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Emma Makkonen 

- att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av  

Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter 



Tre 

förvaltningsområden 

 
rött = samer 

gult = tornedalingar 

blått = sverigefinnar 

 

 

 

Lagen om nationella minoriteter 
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förvaltningsområde  
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Mänskliga rättigheter 

Nationella minoriteter 

13 januari 2015 

Kommunfullmäktiges budget 2014 

 

Göteborgs Stad ska värna och säkerställa de nationella 

minoriteternas rättigheter. (s 20) 

 

Staden ska aktivt informera och öka kunskaperna om de 

nationella minoriteterna och deras rättigheter. Situationen 

för nationella minoriteter behöver ytterligare 

uppmärksammas på stadsdelsnivå. (s 21) 

 



Mänskliga rättigheter 

Nationella minoriteter 

13 januari 2015 

Kommunfullmäktiges budget 2014 
 

Göteborg är förvaltningsområde för finskan. De 

sverigefinländare som bor i ett finskt förvaltningsområde har 

rätt att använda sitt modersmål i muntliga och skriftliga 

kontakter med kommunen. Förskoleverksamhet och 

äldreomsorg på finska ska erbjudas och säkerställas. Det gäller 

bland annat att relevanta språkkunskaper ska ses som 

meriterande vid rekrytering till omsorgstjänster. (s 21) 



Biblioteksplan för Göteborgs Stad 

2013 - 2021 

13 januari 2015 

”Särskilt de nationella minoriteternas biblioteksbehov 

samt att Göteborg ingår i förvaltningsområdet för finska 

ska beaktas” (s 15) 

  



Kort om Göteborg 

13 januari 2015 

•10 stadsdelsförvaltningar med ansvar för 24 

stadsdelsbibliotek, äldreomsorg, barnomsorg m.m. 

•Stadsbiblioteket, 300m2, bokbussarna lyder under 

Kulturförvaltningen 

 

•536 790 invånare 

•varav 125 095 utrikes födda 



Finska projektet: Målgrupp äldre 

13 januari 2015 

Bakgrund: Stort antal utlån på finska tryckta böcker, men 

ingen som frågar efter/lånar talböcker eller storstil på finska 

trots att målgruppen i takt med stigande ålder borde göra det. 

 

Syfte: Bidra till att höja livskvaliteten för äldre finsktalande 

kommuninvånare genom att ge dem kunskap om och tillgång 

till anpassade medier på deras modersmål. 

Öka kännedomen om Finska förvaltningsområdet och om 

nationella minoriteters rättigheter 

 

Målgrupp: första generationens finska invandrare, samt deras 

anhöriga och anställda inom äldreomsorg/hemtjänst. 

 

 



Finska projektet: Målgrupp äldre 

Mål:  

•Ökad kännedom om bibliotekets totala utbud på finska, 

bör ge ökad efterfrågan på talböcker på finska och ökat 

antal lån av tryckta böcker samt ljudböcker. 

•Besöka alla de stora finska föreningarna. 

•Besöka samtliga finska avdelningar inom äldreomsorgen, 

samt träffpunkter. 

•Besöka enheter inom hemtjänst i aktuella stadsdelar. 

•Öka kännedomen om dessa medier bland bibliotekens 

anställda. 

 

 
13 januari 2015 



Finska projektet: Målgrupp äldre 

13 januari 2015 

 

 

Metod: Uppsökande marknadsföring. 

•Tvåspråkig broschyr om talböcker, ”Boken kommer” och 

finska beståndet, som riktar sig till brukare och anhöriga 

•Tvåspråkig broschyr om talböcker, ”Boken kommer” och 

finska beståndet, som riktar sig till anställda inom äldreomsorg. 

•Kompletteringsköpa ljudböcker och Storstil. 

•Anställa projektledare 20% : uppsökande marknadsföring, 

hitta inköpskanaler och sköta inköp 

 

Projekttid: hösten 2013- hela 2014 
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Nationell statistik 

Antal och ålder, sverigefinnar födda i 

Finland 
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SDN 0-10 år 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90  91 -  Samtliga 

Angered .. .. 13 22 152 350 546 198 30 .. 1 326 
Östra 
Göteborg .. .. 34 23 85 151 273 155 45 .. 781 
Örgryte-
Härlanda .. .. 44 53 69 118 117 85 37 .. 539 

Centrum .. .. 73 46 73 114 105 59 22 .. 511 

Majorna-Linné .. .. 41 57 79 145 162 84 31 .. 606 
Askim-
Frölunda-
Högsbo .. .. 24 17 59 60 83 125 37 .. 413 
Västra 
Göteborg .. .. .. 10 37 59 68 82 10 .. 280 
Västra 
Hisingen .. .. 13 22 118 173 260 169 47 .. 806 

Lundby .. .. 25 39 103 149 199 116 33 .. 668 

Norra Hisingen .. .. .. 34 135 208 343 215 53 .. 1 000 
 
Göteborgs 
stad1 21 49 283 324 925 1 542 2 164 1 291 346 28 6 973 



Mediebestånd på finska 2013 

13 januari 2015 

•3 690 titlar tryckta böcker,  9 715 exemplar  

•89 titlar ljudböcker  

•22 filmer från Finland 

•1 210 barnböcker, större delen bilderböcker 

 

Störst bestånd av böcker på finska hade:  

Biskopsgården, Kortedala, Hisingen, Tuve, Bergsjön, 

Hjällbo och Västra Frölunda. 

 

7 bibliotek har dagstidningar eller tidskrifter på finska. 

 



Utlån av medier på finska 

13 januari 2015 

2011 

Total: 10 808 
 

2012 

Totalt: 10 105 
 

2013 

Totalt: 14 718 

Barn: 2 298 

Talböcker: 25 nedladdningar 

 

 

2014 

Jan - aug: 4 452 ??? 

Barn: 785 

Talböcker: 71 

nedladdningar 

 



Utlån av medier på finska 2013 

13 januari 2015 

Högst utlån per bibliotek: 
(Stadsbiblioteket stängt, endast Global)  

 

•Biskopsgården 

•Lundby 

•Angered 

•Kortedala 

•Hjällbo 

•Västra Frölunda 

•Tuve 



Vad har vi gjort?  
Sep 2013 –okt 2014 

13 januari 2015 

• 8-s. broschyr på finska tryckt i 5 000 exemplar: presenterar 

bibliotekens totala utbud med särskild tonvikt på att 

användarna måste reservera media, att det finns ljudböcker 

och talböcker. Följebrev på svenska. 

•Besökt alla stora finska föreningar och samlingslokaler för 

att presentera projektet, visat talböcker och delat ut 

broschyren 

•Besökt möte för Stadsdelsbibliotekscheferna i Göteborg. 

•Besökt APT för bibliotekspersonalen i de 5 

nyckelstadsdelarna. Introducerat talböcker på finska. 

•Tagit fram manual på finska för Daisy-spelare VictorStratus 



forts. Vad har vi gjort? 

13 januari 2015 

•Tagit fram förslag på 25 talböcker att ladda ned i 

grundbestånd till biblioteken. 

•Deltagit på stadsgemensamt nätverksmöte för enhetschefer 

inom sektor Förebyggande  Äldreomsorg. Träffat chefer 

inom Hemtjänst och Äldreboende i vissa stadsdelar. 

•Deltagit på stadsgemensam studieresa till Helsingfors. 

•Haft kontakt med Träffpunkterna i de 5 nyckelstadsdelarna 

och skickat ut broschyren via dem. 

•Träffat personal och boende på de finska avdelningarna på 

äldreboende. Introducerat talböcker. 

•Marknadsfört projektet i tillgängliga mediekanaler.  



Vad sker nu: 

13 januari 2015 

•Köpt in Daisy-spelare som äldreboendet samt finska 

föreningar ska få låna under längre tid 

•Skickar ut broschyren till samtliga bibliotek i Göteborg 

och besöka fler personalträffar. 

•Hjälpa de bibliotek som önskar att ladda ned ett litet 

grundbestånd som finns att erbjuda. 

•Inköp av ljudböcker och filmer på finska. Svårt med 

upphandlings-avtal. (Storstil finns nästan inte i Finland.) 

•Kontakta fler enheter inom Hemtjänst och Äldreboende. 

•Erfarenhetsutbyte i Sverige - nationell konferens i nov, 

samt Finland - deltar på konferens i nov. 



Erfarenheter: 

13 januari 2015 

•Viktigt att uppsökande personal: 

• har språkkompetens 

• har möjlighet att vara flexibel (avseende andra 

arbetsuppgifter)för att kunna möta minoriteten på tider 

som passar dem 

•Får hjälp med att hitta rätt i den komplexa kommunala 

organisationen – storstadsfenomen? 

•Nyttjar förvaltningsområdets kontaktnät, både bland 

kommunens tjänstemän men också inom minoriteten 

•Hittar ”nyckelpersoner” inom minoriteten 

 

… är beredd på att allt tar lååång tid! 

 



Negativa erfarenheter: 

13 januari 2015 

•Hitta rätt i den kommunala organisationen – nå ut till chefer och 

anställda inom äldreomsorgen  

•Stadsgemensamt ansvar är svårt att realisera i storstäder - stuprör 

•I vissa fall trögt att hitta tider för att delta på bibliotekens 

personalmöten 

•Inte helt självklart att aktivt erbjuda talböcker på andra språk, är 

det ”specialmedias ansvar eller utländska språk?” 

•Regler för upphandling begränsar inköp av medier 

•Regler kring upphovsrätt försvårar inköp av film på andra språk 

med biblioteksrättigheter. 



Positiva erfarenheter: 

13 januari 2015 

•Broschyren – mycket väl mottagen 

•Kontakten med minoriteten 

•Tydligt behov av kunskap hos bibliotekspersonalen, särskilt 

kriPng talböcker på finska, som blivit mättat 

•Intresset för biblioteksfrågor hos förvaltningsområdet, även 

projekt gratis ”Bokpåsar” med finska bilderböcker 

•Bibliotekschefernas intresse 

•Mediernas intresse – SR m.fl. 



Hur går Göteborg vidare? 
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•Liknande projekt med fokus barnfamiljer – 2015? 

•Hoppas att bibliotekspersonalen aktivt fortsätter att 

erbjuda talböcker på finska 

•Måste öka utlåningstalen för att mer ska köpas in på 

finska inom ordinarie budget 

•Bättre samordning nu när Stadsbiblioteket kommit på 

plats? 

•Erbjuda MTM använda informationsmaterialet 

•Läs för dina barnbarn – finska pensionärer intresserade? 



Kontakt 
 

Emma Makkonen, projektledare 

emma.makkonen@lundby.goteborg.se 

Lundby bibliotek, tel 031 366 71 10 

 

Pirjo Nyckling 

pirjo.nyckling@kultur.goteborg.se 

Bokbussen/Global, tel 031 368 31 98 

 

Antti Yliselä, planeringsledare finskt förvaltningsområde 

Stadsledningskontoret , antti.ylisela@stadshuset.goteborg.se 

031-368 00 88 

 

www.goteborg.se/suomeksi 

 13 januari 2015 


