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Förord 

 

Hej, detta lilla men viktiga ord. Jag kan säga hej på engelska, franska, tyska, arabiska och 

teckenspråk men visste tills för ett tag sedan inte vad hej heter på de olika minoritetsspråken. 

Nu vet jag. Under våren 2014 har jag gjort den här förstudien om nationella minoriteter och 

bibliotek. Min viktigaste slutsats är att det finns behov av att öka kunskapen och förståelsen 

kring nationella minoriteter på biblioteken för att kunna arbeta medvetet med medieinköp, 

program, aktiviteter och information i samarbete med minoriteterna och dess aktörer. Det 

finns också behov av att bibliotek bidrar till att öka kunskapen och förståelsen om nationella 

minoriteter i majoritetssamhället. Jag vill tacka alla de som delat med sig och önskar att jag 

hade haft ännu mer tid för fler samtal kring viktiga frågor. Skänker tacksamma tankar till UR 

och Sveriges Radio som genom olika program lyfter fram röster från hela Sverige.  
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Sammanfattning 

Med anledning av den nya bibliotekslagen och skrivelsen om nationella minoriteter är det 

angeläget att se över hur biblioteken arbetar med detta idag och hur det skulle kunna se ut. 

Den här förstudien om nationella minoriteter och bibliotek i Stockholms län har genomförts 

under våren 2014. Information har samlats in genom enkäter som skickats till 

bibliotekscheferna i länet, en annan enkät till personer som på olika sätt arbetar med 

minoritetsfrågor. Jag har också läst litteratur, rapporter och gjort studiebesök med mera.  

Minoritetspolitik och minoritetsfrågor handlar i mångt och mycket om att i samråd med de 

nationella minoriteterna motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minoriteterna, 

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

nationella minoritetsspråken. Biblioteken är en del i samhället och kan bidra till detta genom 

rummet, medierna och kompetenserna. Jag konstaterar att bibliotekens önskvärda arbeten med 

nationella minoriteter framförallt rör sig inom tre områden: 

 Informera och öka kunskapen och förståelsen om de nationella minoriteterna i 

majoritetssamhället.        

  Tillhandahålla medier, kultur & programverksamhet på minoritetsspråken i samråd 

med de som identifierar sig som någon/några nationella minoriteter.                                                      

 Bidra till revitalisering av språken & kulturerna framförallt för barn och unga. 

I förstudien ges en nulägesbeskrivning av bibliotekens arbeten kring nationella minoriteter. 

En slutsats är att de kommuner som är förvaltningsområden för finska generellt har kommit 

längre i minoritetsfrågor jämfört med de andra kommunerna i länet. Även tillgången till 

medier på minoritetsspråk och om de nationella minoriteterna är bättre i dessa kommuner. Att 

bedriva ett aktivt mediearbete kring minoritetsspråk är naturligtvis relevant för bibliotek, det 

är dock viktigare att satsa på att komma i kontakt med medborgare i kommuner som själva 

identifierar sig som minoriteter och i samarbete med dem, föreningar, minoritetssamordnare 

och andra aktörer utforma biblioteksverksamhet än att i första hand bygga upp ett aktuellt 

mediebestånd. Ett förslag till en taxonomi för de nationella minoriteterna finns i slutet på 

rapporten och är tänkt som ett stöd för bibliotekens samtal om biblioteksutveckling kring de 

nationella minoriteterna.  
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Inledning 

I den här förstudien ska jag beskriva nuläget för biblioteken och deras arbete med de 

nationella minoriteterna. Rapporten innehåller information och bakgrund kring 

minoritetspolitik, minoritetsspråk, bibliotekslagen, och medier på och om minoriteter. Sedan 

redovisas bibliotekens arbete med nationella minoriteter. Tankar och goda exempel på hur 

bibliotek skulle kunna arbeta finns också med, bland annat i form av en taxonomi. Fokus i 

förstudien är på folkbibliotek i Stockholms län. Förstudien är inte på något sätt heltäckande, 

det finns till exempel inte med någon nulägesbeskrivning av regional biblioteksverksamhet 

kring de nationella minoriteterna. Förstudien är tänkt som ett avstamp för att kunna arbeta 

vidare med dessa frågeställningar och att ge förslag på hur bibliotek kan arbeta med dessa 

områden. För att få information om nuläget har jag gjort följande: skickat en enkät till 

folkbiblioteken i Stockholms län. Ytterligare en enkät skickades till nyckelpersoner som på 

olika sätt arbetar och är engagerad i frågor som rör nationella minoriteter. Svaren från den 

enkäten har använts som ett generellt underlag för förstudien, de tre frågorna var:  

1. Hur arbetar du med nationella minoriteter?              

2. Vilket ansvar upplever du att folkbibliotek har för att stärka de nationella minoriteterna?                                                                                                     

3. Vad tänker du att folkbibliotek borde göra och satsa på för att stärka de nationella 

minoriteterna?  

Jag har även läst faktalitteratur, rapporter, lyssnat på föreläsningar och gjort besök på ett par 

bibliotek. I vilken grad och omfattning detta är en prioriterad roll för biblioteken beror på i 

vilken kontext biblioteket befinner sig i. För alla bibliotek finns det dock viktiga roller att 

bidra till att synliggöra, öka kunskapen och förståelsen om de nationella minoriteterna och. I 

regeringens minoritetspolitik anges: ”För att målet för minoritetspolitiken skall kunna 

förverkligas krävs att samtliga nationella minoriteters behov och intressen beaktas i alla 

delar av landet och på alla nivåer i samhällsförvaltningen. Detta gäller såväl statliga 

myndigheter som kommuner och landsting.” 

Alla kort i rapporten är tagna av mig, Cecilia Bengtsson. 
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Nationella minoriteterna  

"Det är du själv som avgör om du tillhör en nationell minoritet eller ej – det handlar om 

vilken grupp du identifierar dig med och känner samhörighet med." (Socialstyrelsen)  

 

Sveriges fem erkända nationella minoriteterna är: 

Sverigefinnar (450 00 - 600 000) 

Romer (50 000 - 100 000) 

Tornedalingar (50 000) 

Samer (20 000 - 35 000) 

Judar (20 000 - 25 000) 

Exakta siffror finns inte eftersom registrering av etnisk tillhörighet är förbjuden i Sverige. 

Minoritetsspråken är jiddisch, romani (alla varieteter), samiska (alla varieteter), finska och 

meänkieli. Jag kommer inte att presentera de olika minoriteterna utan för mer generella 

resonemang med exempel från våra fem nationella minoriteter. Jag vill också betona att de 

fem nationella minoriteterna inte är homogena grupper utan mycket heterogena vilket jag 

återkommer till. Mer information finns bland annat på webbsidorna om nationella minoriteter 

på Länsstyrelsen i Stockholms län där man även kan ladda ned informationsmaterial och 

affischer. På webbsidan för Institutet för språk och minnen finns information om de olika 

minoritetsspråken och dess varieteter.  
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Minoritetspolitik 

”Det är dags att på allvar lyssna på minoriteterna. Inte skuldbelägga, inte exotisera, inte 

stereotypisera, utan lyssna.” (Thomé, 2012)  

 

De fem nationella minoriteterna i Sverige omfattas av den svenska minoritetspolitiken. 

Bakgrunden till Sveriges minoritetspolitik är Europarådets arbete med mänskliga rättigheter 

och minoritetsfrågor. 1995 införde de en ramkonvention om skydd för nationella minoriteter 

 som i Sverige ratificerades 2000. I och med det så erkändes och synliggjordes de fem 

nationella minoriteterna. Under åren efter detta hände det i praktiken inte så mycket, flera 

utvärderingar gjordes och uppföljningar av Europarådet visade på brister. Det var till exempel 

få förvaltningskommuner och bristande implementeringar i kommunerna, därtill hade 

behoven hos de nationella minoriteterna inte beaktats. Utifrån propositionen Från erkännande 

till egenmakt – regeringens strategi beslöts att man skulle ta fram en ny lag (2009:724). 

Lagen ger ökat skydd & inflytande för de nationella minoriteterna. I § 4 står det att ”det 

allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. 

Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla 

och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av 

det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.” 

 

Minoritetspolitik och minoritetsfrågor handlar således i mångt och mycket om att i samråd 

med de nationella minoriteterna motverka diskriminering och utsatthet av de nationella 

minoriteterna, stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande och främja 

bevarandet av de nationella minoritetsspråken enligt Regeringens minoritetspolitik.  

 

2009 kom även en Språklag (2009:600) som innebär att Sverige tar ansvar för att 

minoritetsspråken ska leva vidare. Det blev även förnyelse kring förvaltningsområden som 

har visat sig vara en bra metod för att genomföra de olika lagarna och strategierna. Enligt 

Länsstyrelsen i Stockholm innebär det att vara förvaltningsområde att kommunen ska erbjuda 

förskola på det minoritetsspråk som man är förvaltningskommun för. Medborgare ska även ha 

möjlighet att använda sitt språk i kontakter med kommunen. Kommunen erhåller statsbidrag 

för de merkostnader som beslutet innebär. Kommuner i förvaltningsområden ska även 

genomföra kartläggning av behov i samråd med minoriteterna. De nationella minoriteternas 
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rättigheter att få vara med i utformningen av minoritetspolitikens implementeringar betonas i 

lagen och dess tillämpningar. I förvaltningskommuner ska samråd inrättas för de nationella 

minoriteterna. I dagsläget finns sammanlagt 68 kommuner och 13 landsting/regioner i 

förvaltningsområdena för samiska, meänkieli och finska. Ytterligare förstärkning i 

minoritetspolitiken blev det 2010 när Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm fick ett 

nationellt uppdrag att följa upp minoritetspolitiken. De har även uppdrag att samordna där det 

behövs, återrapportera till regeringen och ge råd och information. De har till exempel gett ut 

en utmärkt handbok: Nationella minoriteters rättigheter: En handbok för kommuner, 

landsting och regioner. Sametinget och länsstyrelsen i Stockholm driver gemensamt 

webbportalen www.minoritet.se Länsstyrelsen i Stockholm har också ett uppdrag att arbeta 

med romsk inkludering. 

 Utställningen Romska 

röster, producerad av Upplandsmuséet 

Hur Sverige har hanterat de nationella minoriteterna genom århundraden är en stor fråga att 

besvara men det går inte heller att blunda för allt det som skett. Det finns många exempel och 

händelser på förtryck av nationella minoriteter och minoritetsspråken och som gett djupa sår. I 

Nationella minoriteters rättigheter: En handbok för kommuner, landsting och regioner står 

följande: 

”Personer som tillhör nationella minoriteter i Sverige har genom historien ofta fått sina 

mänskliga rättigheter kränkta. Många har utsatts för marginalisering, diskriminering och 

http://www.minoritet.se/
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övergrepp i form av bland annat tvångssteriliseringar och rasbiologisk forskning. Den 

assimileringspolitik som länge bedrevs innebar att flera minoriteter förbjöds att använda sitt 

modersmål i skolan, och det egna språket kom för många att förknippas med skam. 

Majoriteten av romska barn utestängdes istället helt från skolan ända in på 1960-talet. 

Många personer som tillhör nationella minoriteter bär än idag med sig egna minnen och 

upplevelser från denna tid. Diskriminering och marginalisering förekommer även i dagens 

samhälle.” 

I och med minoritetspolitiken på 2000-talet anser många att det är först nu som Sverige på 

allvar gör försök att göra upp med det förflutna. Kunskaperna om de nationella minoriteterna 

och minoritetsspråken är dock fortfarande bristfällig och det finns många felaktiga 

föreställningar, stereotyper, myter och strukturell rasism kring de nationella minoriteterna. De 

fem nationella minoriteterna är inte fem homogena grupper. Den romska minoriteten i Sverige 

består till exempel av omkring 50 000 personer som kan delas in i fem olika grupper: svenska, 

finska, utomnordiska romer samt resande och nyanlända romer. Grupperna har sinsemellan 

olika kulturer och traditioner och talar många olika varieteter av romani. (Goldstein-Kyaga 

m.fl. 2012 ) 

 

Lena Huss skriver följande om Sverigefinnar: "Utöver de sverigefinnar som kommit mot slutet 

av 1960-talet och senare samt deras efterkommande finns en oftast bortglömd grupp personer 

med finska rötter, allt från ättlingar till tidigare finska populationer, så som finnskogsfinnar, 

mälardalsbönder och politiska flyktingar från 1700- och 1800-talen, till senare tiders finska 

krigsbarn." (Huss, 2012) 

 

De fem olika nationella minoriteterna är således mycket mångfacetterade. Samtidigt så finns 

det behov av att i vissa sammanhang vara samlad som en minoritet och att använda 

gemensamma olika markörer till exempel i form av kläder, språk och traditioner för att nå 

vissa mål och få gehör. Detta kallas för strategisk essentialism och innebär samtidigt en risk 

att minoriteten kan uppfattas och beskrivas på förenklade och felaktiga sätt. Begreppet 

myntades av Gayatri Chakravorty Spivak och är ett svar på komplexiteten i att kategorisera 

och generalisera samtidigt som vi i vissa sammanhang har behov av att göra det. Fokus måste 

därför alltid vara på minoriteterna och hur man vill identifiera sig själv. (Goldstein-Kyaga, 

2012)  
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Minoritetsspråk  

För alla de fem minoriteterna är minoritetsspråken och dess fortlevnad centralt. Flera av 

minoritetsspråken är så kallade hotade språk. Av olika anledningar är det många som inte kan 

tala sitt minoritetsspråk och om det inte snart blir fler som talar och förstår språken riskerar de 

att dö ut. I dessa sammanhang använder man begreppet revitalisera språk vilket innebär att 

vidta åtgärder så att ett hotat språk börjar återta mark bl.a. genom att fler börjar tala det. 

Samtidigt så avgör var och en som identifierar sig som en nationell minoritet om den själv vill 

lära sig något av minoritetsspråken. En person kan tillhöra flera minoriteter och 

självidentifikationsprincipen innebär att varje enskild individ avgör om hen vill tillhöra någon 

eller några av de nationella minoriteterna. För en del räcker det med att lära sig 

grundläggande ord och fraser på sitt minoritetsspråk medan andra vill kunna tala och läsa sitt 

språk. (Huss, 2012) För att kunna upprätthålla språk och föra det vidare behövs möjligheter 

till att få höra, tala, läsa och lyssna på sitt språk. På många håll görs olika insatser, projekt och 

aktiviteter för att stärka språken och återta dem. Barn och ungdomar är särskilt prioriterade. 

 

Institutet för språk och folkminnen fördelar medel till olika språkprojekt och språksatsningar. 

2014 fördelades medel till projekt som fokuserar på att stärka läs- och skrivfärdigheter i 

minoritetsspråk och insatser för att öka kunskaper om flerspråkighet, språket som kulturbärare 

eller språköverföring mellan generationer. Det behövs flera innovativa och interaktiva 

metoder till exempel appar och dataspel på minoritetsspråken. Biblioteken har viktiga roller 

kring revitalisering av språken och kan bidra till att sprida information om att flerspråkighet är 

en rikedom.  
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Medier på minoritetsspråken 

Hur är tillgången på medier på minoritetsspråken? Generellt är utbudet och utgivningen av 

minoritetsspråk litet i Sverige. I Regeringens proposition Läsa för livet (2013/14:3) står det: 

"De nationella minoritetsspråken är, enligt Litteraturutredningen, svagt representerade i 

utgivningen av litteratur i Sverige. De större förlagen har inte − med något enstaka undantag 

− gett ut litteratur på dessa språk. Den utgivning som kommer till stånd sker på mindre, 

specialiserade förlag, genom vissa organisationer eller i form av egenutgivning."  

Kulturrådet har i uppdrag att ge bidrag till projekt- och verksamhetsstöd till nationella 

minoriteters kulturverksamheter och till litteratur och kulturtidskrifter på de nationella 

minoritetsspråken. En referensgrupp finns för att bedöma vilka som ska få stöd.  

Faktorer som att det är liten marknad för litteratur på minoritetsspråk, få som skriver på 

minoritetsspråk, dyrt med översättningar och att det finns många olika varieteter av 

minoritetsspråken påverkar utbudet och utgivningen. Trots detta kommer det nya titlar på 

minoritetsspråk och goda insatser görs. För flera av minoritetsspråken finns det även 

möjligheter att köpa medier från andra länder. I Norge ger man till exempel ut böcker på 

nordsamiska. Biblioteken är viktiga inköpare av de titlar som ges ut och att det stödjer de 

insatser som görs påpekar en respondent i enkäten till personer som på olika sätt arbetar med 

minoritetsfrågor.  

För den finska befolkningen som kom som arbetskraft under 60-70-talet och som nu är äldre 

finns särskilda behov av språkstöd och medier på finska. Särskilt för personer med 

demenssjukdomar är det viktigt att få höra sitt modersmål (Biblioteket mitt i världen: 

flerspråkig biblioteksverksamhet. 1998) Biblioteksmedarbetare berättar att det även finns en 

liten efterfrågan på minoritetsspråken som e-böcker, storstil, lättläst och medier att lyssna på. 

På MTM finns ett mediebestånd av talböcker på finska medan det för de övriga 

minoritetsspråken är utbudet litet. I några kommuner i Stockholms län har man Boken 

kommer låntagare som vill ha medier på finska.  

Ett nordiskt digitalt samarbete är lexikonet lexin som även innehåller Bildteman som består av 

1800 illustrerade ord indelade i teman och där man även kan lyssna på uttalet på svenska och 

sjutton andra språk. En nackdel är dock att materialet till viss del börjar bli föråldrat. För att 
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stärka språket och särskilt för barn och ungdomar är också TV- och radioprogram på och om 

minoritetsspråken som finns på Utbildningsradions webbsidor värdefulla. 

Medier om de nationella minoriteterna 

Behoven av medier på minoritetsspråk ser olika ut beroende på lokalsamhällets kontext. 

Medier och information om de nationella minoriteterna behövs dock på alla bibliotek 

eftersom det är ett viktigt sätt att synliggöra och höja kunskapen och förståelsen kring de 

nationella minoriteterna. En komplexitet är att facklitteratur har en tendens att bli föråldrad 

något som jag reflekterat kring vid de studiebesök som jag gjort på ett par bibliotek. Ganska 

ofta finns litteratur om de nationella minoriteterna på signum M och dess underavdelningar. 

Gunlög Fyhr reflekterar kring detta och hon konstaterar att det ibland skulle vara mer relevant 

att ha litteratur om våra nationella minoriteter på signum K eftersom det är en del av vår 

svenska historia och vårt kulturarv (Andersson, 2013). Här finns det en hel del för bibliotek att 

arbeta med och se över. En tanke som jag har är att man skulle kunna arrangera en särskild 

hylla kring de nationella minoriteterna med medier från olika signum/avdelningar. På ett par 

bibliotek som jag besökt fanns broschyrer från länsstyrelsen om de nationella minoriteterna 

placerade på strategiska ställen i biblioteken. Ett enkelt sätt att synliggöra de nationella 

minoriteterna. Det finns en hel del information om de nationella minoriteterna på webben, till 

exempel skolverkets webbsidor om minoritetsspråk. Utbildningsradion har många utmärkta 

program om minoritetsspråk och om de nationella minoriteterna.  
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Nationella minoriteter i lokalsamhället                         

En relevant fråga för biblioteken i kommunerna är hur deras befolkningsunderlag ser ut, till 

exempel vilka nationella minoriteter som finns i kommunen och vilka behov som de har. Hur 

kan man få kunskap kring detta då det inte finns statistik? För att ta reda på vilka språk och 

nationella minoriteter som finns i en kommun behöver man använda sig av andra metoder.  

Generell data finns om kommuner i olika statistikdatabaser, till exempel statistiska 

centralbyråns statistikdatabas. Folkhälsostatistik finns på webben via Folkhälsoguiden. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har på sin webbplats områdesdata och statistik för Stockholm 

län, bland annat utbildningsnivåer, sjukpenningdagar och antalet personer som pendlar. I min 

rapport om Biblioteket i lokalsamhället finns fler exempel på hur man kan få ökad kännedom 

om sitt lokalsamhälle. (Bengtsson, 2012) 

I Nationella minoriteters rättigheter - En handbok för kommuner, landsting och regioner ges 

exempel på hur man kan kartlägga sitt lokalsamhälle kring de nationella minoriteterna men 

även reflektioner kring vikten av att vara varsam och beakta personuppgiftslagen (SFS 

1998:204). Det är till exempel viktigt att klargöra syftet med att man vill ha ökad kännedom 

om ett visst område. Kartläggning kan göras via enkäter, intervjuer, samarbeten med olika 

föreningar, religiösa samfund och organisationer. Det finns föreningar på såväl riksnivå som 

på lokal nivå. Genom att bibliotek får kontakt med dem öppnas dörrar till en mängd 

möjligheter och samarbeten förutom att man eventuellt kan få ökad kännedom om demografin 

i lokalsamhället. Via skolor och förskolor kan man få information om vilka språk som talas på 

förskolorna och skolorna. Det gäller att vara uppfinningsrik och ödmjuk i arbetet med att få 

ökad kännedom om sin kommun.  

I Surahammars kommun genomfördes en enkät kring sverigefinnar, de skriver i sin 

handlingsplan för nationella minoriteter 2013-2015: 

"Enkätfrågorna handlade om respondenters bakgrund som födelseår och födelseland, om 

deras färdigheter i och användande av finska språket. Vidare omfattade enkäten frågor om de 

sammanhang respondenter önskar använda finska i sina kontakter med kommunen. Slutligen 

fanns ett par frågor om hur de vill att den finska kulturen skall främjas och att det finska 

språket skall vara synligt i kommunen. Kartläggningen genomfördes som redan nämnts i nära 

http://www.lansstyrelsen.se/STOCKHOLM/SV/MANNISKA-OCH-SAMHALLE/NATIONELLA-MINORITETER
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samarbete med de sverigefinska föreningarna och finskspråkiga PRO-föreningarna, men även 

med Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet.”  

I Solna kommun genomfördes en enkät för att få reda på vilka nationella minoriteter som 

finns i kommunen och vilka behov av kommunal service på minoritetsspråken som de har. 

Enkäten fanns bland annat på biblioteken och på Solna kommuns webbplats.  

När det gäller personer som är födda i Finland, och personer som har minst en förälder eller 

minst en far- eller morförälder som är född i Finland, finns kommunspecifik statistik hos 

Statistiska Centralbyrån (SCB). Det var Sisuradio som 2010 beställde statistik över antalet 

personer med finländskt ursprung i Sverige från Statistiska centralbyrån. Det framgår inte 

vilket språk personerna talar eftersom det i Sverige inte förs någon statistik över 

befolkningens modersmål. I rapporten Sverigefinnar och finska språket finns bearbetade 

tabeller över statistiken kommunvis i bilaga 2. (Huss, 2012) 

Biblioteken och de nationella minoriteterna  

I den nya bibliotekslagen (2013:801) ges ett utvidgat ansvar att ägna särskild uppmärksamhet 

åt vissa prioriterade grupper: personer med funktionsnedsättning, personer med annat 

modersmål än svenska och nationella minoriteter. Det innebär att det allmänna 

biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, 

bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och 

tekniska hjälpmedel. De ska också ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella 

minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att 

erbjuda litteratur på relevanta språk och på lättläst svenska.  

Biblioteksplaner är viktiga kommunala styrdokument för biblioteken och jag gjorde en snabb 

genomläsning av biblioteksplanerna i Stockholms län för att se om man tar upp de nationella 

minoriteterna. I Norrtäljes biblioteksplan för 2013-2015 skriver man följande:  

"Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de officiellt erkända minoritetsspråken. 

Norrtälje kommun är finskt förvaltningsområde, vilket innebär att biblioteken ska 

uppmärksamma finsk kultur och litteratur.  Även andra språk som talas i kommunen, 

inklusive teckenspråk, är en angelägenhet och bibliotekens utbud ska stämma överens med 

närsamhällets behov. På detta sätt verkar biblioteken för att stärka människors kulturella 

identitet i samhället."  
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För övrigt står det inte så mycket i de nuvarande biblioteksplanerna för biblioteken i 

Stockholms län. Det hänger troligtvis ihop med att biblioteksplanerna skrevs innan den nya 

bibliotekslagen. I rapporten Biblioteksplan 2.0 som Kungliga biblioteket sammanställt ger 

man förslag på områden som ska ingå i en biblioteksplan, varav en kategori är för nationella 

minoriteter. (Ranemo,2012) 

Specialbibliotek 

Specialbibliotek finns för ett par nationella minoriteter. Kulturrådet ger bidrag till dessa och 

beskriver biblioteken på sin webb: 

”Sverigefinska bibliotek i Stockholm erbjuder finskspråkig litteratur, tidskrifter, musik och 

programverksamhet och är en viktig struktur för det finska språkets vitalisering och 

fortlevnad i Sverige." 

”Judiska biblioteket erbjuder litteratur, film, musik och programverksamhet i judiska ämnen. 

Verksamheten är en betydelsefull resurs för den judiska kulturen och minoritetsspråket 

jiddisch."  

Det finns även Samernas bibliotek i Jokkmokk som lånar ut medier och depositioner till 

skolor med flera, förmedlar fjärrlån och har kompetens. Ett annat bibliotek som är värt att 

nämna i sammanhanget är Modersmålsbiblioteket som är en del av barn- och 

ungdomsavdelningen på Mölndals stadsbibliotek. Där finns böcker, ljudböcker och skivor på 

27 språk och är ett samarbete mellan Skolförvaltningens Modersmålsenhet, skolbiblioteken 

och Biblioteken i Mölndal. Syftet är att stärka barn och ungas språkkunskaper och läsning. 

Tidigare rapporter kring de nationella minoriteterna och bibliotek 

För ett par år sedan gjorde Svensk biblioteksförening en undersökning om De nationella 

minoriteterna och biblioteken där man tittade närmare på folkbibliotekens arbete med 

minoritetsspråken och de nationella minoriteterna.  

2004 skrev Richard Jennische en magisteruppsats vid Uppsala universitet om De nationella 

minoriteterna och folkbiblioteken. Han konstaterade bland annat att bibliotek behöver ha 

kunskap och förståelse för de nationella minoriteterna för att kunna arbeta aktivt och medvetet 

med dessa områden. 
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Leif Mårtensson gjorde under 2013 en studieresa till Kanada och USA med fokus på 

nationella minoriteter. I reserapporten skriver han: ”Att erbjuda biblioteksservice för olika 

minoriteter är så mycket mer än att ha ett mediebestånd på de fem olika språken. Det är 

också mer än att ha något enstaka program med en finsk eller samisk författare och dylikt. 

Det är mer en konceptuell hållning och ambition om hur ett bibliotek skall låta olika 

minoriteter synas." (Mårtensson, 2013) 

Ytterligare utredningar och rapporter kring nationella minoriteter och bibliotek & kultur finns 

och framförallt kring finskspråkig biblioteksverksamhet till exempel Barbro Ejendals 

utredning Finns finska på biblioteken? som gjordes 2004 på uppdrag av Kulturrådet. 

 

Nationella minoriteter och biblioteken i Stockholms län   

I det här avsnittet ska jag redogöra för de nationella minoriteterna och biblioteken i 

Stockholms län. Syftet är att beskriva nuläget för biblioteken men även ge reflektioner kring 

hur man skulle kunna arbeta, ge goda exempel och i relation till minoritetspolitiken. 

Beskrivningarna är inte heltäckande kring hur biblioteken arbetar med de nationella 

minoriteterna och minoritetsspråken. Jag kommer till exempel inte in på 

biblioteksmedarbetare som arbetar med dessa områden och deras kompetensbehov.   

I Stockholms län finns 26 kommuner som varierar i storlek och befolkningsunderlag. Följande 

kommuner är förvaltningsområden för finska: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Norrtälje, 
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Sigtuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Upplands-Bro, Upplands Väsby och 

Österåker.  

För att ta reda på hur biblioteken i Stockholms län arbetar med de nationella minoriteterna 

skickade jag ut en enkät med 4 frågor till alla bibliotekscheferna i Stockholms län. Frågorna 

var: 

1. Erbjuder ert bibliotek medier på de fem minoritetsspråken? Om ja, ange vilka och om ni 

har eget bestånd och/ eller fjärrlån.                           

2. Erbjuder ert bibliotek aktiviteter, program och/eller annan verksamhet kring 

minoritetsspråk/nationella minoriteter?                                                                                              

3. Finns det ett samarbete kring nationella minoriteter/minoritetsspråk med andra 

verksamheter, föreningar och organisationer? Om ja, ange vilka.                                          

4. Övriga kommentarer och synpunkter. 

Jag fick in enkätsvar från 17 av länets 26 kommuner. Redovisar sammanställningar av deras 

svar fråga för fråga och gör sedan generella reflektioner.  

Enkätsvar från biblioteken i Stockholms län 

Fråga 1. Erbjuder ert bibliotek medier på de fem minoritetsspråken? Om ja, ange vilka och 

om ni har eget bestånd och/ eller fjärrlån. 

På fråga 1 svarar alla bibliotek att de har medier på finska och hälften av biblioteken att de har 

medier på i stort sätt alla minoritetsspråken. Flertalet anger att det är förvaltningskommuner 

för finska. Några svarar att de kompletterar medieutbudet vid efterfrågan. "Vi har ett ganska 

stort eget bokbestånd på finska. På romani, jiddisch, samiska och meänkieli har vi endast ett 

fåtal titlar." 

Den andra hälften av respondenterna svarar att de har ett finskt bestånd och ett par titlar på 

något eller några minoritetsspråk. När jag har besökt olika bibliotek i länet och tittat på deras 

mediebestånd på minoritetsspråk så har jag konstaterat att det ofta står ett par böcker på till 

exempel hyllan för samiska. Två anger att de endast har medier på finska. Några anger att de 

gör fjärrlån vid efterfrågan, det finns särskilt behov av medier på de olika varieteterna av 

romska och utbudet är inte så stort.  
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Angående medier på finska så har alla bibliotek ett eget bestånd. Många bibliotek har flera 

hyllmetrar med finsk litteratur. Det finska beståndet är ofta uppdelat på skönlitteratur och 

facklitteratur. Ibland är skönlitteraturen även uppdelad i vissa genrer som till exempel 

deckare. Ett par bibliotek berättar om vilka nya medier som finns på finska via webben.  

I och med att Stockholms stadsbibliotek är stort och har många stadsdelsbibliotek beslöt jag 

att ha ett samtal med ett par medarbete som framförallt arbetar med medieinköp. De berättar 

att medier på minoritetsspråken framförallt finns på huvudbiblioteket vid Odenplan. Där finns 

såväl barn- som vuxenmedier på alla minoritetsspråken, dessa lånas även ut för depositioner. 

Förutom att Stockholms stadsbibliotek vid Odenplan har bestånd har man satsat på vissa 

bibliotek som har medier på ett par av minoritetsspråken utifrån lokalsamhällets 

sammansättning. Finska finns på de flesta biblioteken i Stockholms stad. Genom sökningar i 

Book-it får jag fram att det totala mediebeståndet för medier på minoritetsspråk på 

Stockholms stadsbibliotek är: Jiddisch = 295 titlar varav 14 stycken är barn och ungdom. 

Samiska = 81 titlar. Romani= 175 titlar varav 65 barn och ungdom. Meänkieli = 47 titlar 

varav 18 är barn och ungdom. Finska 17.216 titlar varav 3.419 barn och ungdomslitteratur.  

En respondent i enkäten anger att de erbjuder tidningar och tidskrifter på de nationella 

minoriteterna. I efterhand har jag konstaterat vid biblioteksbesök att ytterligare ett par 

bibliotek har tidningar och tidskrifter. Att ha tidskrifter och exponera dem är ett sätt att 

synliggöra de nationella minoriteterna i biblioteket. 

 Tidskrifter på Stockholms stadsbibibliotek 

2. Erbjuder ert bibliotek aktiviteter, program och/eller annan verksamhet kring 

minoritetsspråk/nationella minoriteter? 
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Det är stor spridning på biblioteken i vilken utsträckning man erbjuder program och 

aktiviteter på minoritetsspråken och om de nationella minoriteterna. Hälften av biblioteken 

svarar att de har programverksamhet och aktiviteter för och om minoritetsspråk. Det handlar 

om allt från en temavecka kring de nationella minoriteterna till författarbesök, bokcirklar, 

sagostunder och berättarkaféer med mera. De kommuner som ingår i förvaltningsområden för 

finska har en mer kontinuerligt och återkommande programverksamhet kring de nationella 

minoriteterna än de andra kommunerna.  

"Det gör vi. Finsk släktforskning har redan pågått i många år, berättarkaféer och 

författarbesök på finska, samt ex finsk teatergrupp och ståuppkomiker som framträtt. 

Program där kända finska personer porträtterats och sagostunder på finska. Det har varit 

mer sparsamt med aktiviteter mot övriga nationella minoriteter, men författarbesök som 

beskrivit judiskt liv har av judiska personer genomförts även om språket varit svenska. 

Liknande genomföranden har även skett med romska författare.” 

   

Ett flertal bibliotek har inga program eller aktiviteter om och för de nationella minoriteterna. 

En respondent svarar: "Vi erbjuder program och utställningar för barn och vuxna på finska. 

Övriga minoritetsspråk uppmärksammas med bokutställningar på deras högtidsdagar."  Jag 

noterade att ett flertal bibliotek på olika sätt synliggjorde Romernas internationella dag den 8 

april. Ingen kommun i länet skriver att de erbjuder it-handledning på minoritetsspråk vilket är 

något som man gör i andra kommuner till exempel i Uppsala. 
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Fråga 3. Finns det ett samarbete kring nationella minoriteter/minoritetsspråk med andra 

verksamheter, föreningar och organisationer? Om ja, ange vilka. 

De bibliotek som ingår i förvaltningskommuner svarar i högre grad att de samarbetar med 

olika aktörer. Några skriver att de har samarbete med lokala föreningar och organisationer för 

nationella minoriteter, medan andra anger att de samarbetar med Finlandsinstitutet, Judiska 

biblioteket och Länsstyrelsen i Stockholms län. Flera svarar att de har samarbete med 

minoritetssamordnaren i kommunen. Ett bibliotek har regelbundet minoritetssamordnaren på 

plats i biblioteket för att svara på frågor men med bisyftet att synliggöra dessa områden. En 

respondent säger såhär om samarbeten: 

”Vi samarbetar med den lokala finska föreningen för att kunna hålla sagostunder på finska 

vissa lördagar. Mycket av verksamheten på andra språk än svenska sker i samarbete med 

föreningar och organisationer. Biblioteken finns även representerade i kommunens 

samrådsgrupp för det sverigefinska förvaltningsområdet.”  

En kommun svarar att genom det enhetsövergripande samarbetet under åren har de nationella 

minoriteterna fått en självklar plats i bibliotekens årsplanering. 

  Litteratur 

på jiddisch på barnavdelningen på Stockholms Stadsbibliotek vid Odenplan.       

Slutdiskussion 

Utifrån enkätsvaren från biblioteken i länet konstaterar jag att bibliotekens verksamheter kring 

de nationella minoriteterna varierar och ser olika ut. Alla respondenter har medier på finska. 

Hälften av biblioteken har inget eller skralt utbud av de andra minoritetsspråken. Den andra 

hälften har medier på alla fem minoritetsspråken. Enkäten ger inga svar på hur medierna 
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fördelar sig mellan olika biblioteksenheter inom en kommun. En gissning är att det största 

biblioteket/huvudbiblioteket oftast innehar beståndet.  

Flera kommuner som är förvaltningskommuner för finska har lyft fram detta i enkätsvaren. 

Jag kan se att de i högre grad har verksamhet i form av program och aktiviteter för och om de 

nationella minoriteterna än det bibliotek som inte ingår i förvaltningskommun för finska. Jag 

får känslan av att man har fått upp ögonen för minoritetsfrågor tack vare 

förvaltningskommunsansvaret Även om fokus är på finska så stärks de övriga nationella 

minoriteterna.  

Det gäller inte bara att ha program och aktiviteter utan att nå ut med dem. En respondent 

skriver att det är svårt att nå ut och att få deltagare till sagostunderna. Något som även ett 

annat folkbibliotek bekräftar i ett samtal med dem. Trots gedigen affischering och samarbete 

med föreningar och minoritetssamordnaren med flera i kommunen kan det vara svårt att få 

deltagare. I ett sådant läge är det naturligtvis på sin plats att fundera på vad som är syftet med 

det man gör, vilka effekter det har och om det finns andra aktiviteter eller insatser som skulle 

passa bättre. Minoritetspolitiken betonar att de verksamheter som utförs ska göras i samråd 

med minoritetsgrupperna och utifrån deras behov och önskemål. Att utvidga samarbeten med 

föreningar och andra aktörer är också något som jag tror kan ge programverksamhet som är 

mer relevant och utifrån behov och önskemål. För att anordna program med externa aktörer 

behövs ju ett varierat utbud med kvalité och bredd. Program kan även utformas där deltagarna 

interagerar eller själva håller i aktiviteten till exempel i form av berättande eller öppen scen. 

Att samarbeta med olika aktörer kring nationella minoriteter ger också möjligheter. En 

respondent som arbetar med minoritetsspråk betonade i sitt enkätsvar att hen välkomnar 

samarbeten med biblioteken kring nationella minoriteter. Som jag varit inne på i tidigare 

avsnitt är revitalisering av språken en central fråga. Flera av språken är hotade och insatser 

har gjorts och görs för att bevara språken. I enkäten till personer som på olika sätt arbetar med 

de nationella minoriteterna lyfter flera fram detta. 

”Biblioteket har ett stort ansvar för de nationella minoritetsgrupperna och minoritetsspråken, 

så att språken skall vara levande språk även i framtiden. En del av statsbidraget som ”min” 

kommun får går till biblioteksverksamhet, bland annat till inköp av finskspråkiga böcker och 

tidskrifter samt evenemang som sagostunder. Bibliotekets uppgift är att bidra till att språken 

levande.”  
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Jag identifierar att biblioteken har tre olika önskvärda roller kring nationella minoriteter och 

minoritetsspråk: 

 Informera och öka kunskapen och förståelsen om de nationella minoriteterna till 

exempel genom medier och programverksamhet i samarbete med de nationella 

minoriteterna. 

 Tillhandahålla medier, kultur & programverksamhet på minoritetsspråken i samråd 

med de som identifierar sig som någon/några nationella minoriteter. 

 Bidra till revitalisering av språken och kulturerna.  

Bibliotekens uppgifter och roller kring de nationella minoriteterna är således mycket bredare 

än att enbart erbjuda medier på minoritetsspråk för målgruppen. Bibliotekens roller handlar 

snarare om att i samråd med de nationella minoriteterna utforma verksamheter utifrån deras 

behov och önskemål. För att uppnå detta behöver biblioteken i högre grad bedriva 

uppsökande verksamhet och att på olika sätt komma i kontakt med de nationella 

minoriteterna. Likaså är det relevant att bibliotek bidrar till att öka kunskaperna och 

förståelserna kring de nationella minoriteterna. Det kan göras på många olika sätt. Skyltning, 

exponering, aktiviteter och information om de nationella minoriteterna i biblioteksrummet är 

några sätt. Värdefullt är också att biblioteksmedarbetare har viss kunskap om de nationella 

minoriteterna och minoritetsspråken för att kunna ge ett gott bemötande och ha en medveten 

verksamhet. Hur man i dagsläget arbetar och fördelar ansvaret för de nationella minoriteterna 

på biblioteken i länet är inte något som jag direkt berört i denna förstudie. I samtal med olika 

personer förstår jag att det ser olika ut. Oftast har en person ansvar för att bevaka och köpa in 

medier på finska. En generell kunskap och förståelse om de nationella minoriteterna borde 

personalgruppen ha eftersom alla möter bibliotekens användare. Att se över vilka behov som 

finns av att ha information om biblioteket på minoritetsspråken är också angeläget att se över. 

Vissa bibliotek i länet har information på finska om biblioteket.  

Hur ska bibliotek agera för att uppnå en medveten verksamhet och som når de som 

identifierar sig som någon eller några nationella minoriteter? Och det handlar ju egentligen 

inte bara om nationella minoriteter utan att bibliotek ska vara inkluderande och välkomnade 

gentemot alla. Att biblioteken låter alla få vara den man är och vill vara. Med erfarenhet från 

hbt-certifieringen av Hallonbergens bibliotek tror jag att bibliotek kan åstadkomma ett sådant 
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klimat genom att personalgruppen diskuterar diskrimineringsgrunder så som 

funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder och kön. I 

en hbt-certifiering utgår man ifrån ett normkritiskt förhållningssätt (Bengtsson, 2013). Med 

normkritik menas enligt Wikipedia: ”att inte fokusera på dem som uppfattas som avvikare i 

ett sammanhang, utan att fokusera på de normer och maktstrukturer som gör att dessa 

personer uppfattas som just avvikare och de konsekvenser som kommer av denna obalans." 

Ett liknande förhållningssätt är de interkulturella som beskrivs följande i Kulturrådets 

strategi: ”Interkulturell innebär enligt Kulturrådets definition också att kulturer betraktas 

som dynamiska, det vill säga att individer med olika kulturell bakgrund möts och utbyter 

erfarenheter och perspektiv vilket gör kulturer föränderliga och stadda i ständig utveckling. 

Interkulturell används här för att understryka dimensionen av dialog och interaktion mellan 

organisationer och grupper.”  

Christina Rodell Olgacs har fördjupat sig i den romska minoritetsgruppen och deras 

utbildningssituation. Hon menar att interkulturell pedagogik kräver att vi lyssnar till tidigare 

tystade och exkluderade röster. Genom att använda sig av alla erfarenheter sker ett ökat 

lärande och förståelse kring vårt samhälle. Olgac pekar bland annat på de kunskaper som 

romer ofta får med sig hemifrån men som de inte får använda och visa i skolan. Genom att 

tillämpa ett interkulturellt förhållningssätt öppnar man upp för en inkluderande och jämlik 

skola för alla. (Goldstein-Kyaga, 2012) Jag anser att såväl normkritik som interkultur kan 

appliceras ännu mer inom biblioteksväsendet.   

 

Jag vill avsluta den här förstudien med ett enkätsvar från en respondent till enkäten eftersom 

jag anser att det svaret i mångt och mycket sammanfattar min upplevelse av vad bibliotekens 

uppgifter är och borde vara kring de nationella minoriteterna: 

 

Fråga 3. Vad tänker du att folkbibliotek borde göra och satsa på för att stärka de nationella 

minoriteterna/minoritetsspråken? 

"1. Se till att litteratur om minoriteter tillgängliggörs. Avser såväl fakta som fiktion som 

språk.          

2. Skapa möjligheter för informationsspridning genom öppna föreläsningar på olika nivåer 

och riktade till olika åldrar. 



 

24 

 

 3. Utmana normer och vidga begreppen genom att sätta minoritetsfrågor i första rummet, 

majoriteten har redan ordentligt med utrymme.                                                                            

4. Skapa utrymme för minoriteter att själva avgöra hur de vill bli representerade, och vad 

som bör tas upp/hur detta bör göras." 

Det finns behov av att öka kunskapen och förståelsen kring nationella minoriteter och 

minoritetsspråk på biblioteken. Att arbeta med de nationella minoriteterna utifrån ett 

biblioteksperspektiv handlar dock ytterst om att vara delaktiga i arbetena med mänskliga 

rättigheter, demokrati, Sveriges kulturarv och individers rättigheter till att bibehålla och 

utveckla sin kultur, språk och traditioner.   

Några eftertankar 

I och med att det här är en förstudie vill jag göra ett par reflektioner kring vad man eventuellt 

skulle behöva titta närmare på i eventuella ytterligare fördjupningar: 

- Vilka insatser som skulle kunna göras på regional och nationell biblioteksnivå för att 

stärka biblioteken och deras arbeten med nationella minoriteter och minoritetsspråk.        

- Beskriva ett par bibliotek som kommit långt i sina arbeten med de nationella 

minoriteterna och minoritetsspråken för att lyfta fram goda exempel.  

- Det skulle behövas ytterligare kunskap kring den romska minoriteten. Resandefolket 

är till exempel en ganska undanskymd grupp i vårt samhälle. Vilka behov har de olika 

grupperna av bibliotek och medier med mera?  

- Det finns även behov av att se över hur skolbibliotek arbetar kring nationella 

minoriteter. 
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Förslag till taxonomi för de nationella minoriteterna och bibliotek 
 

I och med att jag samlade in enkätsvar från länets 26 kommuner fick jag material om nuläget 

kring bibliotekens arbete med de nationella minoriteterna. Utifrån svaren har jag utarbetat ett 

förslag till taxonomi för biblioteken och de nationella minoriteterna. Malin Ögland, 

Regionbibliotek Stockholm skriver i boken Taxonomier- – verktyg för biblioteksutveckling att 

" den övergripande ambitionen är att taxonomierna ska stimulera till samtal om 

biblioteksutveckling. Varje nivå i en taxonomi beskriver vad det är tänkt att man ska uppnå. 

Taxonomin är dock en endast förslag, det är upp till er att stuva om och ändra så att det passar 

er kontext.  

 

Nivå 7: Kommunövergripande plan finns med uppdrag och mål för verksamheten som 

grundar sig på minoritetspolitik, FN:s mänskliga rättigheter, barnkonventionen och Unescos 

biblioteksmanifest med mera.  

 

Nivå 6: Biblioteket ingår i samrådsgrupper/forum för de nationella minoriteterna som 

gemensamt genomför, finansierar och marknadsför program, aktiviteter och mediearbete 

utifrån respektive specialistkompetens. Information om biblioteket finns på de minoritetsspråk 

som är representerade i kommunen.   

 

Nivå 5: De nationella minoriteterna finns med i bibliotekens styrdokument; biblioteksplan, 

verksamhetsplan och medieplan.  

 

Nivå 4: Kontinuerligt arbete med digitala och fysiska medier. Viss verksamhet organiseras 

och planeras tillsammans med de nationella minoriteterna. Viss information om biblioteket 

finns på minoritetsspråk. 

 

Nivå 3: Biblioteket har kännedom om föreningar, religiösa samfund, kommunal verksamhet 

och aktörer om och för de nationella minoriteterna i kommunen.  

 

Nivå 2: Biblioteket har eget bestånd på några av minoritetsspråken och köper/fjärrlånar de 

andra vid efterfrågan. Sporadiska skyltningar och programverksamhet. 

 

Nivå 1: Biblioteket har eget bestånd på något av minoritetsspråken.  
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Skönlitteratur med fokus på de nationella minoriteterna 

Det finns en hel del romaner som tar upp aspekter kring nationella minoriteter. Vissa är mer 

av historisk karaktär medan andra utspelar sig i nutid. Här kommer ett litet urval titlar av såväl 

barn och ungdomslitteratur som vuxenlitteratur. 

Alakoski, Susanna: Svinalängorna och barnböckerna om Harri 

Axelsson, Majgull: Jag heter inte Miriam 

Caldaras, Hans: I betraktarens ögon  

Jalava, Antti: Jag har inte bett att få komma och Känslan  

Johansson, Kerstin: Som om jag inte fanns  

Kieri, Gunnar: Av dig blir det ingenting, Jag ska ändå inte stanna; Var som folk 

Kieri, Katarina: Morbror Knuts sorgsna leende  

Laestadius, Ann-Helén: Sms från Soppero med flera 

Mörtlund, Mona: Jag passerar Juhonpieti när rallarrosen blommar och Mörtlunds Mona  

Niemi, Mikael: Populärmusik från Vittula och Mannen som dog som en lax 

Pettersson, Lars: Kautokeino, en blodig kniv 

Pohjanen, Bengt: Smugglarkungens son  

Taikon, Katarina: Katitzi  

Zern, Leif: Kaddish på en motorcykel 

Wennström, Annica: Lappskatteland  

Östergren, Petra: Berättelsen om Esmara 
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