utomlands, 

dels genom att låntagare tipsade om böcker eller gav bokgåvor till biblioteket. Samtliga tre re-

spondenter berättade att utlåning av de samiska medierna var lågt men de såg det som viktigt 

att lyfta fram de samiska samlingarna inne på biblioteket ändå.  Att på detta sätt lyfta fram 

och spegla olikheter i vårt samhälle tillhör enligt mig en av folkbibliotekets största demokrati-

uppdrag och bör göras oavsett hur populärt materialet verkar vara enligt utlåningsstatistiken.  
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I intervjuerna med respondenterna på bibliotek C, D och E, beskrevs en känsla av att man, se-

dan man blev förvaltningsområden, lyckats att synliggöra och lyfta fram den samiska kulturen 

på sina respektive bibliotek. Respondenterna beskrev att en medvetenhet och ett intresse 

väckts inte bara hos personalen på biblioteken utan även hos låntagare sedan man aktivt börjat 

arbeta för samerna på biblioteken. Respondenterna ansåg dock att det fanns mer saker biblio-

teket kunde göra för att lyfta den samiska kulturen, främst tog man upp behovet att skylta på 

samiska inne på biblioteket som ett nästa steg att ta. ”Typ skönlitteratur, deckare, allt borde 

vara skyltat på två språk. Det vore bra.” – Bibl4 

Intrycket av dessa bibliotek efter intervjuerna var att de såg på sig själva som en naturlig kul-

turförmedlare av den samiska kulturen. Jag tror dock inte en sådan medveten satsning skulle 

ha gjorts om dessa bibliotek inte hade haft tillgång till den samiska koordinatorn anställd av 

respektive kommuner. Koordinatorn har i många fall fått agera bibliotekarie när det gällde in-

köp av material, inventering och gallring av befintliga samiska medier. Skälet till detta var en-

ligt de intervjuade bibliotekarierna deras egna dåliga kompetens om den samiska kulturen och 

det samiska språket. Dessa bibliotek har kommit långt i sitt arbete gentemot samerna i sina re-

spektive kommuner, men det finns fortfarande saker att göra, inte minst så behöver kanske 

personalen på dessa bibliotek försöka skaffa den kompetens de själva anser att de saknar; 

kring samiska språk, den samiska kulturen och samisk litteratur  

5.2.4 Folkbiblioteket som inte nådde fram 
I denna kategori återfinns bibliotek B. I intervjun med bibliotekarien som ansvarar för littera-

tur på andra språk än svenska, så framkom en besvikelse över att den satsning för samer som 

gjordes när kommunen blev förvaltningsområde inte föll ut som de hade hoppats att den 

skulle.  

”När kommunen blev förvaltningsområde för samiska, ja men då tänkte vi att vi gör en grej av det här… 

men det fungerade inte riktigt som vi hade tänkt”- Bibl2 

Det som respondenten främst menade med att det inte fungerade, var den satsning på en 

samehörna som gjordes inne på biblioteket. Samlingen med samisk litteratur och samiskt in-

formationsmaterial samlades i ett särskilt rum i biblioteket.  Respondenten förklarade att rum-

met blev ett ställe dit bibliotekets besökare gick för att vara i avskildhet då rummet oftast var 

tomt och låg lite avsides. Rummet med den samiska samlingen användes också av personer 

som bröt upp fodralen till bibliotekens TV- spel och stal dem, kanske just på grund av rum-

mets avsides läge i biblioteket. Respondenten beskrev också att de samarbeten man försökt 
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skapa med samiska aktörer i kommunen inte heller fungerade och att dessa samarbeten rann 

ut i sanden efter en kort tid.  

Detta sammantaget skapade en känsla av uppgivenhet och när bibliotek B flyttade till nya lo-

kaler tog man beslutet att inte ordna ett särskilt rum för sin samiska samling där. Inför flytten 

diskuterade man, enligt respondenten, istället hur man på bibliotek B kunde markera och sär-

skilja samlingarna på samtliga nationella minoritetsspråk, istället för att bryta ut enskilda 

språk och samlingar. Denna diskussion resulterade i att en ny avdelning som man kallar mino-

ritetsspråk skapats på biblioteket. Respondenten menade att man på detta sätt på biblioteket 

markerade att böckerna som återfinns i avdelningen inte bara är på annat språk än svenska, 

utan att de faktiskt är nationella minoritetsspråk. Förklaringen att avdelningen inte kallas nat-

ionella minoritetsspråk utan bara minoritetsspråk var alla ord inte skulle rymmas i den datori-

serade katalogen.  

När det gäller inköp av media till den samiska samlingen framkom att man på bibliotek B 

upplevt detta som en svår arbetsuppgift. Inför satsningen på samehörnan så gjorde man enligt 

respondenten en rejäl ansträngning i att få tag på litteratur, kanske främst på sydsamiska.  

”när vi nu skulle inrätta den här samiska hörnan då gjorde vi verkligen en speciell ansträngning för att 

få tag på litteratur bland annat på sydsamiska som faktiskt är speciellt för det här området, och det var 

jättesvårt att få tag på litteratur” 

Denna bild av tillgång på litteratur på sydsamiska, stämmer väl med den statistik Sametinget i 

Sverige sammanställt angående utgivning av litteratur på sydsamiska i Sverige, som år 2013 

bestod av två böcker (Sametinget 2013, s. 36). Respondenten uppgav att det varit enklare att 

få fatt i litteratur på nordsamiska, bland annat så har ett norskt förlag har skickat nordsamisk 

litteratur till stadsbiblioteket utan kostnad. På stadsbiblioteket har man genomfört sagostunder 

på samiska men i övrigt uppgav respondenten att några särskilda riktade verksamheter till sa-

mer inte förekommit.  

Respondenten uppgav flera gånger under intervjun att intresset för de samiska medierna varit 

väldigt lågt. En förklaring till detta menade respondenten kunde vara att personer med sa-

miska som modersmål samtidigt har svenska som huvudspråk i sin vardag. Vad intervjuperso-

nen beskriver med detta är den språkbytesprocess som har skett under lång tid i Sverige bland 

samerna, där svenskan har ersatt samiskan som huvudspråk (Hyltenstam & Stroud 1991, s. 

152). Som bibliotek anser jag dock att man inte får tappa farten i sin satsning på samisk litte-
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ratur bara för att utlånen inte är stora. Bibliotek har ett ansvar gentemot de nationella minori-

tetsspråken som innebär tillgängliggörande och bevarande av litteratur på språken oavsett ut-

låningsstatistik.  

Under intervjun gjordes en jämförelse mellan den samiska gruppen låntagare och den finska 

gruppen låntagare. Respondenten beskrev skillnaden i intresse för böcker och andra medier 

mellan dessa grupper var stora. Medan den finska gruppen varit aktiva i sina påtryckningar 

gällande inköp och åsikter kring annan biblioteksverksamhet, sedan kommunen blev förvalt-

ningsområde för finska, så har den samiska gruppen enligt respondenten inte visat något in-

tresse alls sedan kommunen blev förvaltningsområde för samiskan.  

Denna skillnad i intresse från de olika minoritetsgrupperna tror jag kan ha flera olika orsaker, 

men språkbytesprocessen mellan svenska och samiska kan vara en förklaring. Många samer 

kan idag inte läsa samiska (SOU 2006:19, s. 114), detta innebär rent praktiskt att samisk litte-

ratur har få läsare. En annan förklaring kan vara de olika gruppernas kulturella utrymme i det 

svenska samhället, både nu och historiskt. Samernas kultur och språk sågs länge som under-

lägsen i det svenska samhället; denna hållning kan naturligtvis ha en fortsatt påverkan på den 

attityd gentemot samisk kultur som finns än idag. Det finska språket är i sig mycket större och 

det finns mycket finsk litteratur tillgängligt. De samiska språken och kanske just sydsamiskan 

som informanten uppgav var svårast att hitta litteratur på har inte alls samma villkor som fins-

kan. Det är, anser jag inte helt oproblematiskt att jämföra samiskan med finskan när det gäller 

utlån av litteratur och intresse från låntagare, när man tar hänsyn till de olika gruppernas vill-

kor både språkligt och kulturellt.  

Sammantaget kan intervjun sammanfattas som att den satsning som gjordes på bibliotek B, 

som en följd av kommunens status som samiskt förvaltningsområde, enligt respondenten inte 

fick det resultat man önskade. Brist på intresse beskrev respondenten både hos samiska lånta-

gare och samiska grupper och organisationer, resulterade att något nytt särskilt rum för biblio-

tekets samiska samling inte byggdes upp då biblioteket flyttade till nya lokaler. På bibliotek B 

har man istället valt att lyfta fram och särskilja samtliga nationella minoriteter tillsammans i 

en ny avdelning på biblioteket. 

 Att man på bibliotek B upplevde en brist på intresse, och med orsak av detta slutade att sär-

skilt satsa på det samiska kanske vid första anblick går att förstå, varför ska bibliotek satsa på 

en grupp som inte visar något intresse?  Det kan också ses på ett annat sätt; att man på grund 

av det låga intresset kanske hade ett ansvar att satsa ännu mer. Biblioteket, som i sin roll som 
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tillgängliggörande av information och kultur, hade en ypperlig chans att lyfta samisk kultur 

och litteratur genom att särskilja den även i sina nya lokaler.  
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6 Slutdiskussion 

Min studie har visat på att det finns stora skillnader i hur olika långt bibliotek i samiska för-

valtningsområden kommit i sitt arbete för den samiska minoriteten. Detta verkar bero i stor 

del på de olika förutsättningar som finns i kommunerna. Denna bild är den samma som fram-

kom i Svensk Biblioteksförenings (Ahlryd, Vigur & Hansson 2010) enkätundersökning, där 

man såg skillnader i aktivitetsnivå gentemot de nationella minoritetsgrupperna beroende på 

lokala förutsättningar. Främst att en hög närvaro av en minoritetsgrupp i en kommun såg man 

i den undersökningen leder till högre verksamhet för denna grupp på biblioteken. Något som 

jag tycker resultaten i min undersökning bekräftar. Det verkar även som att det krävs ett visst 

mått av ”eldsjäls” närvaro på biblioteken i förvaltningsområdena för att den samiska minorite-

ten ska kunna lyftas fram och göras synlig i bibliotekens verksamhet.  

Huruvida nya skrivningen i bibliotekslagen, där det beskrivs att de nationella minoriteterna 

ska prioriteras, har påverkat de undersökta biblioteken är svårt att ge ett entydigt svar på. Ba-

serat på den undersökning av biblioteksplaner som gjordes är svaret nej. Detta då endast två 

av de undersökta biblioteksplanerna beskrev att de nationella minoriteterna prioriterades på 

dessa bibliotek. Anledningen till detta kan vara att bibliotekslagen i sin nuvarande form är 

ganska ny och biblioteken kanske ännu inte hunnit anpassa sin verksamhet efter den. Flera av 

biblioteksplanerna som undersöktes var gamla och/ eller inaktuella och detta betyder att resul-

tatet som framkom kan vara missvisande för hur verkligheten faktiskt ser ut på biblioteken. 

De undersökta biblioteken har kanske i realiteten i en mycket större utsträckning valt att lyfta 

fram de nationella minoriteterna än vad som syns i biblioteksplanerna.  

 Av de bibliotek som undersöktes via intervju verkar bibliotekslagen haft störst inverkan på 

bibliotek B som valt att skilja ut de nationella minoritetsspråken genom att ge dem en egen 

avdelning på biblioteket.  

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk verkar dock ha haft en större inverkan på 

bibliotekens verksamhet i förvaltningsområdena. Denna lag beskrevs som startskottet för en 

ny medvetenhet och satsning på samisk litteratur och kultur på de bibliotek som undersöktes 

genom intervjuer. Denna medvetenhet syntes också till viss del i de biblioteksplaner som un-

dersöktes. Variationen i biblioteksplanerna var dock mycket stor, i en del av bibliotekspla-

nerna skrev man att kommunen var ett förvaltningsområde för samiska och nöjde sig med 

detta. I andra biblioteksplaner beskrevs vilket ansvar som följde med att kommunen är för-
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valtningsområde för samiska, att samisk litteratur och kultur ska finnas tillgängligt på biblio-

teken. Detta indikerar att kommunerna i förvaltningsområdena har kommit olika långt i sitt 

arbete för den samiska gruppen.  

Både i intervjuer och biblioteksplaner beskrevs intresset för samisk litteratur som låg sett till 

antal utlån av de medierna. Med tanke på den politik svenska staten fört mot samerna genom 

lång tid, där den samiska kulturen och språken successivt trängst bort, är detta kanske inte så 

konstigt ändå. Få samer kan idag tala sitt modersmål, än mindre läsa det. Detta faktum får 

dock inte betyda att biblioteken ger upp och väljer att satsa på andra grupper på biblioteket. 

Biblioteken är en del av det viktiga bevarandet av den samiska kulturen och språken. Genom 

att tillgängliggöra och erbjuda samisk litteratur och kultur på biblioteken blir de synliga i ett 

större offentligt sammanhang.  

I intervjuerna beskrevs svårigheter att få tag på litteratur på samiska; litteraturutgivningen av 

samisk litteratur i Sverige är liten, vilket statistik från sametinget visat. I rapporten från sta-

tens kulturråd som Anja Paulin skrev (2001) såg man detta problem och observerade att lön-

samhet för förlag som ger ut samisk litteratur är omöjlig. En möjlig lösning var att staten tog 

större ansvar genom att ge ekonomiska bidrag till utgivning av samisk litteratur. Denna lös-

ning ser jag som en naturlig förlängning av lagen om nationella minoriteter och minoritets-

språk, samt bibliotekslagens beskrivning om att de nationella minoriteterna ska erbjudas litte-

ratur på sina språk på biblioteken. Staten kan inte ställa krav på synliggörande av minoritets-

grupper i det offentliga rummet såsom bibliotek och sedan lämna det till enskilda aktörer att 

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

Hylland Eriksen (1993) menade att det nu sker en kulturrevitalisering bland minoritetsfolk i 

världen. Även inom den samiska befolkningen tror jag att det finns en törst efter den samiska 

kulturen hos dem som inte nödvändigtvis är uppvuxna med den, men ändå känner samhörig-

het med den. Detta fenomen syntes i svaren som gavs i intervjuerna, där de mest populära ar-

rangemangen på fyra av de fem biblioteken var de arrangemang som hade en samisk anknyt-

ning. Arrangemangen skedde på svenska vilket kan förklara dess popularitet, då de blir till-

gängliga till fler än bara de som kan samiska. Dessa arrangemang överbryggar det språkglapp 

som finns i den samiska världen som samiskspråkig litteratur inte har möjlighet att göra, och 

gör kulturen tillgänglig till fler. Dessa arrangemang kan kanske vara svaret på hur intresset för 

samisk litteratur på biblioteken kan bli större. Genom att lyssna på en författare som berättar 

om sin bok brukar fler vilja låna den boken. Ett intresse för liknande litteratur brukar sedan 
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följa. Samma gäller de sagostunder som en del av biblioteken i undersökningen genomfört, 

samisk litteratur blir genom sagostunderna en naturlig del i barnens läsande från tidig ålder.  

I Svensk biblioteksförenings undersökning (Ahlryd, Vigur & Hansson 2010) beskrevs att mod 

var en viktig komponent för att våga lyfta fram andra kulturer på biblioteken än den svenska. 

Detta tror även jag är viktigt, att man vågar satsa på att lyfta fram den samiska kulturen även 

om det inte får ett enormt genomslag på en gång.  
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Bilaga 1 

Sammanställning av innehållsanalys av biblioteksplaner. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide.  
 

Hej! Tack för att du ville vara med och låta dig intervjuas! Som jag beskrev i min epost skri-

ver jag just nu min c-uppsats som handlar om hur arbetet gentemot samer ser ut på folk-

bibliotek i samiska förvaltningsområden. Jag ville intervjua dig då du arbetar på ett bibliotek 

som finns i ett samiskt förvaltningsområde. Så de frågor jag kommer att ställa till dig handlar 

om hur ni jobbar för den samiska befolkningen på ert bibliotek. Går det bra att jag spelar in 

intervjun? Det är bara för min egen skull och inspelningen kommer att raderas då uppsatsar-

betet är färdigt.  

Vad är din roll på ert bibliotek? 

Hur länge har du haft den? 

1. Är frågan om informations- och kulturförmedling till samer något som diskuteras på 

ert bibliotek? 

2. Vem har diskussionerna förts med? (kommunens tjänstemän? föreningar? osv)  

3. Genomför ni eller har ni genomfört några speciellt riktade insatser/ verksamheter 

gentemot den samiska befolkningen på ert bibliotek? 

4. Synliggörs den samiska kulturen på något annat sätt på ert bibliotek? 

5. Har det varit något som fungerat särskilt bra när det gäller verksamheten riktad till den 

samiska befolkningen? Kan du berätta om detta? 

6. Har det varit något som varit mer problematiskt? Kan du berätta om detta? 

7. Hur ser behovet ut av verksamhet riktade till samer på ert bibliotek? 

8. Vad baseras denna behovsbild på? (användarundersökningar, egna observationer) 

9. Har arbetet på biblioteket gentemot den samiska befolkningen blivit annorlunda sedan 

er kommun blev samiskt förvaltningsområde? 

10. Är det något annat gällande bibliotekets arbete gentemot samer som du kan berätta om 

som jag missat att fråga om?  

 

 


