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Abstract:  This thesis is about language planning in Faeroese libraries as seen from 

the country’s specific situation, with Faeroese as a mothers tongue, but 
with great dominance of the Danish language within media.  

 
The purpose of my thesis is to examine language planning activities 
within the library, and the consequences this planning has for the system. 
Different theories about language planning provides a framework for my 
model of the library as a linguistic eco-system with actors performing 
status planning, represented by the government with its influence in 
cultural politics, the librarian with his or her library tasks and the user 
with his or her needs. 

 
The thesis has a qualitative attempt, and the empirical material consists 
of different documents about the country and materials from interviews 
made with seven qualified librarians, employed within general libraries 
in the Faeroe Islands. 

 
The analysis shows that the librarian in different ways promotes the 
Faeroese language within library activities, and because of the attention 
paid to the user in the public library he/she influences the librarians 
planning. It also shows that the language planning, described as politics 
of library and literature, do not correspond to the user’s need expressed 
through the librarian. Except for small children’s literature, there is a lack 
of translated literature especially for older children. The librarian also 
expresses that the library, from the government’s point of view, is not 
regarded as a valuable institution. This results in that the library with its 
librarian is not regarded as, and therefore not used as, a language 
planning institution. 
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Förord 

Jag vill tacka de informanter på Färöarna som gjorde denna uppsats möjlig. Era tankar 
runt språk, bibliotek och litteratur har gett många värdefulla bidrag till mitt arbete och 
bidrog till en givande resa. Jag vill också rikta ett stort tack till Naturhistoriska museet, 
Náttúrgripasavn – djúradeild, i Tórshavn för hjälp med logi under min vistelse på 
Färöarna och Nanna Hermansson, ordförande i Samfundet Sverige – Färöarna, som 
förmedlade denna kontakt. Jag vill även tacka Färöiska universitetet, Frodskaparsetur 
Føroya, för det resestipendium jag erhållit. Till sist - ett stort tack till min handledare 
Claes Lennartsson för all hjälp. 

               © Upphovsrätt – författaren  
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1 Inledning 

Mitt ute i Atlanten, väster om Norge mellan Skottland och Island, ligger en ögrupp 
bestående av arton små öar som tillsammans motsvarar Ölands storlek. För ett antal år 
sedan, närmare bestämt 1988, fick jag möjlighet att resa dit - jag hade fått arbete som 
pianolärare på Färöarna. De två år jag var där blev en fantastisk tid som gav många rika 
natur- och kulturupplevelser. Naturupplevelserna bestod framför allt av vandringar i de 
färöiska fjällen. Kulturupplevelserna var många, alltifrån egna framträdanden med olika 
ensembler i Nórdurlandahúsid í Føryum (Nordens Hus), till trevande försök att läsa 
färöiska författare och lördag förmiddagars besök på Landsbókasavn – Färöarnas 
nationalbibliotek. När det så blev dags att skriva magisteruppsats inom ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap, valde jag att föra samman min utbildning till 
bibliotekarie med mitt intresse för nordiska språk och min längtan att återse landet.1 Jag 
bestämde mig för att studera det färöiska bibliotekets språkplanering utifrån den 
tvåspråkiga situation som råder i landet med färöiska och danska som officiella språk. 
Att färöiska dessutom tillhör ett av världens minoritetsspråk med en relativt sett liten 
inhemsk bok- och översättningsproduktion gjorde inriktningen än intressantare. 
Följande citat får bilda utgångspunkt för denna uppsats: 
 

Min første idé var att lægge mig på tværs af al den danske litteratur, der kommer ind på 
bibliotekerne. Jeg kan ikke klare at få alle danske bøger ud, og det er heller ikke min 
mening. Jeg synes, det er et plus, at vi kan to sprog fra små af her på Færøerne, der skal 
bare ikke være en dominans af et fremmed sprog.2   

 
Förläggaren ger i detta citat uttryck för ett behov av språkplanering – en strategi för hur 
språk, ofta i förhållande till varandra, skall utformas, hanteras och beredas plats i 
samhällets olika sfärer. 

1.1 Disposition  
Efter denna inledning redogörs för uppsatsens bakgrund och problemformulering. 
Därefter formuleras syfte med frågeställningar och avgränsningar. Jag beskriver sedan 
tillvägagångssätt, undersökningens sökprocess och motiverar uppsatsens relevans inom 
det biblioteks- och informationsvetenskapliga området. Kapitel två redogör för tidigare 
forskning om språkplanering på bibliotek och språkplanering i allmänhet. Jag 
presenterar några för mitt undersökningsområde betydelsefulla forskares modeller och 
teorier och gör några egna reflektioner. Delar av dessa teorier och modeller 
sammanfogas till en modell som är tänkt att tydliggöra hur biblioteket som 
språkplanerande institution kan studeras. Därefter redovisas och analyseras materialet, 
som består av intervjuer gjorda med ett antal bibliotekarier vid färöiska bibliotek, öppna 
för allmänheten, samt material inhämtat från olika textdokument. Redovisning och 
analys följs åt. Slutligen följer slutsatser och diskussion av resultaten. Uppsatsen 
avslutas med en sammanfattning.  

                                                 
1 Ett land definieras som ”ett område som utgör en självständig politisk enhet”. Färöarna är enligt denna 
definition inte ett land utan en nation – en ”politisk enhet som utgörs av ett sammanhållet folk som 
normalt förfogar över ett landområde” Källa Nationalencyclopedins ordbok. När jag i texten använder 
ordet land om Färöarna är det utifrån den mer allmänna betydelsen land – landområde. 
2 Uttalande av kvinnlig bokförläggare.  Forchhammer 1998, s. 131. 
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1.2 Bakgrund  
Vad är ett minoritetsspråk? Vilket svar denna fråga får beror på vilka faktorer man tar 
fasta på. Utifrån Europarådets traktat om regional- och minoritetsspråk avses med 
minoritetsspråk  språk som är ”…traditionally used  within a given territory of a State 
by nationals of that state who form a group numerically smaller than the rest of the 
State´s population…”. 3 Med denna definition är färöiska ett minoritetsspråk. Om landet, 
som är en del av Danmark, skulle rösta för självständighet vilket varit aktuellt vid några 
tillfällen under 1900-talet, är språket enligt denna definition dock inte längre ett 
minoritetsspråk. 
  
I en artikel, som tar sin utgångspunkt i EU-s traktat om minoritetsspråk, menas att 
antalet brukare är det primära kriteriet för ett språks överlevnad. En kritisk gräns går vid 
100.000 brukare.4 De europeiska språken kan låta sig indelas i tre delar, utifrån antalet 
brukare, där majoritetsspråken utgörs av de europeiska staternas nationella språk. I 
grupp två återfinns mindre språk som talas av större befolkningsgrupper inom staterna, 
såsom katalanska, irländska och walesiska. I tredje gruppen finner vi de minsta språken 
med ett litet antal brukare, bl.a. samiska och färöiska. Många forskare befarar att språk i 
grupp tre, och språk i andra världsdelar med jämförbar situation, kommer att dö ut om 
de får ringa politisk och ekonomisk uppmärksamhet. Språkdöden är redan en realitet på 
många håll runt om i världen. 5  
 
Hur ser då språksituationen på Färöarna ut? Det färöiska språket är majoritetsspråk på 
Färöarna och landets officiella språk som talas av alla färingar, ca 47 000 inom landet 
och ca 10 000 boende främst i Danmark.6 Utifrån antal språkbrukare kan det definieras 
som minoritetsspråk. Det talade språket har en lång tradition medan skriftspråket är 
relativt ungt, det standardiserades i mitten av 1800-talet.7 Jämsides med färöiska lever 
det danska språket som länk till Skandinavien. Danskans ställning på Färöarna var länge 
stark och användes inom de flesta områden utanför hemmet. Det var först 1948, när 
Färöarna fick sin lag om självstyre och färöiska förklarades som huvudspråk, som 
danskan började marginaliseras.8 I dag är alla färingar tvåspråkiga: färöiska är 
undervisningsspråk men danska lärs från tredje skolåret.9 En aktiv färöisk 
språkplanering har medfört att modersmålet, i stället för danska, kommit att användas i 
de flesta sammanhang, såväl vardagliga situationer som officiella.10 Men det finns 
områden kvar där fä röiska inte dominerar, bl.a. vissa massmedier såsom film,  
television, bok- och tidskriftsmarknad.11 Utländska filmer textas på danska och det finns 
få tidskrifter/böcker på modersmålet, speciellt för tonårsgenerationen.12 Denna situation 
upplevs som ett problem av vissa invånare.  
 
Färöarna har en språklig situation där två distinkta språk lever sida vid sida i samhället, 
s.k. diglossi.13 Vissa forskare menar att en sådan situation, där varje språk har sin 
                                                 
3 European charter for regional or minority languages. Artikel 1 .  Ingår i Grin 2003, s. 207. 
4 Wiggen 1996, s. 148. 
5 Kaplan & Baldauf 1997, s. 225. 
6 Statistical Yearbook of the Faroe Islands 2003 . Talva 2.1; Wiggen 1996, s. 163.  
7 í Lon Jacobsen 2001b, s. 62. 
8 Forchhammer 2001, s. 37f., 44. 
9 Forchhammer 1998, s. 233. 
10 Poulsen 1981, s. 151. 
11 Wiggen 1996, s. 143f.; Forchhammer 1998, passim. 
12 Wiggen 1996, s. 143f.  Kruse 2001, s. 70. 
13 Trudgill 2000, s. 95. 
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tydliga funktion, kan ha en positiv effekt för ett litet språk. Landet behöver två språk för 
olika användningsområden, och om färingarnas kunskaper i danska skulle prioriteras 
bort, skulle de ändå vara tvingade att anamma ett annat språk för kommunikation med 
omvärlden. Ett litet antal språkbrukare kräver diglossi. 14 I Färöarnas fall utgör, sett ur 
detta perspektiv, danskan inte något hot. Men, även om diglossin är en sköld mot 
språkdöd, krävs det en medveten språkplanering för små språk.15 Huruvida färöiska, 
utifrån landets situation, är tryggad eller är att betrakta som ett hotat minoritetsspråk går 
inte att klart uttala sig om. Olika utgångspunkter ger olika synsätt. Däremot verkar alla 
forskare jag studerat vara överens om att någon form av språkplanering är en 
förutsättning för att små språk skall överleva. 
 
Det färöiska språket är ett av nationens viktigaste kulturbärande element och en symbol 
som förts vidare från generation till generation ända från medeltiden med hjälp av de 
muntligen bevarade färöiska kvaden. 16  Idag lever vi i en annan tid, där olika kulturer på 
ett helt annat sätt konkurrerar om utrymmet, och för att språket skall föras vidare krävs 
bl.a. kulturpolitiska insatser. 

1.3 Problemformulering 
I ett land som Färöarna, med ett så litet antal invånare, är litteraturutbudet på färöiska 
begränsat. Speciellt inom populärlitteratur och veckopress är den danska dominansen i 
det närmaste total. Till och med svensk och norsk skönlitteratur säljs i dansk 
översättning. 17 Eftersom landet är en del av Danmark, danska lärs från tredje klass i 
grundskolan och mediesituationen ser ut som den gör, förstås, talas och skrivs danska av 
i princip alla vuxna färingar. På grund av landets historia och nuvarande situation, med 
danska språket som kulturell maktfaktor, är inställningen gentemot det danska språket 
emotionellt laddad.  
 
Forskning från 1987, om unga färingars attityd till danska och färöiska, visade att 33 
procent varken föredrog det ena eller andra språket. Endast tio procent av ungdomarna 
uppvisade en positiv attityd till färöiska språket kombinerat med en negativ till danskan. 
De attityder som uppvisades hör ihop med det anseende, den prestige, språket tillmäts, 
och danskan har haft högt anseende som kontaktspråk hos den yngre generationen. 18 De 
yngre generationerna har heller inte upplevt den kamp mot det danska språket som 
krävdes för att införa färöiska som huvudspråk.19 I dag har synen på danskan delvis 
förändrats. Danska språkets prestige bland ungdomar sviktar nu till förmån för 
engelska.20 Att färingarna uppvisar skiftande inställningar gentemot danska och färöiska 
ger även en annan forskare uttryck för.21  Material jag tagit del av visar alltså att det 
bland befolkningen finns skiftande attityder till såväl färöiska som danska. Denna 
situation fick jag även bekräftad under min vistelse i landet.  
 

                                                 
14 Greene 1981, s. 6f.; Romaine 1995, s. 40. 
15 Wiggen 1996, s. 163f. 
16 Ett kvad är en dikt, som består av ett stort antal strofer (över ett hundra är inget ovanligt) med 
omkväde. Hylin 1978. 
17 Hagström 1992, s. 43.  
18 Ibid, s. 43f.  
19 Förf. anm. 
20 Enligt informant G. 
21 Se vidare kapitel 3.1: Språket. 
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Våren 2004 hölls en konferens i Nordens Hus i Tórshavn om ungdomars allt sämre 
stavning av färöiska. Debatten mynnade ut i ett förslag om tillsättandet av en grupp vars 
uppgift blev att utarbeta en tydlig språkpolitik med fler reglerande inslag och inte, som 
fallet är i dag, endast rådgivande utifrån Färöiska språknämndens rekommendationer.22 
Den färöiska kulturministern tryckte på allas, inte minst massmediernas, skyldighet att 
värna det färöiska språket.23  
 
Det färöiska språket framstår, vid läsning av Färöarnas historia, som en betydelsefull 
beståndsdel i den färöiska kulturen. Språket bevarades fram till 1800-talets mitt genom 
endast muntlig tradering och var en viktig del av individens vardag, i kommunikation 
med andra men också, och kanske framför allt, genom att språket i kvaden 
levandegjorde den färöiska historien. Under 1800-talets andra hälft, då de 
nationalistiska strömningarna fick fäste i landet och ett skriftspråk utformades, blev 
språket en av färingarnas viktigaste enande symboler i kampen mot danskt herravälde.24  
 
Som kulturell symbol kan språk införlivas i en definition av kultur som är beskrivande 
och vars utgångspunkt är att skildra mänskliga livsformer utan att värdera dessa.25  Men 
i den situation som uppstod på Färöarna i kampen mot dansk överhöghet med danska 
som huvudspråk, kom språket som kulturbärande element, som jag ser det, att införlivas 
i ett politiskt sammanhang. Språken kom utifrån olika situationer att värderas i 
förhållande till varandra. Språket som kulturbärare kan i denna situation definieras som 
värdeorienterat26 – beskrivningen av språket är inte neutral.  
 
I en värdeorienterad definition av dagens kultur finns en kvalitetsaspekt, och kulturen 
avgränsas till olika produkter och aktiviteter som delas in i sektorer. Dessa sektorer 
kommer ofta under politiskt inflytande i form av en offentlig kulturpolitik. Det finns en 
relation mellan det beskrivande och det värdeorienterade kulturbegreppet, då 
kulturpolitiken, genom sitt val av stöd till olika sektorer, definierar vilken kultur som är 
viktig. Dessa val får på så sätt konsekvenser för individens livsform, där språket utgör 
en viktig beståndsdel. 27  
 
Det färöiska språkets förutsättningar är bl.a. beroende av den kulturpolitik som förs i 
form av litteratur- och bibliotekspolitik. Vilket stöd litteraturen och biblioteken ges får 
inflytande över individens möjlighet att använda sitt språk. Kulturpolitikens fokus är på 
de olika konstnärliga sektorerna med tillhörande institutioner, såsom teater, litteratur 
och bibliotek. Det färöiska språket som kulturbärande element stöds på detta sätt till 
största delen indirekt genom att vara ett uttryck i dessa konstformer. Biblioteket 
befinner sig i skärningspunkten mellan den nationella kulturpolitiken, som ger vissa 
förutsättningar och uttrycker vissa preferenser, och användaren med sina behov. I denna 
situation kan bibliotekarien med sina medvetna eller omedvetna förhållningssätt vara att 
räkna med som språkplanerare.   
 
                                                 
22 Debatten refererades i dagstidningarna och i ett referat framgick att man inte anser att Färöarna i dag 
har en språkpolitik. Detta kan verka motsägelsefullt med tanke på det material jag funnit för uppsatsen. 
Det jag tror åsyftas är att den språkplanering som har funnits och finns, inte är en officiell språkpolitik 
som har sitt stöd i lagar och förordningar. 
23 Ellingsgaard 2004, s. 17. 
24 í Lon Jacobsen 2001a, s. 50ff. 
25 Klausen 1992 i Vestheim 1995, s. 28. 
26 Ibid. 
27 Vestheim 1995, s. 28-30. 
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Fenomenet språkplanering är inte nytt utan har alltid använts för att uppnå vissa mål av 
ex. politisk, social eller kulturell art.28 Som eget forskningsområde däremot är det 
tämligen färskt, då det stora intresset för språkplanering tog sin början först i slutet av 
60- och början av 70-talet.29 Som vetenskapligt område har språkplanering utvecklats 
från olika discipliner, bl.a. lingvistik30 och samhällsvetenskap och är nära relaterad till 
sociolingvistik.  Vissa forskare definierar området som ”applied linguistics”, d.v.s. 
tillämpad språkvetenskap.31  
 
Språkplanering, språkpolitik och språkpolicy är termer som i viss språkforskning 
används med samma innebörd och i annan med åtskild betydelse. Med åtskild betydelse 
kan språkpolicy ses som de styrandes värderingar, lagar och regleringar som genom 
påverkan av den politiska ideologi som råder blir ett uttryck för språkpolitik. Denna 
policy får sitt uttryck i språkplanering som aktivitet, utfärdad för att åstadkomma 
språkliga förändringar i samhället. 
  
Några forskare menar att termen språkplanering allt oftare används som ett överordnat 
begrepp för all offentlig styrning av ett samhälles språkförhållande.32 Då språkplanering 
som term i många dokument också används för den planering som sker på lägre 
samhällsnivåer av enskilda individer och denna uppsats fokuserar på såväl offentlighet i 
form av regeringens kulturpolitik som individ, väljer jag att i uppsatsen använda termen 
språkplanering för all språklig planering. I de fall termen språkpolitik eller språkpolicy 
används, är det en återgivning av artiklar och informanters ordval.  
 
De bibliotek som står i fokus för undersökningen, Färöarnas nationalbibliotek och 
landets två största folkbibliotek, är tillgängliga för allmänheten, och deras uppgifter är 
bland annat att förmedla litteratur. De utgör en samlad resurs för litteratur på såväl 
färöiska som danska, övriga nordiska språk och andra, däribland engelska språket. 
Biblioteket kan betraktas som ett språkligt ekosystem med böcker på olika språk, där 
aktörer såsom regering, kommun, författare, översättare, bibliotekarie och användare 
genom olika val och beslut påverkar vilka språk som kommer att dominera systemet. På 
så sätt kan alla ses som medskapande i bibliotekets språkplanering och på så sätt 
fungera som kulturpolitiska aktörer. Begreppet språkligt ekosystem är lånat från två 
forskare vid namn Robert B. Kaplan och Richard B Baldauf som i sin modell på ett 
övergripande språkligt plan – makronivå – redogör för faktorer som påverkar ett språk 
och hur förändringar av ett språks situation, exempelvis språkbyte, på ett eller annat sätt 
alltid påverkar andra i omgivningen existerande språk. Språken samspelar med 
varandra.33 Med makronivå menas alltså att man studerar språks relationer inom ett land 
och mellan olika länder.  I denna uppsats utgör biblioteket det språkliga plan som 
studeras och begreppet språkligt ekosystem kan sägas användas på en lägre nivå – 
mikro. Det är de språk som förekommer inom en institution som står i fokus. 
 
Alla olika språkliga beslut som berör och fattas på biblioteket tillhör det område som i 
språkplaneringen kallas statusplanering.  Denna statusplanering kan i sin tur delas in i 
två områden utifrån en modell av Einar Haugen – språkets form och språkets funktion, i 

                                                 
28 Kaplan & Baldauf 1997, s. ix. 
29 Kaplan & Baldauf 1997, s. x;  Grin 2003, s. 27.  
30 Lingvistik – språkvetenskap. SAOL 1986. 
31 Kaplan & Baldauf 1997, s. xii. 
32 Kaplan & Baldauf 1997, s. xi, 3;  Brunstad 1995, s. 52f. 
33 Kaplan & Baldauf 1995, s. 310ff. 
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fortsättningen även kallat användning, där användning handlar om hur språket införlivas 
och främjas i samhällets olika domäner.34 Språkanvändning inom biblioteket kan handla 
om inköp av litteratur och val av ämnesord. Vad ovanstående teorier mer konkret 
innebär, och vilken betydelse de har för denna undersökning redogörs för i kapitel 2: 
Tidigare forskning och teori. 

1.4 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
Utifrån synsättet att alla individer på alla nivåer i samhället utövar språkplanering mer 
eller mindre medvetet, är syftet med min undersökning att studera den språkplanering 
som sker inom biblioteket som språkligt ekosystem och vilka konsekvenser denna 
planering får för systemet. Konkreta frågeställningar att besvara blir: 
 
• Hur är den färöiska nationella språkplaneringen utformad och hur påverkar den 

bibliotekens möjligheter att tillgodose användarens behov? 
• Vilka språkliga förhållningssätt till aktiviteter som berör bibliotekets verksamhet 

uppvisar de enskilda bibliotekarierna och vilka motiv för dessa förhållningssätt kan 
utläsas?  

• Hur påverkar biblioteksanvändaren bibliotekets språkplanering? 
 
Fokusering på vissa områden innebär per automatik att andra områden utesluts. De 
områden denna uppsats behandlar hör hemma inom kulturpolitik och bibliotek. 
Avgränsningar är nödvändiga och i studiet av biblioteket som språkligt ekosystem, med 
många aktörer som påverkar systemet, inriktas undersökningen på kulturpolitiken, 
bibliotekarierna och användarna. Övriga aktörer lämnas därhän. 
 
För den nationella språkplaneringen gäller att jag inriktar mig på landets litteratur- och 
bibliotekspolitik som kulturpolitiska områden. Till viss del berörs även den färöiska 
språknämndens uppgifter. Dessa områden analyseras med hjälp av bl.a. statistik, lagar 
och regleringar, en kulturpolitisk handlingsplan och informanternas synsätt. Alla övriga 
sektorer hemmahörande inom den kulturpolitiska sfären lämnas därhän.  
 
Behov kan studeras från olika synvinklar. Samtidigt som ett samhälle har behov av 
språkplanering i en viss riktning för att exempelvis stärka ett minoritetsspråk kan varje 
enskild individ ha sina språkliga behov utifrån sin specifika situation. Samhällets och 
individens behov behöver alltså inte vara gemensamma.  I uppsatsen studerar jag 
om/hur den färöiska nationella språkplaneringen beaktar individens språkanvändning 
genom att erbjuda språkliga lösningar för upplevda problem. 
 
När det gäller området bibliotek och språkplanering, riktas undersökningen mot 
biblioteksaktiviteterna inköp, gallring, katalogisering (beskrivning och 
ämnesordsindexering), marknadsföring samt bibliotekarien som lobbyist.  
 
Användarens påverkan på biblioteket beskrivs utifrån informanternas upplevelser och 
kännedom om dennes behov samt viss statistik. 

                                                 
34 Haugen 1983,  s. 270-276. 
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1.5 Tillvägagångssätt 
Biblioteksbeståndet på Färöarna utgörs av ett nationalbibliotek, tre folkbibliotek samt 
ett antal integrerade bibliotek och skolbibliotek. Bibliotekspersonal, med utbildning från 
biblioteksskola/bibliotekshögskola, finns vid nationalbiblioteket och två av 
folkbiblioteken, då bibliotekarien vid det tredje är barnledig. Antalet utbildade 
bibliotekarier är våren –04 sjutton stycken. Urvalet för intervjuer med bibliotekarier är 
gjort endast utifrån det kriteriet att de skulle ha utbildning som bibliotekarie. Detta 
innebär att ingen hänsyn togs till andra variabler som kön och ålder. Detta urval kan 
givetvis ge en snäv bild, men oavsett kön och ålder är ändå de individer som intervjuas 
representanter för verksamheten och påverkar denna.  
 
Bibliotekarierna arbetar alltså alla inom den del av biblioteksväsendet som är 
tillgängligt för alla åldrar och inte enbart inriktat på skolverksamhet.35. Inför urval av 
informanter gjorde jag en skriftlig förfrågan till biblioteken med utbildad personal om 
intresse av att delta i min studie. Intresset på det största biblioteket var inte så stort men 
större på de övriga. För att få ett tillräckligt antal intervjuer som underlag, intervjuades 
alla som ställde sig positiva till medverkan, och samtliga tillfrågade bibliotek är 
representerade. På grund av landets storlek, och en situation där ”alla känner alla” och 
ingen större anonymitet går att uppbringa, presenteras informanterna endast som A, B, 
C o.s.v.  
 
I mitt arbete söker jag svar på hur språkplanering konkret kan ta sig uttryck på färöiska 
bibliotek, i bibliotekariernas vardagliga arbete med inköp, gallring, marknadsföring och 
katalogisering samt eventuellt lobbyarbete. Jag vill även försöka utröna vilka motiv som 
finns för bibliotekariernas språkliga förhållningssätt. Den metod jag väljer är därför 
kvalitativ.  
 
Av olika kvalitativa metoder (observation, intervju, fältstudier m.fl.) är intervju den 
form jag bedömt som mest lämplig, både beroende av undersökningens utformning och 
vistelsetiden på Färöarna. Andra tänkbara metoder skulle ha kunnat vara observation 
och enkät. Observation bedömdes som orealistisk p.g.a. begränsad vistelsetid i landet. 
Enkät skulle kunna  ha använts i stället för intervju. Fördelen med en enkätundersökning 
hade varit att informanterna i lugn och ro kunnat fundera runt frågorna och exempelvis 
ta reda på hur de färöiska och danska böckerna skyltas. Detta hade givit ett ”korrekt” 
svar. Å andra sidan är motstridiga svar om konkreta tillstånd intressanta, de visar på 
andra fenomen, som hur medveten informanten är om exponering/skyltning av böcker. 
Detta säger i sin tur något om medvetenheten gällande språkplanering. Ytterligare en 
fördel med intervjuformen i denna undersökning är möjligheten att fånga upp teman 
som jag inte själv från början tänkt på. Ett sådant exempel är hanteringen av ämnesord i 
bibliotekens kataloger – ett område som faktiskt visar på hela den problematik som 
råder i landet gällande språkliga varieteter. Intervjuerna gav även beroende på sin 
tämligen öppna form mycket övrig information om landet, språket och litteraturen, som 
jag inte tror hade kommit mig till del genom en enkätundersökning. Ett sådant exempel, 
som har betydelse för ungdomars läsning av böcker på färöiska, är den färöiska 
grammatikens inverkan på personnamn i översättningar. 
 
En kvalitativ intervju kan ha olika grad av struktur. I intervjuer med bibliotekarier har 
jag utgått från en intervjuform som Annika Lantz kallar ”Den riktat öppna”. Denna 

                                                 
35 Skolbibliotek kan tänkas ha en delvis annan funktion språkligt, utifrån undervisningens inriktning. 
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intervju har som utgångspunkt en modell som anger begrepp. Frågeställningarna 
handlar om informantens upplevelser av ett fenomens kvaliteter. Intervjuaren söker 
kunskap om kvaliteter intervjuaren har definierat.36   
 
Under intervjuer av bibliotekarierna sökte jag utröna vilka språkliga förhållningssätt de 
hade till aktiviteter inom bibliotekets vardagliga verksamhet. Jag presenterade fyra 
områden: inköp, exponering av böcker, gallring, referenssamtal. Redan under första 
intervjun tillkom bibliotekssystem/katalogisering som område. Dessa områden fanns 
sedan med i de resterande intervjuerna. Området exponering döptes om till 
marknadsföring. Detta begrepp omfattar bibliotekets hemsidor, exponering av böcker i 
hyllor och på boksnurror, foldrar om bibliotekets verksamhet, affischer om exempelvis 
nya böcker, samtal med användare m.m. Vidare ställdes frågor om informantens 
bakgrund, syn på landets medie- och kultursituation, relation till olika språk och tankar 
om språksituationen i landet.37 Under de dagar intervjuerna utfördes tillkom nya frågor 
allteftersom beroende på vad informanterna berättade och vad jag tog del av själv 
genom tidningar och annat material. Ett sådant exempel är bibliotekarien som lobbyist. 
Jag ser detta som en tillgång, inte som en brist för materialet. Vissa frågeställningar som 
inte direkt har med bibliotekets verksamhet att göra har i vissa intervjuer utelämnats. 
Detta beror till allra största delen på mig som intervjuare – ibland har tiden inte räckt 
till, i andra fall har jag tyckt att frågor berörts indirekt.  I intervjuerna ställde jag mina 
frågor på svenska och informanterna svarade på skandinaviska och i vissa fall danska. 
De utfördes på respektive informants arbetsplats, på ostörd plats och med en och en halv 
timma avsatt för varje intervju. Vid utskrifterna har svaren översatts till svenska och 
intervjuarens frågor komprimerats något då det visade sig att frågan formulerats om på 
olika sätt för att den skulle vara tydlig nog. Vid intervju med informant G fungerade 
inte bandspelaren. Intervjuns innehåll skrevs ner från minnet och sändes till informanten 
för genomläsning. Jag bad även informanten att formulera om vissa svar med egna ord. 
Detta är också gjort. Informanterna D och E genomförde, efter egna önskemål, intervjun 
tillsammans. Jag upplevde inte att detta påverkade situationen. Kompletterande 
uppgifter har i några fall inhämtats via e-post. 
 
Då det under intervjuernas gång visade sig att de två folkbiblioteken tog stor hänsyn till 
användaren och att denne på så sätt påverkar bibliotekets språkplanering, beslöt jag att 
redovisa även användarens planering. Denna planering redovisas dock utifrån 
informanternas upplevelser av och kännedom om användarens behov - en 
användarundersökning rymdes inte inom uppsatsens tidsram. Det material som ligger 
till grund för denna analys är inte uttömmande utan ger sekundär information då 
användaren själv inte får komma till tals. Medvetenhet om denna situation är viktig i 
läsning av analysen, men då jag finner informanternas redogörelser viktiga för analys av 
biblioteket som språkligt ekosystem, har jag valt att ta låta användaren komma till tals, 
om än indirekt. 
 
Då jag även studerar den nationella språkplaneringen i form av biblioteks- och 
litteraturpolitik var intervju även tänkt att genomföras med representant för landets 
kulturpolitik. Jag vände mig först till kulturministern, men fick besked att han inte hade 
tid till förfogande. Jag fick istället tid för möte med avdelningschef för 
Mentamálaradid, Myndigheten för kulturfrågor. Personen i fråga blev sjuk under min 
vistelse i landet, och vi bestämde att intervjun skulle genomföras skriftligen med 
                                                 
36 Lantz 1993, s. 21. 
37 Se bilaga. 
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uppföljande telefonkontakt. När jag, efter några veckor, åter tog kontakt då jag 
ingenting hört, blev jag lovad svar. Avdelningschefen ansåg dock att några av frågorna 
tillhörde kulturministerns område. Jag tog då förnyad e-postkontakt med denne, dock 
utan framgång. När inte heller svaren från avdelningschefen inkom, beslöt jag att basera 
den del av undersökningen, som handlar om den nationella språkplaneringen, på de 
dokument jag funnit och informanternas redogörelser.  

1.6 Sökprocess och litteratururval  
Eftersom uppsatsens inriktning i början av arbetet var otydlig, och jag var inne på mer 
övergripande teorier om språkbevarande och språkbyte, var det svårt att söka i databaser 
som inte visar dokumentets innehåll. Efter att ha läst en bok om språkbevarande kom 
jag till insikt om att inriktningen skulle vara språkplanering, då språkplanering oftast är 
en förutsättning för bevarande. Det konkreta skummandet i hyllorna på Örebro 
Universitetsbibliotek gav resultat. Vid genomgång av avdelning F (Språkvetenskap),  
F:oa (Språksociologi) och Fbn (Nordiska språk) fann jag två böcker som handlade om 
språkplanering och en del artiklar som på olika sätt berörde det färöiska språket. Den 
ena, och viktigaste källan, var Language planning: From practice to theory av Robert 
B. Kaplan och Richard B. Baldauf. De ger i sin bok en översikt över områdets 
utveckling, och alla utom två redovisade teorier har jag funnit och gått vidare till via 
denna bok. De tar även upp andra forskare, som jag dock inte ansett relevanta för 
uppsatsens inriktning och som därför är lämnade därhän. Även Dennis Agers bok om 
motiv och attityder inom språkplanering, relevant för detta arbete, fann jag i hyllan. En 
bok av François Grin, om utvärdering av språkpolicy, fann jag via LIBRIS.  Sökningar i 
denna databas gav även en del relevant material med Färöarna som ämnesord. En annan 
viktig ingång till material om Färöarna har varit Nordisk sprogråds hemsida.38 Här fick 
jag, vid förfrågan om uppsatsämne, tidigt tips på en bok skriven av Jette Forchhammer39  
som ledde mig vidare in i uppsatsämnet och gav länkar till litteratur om Färöarna. Med 
ett fåtal källor har jag länkat mig vidare via referenslistor och på så sätt fått tag på 
användbart material om såväl språkplanering som arbeten om Färöarna – allmänna fakta 
och landets språkutveckling. De dokument jag använt refererar ofta positivt till varandra 
vilket jag tagit som ett tecken på att källorna har hög grad av tillförlitlighet.40  
 
Angående tidigare forskning om bibliotek och språkplanering ger sökningar i databasen 
LISA (Library and Information Science Abstract) indikationer på att detta inte är ett 
alltför utforskat område. Sökningar har utförts i LISA-s thesaurus. Termerna 
språkplanering och språkpolicy finns inte som deskriptorer. Deskriptorer som använts 
är minorities, libraries, language OR languages, linguistic groups, ethnic minorities, 
ethnic groups, culture, bilingual systems. Kombinationer av dessa har lett till endast två 
dokument som berör uppsatsens tema, varav det ena dokumentets innehåll inte stämde 
överens med dess post. Sökningar har även utförts i MLA (Modern language 
association) – en databas för språk, litteratur, lingvistik och etnologi. Ämnesord som 
användes var Language planning, Language policy och Libraries. Kombination av 
Language planning AND Libraries samt Language policy AND libraries resulterade 
inte i någon sökträff. Faeroe Islands AND Language policy gav två träffar, (varav jag 
använt en) ingen dock som berör biblioteket. Sökning på Language planning AND 
libraries i fulltext gav två poster som endast nämner ordet bibliotek i förbigående. 
                                                 
38 Denna hemsida har upphört och hänvisar till Nordens språkråd. 
39 Forchhammer 1998, Børn med tv. 
40 Det finns givetvis en risk med att använda ofta citerade källor. Möjligheten att finna alternativa synsätt 
och tankar minskar med denna metod. 
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Sökning i KULPOL (Svensk kulturpolitisk forskning) på ämnesord Språk, bibliotek gav 
två poster. Kultur, bibliotek gav fem poster, språk, kultur - fyra poster och kultur, språk, 
bibliotek gav två. Jag fann, utifrån abstracts, inte någon av posterna relevant för 
området. Språkplanering som ämnesord finns ej. Sökning i LIBRIS på ämnesord kultur, 
bibliotek, språk kombinerade gav två träffar, ingen relevant. 
 
Övrigt material som används är dokument som berör litteraturutgivning och bibliotekets 
verksamhet. I teorier om språkplanering är samtliga använda källor primära. Till 
bakgrundsförståelse av Färöarna och redogörelse för det färöiska språket har jag dock 
använt mig av både primär- och sekundärkällor. Att använda primärkällor för att skriva 
om landet och språket hade varit allt för tidskrävande med tanke på uppsatsens omfång. 
Jag har därför använt mig av bl.a. två doktorsavhandlingar – en av färingen Petur Martin 
Rasmussen, som gjort en mycket noggrann genomgång av språkutvecklingen i sin 
avhandling Den færøske sprogrejsning med særligt henblik på kampen om færøsk som 
kirkesprog, och Endre Brunstads avhandling Nasjonalisme som språkpolitisk ideologi: 
Om nynorsk, frisisk og færøsk målreising. Tom Nauerbys bok No nation is an island, 
om färöisk språkplanering och språksyn, ger en bakgrund och förståelse för de attityder 
som bl.a. citatet i inledningen ger uttryck för. Denna bok fann jag vid sökning i LIBRIS,  
ämnesord Färöarna. Ytterligare en bok som beskriver Färöarna och dess kulturpolitik 
och som innehåller såväl primär- som sekundärkällor har använts: Færøsk kulturpolitik: 
Ved indgangen til et nyt århundrede: Med bidrag av færøske forfattere, redigerad av 
kultursociologen Jette Forchhammer. 

1.7 Uppsatsens relevans inom B & I 
Biblioteks- och informationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt område vars forskning 
spänner över teman som informationsteknologi, organisation, informationssökning, 
lärande, kulturförmedling, ekonomi m.m. Vida ramar för forskningen kan skapa vissa 
problem med avgränsningar gentemot andra vetenskaper. I sin avhandling om norsk 
folkbibliotekspolitik redogör Geir Vestheim för olika forskningsinriktningar inom 
Biblioteks- och informationsvetenskap. Han lyfter bl.a. fram Romulo Enmark och Emin 
Tengström. Enmark vill se en pluralistisk biblioteksforskning där olika paradigm och 
fack möts på biblioteket som socialt fält, och där forskningen utgår från för fältet viktiga 
och angelägna frågor. Han efterfrågar även kvalitativa metoder, som förmår visa på 
komplexa sammanhang, och vars syfte inte är att erbjuda sanning utan rimliga 
resonemang. Tengström efterlyser en humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 
om biblioteket.41 Ämnet för denna uppsats hör hemma både inom den humanistiska och 
samhällsvetenskapliga sfären, då den studerar språkplanering och kulturpolitik. Med sin 
betoning på biblioteket som system, bibliotekariernas roll i språkplanering, staten med 
sin kulturpolitik som påverkande faktor och ovanstående synsätt på biblioteksforskning, 
anser jag att uppsatsen är relevant för det biblioteks- och informationsvetenskapliga 
forskningsområdet. 
 
 
 
 

                                                 
41 Vestheim 1997, s. 59ff. 
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2 Tidigare forskning och teori 

Som nämnts verkar området språkplanering specifikt på bibliotek inte vara något väl 
utforskat område. Det dokument jag funnit, relevant för undersökningen, behandlar 
biblioteket som främjare av minoritetsspråk utifrån ett skotskt perspektiv. Däremot är 
språkplanering som allmänt område mycket stort, och jag kommer här att koncentrera 
mig på några få forskare och modeller. Först redogörs för språkplanering på skotska 
bibliotek. Därefter beskrivs den tyske lingvisten Heinz Kloss distinktion mellan status 
och korpus som följs av Einar Haugens utvidgande av dessa termer med form och 
funktion (språkanvändning). Einar Haugen är professor i norrøn filologi42. Ett ramverk 
för vad som kan studeras inom språkplanering har utarbetats av Robert L. Cooper, 
verksam vid Hebreiska Universitetet i Jerusalem. Detta beskrivs kortfattat. Björn H. 
Jernudd är representant för ett ”bottom-up”-perspektiv som får en presentation. Han 
följs av Robert B. Kaplan och Richard B. Baldauf som redogör för ett språkligt 
ekosystem. Robert B. Kaplan är professor emeritus i tillämpad språkvetenskap vid 
University of Southern California och Richard B. Baldauf är bl.a. ordförande vid 
Australiensiska föreningen för tillämpad språkvetenskap.43 Dennis Ager, som är 
professor emeritus i moderna språk vid universitetet i Aston, Storbritannien, studerar 
motiv och attityder för språkplanering. Hans teori följs slutligen av en redogörelse för 
en bok som François Grin skrivit. Han studerar språkplanering ur ett rationellt 
perspektiv med betoning på effektivitet och kostnadseffektivitet. Efter några egna 
reflektioner avslutas kapitlet med en teoretisk syntes. 

2.1 Språkplanering på skotska bibliotek 
 
We librarians are influential people; we should have more confidence in 
our role as lobbyists and promoters of language and literature.44 

 
I Skottland talas flera språk: engelska är det dominanta språket, men det existerar även 
två inhemska språk – skotska och gaeliska. Utöver dessa tre talas olika invandrarspråk. 
Bibliotekarien Wendy Axford ger i en artikel en mycket kortfattad översikt över de 
olika språkens ställning i Storbritannien som helhet och Skottland i synnerhet. Axford 
redogör för marknadsundersökningar utförda i Skottland och Wales som visade på att 
en mycket stor del av befolkningen önskade undervisning i den inhemska kulturen och 
språket. Beroende på resultatet har statliga satsningar gjorts som förbättrat walesiskans, 
skotskans och gaeliskans ställning i dessa områden. Som motsats till dessa lyckade 
satsningar lyfts irish gaelic fram, ett språk som är första officiella språk på Irland och 
som även det fått stort stöd från officiellt håll (dock utan större krav från befolkningens 
sida) men där språket trots detta nästan dött ut. Dessa exempel visar på att 
språkplanering endast får positiv effekt om invånarna finner ett värde i denna, om 
språkets status upplevs som positivt. 
 
Axford redogör för hur det skotska språket fram till 1513 var ett fullödigt språk som 
användes även vid det skotska hovet och som utvecklades parallellt med engelska. Olika 
händelser, däribland en bibelöversättning till engelska och unionen med England 1707, 

                                                 
42 Filologi – vetenskapen om språket i litteraturen. Källa: Svenska Akademins ordlista över svenska 
språket 1986. 
43 Applied Linguistics Association of Australia. 
44 Axford 2000, s. 22. 
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medförde att engelska kom att dominera över skotska. När BBC så startade sina 
sändningar 1927 trängde detta i ytterligare grad tillbaka det skotska språket, och 
engelska är sedan 200 år utan konkurrens när det gäller den skriftliga kommunikationen. 
I Skottland läser man i huvudsak samma tidningar, romaner, fackböcker och annonser 
som i övriga Storbritannien. Men tack vare det skotska parlamentets och invånarnas 
stora intresse för skotska och gaeliska, finns allt fler massmedier på dessa språk.45 
 
De olika massmedier som finns har stort inflytande på läsaren, lyssnaren och tittarens 
åsikter, och här spelar biblioteket en viktig roll som språkbevarare och språkfrämjare, 
menar Axford. Alla bibliotek är vårdare av det kulturella arvet, och som exempel på 
språkfrämjare nämns litterära översiktsverk. Ett sådant kan vara en databas innehållande 
all litteratur som finns skriven på det aktuella språket. Vidare väcker författaren frågor 
om vikten av att läsa litteratur i översättning: hur viktiga är översättare, hur viktig är 
deras ekonomiska situation, hur mycket skall översättningar subventioneras och skall 
man ha ett nationellt perspektiv på översättningar? Frågan handlar om översättningar 
såväl till som från ett språk och besvaras inte i artikeln, men författaren föreslår att 
biblioteken skulle kunna ha en aktiv hållning som gynnar små förlag, som ägnar sig åt 
översättningar. Den övergripande tanken i artikeln är bibliotekets bidrag till främjande 
av minoritetsspråk.46  
 
Artikelns innehåll redogör för situationer som uppvisar likheter med Färöarna, i 
synnerhet ländernas massmediesituation. Författarens syn på bibliotekarien som viktig i 
främjandet av inhemska språk är intressant att ha med i de intervjuer som görs för denna 
uppsats.   

2.2 Korpus- och statusplanering 
En distinktion inom språkplanering gjordes av Heinz Kloss 1969. Kloss införde en 
åtskillnad mellan språket som lingvistiskt system och språkets position bland andra 
språk i samhället. Planering av interlingvistiska områden benämns korpus, planering av 
språket i samhället, extralingvistiska, benämns status.47 
 
Korpusplanering behandlar lingvistiska frågor om vokabulär, morfologi, ortografi, val 
av alfabet m.m.48 Statusplanering handlar om val av språk eller språklig varietet49 och 
införlivande av detta i samhället. Inför valet identifieras vilket språk/varietet som skall 
läras ut, läras in, standardiseras o.s.v. Införlivande innebär att ta hänsyn till och planera 
för faktorer i samhället som påverkar språket. Det kan handla om att tilldela språket 
olika funktioner, ex. att möjliggöra användandet av språket i olika domäner, såsom 
domstol, kyrka, undervisningsväsende m.m. 50  
 
Flera forskare, däribland Kaplan och Baldauf, menar att korpus och statusplanering 
hänger nära samman. De är beroende av och påverkar varandra och kan inte utföras var 

                                                 
45 Axford 2000, s. 16f. 
46 Ibid., s. 5-23. 
47 Haugen 1983, s. 272. 
48 Kaplan & Baldauf  1997, s. 48-49. 
49 Varietet används inom språkvetenskapen om alternativa former av ett språk. Ordet syftar på språklig 
variation mellan grupper och individer men berör även olika språkliga register som används av en individ 
eller inom en grupp. Källa: Nationalencyclopedin . 
50 Kaplan & Baldauf 1997, s. 30, 37f.; Cobarrubias 1983, s. 42. 
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och en isolerat.51 Jag förstår det som att för att ett språk skall införas och fungera i olika 
domäner (status), ex fysikundervisning, måste nya termer utformas (korpus) för att 
statusplaneringen skall fungera. Om dessa termer inte vinner gehör hos brukarna är 
korpusplaneringen inte fungerande, och språket kan då inte användas i undervisningen -  
domänen.  

2.3 Språkplaneringsaktiviteter - Einar Haugen  
Einar Haugen har utarbetat en modell som beskriver de aktiviteter som genomförs i 
språkplanering. Den förklarar dock inte varför eller vilka mål som funnits för 
planeringen. Haugen utgår i modellen från uppdelningen i korpus- och statusplanering 
men utvidgar begreppen med form och funktion (språkanvändning). 
 

Tabell 1 Språkplaneringens indelning i status, korpus, form och funktion 
 
 Form (policy planning)                                           Function (language cultivat ion) 
 
Society (status planning) 1. Selection (decisison procedures) 3.Implementation (educational spread) 
    a. identification of problem    a. correction procedures 
    b. allocation of norms    b. evaluation 
 
Language (corpus planning) 2. Codification (standardization procedures) 4. Elaboration (functional development) 
    a. graphization    a. terminological modernization 
    b. grammatication    b. stylistic development 
    c. lexication 

52 
 

Selection (val) handlar om språkliga former, exempelvis om ett språk skall ersätta ett 
annat språk i samhället. Beslutet tas efter att ett språkproblem identifierats. Problemet 
kan bestå i att olika språkliga normer i samhället kommer i konflikt med varandra. 
Språkens status behöver då klargöras. Språkvalet kan föregås av många och långa 
diskussioner men även ske ”över en natt”. Gemensamt för dessa val är att de genomförs 
av samhället (society), oftast via dess folkvalda ledare. Denna språkpolicy syftar till att 
språket skall erhålla en viss status i samhället (statusplanering). 
 
Codification (kodifiering) innebär att ge språket en skriftlig form – att standardisera det.  
Beslut som standardiseringsprocessen omfattar är ex. vilket alfabet som skall användas, 
utarbetande av grammatiska regler och beslut om vilka ord som skall ingå i språket. 
Även denna process handlar om val av form, men standardiseringsprocessen berör 
språket i sig – korpusplanering. 
 
För att val av språklig norm och standardisering skall leda någonstans utöver att bli en 
skrivbordskonstruktion, måste individen ges möjlighet att använda språket. 
Implementation (genomförande) innefattar hur språket främjas, accepteras och tas i bruk 
i samhället, och hur de valda språkformerna sprids på olika sätt för att fångas upp av 
befolkningen. Detta kan göras på många olika sätt, bl.a. genom tidningar, böcker, 
läroböcker, radio, tv m.m. Detta är ett led i statusplaneringen. 53 
 
Elaboration (utarbetande) handlar om fortsatt införlivande av språkliga normer, ex. 
utarbetande av terminologier för att möta förändringar i samhället. Stilistisk utveckling 

                                                 
51 Kaplan & Baldauf 1997, s. 48; Rubin 1983, s. 341. 
52 Haugen 1983, s. 275. 
53 Ibid., s. 270-276. Kaplan och Baldauf menar dock att denna del av språkplaneringens genomförande 
ofta har utbildningsområdet i fokus, och att andra områden där språkplanering sker försummas (1997, s. 
38).  
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handlar om stavningsregler, uttal, ortnamn, regler för personnamn m.m. Även detta 
handlar om språkets funktion i samhället, men här är språket som lingvistiskt system i 
fokus och sålunda är detta en del av korpusplaneringen. 54  
 
Haugens modell visar på hur språkplanering är en process: val av form följs av 
språkanvändning. För att språkplaneringen skall vara fungerande måste språkets 
användningsområden ständigt aktualiseras och utvecklas. Modellen tydliggör den 
beskrivning av färöisk språkplanering jag tagit del av i litteratur om landet. Modellen 
underlättar även att fokusera separata delar av språkplaneringen. För denna 
undersökning är det språkets införlivande och användning i samhället som är aktuell. 

2.4 Ett beskrivande schema för språkplanering - Robert L. Cooper 
Robert L. Cooper betraktar språkplanering som tätt förbunden med samhällsförändring 
och menar att den aldrig kan förstås skild från sin sociala och historiska kontext. Den 
sker sällan av enbart lingvistiska orsaker utan det ligger praktiskt taget alltid orsaker av 
politisk, ekonomisk, vetenskaplig, social, kulturell eller religiös karaktär bakom. 
Planering av språk sker därför inte för att försöka lösa språkproblem utan för att påverka 
ett språkligt beteende. En kulturell påverkan innebär att uppfinningar, upptäckter och 
idéer mycket sällan stannar inom ett samhälle utan sprids till andra. Inte någon 
annanstans är den kulturella spridningen mer tydlig än den som sker i/via språket. Ett 
exempel på detta är hur tvåspråkiga individer introducerar ord från ett språk till ett 
annat. De fungerar som ett slags ”språkliga agenter”. 55  
 
Cooper menar att språkplanering inte enbart sker på makronivå utan även på 
individnivå. Han lyfter fram små grupper såsom klassrummet, broderskaps- och 
kvinnorörelser, kyrkliga församlingar m.fl. Han menar att även den tvåspråkiga familjen 
är en grupp där språkplanering sker. Cooper menar också att språkplanerande aktiviteter 
inte endast rör sig uppifrån och ner, utan att de förändringar som tar form i små grupper 
även har förmåga att påverka på samhällsnivå. Han menar dock att förändringarna 
behöver stöd av styrande för att få genomslag. 56  
 
För att kunna beskriva en språkplaneringsprocess har Cooper utarbetat ett ramverk som 
sammanfattas i följande mening: ”What actors attempt to influence what behaviors of 
which people for what ends under what conditions by what means, through what 
decision-making process, with what effect?”57 Detta ramverk kan fungera som hjälp och 
struktur för vad som skall observeras av allt i en situation som är observerbart. I vissa 
situationer kan några variabler vara överflödiga, i andra kan nya tillkomma. Aktören 
kan vara vem som helst. Språkplanering kan initieras från såväl regeringen, poeten, 
språkläraren som missionären. Beteendet kan vara av lingvistisk karaktär, ex. dialektala 
drag. Det kan även handla om språkanvändning i olika domäner. Språkplanering 
handlar också om i vilken grad förändringen skall ske, och om den skall leda till 
medvetenhet om eller till nyttjande av det planerade. Vilka människor handlar bl.a. om 
målgrupp och hur de kommer att svara mot ett planerat beteende. Motiven kan vara 
antingen öppna eller dolda. De förutsättningar som påverkar kan vara situationsbundna, 
såsom enstaka händelser. De kan vara strukturella - av politisk, ekonomisk eller social 
karaktär. De kan även vara kulturella och miljöbetingade. De medel som kan gälla är ex. 
                                                 
54 Haugen 1983, s. 270-276. 
55 Cooper 1989, s. 34f., 164-66, 183. 
56 Ibid., s. 37f., 183. 
57 Ibid., s. 98. 
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övertalning, främjande eller tvång. De beslutsfattande processerna handlar om 
formulering av mål och medel att nå målen. Den språkplanering som stämmer överens 
med målgruppens värderingar och övertygelser har störst chans att implementeras.58  
 
Utifrån egna fallstudier drar Cooper slutsatsen att språkplanering ofta är slumpartad och 
känslomässig. Den systematiska, teoridrivna och rationella språkplanering, som vissa 
forskare menar finns, ser Cooper som frånvarande.59   
  
Coopers ramverk används för att ge intervjuerna struktur. Intressant för undersökningen 
är bl.a. hans syn på språkplaneringsaktivitet i små grupper, målgruppens betydelse för 
planeringens resultat, språkets betydelse för kulturell spridning, de språkplanerande 
aktiviteternas rörelser såväl uppåt som nedåt samt synsättet att språkplanering inte 
används för att lösa problem utan för att påverka ett beteende. 

2.5 Language Management – Björn H. Jernudd 
Björn H. Jernudd vill närma sig språkplanering ur ett management-perspektiv, hur 
språket hanteras. Language Management (i fortsättningen förkortat LM) vill studera hur 
språkliga problem uppstår i och utifrån individernas språkanvändning. Detta synsätt 
intar ett s.k. ”bottom-up”-perspektiv till skillnad från den gängse språkplaneringen som 
(artikeln skriven 1993) utgår från beslutsfattares syn på och definition av språkproblem 
och språkanvändning, s.k. ”top-down”-perspektiv, menar Jernudd. LM-perspektivet kan 
ses som en reaktion på bl.a. Fishmans 60 definition av språkplanering. Fishman betraktar 
fenomenet som en auktoritativ tilldelning av resurser vars syfte är olika status- och 
korpusmål, och som, enligt Jernudd, int e automatiskt omfattar demokratiaspekten. 61  
LM är ett akademiskt svar på den maktlöshet individen upplever genom centrala påbud. 
Den söker också ta hänsyn till de många olika grupper av individer och deras behov ett 
samhälle har. Språkplanering fungerar först när individen erbjuds språkliga lösningar 
för de problem/hinder som den stött på i sitt språkbruk. Dessa lösningar erbjuder LM 
medborgarna i en dialog, och utifrån medborgarnas problem föreslås förändringar som 
uppfyller deras behov. Tillgång och efterfrågan måste alltså matchas, och samtalet 
mellan språkplanerare och samhällsmedborgare måste vara motorn. Om inte detta 
fungerar kommer individen inte att bry sig om de förändringar som planeras. Nyckelord 
i LM är samarbete och lyhördhet. Utan dessa förhållningssätt uppmuntrar 
språkplaneringen möjligtvis till en akademisk debatt som dock inte kommer att slå rot i 
individernas dagliga språkbruk.62  
 
Det som gör Jernudds artikel intressant är hans ”bottom-up”-perspektiv, hans fokusering 
på individens behov och individens rätt till språkliga lösningar - demokratiaspekten. 
LM-s syn på matchning mellan tillgång och efterfrågan och samtalet mellan samhälle 
och individ är viktig ur ett biblioteksperspektiv.  

2.6 Språkekologi - Robert B. Kaplan och Richard B. Baldauf Jr  
I sin teori tar Kaplan och Baldauf fasta på vad dom kallar en språkekologisk planering63  
- samspel mellan språk och dess omgivningar. De menar att språkplanering oftast har 
                                                 
58 Cooper 1989, s. 47, 97f., 183f. 
59 Ibid., s. 40f. 
60 Fishman räknas som en av förgrundsgestalterna inom språkplaneringsvetenskapen. Förf. anm. 
61 Jernudd 1993, s. 133f. 
62 Ibid.,  s. 134ff. 
63 Detta synsätt kom först till uttryck genom E. Haugen 1972. Haarmann, 1990, s. 108. 
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som mål att förändra ett språk, men att en språkplan för detta språk kan orsaka en 
dominoeffekt. I språkplaneringen glöms samspelet mellan språket och andra i området 
existerande språk bort.64 Kaplan och Baldauf tar upp olika företeelser som är orsak till 
språkplanering, men som denna planering också kan orsaka. Dessa variabler är bl.a. 
språkdöd och språkbevarande. En språklig förändring kan aldrig ske isolerat utan 
existerar i en större kontext. Ofta tas inte hänsyn till andra, icke-språkliga faktorer, som 
exempelvis den socio-politiska kontexten. Dessutom konkurrerar ekonomiska medel för 
språkplanering med andra politiska områden om samma ekonomiska resurser.65 En 
språkekologisk planering är uppmärksam på och tar hänsyn till de förändringar som 
håller på att ske i samhället. Dessa förändringar kan vara av olika art, ex. politiska, 
samhälleliga eller lingvistiska, ske på olika nivåer (makro, meso, mikro) och ha olika 
medvetna eller omedvetna motiv. 66 Språkplanering på mikronivå kan t.ex. handla om på 
vilket/vilka språk ett bibliotek skall tillhandahålla tidskrifter och böcker, och vilket 
språk den enskilde individen väljer att läsa litteraturen på.67  
 
 

 
 
Figur 1 Krafter som arbetar i ett språkligt ekosystem.68 
 
I språkplanering finns en inneboende spänning mellan samhället och dess behov och 
individen med sina behov. Språkplanering handlar om att utveckla mänskliga resurser, 
och målet är att varje individs språkpreferenser skall tillfredsställas samtidigt som 
samhällets intressen skall tjänas. En språkplanering som inte lyckas med detta kommer 
inte att överleva genomföringsfasen. I utvärdering av språkekologisk planering är 
individens språkval den ultimata måttstock utifrån vilket resultatet bedöms, d.v.s. vilket 
språk individen väljer utifrån vilket behov och om detta är i paritet med 
språkplaneringen. Det finns inga språk som kommer att förbli opåverkade av 
samhällsutvecklingen, menar Kaplan och Baldauf. Det är en omöjlighet att undgå 
världsspråkens påverkan och s.k. mainstreamkultur. Att formulera en språklig hållning 
är därför allas ansvar och en förutsättning för en stabil språkekologi.69  

                                                 
64 Det finns i dag knappast några helt enspråkiga nationer. Island är ett av få länder som räknas som 
enspråkigt. Förf. anm. 
65 Kaplan & Baldauf 1997, s. 5, 269, 321. 
66 Ibid., s. 290, 309. 
67 Ibid., s. 3-4, 52. 
68 Kaplan & Baldauf 1997, s. 311. Förenklad modell. 
69 Ibid., s. 13f., 293, 303-309. 
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Flera av deras synpunkter är relevanta för min undersökning, bl.a. att en lyckad 
språkplanering bör tillfredsställa individen och samtidigt tjäna samhällets intressen, att 
språkplanering är något som sker på alla nivåer, att planering av ett språk påverkar ett 
annat, att mainstreamkulturens påverkan inte går att komma undan och att en språklig 
hållning är allas ansvar.  

2.7 Motivation i språkplanering - Dennis Ager 
Dennis Ager studerar språkbeteende – hur stater, samhällen och individer använder sitt 
språk, hur de beter sig mot andras språkanvändning och mot kommunikationssystemet i 
sig. Han gör detta utifrån en socialpsykologisk inriktning. Språket kan, enligt Ager, bl.a. 
betraktas som ett objekt som den enskilde individen, samhället och de styrande har 
åsikter om och känslor inför. Detta sätt att betrakta språk kallar han language-as-
object.70 Språket som objekt innebär att planera för ett språkbeteende hos såväl staten, 
samhället som hos den enskilde individen för att samtidigt påverka ett socialt 
beteende.71 
 
Agers teori tar fasta på Coopers ”ends”, d.v.s. vilka motiv som finns för planering av 
språk som objekt. Han lyfter fram sju olika motiv som han karaktäriserar som politiska, 
sociala eller ekonomiska. De politiska motiven är identitet, ideologi, skapande av 
image, osäkerhet. De sociala är ojämlikhet och integration. Det sjunde motivet – av 
ekonomisk karaktär - är instrumentellt.72 
 
Identitetsmotivet tar ofta sitt starkaste uttryck i individens önskan att tillhöra en grupp 
eller en grupps önskan att bli/förbli en nation. Språket fungerar som identitetsmarkör 
och ger individen möjlighet att kommunicera och uttrycka sin egen syn på tingen. I 
identitetsmotivet finns ofta en kollektiv strävan mot ett yttre hot ex. internationaliserade 
massmedier och kommersialism. 73  
 
Ett ideologiskt motiv kan ha som mål att forma ett visst samhälle där andra 
synsätt/motiv än de egna inte accepteras. Ideologi leder lätt till blindhet, och språket 
med dess sociala roll kommer i skymundan för andra intressen. 74  
 
En individs eller grupps image är ett återsken av dess identitet. Att ha image som motiv 
kan innebära en strävan att höja språkets status. Man vill skapa så bra intryck av språket 
som möjligt. Detta gör man genom att sprida kunskap om det. Ett sätt att förbättra en 
image kan vara att sträva efter att upprätthålla språklig mångfald. Motivet hänger nära 
samman med osäkerhet som motiv. 75  
 
Osäkerhet som motiv för språkplanering kan handla om rädsla för att ett lands kultur 
och så småningom hela landet kommer att förstöras om språket tas över av ex. många 
anglicismer. Två faktorer kan påverka språkplanering som sker med detta motiv som 
utgångspunkt. Dessa är dels ett tydligt yttre hot som manar till handling, dels 
medvetenhet om situationen och den betydelse situationen kan få för 

                                                 
70 Ager 2001, s. 2-8. 
71 Ibid., s. 2ff. 
72 Ibid., s. 7-12. 
73 Ibid., s. 13f., 37. 
74 Ibid., s. 52ff. 
75 Ibid., s. 67-75. 
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identitetsskapandet. För att kunna möta hotet måste det vara identifierbart, ett svar på 
hur det skall bemötas krävs och detta svar måste gå att implementera.76 
 
Ojämlikhet är en känsla av missnöje hos individen eller gruppen.  Den sociala 
situationen är inte gynnsam och en önskan att förändra denna situation blir motiv för 
språkplaneringen. Denna grupp/individ har ofta svårt att nå makten, och ofta behövs en 
påtryckargrupp som visar på orättvisor och hur dessa kan rättas till. Om förändringen 
görs från politiskt håll är det viktigt att granska de styrandes motiv. 77 
 
Instrumentella motiv kan vara drivkraften vid inlärning av ett annat språk och hör ofta 
ihop med viljan att arbeta inom en annan kultur/i ett annat land. Nyfikenhet och vilja att 
stifta närmare bekantskap med den nya kulturen kan leda till integrering, som är 
ytterligare ett motiv. 78  
 
Förutom dessa sju motiv påverkas språkplanering av de attityder människor har inför 
språket och vilka övergripande mål som är tänkta att uppnås. Vilka attityder som verkar 
beror enligt Ager bl.a. på kunskap om språk/språket, känslor för språket och en vilja att 
handla. 79  
 
De motiv för språkplanering som Ager räknar upp är svåra att avgränsa i helt 
självständiga kategorier. Ager antyder detta själv där han menar att image som motiv 
nära hänger samman med osäkerhetsmotivet. Utifrån min egen förståelse av de olika 
motiven finns många kopplingar dem emellan. Vid val av ett motiv i planering av ett 
språk för att uppnå ett visst resultat, kommer resultat av andra motiv att kunna utläsas 
även om dessa inte planerats för. Ett sådant exempel menar jag kan vara en situation där 
man vid planering utifrån exempelvis identitetsmotivet även kommer att se resultat som 
följer på det instrumentella motivet. Utifrån tesen att individens språkliga identitet 
stärks då den bereds möjlighet att med ett språk uttrycka sin egen syn på tillvaron, är 
motivet för språkplanering identitet. Men som resultat av denna planering följer inte 
enbart identitetsskapande utan även möjlighet att använda språket för att uppnå olika 
syften, alltså det resultat som det instrumentella motivet är tänkt att leda till. Dessa båda 
motiv är dock av olika karaktär -  ett är, enligt Ager, politiskt och ett är ekonomiskt.  
 
Vid planering av språk kan det även, anser jag, finnas ett övergripande motiv och flera 
mindre dominanta motiv. Medan det övergripande motivet är tänkt att leda till ett 
resultat som accepteras av alla individer kan de delmotiv som finns komma att stå i 
direkt motsatsförhållande till varandra.  Om det övergripande motivet t.ex. är identitet,  
är målet att individen ska kunna kommunicera sin syn på saker med ett språk som känns 
naturligt – som en del av individens identitet. Detta språk, som ska fungera som 
kommunikationsmedel, kan dock utformas på olika sätt och olika motiv för 
utformningen kan finnas. Planering av ett språk utifrån osäkerhetsmotivet kan innebära 
att man skapar inhemska nyord för engelska lånord som finns i språket. Detta görs för 
att det finns en osäkerhet om det inhemska språket kommer att kunna överleva i en 
framtid med allt för många influenser från engelska språket. Det resultat som åsyftas är 
ett språk med i huvudsak inhemska ord. Men om dessa nya inhemska ord som skapas 
upplevs som otillgängliga och svåra av vissa individer i samhället, kan dessa individer 

                                                 
76 Ager 2001, s. 77-86. 
77 Ibid., s. 88. 
78 Ibid., s. 109-114. 
79 Ibid., s. 12, 125-135. 
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uppleva en språklig ojämlikhet. Om en språkplanering ska sträva efter att tillfredsställa 
så många individers behov och intressen som möjligt krävs att dessa individers situation 
beaktas. Motiv för den planering som då behövs har sin grund i ojämlikhet, som alltså 
uppstått ut en planering som grundats på osäkerhet som motiv.  
 
Jag menar alltså att Agers indelning av motiv i sju olika kategorier är ett sätt att 
tydliggöra vad som ligger bakom en planering men att de är tätt förbundna med 
varandra och ibland svåra att avgränsa. Inför planering av ett språk är det viktigt att 
tänka på att ett motiv kan leda till fler resultat än det man ursprungligen haft som mål. 
Detta kan givetvis vara positivt, men behöver inte vara det. Vilken situation kan uppstå 
vid planering med osäkerhet som motiv om resultatet blir det som det ideologiska 
motivet strävar efter, d.v.s. kan språkplaneringen leda till mindre öppenhet och 
acceptans? 
 
Att Ager anammar språkplanering som en aktivitet som utövas av alla individer på alla 
nivåer gör honom aktuell för undersökningen, men han är framför allt vald utifrån sin 
studie av vilka olika motiv som är inblandade i all språkplanering. Dessa motiv är 
intressanta i studiet av hur bibliotekarierna tänker runt sin roll i språkplanering på 
bibliotek. 

2.8 Utvärdering av språkpolicy - François Grin 
François Grin har skrivit en praktiskt inriktad bok om språkpolicy80 och integrering av 
minoritetsspråk i samhället med The European charter for regional and minority 
languages som utgångspunkt. Dessa stadgar handlar om Europeiska minoritets- och 
regionalspråks säkerställande i en tid då många språk i världen drabbas av språkdöd. 
Målet för stadgarna är att språklig mångfald är värd att bevaras och utvecklas och att 
detta höjer livskvaliteten. 81 
 
Varför skall man då bry sig om minoritetsspråkens bevarande, frågar Grin? 
Överväganden man gör kan vara av moralisk karaktär, att varje individ har rätt att leva 
”i” sitt språk och uttrycka sig genom det. Ett annat argument är välfärdsargumentet. 
Detta argument bryr sig inte alls om huruvida språkbevarandet är en moraliskt god 
handling. Det viktiga är om en språkpolicy tillför samhället mer välfärd än en annan 
policy. Det finns egentligen inga klara bevis på om så är fallet, men det finns olika 
indicier på att tvåspråkighet ger individer såväl värden både inom som utom den 
ekonomiska marknaden. Att främja minoritetsspråk rättfärdigas då genom att det 
förbättrar för samhällets individer totalt.  Grin anser att både argument för moral och 
välfärd behövs i språkpolicyn. 82 
 
Språkpolicy är de styrandes ansvar eftersom maximal välfärd inte kan fås utan statens 
inblandning. Grin lutar sig mot liberalismen, som erkänner att marknaden inte alltid ”är 
nog”. För att upprätthålla service och tjänster som inte är lönsamma, behövs statlig 
inblandning. Utifrån analyser av hur begreppet ”good policy” används inom olika 
sfärer, men som ännu inte används inom språkforskningen, innefattar Grin tre begrepp i 
detta ord, nämligen effektivitet, kostnadseffektivitet och demokrati.83  
 
                                                 
80 Grin använder genomgående policy och ej planering. 
81 Grin 2003, s. 4, 20, 60. 
82 Ibid., s. 24ff. 
83 Ibid., s. 33ff., 88f. 
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Hur kan man veta att en policy leder till ett önskat resultat och är effektiv? Policyn utgår 
från tre kriterier: möjlighet för individen att använda/lära sig språket, tillfällen att 
använda språket, skapade av staten och en vilja hos individen att bruka språket. Ur ett 
effektivt synsätt bör policyn uppfylla ett av kriterierna ovan. Hur detta fungerar kan man 
undersöka på olika sätt, ex. med marknadsundersökningar.84 Förutom strategiernas 
effektivitet måste även deras kostnadseffektivitet bedömas. Via statistiska data kan man 
säga något om bl.a. kostnader i tid och kostnader på makronivå. Det är dock svårt att 
göra dessa beräkningar för vad kostar det om man inte väljer? Den demokratiska gången 
kommer att påverka resultatet och deltagande demokrati är därför viktig - det är 
individen som genom sitt språkbeteende påverkar hur den valda språkpolicyn i 
slutändan kommer att utfalla.85 
 
Grins resonemang om en effektiv policy och statens uppgift i denna är intressant att 
koppla till uppsatsens kulturpolitiska aspekt. Genom att betrakta minoritetsspråk ur ett 
välfärdsperspektiv, där marknaden tillsammans med staten har delat ansvar för att 
välfärden upprätthålls, kan, som jag ser det, individen/medborgaren betraktas som 
konsument/kund. Som konsument finns möjlighet att bejaka eller förkasta det utbud 
som marknaden och staten erbjuder och på så sätt genom sina val styra utbudet. Detta 
gäller framför allt i relation till marknaden, som står i beroende till konsumenten, men 
som även genom sitt utbud styr konsumentens val.  Staten är i sin roll som 
upprätthållare av icke lönsamma tjänster mindre känslig (och bör så vara, anser jag) för 
de val konsumenten gör, men ur ett effektivt synsätt är det ändå viktigt att staten 
tillvaratar de signaler som kunden ger, för att den välfärd i form av språk/kultur som 
Grin menar bör vara effektiv, skall uppnås. För uppsatsens del ställs Grins teori mot det 
färöiska styret - hur regering och riksdag möjliggör för individen som kund att via 
kulturpolitiken ta del av språket, vilken vilja kunden uppvisar att använda språket och 
hur regering och riksdag hanterar denna vilja. 

2.9 Språkplanering, tidigare forskning - reflektioner 
Många av de texter jag valt har gemensamma drag men även synsätt som skiljer dem åt. 
En forskare - Jernudd - vill se språkplanering som svar på problem medan andra - 
Cooper och Ager - betraktar språkplanering som försök att påverka ett beteende. Agers 
studium av motiv och attityder för språkplanering kan ge förklaringar till varför 
språkplaneringen, indelad av Haugen i korpus-status-form-funktion, får det innehåll den 
får.  Grins strävan efter en systematisk, rationell och teoribaserad policy och försök till 
utvärdering kan ses som ett svar på den rationella teori Cooper efterfrågar. Texterna ger 
sammantaget ett uttryck för att språkplanering måste ha ett holistiskt förhållningssätt. 
Alla nivåer i samhället står under påverkan av och utövar språkplanering, medvetet eller 
omedvetet. Hänsyn måste tas till alla faktorer, såväl externa som interna, som påverkar 
individen och språket, för att språkplaneringen som process skall bli just så lyckad som 
krävs för att språket skall ta den riktning planeraren har stakat ut. 
 
I analys av det samlade materialet kommer såväl ett teorinära som ett empirinära 
förhållningssätt att tillämpas. Med hjälp av begrepp från redovisade teorier kommer jag 
först att utforma en modell som tydliggör min undersökning och som ligger till grund 
för analys av den nationella språkplaneringen, bibliotekariernas språkliga 
förhållningssätt och motiv därför samt användarens språkplanering skildrat genom 

                                                 
84Grin 2003, s. 39, 43f., 102f., 110ff. 
85 Ibid., s. 117-22, 132, 147-49. 
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bibliotekariernas redogörelser. Analys av dessa tre områden baseras på dokument och 
intervjuer med bibliotekarier. Analyserna förmedlas tematiskt och exemplifieras med 
citat. Dessa tre delområden analyseras sedan utifrån begreppet biblioteket som ett 
språkligt ekosystem. Slutligen analyseras bibliotekarien som språkfrämjare genom en 
idealtyp. En idealtyp är en konstruktion av en mängd olika personer och deras 
upplevelser, i detta fall de sju informanterna. Ingen informant kan alltså känna igen sig 
fullt ut. Det är de mer framträdande dragen som lyfts fram. 86 Syftet med denna analys är 
att ge en holistisk bild och ytterligare tydliggöra den färöiska språkplanerande 
bibliotekariens vardag.  

2.10 Biblioteket som ett språkligt ekosystem  
Ramen för undersökningen är biblioteket som ett språkligt ekosystem, det begrepp jag 
lånat från Kaplan och Baldauf. I detta system återfinns litteratur på olika språk. Den 
kulturpolitik som förs påverkar språkens tillgänglighet och på så sätt bibliotekariens  
möjligheter till språkplanering och användarens möjlighet att få sina behov 
tillgodosedda. Men – bibliotekarien och användaren behöver inte vara utelämnade till 
den kulturpolitik som förs. De kan genom sina val och handlingar även ses som 
medskapande kulturpolitiska aktörer i den statusplanering de genom sina språkliga 
handlingar alla utför. 
 
Gällande statusplanering utgår jag från Haugens modell som delar in statusplanering i 
form och funktion, d.v.s. vilken/vilka språkliga former som väljs och hur dessa sedan 
används. Jag väljer att inrikta undersökningen mot det område som behandlar 
språkanvändning, hur språket på olika sätt sprids och hur det främjas. Till detta område 
hör regeringens kulturpolitik, d.v.s. hur man genom olika satsningar på litteratur och 
bibliotek möjliggör användande av det färöiska språket. Hit hör även bibliotekariernas 
främjande av språket genom olika språkliga handlingar i inköpsstrategier, 
katalogisering, gallring, marknadsföring och lobbning samt användarens språkliga val 
utifrån  behov. 
 
Ett eventuellt främjande av det färöiska språket, som ett led i statusplaneringen, kan ha 
sin grund i vilket förhållningssätt - vilken attityd till språken bibliotekarien har och hur 
denna kommer till uttryck i tanke och konkret handling. Jag väljer att använda 
begreppet förhållningssätt i stället för attityd i undersökningen. Ett förhållningssätt kan 
vara neutralt medan en attityd ofta är mer värdeladdad och tydligt visad. Inom ett yrke 
kan man tänka sig att det inte finns utrymme för visade attityder därför att professionen 
kräver neutralitet. I begreppet förhållningssätt ryms en neutral inställning bättre än vad 
det gör i begreppet attityd, menar jag. Ett förhållningssätt behöver inte ensamt påverka 
en planering, aktören kan också ha olika motiv för sitt handlande. För att se vilka motiv 
som kan finnas, använder jag mig av Agers teori om motiv för språkplanering. Agers 
teori är tämligen komplex i sin inriktning mot socialpsykologi och målteorier, och jag 
använder hans sju olika motiv för språkplanering ganska fritt i min analys. 
 
Grins bidrag till undersökningen är hans syn på språkplanering som effektiv om staten 
ger användaren möjlighet att använda språket och individen vill använda det. Denna 
fråga är central i studiet av regeringen som aktör.  
 

                                                 
86 Widerberg 2002, s. 142 
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Coopers ramverk - hans fråga bestående av åtta olika faktorer inblandade i 
språkplanering ligger till grund för intervjuernas utformande: ”What actors attempt to 
influence what behaviors of which people for what ends under what conditions by what 
means, through what decision-making process, with what effect? De aktörer, som 
studeras direkt, är bibliotekarierna med sina olika förhållningssätt till språk – vilken 
inställning de har och hur denna tar sig uttryck. Dessutom är regering och riksdag med 
dess litteratur- och bibliotekspolitik ytterligare en aktör som studeras. Användaren som 
aktör skildras indirekt genom bibliotekariernas beskrivning. Övriga aktörer som 
påverkar systemet lämnas därhän p.g.a. uppsatsens omfång. 
 
Med hjälp av ovanstående bidrag växer en modell fram som tydliggör undersökningens  
inriktning. 

Figur 2 Biblioteket som ett språkligt ekosystem - förklarande modell för språkplanering 
på bibliotek.87 
 
Utifrån informanternas svar och olika dokument hoppas jag kunna ge en bild av det 
färöiska biblioteket som ekosystem. 
 

 
 
 
 

                                                 
87 Med katalogisering avses såväl beskrivning som ämnesordsindexering. I samband med katalogisering 
diskuteras bibliotekssystemet Mikromarc.  
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3 Färöarna - Språket, litteraturen och framväxten av en 
färöisk kulturpolitik 

3.1 Språket 
Siga vit, at tad eru 5 milliardir menniskju í heiminum, og tad eru 50 000 føroyingar, so er 
skilligt, at vit eru ein ómetaliga lítil málsligur minniluti, t.e. 1/100 promilli av 
jardarinnar menniskjum tosa føroyskt. Men okkum nýtist ikki at smædast, tí vit eiga eitt 
mál, id riggar væl í flestu førum sum samskiftisambod, og vit eiga tann fyrimunin, at vit 
vid tí skúla, vit hava, eru før at hava samskifti vid nordurlendsku grannar okkara. 
Íslendskt, norskt, danskt og svenskt eru nær í ætt vid okkara mál, og tad merkir, at stórur 
líkskapur er millum málini, hvat ordavavi og mállæru vidvíkur.88 
 

De färöiska invånarna kom från Norge via Brittiska öarna under 800-talet. De 
utvecklade dialekter som var nära besläktade med isländska och den norska som talades 
i sydvästra Norge. Från senmedeltid kom de färöiska invånarna att utveckla ett språk i 
en riktning som skilde det från både isländska och norska. Färöiska var först och främst 
ett talat språk, det fanns ingen språklig skriftnorm. 89. Färöarna, som 1035 införlivades 
som norskt län, kom tillsammans med Norge under dansk överhöghet 1380. Från 
reformationen var danska officiellt skriftspråk i landet. Några få texter från 1700-talet 
finns bevarade skrivna på färöiska. Det är en samling kvad och utkast till en färöisk 
grammatik med J. C. Svabo som upphovsman. 90. Ända till mitten av 1800-talet blev 
färöiska, av Danmark, betraktat som en dansk dialekt.91 Det var först när språket genom 
den färöiske prästen Venceslaus Ulricus Hammershaimb omkring 1850 
standardiserades, som språket erkändes som ett självständigt språk.92  
 
De färingar som under 1600- och 1700-talet använde färöiska som skriftspråk använde 
en ”privat” rättstavning - ortografi, eftersom skriften inte var normerad. Under 1800-
talets första decennier kom diskussionen på allvar igång om att utveckla en färöisk 
ortografi, då det fanns planer på att stifta en författarförening. 1846 var en första färöisk 
rättstavning klar, utarbetad av Hammershaimb.93 Vid utarbetandet av ortografin stod 
valet mellan en fonetisk (baserat på ett ljudnära uttal) och en etymologisk (härledd från 
de gamla norska och isländska språken). Det blev den etymologiska ortografin som, 
efter heta diskussioner och med vissa förändringar, kom att vara den norm som gäller 
även i dag. Eftersom danska ord och uttal under århundraden påverkat det färöiska talet, 
kom det färöiska skriftspråket, med dess etymologi, att skilja sig från det talade färöiska 
språket. Hammershaimbs val av etymologisk rättstavning grundades i tankar om att 
språket då lättare skulle kunna läsas av andra nordbor. Språket skulle också föras 

                                                 
88 Språk & skrift i Europa: Liten bok om Europas stater och språk  2004, s. 144. (Ung. övers: Om vi säger 
att det finns fem miljarder människor i världen och vi är 50 000 färingar, är det tydligt att vi är en 
omåttligt liten språklig minoritet, t.ex pratar 1/100 promille av jordens befolkning färöiska. Men vi 
behöver inte skämmas för vi har ett rikt språk som fungerar väl i de flesta situationerna och vi har den 
förmånen, utifrån den situation som är, att vi har ett samarbete med våra nordiska grannar. Isländska, 
norska, danska och svenska är nära släkt med vårt språk och det betyder att det finns stora likheter 
mellan språken vad gäller ordval och språklära.)  
89 Det finns dock ett dokument bevarat i färöisk skrift från 1298, det s.k. Seydabrævid. 
90 í Lon Jacobsén 2001a, s. 50f.; Poulsen 1997, s. 180; Rasmussen 1987, s. 68; Vikör 2000, s. 125-126. 
91 Brunstad 1995, s. 145; Nauerby 1996, s. 74f.  
92Brunstad 1995, s. 155ff. Med standardspråk menas här att språket har fått en skriftlig form med 
fastställd syntax, ortografi, grammatik och vokabulär. Trudgill 2000, s. 135f. 
93 í Lon Jacobsen 2001a, s. 52f. 
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närmre sin norröna språkstam.94 Valet av bl.a. den isländska bokstaven Ð/d  
medverkade härtill och kom samtidigt att markera avstånd mot det danska 
skriftspråket.95 Genom det etymologiska valet kringgicks även problem med vilken 
dialekt som skulle användas som norm, något som varit nödvändigt att avgöra vid en 
fonetisk rättstavning och som skulle kunnat orsaka många tvister.96 Hammershaimb 
själv framställde valet av en etymologisk rättstavning som en demokratisk gest 
gentemot dialekterna.97  
 
En viktig del i spridningen av skriftspråket bland befolkningen stod den färöiska 
nationalföreningen Føringafelag för. Den grundades 1889 och hade som målsättning att 
återupprätta det färöiska språket gentemot det danska. Det är vid denna tid en medveten 
språkplanering börjar utarbetas, och en viktig uppgift blev att bilda färöiska ord för de 
många danska som fanns i språket.98 Färöarnas första folkhögskola, Føroya 
Fólkaháskúli, som bildades 1899, blev en mycket viktig instans för det färöiska 
språkarbetet. Det var den enda skolan som undervisade i och på färöiska, och många 
färingar lärde sig här att läsa och skriva sitt eget språk.99  
 
Att färöiska skulle vara ett eget skriftspråk var de flesta av landets invånare överens om 
vid 1900-talets början. Däremot var meningarna delade om inom vilka domäner det 
skulle användas, bl.a. huruvida språket skulle användas i skolan och i kyrkan. 
Språkfrågan blev också politiserad då Sambandsflokkurin (som ville behålla bandet med 
Danmark), och Sjálvstýrisflokkurin (som ville se ett självständigt Färöarna) bildades. 
Sambandsflokkurin ville inte ha färöiska som språk i officiella sammanhang och 
lyckades driva igenom en akt 1912 om att danska fortfarande skulle vara 
undervisningsspråk. Anledningarna var bl.a. att medlemmarna ansåg att färöiska inte 
var ett kulturspråk, att kostnaderna skulle bli för höga, att färöiska var svårt att lära och 
att banden med Danmark skulle komma att kapas. Först 1938 blev färöiska jämställt 
med danska i skolan. Därefter blev det lättare att införa modersmålet i fler domäner, och 
språket blev infört som kyrkospråk redan året efter.100  
 
Under 1900-talet har olika språkinstanser verkat och 1985 bildades Färöiska 
språknämnden. Denna nämnd är inordnad under Myndigheten för kulturfrågor och är en 
rådgivande instans. Nämnden utarbetar fackliga ordlistor bl.a. inom juridik och 
informationstekno logi. Övriga uppgifter är att bevaka och motverka ett felaktigt 
språkbruk, vara behjälplig med allmänhetens språkfrågor, samarbeta med institutioner 
och medier och övriga nordiska språknämnder.101 Bland de institutioner för samarbete 
som nämns i språknämndens regler återfinns inte biblioteken. 102 Den färöiska 
språkpolitiken implementeras genom bl.a. språkbrev från nämnden till olika organ och 
instanser i samhället. Under vintern sänder radion en ”Språkminut” varje dag, där 

                                                 
94 Brunstad 1995, s. 155 –163; í Lon Jacobsén 2001a, s. 52. Med norröna avses det fornvästnordiska 
området. Bra Böckers lexikon 1980, bd. 17, s. 181. 
95 Nauerby 1996, s. 75. 
96 Ibid., s. 76. 
97 Brunstad 1995, s. 138, 156. Dialektskillnader fanns (och finns) i landet trots den ringa befolkningen. 
Detta berodde på bosättningarnas mönster och den isolering som kunde vara i månader beroende på väder 
och dåliga transportmöjligheter. 
98 í Lon Jacobsen 2001a, s. 55f. 
99 Brunstad 1995, s. 177. 
100 Ibid., s. 178-181. 
101 Kunngerd nr. 14; Färöiska språknämndens hemsida. 
102 Min. anm. Instanser som nämns är tv, radio, skolor och dagstidningar. 
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mediernas och dagspressens språkanvändning diskuteras. Det finns en strävan efter att 
finna inhemska ord som ersättning för importerade ord, och språket kännetecknas av en 
hög grad av lexikal purism.103 De utländska ord som ändå får fäste i det dagliga talet ges 
då ofta färöiska böjningsmönster och färöisk rättstavning. 104  
 
Charles A. Ferguson beskriver i en artikel från 1983 den språkplanering som ägt rum på 
Färöarna sedan 1800-talets mitt som en oslagbar succé. Ferguson menar att språket 
aldrig hade överlevt utan en medveten språkplanering. 105 Färingen, och numera 
pensionerade medlemmen i språknämnden, Johan Henrik W. Poulsen menar att det 
färöiska språkets position i allra högsta grad är ett resultat av en medveten 
språkplanering som utvecklat språket från att vara ett enbart talat språk till ett väl 
fungerande språk, anpassat till dagens situation. Den viktigaste uppgiften för att bevara 
språket har varit/är att dra en skiljelinje mellan danska och färöiska, menar han. Den 
puristiska linje, som valdes i och med Hammershaimbnormalen, har varit, och är, 
omstridd men har ändå kommit att bli rådande, även om många problem är förbundna 
med denna hållning, framför allt i fråga om ordbildningar.106  
 
Den färöiska språkpolitiken diskuteras ofta i termer av dansk- eller isländsktillvänd. 
Strävan att fjärma språket från danska genom nyordsbildningar har lett till att talspråket, 
där många danska ord p.g.a. massmedier gör sig gällande, och skriftspråket, med sina 
färöiska nyord, fjärmats från varandra. Denna situation är otillfredsställande för många 
färingar, något som kommer till uttryck i detta citat från 1993 och som även en av 
informanterna ger uttryck för. 
 

Den akademiska färöiskans typiska drag är att den är förfinad, högtidlig och 
ceremoniell. Och den är under inga omständigheter till för den vanliga människan. På 
flera områden finner den vanliga människan detta språk oförståeligt.107 
 

Synsättet på och känslan för den riktning det färöiska språket tar har skapat en låg- och 
en högvarietet kopplat till sociala skikt i samhället, där skriftspråket med sina 
nyordsbildningar mest används vid skriftlig kommunikation och i talspråket inom det 
högre sociala skiktet, medan den genomsnittlige invånaren känner sig nedvärderad 
genom att det allmänna talspråket med sina danska ord betraktas som en sämre varietet 
och att strävan är att göra skriftspråket till talspråksnorm. 108  í Lón Jacobsen skriver i sin 
artikel från 2001 att de danska importorden nu accepteras i större grad även i skrift, 
även om de inte fått en officiell rättskrivning.109  

3.2 Kulturpolitiken 
Kulturpolitiken ett av de första områden som den färöiska regeringen tog över ansvaret 
för vid införandet av lagen om självstyre 1948. I ansvaret ingick institutioner som 
tidigare drivits med mer eller mindre ideella medel, men som nu kom att förvaltas av 
offentligheten. En av dessa institutioner var Landsbókasavn - Nationalbiblioteket.110 

                                                 
103 Purism betyder språkrensning. Källa: Svenska Akademins ordlista över svenska språket  1986. 
104 í Lon Jacobsen 2001a, s. 59. 
105 Ferguson 1983, s. 29-31. 
106 Poulsen 1981, s. 144f., 151. 
107 Nauerby 1996,  s. 117, min översättning.   
108 Ibid., s. 114-117. 
109 í Lon Jacobsen 2001b, s. 63. Några exempel på neologismer (nybildningar): Telda – dator, ljómfloga – 
CD-skiva, fjarrit – telegram, rødil – telefon och flogbóltur – volleyboll. Poulsen 1997, s. 188. 
110 Jacobsen, E. S. 2001, s. 45. 
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Två år före lagen om självstyre stiftade den färöiska riksdagen en fond – 
Mentanargrunnur Løgtingsins, som skulle stödja olika kulturella aktiviteter, bl.a. det 
färöiska språket och litteratursektorn. Denna fond finansierades via den statliga 
budgeten och existerar fortfarande. Numera heter den Mentanargrunnur Landsins och 
är stiftad i lag år 2000. Konstnärer har genom åren kunnat söka medel för sin 
verksamhet ur denna fond.111 År 2002 uppgick fondens bidrag till drygt fyra miljoner 
danska kronor.112 Förutom möjlighet att söka konstnärslön från Mentanargrunnur 
Landsins kan en sex månaders konstnärslön sökas hos Heidursgávunevndina – 
Hedersgåvonämnden. 113  År 1998 instiftade den dåvarande regeringen ett kulturpris – 
Mentanarvirdisløn Landsins – för skapande konstnärer. Prissumman är på 150 000.114 
 
Kulturlivet har i stort varit beroende av enskilda människors drivkraft och initiativ. 
Färöarna har i förhållande till antal invånare ett stort kulturellt utbud, men den inhemska 
marknaden är begränsad och kulturen har behov av offentligt stöd. Många av de 
invånare som på något sätt varit kulturellt engagerade har gett uttryck för avsaknaden av 
en samlad kulturpolitik med klara mål och riktlinjer. Kulturen har inte prioriterats 
särskilt högt, och det politiska talet om värdet av ett färöiskt språk och en genuin kultur 
har inte fått sitt konkreta uttryck. 115  
 
Den färöiska författarföreningen gav 1972 ut ett kulturpolitiskt dokument där man 
efterlyste en mer målinriktad politik. 1996 kom ett betänkande – Avmarkadur 
marknadur116 – utarbetat av dåvarande kulturministern. Betänkandet innehöll förslag till 
reformer och nytänkande och var menat som ett underlag för politiska och offentliga 
samtal om den färöiska kulturens situation och möjligheter.117 Betänkandet blev dock 
aldrig behandlat i den färöiska riksdagen. 118 Den period som förflutit mellan dessa båda 
initiativ verkar inte ha präglats av någon större aktivitet på det kulturpolitiska planet. En 
artikel som redogör för landstyrets kulturpolitiska visioner, författad av den färöiska 
regeringen, nämner endast ovanstående dokument.119   
 
Färöarna styrs sedan februari 2004 av en koalitionsregering vars partier är såväl för som 
emot självständighet.120 Koalitionen säger sig vilja arbeta för offentligt litteraturstöd och 
revision av biblioteksorganisationen. 121  

3.3 Litteraturens villkor 
Förutsättningarna för färöisk litteratur har förändrats under 1900-talet. Vid seklets 
början fanns endast 26 böcker på modersmålet. Vid ingången till det tjugonde 
århundradet gavs ca 150-160 böcker ut varje år av vilka ca 25 var skönlitterära alster. 

                                                 
111 Mentan og Menning  2002, s. 39. 
112 Løgtingsfíggarlóg: Tekstur og vidmerkingar 2004, s. 240. 
113 Jacobsen, E. S. 2001, s. 45f.; Mentan og Menning  2002, s. 69. 
114 Blåsvær et al. 2001, s. 118. 
115 Jacobsen, E. S. 2001, s. 46-49. 
116 Ung. Begränsad marknad. Min. övers. 
117 Blåsvær et al. 2001, s. 113f. 
118 Mentan og menning 2002, s. 7. 
119 Blåsvær et al. 2001, s. 112ff. 
120 Sveriges television 2004;  Føroya Løgting . 
121 Samgonguskjal millum Sambandsflokkin, Folkaflokkin og Javnadarflokkin  2004. Vad revisionen 
innebär vet jag inte då jag inte givits möjlighet att intervjua kulturministern, 
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Sammantaget finns det ungefär 4 000 färöiska böcker. Av dem är ¾ utgivna efter 
1970.122   
 
Det äldsta bokförlaget med utgivning av böcker på färöiska startade i Köpenhamn 1912. 
Det existerar fortfarande och ger ut skönlitteratur. Det första förlaget för utgivning av 
skolböcker grundades 1936. Tjugo år senare började Lärarförlaget att översätta 
barnböcker till färöiska. Under en period blev varje författare sin egen förläggare, men 
antalet förlag har nu minskat även om det fortfarande finns en del enmansförlag kvar.123 
År 2002 publicerade tolv förlag mer än en bok vardera. Mellan åren 1998-2002 finns 26 
förlag – icke enmansförlag – redovisade.124 De färöiska bokförlagen ges idag möjlighet 
att låna upp till 80 procent av kostnaden för bokutgivning genom ett regelverk från 
1986.125 
 
1986 startade en färöisk barnbokklubb, som nu ger ut böcker för både barn och unga. 
Klubben hade ungefär 1 650 medlemmar år 2001. De flesta manuskript bokklubben får 
in riktar sig till små barn. Det är svårt att få tag i manuskript till äldre barn och 
ungdomar.126 Tack vare bidrag från Nordiska ministerrådet i form av översättningsstöd 
har det kommit ut en hel del barnböcker i översättning till färöiska från de övriga 
nordiska språken. 127  
 
Det är i princip inte möjligt för en författare att livnära sig på sitt författarskap utan att  
få ekonomiskt stöd från Mentanargrunnur Landsins. Författarna ges möjlighet, i 
konkurrens med andra utövande konstnärer, att söka konstnärslön.  128  

3.4  Färöiska allmänna bibliotek  
Det färöiska bibliotekssystemet är, sedan lagen om självstyre 1948, helt frikopplat från 
det danska. Det finns ett Nationalbibliotek – Landbókasavn som grundades 1828 i 
Tórshavn av den danske lingvisten C.C. Rafn. 129 Landbókasavn är landets största 
bibliotek och fungerar förutom som nationalbibliotek även som forskningsbibliotek. 
Fjärrlåneservice mellan biblioteket och de övriga nordiska länderna finns.130 Det finns 
tre folkbibliotek med biblioteksutbildad personal, ett i Tórshavn – Býarbókasavnid, som 
öppnades 1969, ett i Klaksvík – Klaksvíkar bókasavn, från 1952 och ett i Fuglafjordur. 
Utöver dessa finns det tolv integrerade folk- och skolbibliotek och elva skolbibliotek. 
Budgeten för det samlade biblioteksväsendet uppgick år 2002 till sjutton miljoner 
danska kronor.131 Antalet i tjänst, utbildade bibliotekarier på Färöarna är våren 2004 

                                                 
122 Næss 2001, s 70f.; Statistical yearbook of the Faroe Islands 2003,  Talva 21.10. 
123 Jacobsen, S.B. 2001, s. 80. 
124 Statistical yearbook of the Faroe Islands 2003, talva 21.13. 
125 Kunngerd nr 94 1986. 
126 Kruse 2001, s. 69f. 
127 Jacobsen, S. B. 2001, s. 77. 
128 Mentan og Menning 2002, s. 40, 44, 69. 
129 Kettner 1999, s. 26. Detta var från början ett länsbibliotek för de danska ämbetsmän som var 
stationerade på Färöarna. 
130 Joensen 2003, s. 35-36. Som ekonomisk jämförelse valde jag slumpvis en kommun i Sverige med 
samma invånarantal. Borlänge kommun med 47 000 inv. hade år 2002 för de kommunala folkbiblioteken 
kostnader och investeringar för 16 639 00 kr -  en något lägre siffra än för det färöiska biblioteksväsendet, 
men då omfattar denna budget ej national- och länsbibliotek. Källa: Borlänge kommuns hemsida; 
Statistiska centralbyrån. Den färöiska budgeten uppgick, omräknad i svenska kronor, till 21 250 000. 
131 Joensen 2003, s. 35; Landsbókasavns hemsida. 
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sjutton. 132 På Landsbiblioteket arbetar åtta, på Tórshavnar Býarbókasavn arbetar sju och 
i Klaksvík en utbildad bibliotekarie.133  
 
Landsbókasavns bokbestånd uppgick år 2002 till 147 000. Antal utlånade böcker var 19 
600 och antalet invånare med lånekort 5 814. Biblioteket hade 27 000 besökare.134 År 
2003 hade Tórhavns býarbókasavn ett tidnings- och bokbestånd på 66 136 titlar. Antal 
utlån uppgick till 67 016, 10 665 invånare hade lånekort och biblioteket hade 79 526 
besökare.135  Klaksvíks bibliotek hade 2002 ett bokbestånd på 29 000 böcker. Antalet 
lån uppgick till 25 000 fördelat på 3 654 utlåningstillfällen. 136 Biblioteket har ingen 
statistik över antalet besökare. 
 
4 Biblioteket som ett språkligt ekosystem  

Biblioteket, med sin samling av böcker på olika språk och med aktörer som påverkar 
dess innehåll, kan beskrivas som ett språkligt ekosystem på mikronivå. Vilket antal 
böcker som finns på respektive språk beror på flera olika statusplanerande handlingar i 
form av kulturpolitik, bibliotekariens/bibliotekets språkliga förhållningssätt samt 
användarens inflytande och agerande. Efter en kort beskrivning av de intervjuade 
bibliotekariernas bakgrund, analyseras kulturpolitiken utifrån dokument och 
bibliotekariernas synsätt bl.a. med hjälp av Grins tankar om effektiv språkplanering. 
Därefter analyseras bibliotekariens roll som språkplanerare utifrån språkfrämjande 
handlingar inom aktiviteterna inköp, katalogisering, gallring, marknadsföring samt 
lobbyarbete och vilka motiv för handlingarna som går att utröna. Användarens 
språkplanerande handlingar analyseras utifrån av informanterna beskrivna val och 
behov. Dessa analyser ligger sedan till grund för beskrivning av de olika aktörernas 
påverkan på det språkliga ekosystemet genom sina statusplanerande handlingar. 

4.1 Intervjuade bibliotekariers bakgrund 
Av de intervjuade bibliotekarierna är fem födda och uppvuxna på Färöarna. Två är 
födda i Danmark. En av dem kom till Färöarna som barn, den andre kom till landet som 
vuxen. Alla har bibliotekarieutbildning, sex av dem har examen från Köpenhamn och en 
från Oslo. De har arbetat som bibliotekarier olika länge. Den som arbetat längst började 
1975 och den med kortast arbetstid började arbeta 1999. Utöver sina kunskaper i 
färöiska och danska - den informant som kom till Färöarna som vuxen talar och skriver 
också färöiska - ger informanterna uttryck för att deras förståelse av svenska och norska 
är god. En informant tycker att svenska är något svårare att förstå än norska. Några 
informanter nämner att isländska är betydligt svårare att förstå och ingen av dem 
nämner aktiv kontakt med isländska. Några av dem har vistats längre tid (mer än ½ år) i 
Norge och Sverige. Många av informanterna använder engelska i yrket, speciellt under 
sommaren då många engelsktalande turister kommer till landet. Endast en informant ger 
uttryck för att dennes engelska inte är god. Alla informanter läser helst romaner med 
dansk text. Någon informant läser även romaner på norska och framför allt svenska. 

                                                 
132 Idag finns möjlighet för lärare att gå en ettårig utbildning till skolbibliotekarie. Det finns ett antal 
skolbibliotekarier på de integrerade biblioteken. Av de bibliotek jag hänvänt mig till arbetar endast en 
bibliotekarie viss tid tillsammans med skolbibliotekarier. Dessa ingår inte i undersökningen. 
133 Muntliga källor: informanter B, D-F. 
134 Føroya Landsbókasavn: Ársfrágreiding 2002 2003, s. 7f. 
135 Býarbókasavnid: Ársfrágreiding 2003. 
136 Intervju med informant. 
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Sammantaget ger informanterna uttryck för att ha god förståelse av de skandinaviska 
språken. 

4.2 Den nationella språkplaneringen i form av kulturpolitik 
Kulturpolitik tillhör det statliga området och kan ses som ett svar på den efterfrågan av 
de styrandes ansvar som François Grin redogör för i sin teori om en effektiv utvärdering 
av språkplanering. Grin menar att marknaden inte är nog för att upprätthålla tjänster och 
service som inte är lönsamma i ekonomisk mening. För den färöiska regeringen och 
riksdagen handlar det om vilken kulturell service och vilka kulturella tjänster man vill 
kunna erbjuda landets invånare och sedan utforma kulturpolitiken så att dessa mål nås. 
Den generella kulturpolitik som förs i landet beskrivs av de flesta informanter i negativa 
ordalag. Informant A: 
 

Vill du ha en nation och ett folk får du inte ignorera kulturen. Du måste också göra dig 
en tanke om vad kultur är. Det är ju inte bara färödans … Den är supermodern – om du 
skall fånga hela kulturen har du det supermoderna med. Det kan inte undvikas och det 
skall också vara så, annars stagnerar vi ju fullständigt …  … och det är helt enkelt dans 
de helt gamla männen som sitter där ute [de styrande; min anm.] tänker på. De 
föreställer sig att kulturen är något med färöisk dans och att gå i fjällen och hämta fåren 
och sådant. Det är inte alls dagens kultur. Folk vet mer hur man köper kött i frysen än 
hur du behandlar ett får som kommer från utmarken. 
 

Den kulturpolitiska handlingsplanen Mentan og Menning (Kultur och utveckling) är ett 
kommittébetänkande utgivet av det färöiska kulturdepartementet som täcker åren 2002-
2006.137 Handlingsplanens syfte är att förbättra konstnärernas villkor, bl.a. genom 
strukturerade stödordningar, och kulturdepartementet har fått råd av och hämtat förslag 
från enskilda konstnärer och olika kulturella instanser. Departementet har även studerat 
och tagit intryck av kulturpolitikens utformning i de övriga nordiska länderna. 
  
Handlingsplanen ger tvärtemot informanternas uttalanden uttryck för stora satsningar på 
kulturen. I fokus står den färöiska kulturen som sektor med de utövande konstnärerna 
som skall ges bättre förutsättningar ekonomiskt och praktiskt .138 År 2004 skall den 
färöiska kulturfonden enligt förslag i Mentan og Menning erhålla 5 850 000 ur landets 
totala budget på drygt tre miljarder.139 Dessa pengar kan landets utövande konstnärer 
söka i form av konstnärslön. År 2002 beviljades följande konstnärslöner till utövande 
konstnärer: en á tre år, två á ett år, fem á sex månader och fem á tre månader. 
Handlingsplanens mål är att öka antalet konstnärslöner. Detta skall ske genom att 
fondens budget år 2006, enligt handlingsplanen, bör uppgå till ca tio miljoner danska 
kronor.140  
 
Enligt handlingsplanen skall ett litteraturråd tillsättas vars uppgift är att gagna färöisk 
litteratur och ge invånarna tillgång till ett brett och rikt litteraturutbud inom alla 
områden av litteratur. Rådet skall vara rådgivande inför olika myndigheter om ärenden 

                                                 
137 Mentan og Menning har som underrubrik ”kulturpolitisk handlingsplan”. I förordet omnämns 
dokumentet som ett kommittébetänkande som skall läggas fram för riksdag och allmänhet till debatt.  
Dokumentet har sänts på remiss till relevanta kulturinstanserna för yttrande och debatterades i lagtinget i 
mars, 2002. Mentan og Menning blev generellt väl mottagen i riksdagen och redigerad med stor hänsyn 
tagen till kulturinstansernas synpunkter. Dalsgaard 2004, avdelningschef vid färöiska Myndigheten för 
kulturfrågor. 
138 Mentan og Menning 2002, s. 8, 34ff. 
139 Ibid., s. 77. 
140 Ibid., s. 40, 44, 69. 
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som rör författare. Vidare skall det främja samarbete mellan litteratur och andra 
konstformer. Det bidrag som rådet får kan fördelas till författare på olika sätt, däribland 
som bidrag till studieresor, kompletterande bidrag, utrustning och vidareutbildning. År 
2004 bör, enligt handlingsplanen, 440 000 danska kronor avsättas till litteraturrådet.141 
 
I de mål som finns för litteraturpolitiken uttalas inte direkt att litteratur har en viktig 
funktion för det färöiska språket men indirekt genom att översättarnas behov av bättre 
villkor nämns i målen. I målen betonas vikten av att ge författare, översättare och förlag 
rimliga inkomstmöjligheter. Att skapa förutsättningar för att färöisk litteratur översätts 
till andra språk är en viktig del, likaså att bl.a. nordisk litteratur översätts till färöiska. 
När man däremot beskriver hur dessa mål skall nås, nämns inte översättarna. Det 
samma gäller vid beskrivning av arbetsvillkor – det är de utövande konstnärerna som 
står i fokus.142 Detta bekräftas på sätt och vis av informant B, vars uttalande i första 
hand dock handlar om förlagens situation: 
 

För några år sedan kom det ut flera romaner, också nya romaner, som blev översatta. 
Det var för att man kunde få mer stöd till översättningar och utgivningar. Förlagen fick 
en del pengar för att ge ut samtidslitteratur men det får de inte mer. För tre år sedan blev 
det beslutat att alla de pengar som förlagen tidigare hade fått skall gå till [de utövande; 
min anm.] konstnärerna, så förlagen har inte kunnat ge ut något de senaste åren som de 
inte vetat att det helt säkert skulle sälja. Jag tror att avsikten är god – att ge författare 
möjlighet att arbeta mer och få lön medan de arbetar med sina böcker men problemet 
kommer när de skall ge ut böckerna. Då kan förlagen inte vara med för de har inte några 
pengar. De kan inte ge ut smal litteratur längre. Nu skall författarna också själva ut för 
att skaffa pengar till utgivning. 

 
Uttalandet att fler översättningar gavs ut bekräftas inte av utgivningsstatistik från 1983 
–2002. Tendenser att satsa på författare men inte översättare fanns även före 
handlingsplanens tillkomst (se nedan, s. 32).143 
 

 
Figur 3 Antal böcker utgivna på färöiska 1983-2002 
 

                                                 
141 Mentan og Menning 2002, s. 67-69. Vid remissrundan uttrycktes skepsis mot konstråden, av vilka 
litteraturrådet utgör ett. Dessa kommer inte att bli en realitet under nuvarande regering. Dalsgaard 2004, 
avdelningschef för Myndigheten för kulturfrågor. 
142 Ibid., s. 65-66. 
143 Føroya Landsbókasavn: Ársfrágreiding 2002 2003, s. 58. 
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När det gäller barnböcker är situationen annorlunda och den stora satsningen på översatt 
litteratur förklaras med samtryck.144 Hur barnboksutgivning fördelar sig på bilderböcker 
respektive kapitelböcker för de äldre barnen framgår inte. Antalet barnböcker som gavs 
ut på färöiska 2002 uppgick till 53 stycken. Av dessa var sex stycken skrivna av 
färöiska författare och resten översatta från bl.a. engelska (tjugo) och svenska 
(femton).145  Under 2002 utgavs endast tolv skönlitterära böcker – prosa och poesi -  för 
vuxna på färöiska. Prosan uppgick till sex verk, varav fyra var översättningar från 
isländska, svenska och engelska. Resterande sex verk var lyrik, samtliga med färöiskt 
upphov. 146 Utgivning av skönlitterära böcker på färöiska mellan åren 1995 och 2001 
fördelas på följande sätt:147 
 
Tabell 2 Utgivning av skönlitterära böcker på färöiska för vuxna samt barnböcker på 
färöiska mellan åren 1995 och 2001 
 
   

 
 
De senaste åren har satsningar gjorts på utgivning av ljudböcker på färöiska. Ljudböcker 
är mycket efterfrågade av användaren, enligt informanterna. Priset för en ljudbok är 
kraft igt subventionerat och en ljudbok säljs till samma pris som den tryckta utgåvan.  148  
 
Handlingsplanens vilja att främja synen och respekten för författaryrket och förbättra 
för författarna genom ekonomiskt, socialt och fackligt stöd kan ses som svar på den typ 
av kritik bl. a informant C ger uttryck för när denne menar att kultur inom det politiska 
systemet inte betraktas som något berikande, vare sig för den enskilde individen eller 
för samhället som helhet, utan att kultur betraktas som en lyx som var och en själv 
måste ta ansvar för. Informanten menar att anledningen till denna syn är 
fiskerinäringens totala dominans i den politiska vardagen. 149  
 

                                                 
144 Samtryck innebär att en bilderbok översätts till och trycks samtidigt på flera olika språk. Större 
förlag/förlagshus presenterar utgåvor och erbjuder mindre utländska förlag att skriva kontrakt. Böckerna 
trycks i länder med låga omkostnader och det blir på så sätt billigare för små förlag. Min anm. 
145 Statistical Yearbook of the Faroe Islands 2003, talva 21.8. 
146 Ibid., talva 21.7-21.9. 
147 Føroya Landsbókasavn: Ársfrágreiding 2002  2003, s. 59. 
148 Informant D. 
149 Fiskerinäringen svarar för 98 procent av landets totala export. Forchhammer  2001, s. 20. 

År Skönlitteratur 
för vuxna 
Prosa – 
originalfäröisk  

 
 
Prosa - 
övers. 

 
 
Poesi -
originalfäröisk 

 
 
Poesi – 
övers. 

Barnböcker  
 
Originalfäröisk 

 
 
Övers. 

1995 9 3 3 0 53 50 
1996 13 6 3 1 50 43 
1997 10 4 5 1 45 40 
1998 11 6 7 1 54 45 
1999 8 2 8 1 26 21 
2000 23 16 11 1 37 34 
2001 12 6 5 1 41 34 
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Flera informanter pekar på en faktor som talar mot en satsning på enbart författare: hur 
många författare i ett land med 47 000 invånare har förmågan att skriva med kvalitet 
oavsett om det gäller fack- eller skönlitteratur? Informant B: 
 

…Det kommer många, många barnböcker. Det är mycket roligt att läsa dem. De är som 
regel hyfsat bra – hög standard för de är översatta från svenska och engelska… …Av de 
andra böckerna är många historiska, handlar om skick och traditioner förr i tiden, om 
fiskeri, kriget och hembygden. Jag tycker inte de har någon annan kvalitet än att de 
berättar om händelser.  Och så finns det några bilder i böckerna. Men de har inte någon 
litterär kvalitet. De är som regel mycket dåligt skrivna, men de säljer bra och det är 
därför de ges ut...  

 
Den förda språkplaneringen i form av litteraturpolitik kan tolkas på olika sätt. Den kan 
vara ett uttryck för politikers omedvetenhet om litteraturens betydelse för planering av 
ett språk, som jag menar visar sig genom betoning på utövande konstnärer – författare 
istället för översättare. Denna omedvetenhet visar sig också genom politikers 
värderingar av biblioteken, där flera informanter omtalar politikers bristande intresse. 
Litteraturpolitiken kan ha ekonomiska orsaker – området är bara ett samhällsområde av 
många som skall ha del av landets totala budget och givetvis kan det med små 
ekonomiska ramar finnas ett intresse av att den budget som finns till litteraturen avsätts 
till inhemska författare för att skapa såväl arbetstillfällen som att placera Färöarna på 
den litterära kartan. Men - politiken kan också vara ett uttryck för att det färöiska är 
”bäst” och att man därför satsar på färöiska författare - utifrån en känsla av underläge 
övervärderas landets egna prestationer. Denna situation har jag fått bekräftad av 
färingar, verksamma inom olika kulturella områden. Vidare kan det, precis som 
informant D ger uttryck för, även vara en medveten inriktning utifrån en syn på landets 
tvåspråkighet som problemfri, och att de äldre barnen och den vuxne läsaren inte är i 
behov av att läsa översättningar, utan att de lika väl kan läsa på danska eller annat språk.  
 
Grin menar att en språkplanering, för att lyckas, måste vara effektiv. Han ställer upp tre 
kriterier för effektivitet: individen skall beredas möjlighet att använda sitt språk, staten 
skall skapa tillfällen att använda språket, individen skall vilja använda språket. För att 
språkplaneringen skall vara effektiv måste ett av dessa kriterier uppnås. Jag menar att 
dessa tre kriterier utifrån en språkplanering, som tillvaratar individens möjligheter att 
tillgodogöra sig språket genom litteratur alla hänger ihop, och att översättare för ett så 
litet land som Färöarna, behövs för att kriterierna skall uppfyllas. För att beredas 
möjlighet att använda språket  med böcker i tillräcklig mängd, behövs översatt litteratur. 
Översättarnas ekonomiska villkor måste tryggas av regeringen för att de skall kunna 
ägna sig åt översättandet som yrke och inte enbart som en fritidssysselsättning. För att 
individen skall vilja använda sitt språk (vilja läsa på färöiska) måste det finnas 
tillräckligt med böcker på färöiska så att det skapas en vana och så småningom en 
tradition.  
 
Men det kan även vara så att användaren genom sina val av språk, visat vilken 
inriktning kulturpolitiken bör ha. Informant G upplever i sitt arbete att skönlitteratur, 
översatt till färöiska, inte lånas i någon högre grad. Utlåningsstatistik från 2002 ger vid 
handen att skönlitteratur på danska lånas i mycket högre grad än de på färöiska språket. 
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Figur 4 Utlån av skönlitteratur vid Býarbókasavn 2002 fördelat på barn- och 
vuxenböcker. 150 
 
Statistik över antal utlån skulle kunna relateras till beståndsuppgifter för färöiska 
respektive danska, men sådan statistik saknas. Dock visar statistik över utgivningar 
mellan åren 1983 och 2002 att 198 skönlitterära böcker på färöiska givits ut.151 Detta 
innebär att varje skönlitterär färöisk bok från denna period grovt räknat varit utlånad 
åtta gånger under året. Detta skulle kunna tolkas som att det finns intresse för att läsa 
romaner på färöiska, om möjlighet finns. Det är dock svårt att göra några djupare 
analyser utifrån tillgängliga siffror.  
 
Om det är så som informant G menar - att skönlitteratur på danska föredras av 
låntagaren - kan den uteblivna satsningen på översättare ses om ett svar på användarens 
språkplanering och användaren blir på så sätt medskapande i kulturpolitiken. Det 
handlar om vilken syn som finns på den tvåspråkiga situationen. Om synen är den att 
det är viktigt med färöiska i så många domäner som möjligt, varav litteraturen utgör en, 
kan en språkplanering, som inte satsar på översättare, inte sägas vara effektiv. Men om 
tvåspråkigheten är accepterad och inte betraktad som ett hot, kan valet att inte satsa på 
översättare ses som ett svar på individens uppvisade behov, och då kan planeringen 
betraktas som väl utformad och effektiv. Alla informanter ger uttryck för att 
översättningar behövs framför allt till de äldre barnen. De menar att det här saknas 
böcker och att de unga gärna läser på färöiska. Informanterna ser även andra användares 
behov av fler översättningar, även om deras meningar här går isär om var behovet är 
störst. Informant E beskriver situationen så här: 
 

Det saknas också mycket böcker för lästräning. När en lärare ringer och frågar om vi 
kan ordna en boksamling till fri läsning för barn i andra klass, så kan vi inte det. Så blir 
det gamla, gamla böcker som kom ut på 70-talet. Böcker till lästräning och sådana 
böcker de börjar läsa [själv; min anm.] i är där alldeles för lite av. 
 

Jag har funnit två områden inom litteraturpolitiken som ur ett språkplanerande 
perspektiv kan sägas vara effektiv med Grins begrepp. Det ena området är böcker för de 
minsta barnen, där statistiken visar på en stor utgivning varav många översättningar. 
Flera informanter ger uttryck för att situationen inom detta område är rimlig. Det andra 
området, som kan sägas vara effektivt utifrån Grins teori, är den satsning på färöiska 

                                                 
150 Motsvarande siffror för övriga språk inom skönlitteratur samt språklig fördelning – facklitteratur 
saknas. 
151 Føroya Landsbókasavn: Ársfrágreiding 2002 2003, s. 59. 
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ljudböcker som gjorts de senaste åren. Men från det att barnen tar steget upp till 
kapitelböcker och sedan fortsätter med vuxenlitteratur, kan språkplaneringens 
effektivitet, huruvida dess utformning är lyckad, diskuteras, menar jag. Det handlar om 
synsätt på tvåspråkighet, men oavsett synsätt så ger bibliotekarierna uttryck för 
användares otillfredsställda behov. 
 
Bibliotekslagen, som antogs 2002, ger uttryck för en generös bibliotekspolitik. Lagen 
reglerar förekomsten av olika bibliotekstyper och dess styrning och fastslår bibliotekens 
roll i främjande av upplysning, lärande och kulturell verksamhet. I lagen uttrycks inte 
direkt bibliotekets betydelse för språket. De olika bibliotekstypernas uppgifter klargörs, 
där Landsbókasavn har det övergripande ansvaret för hela landets biblioteksverksamhet 
och lyder direkt under regeringen och dess kulturminister, som på så sätt har inflytande 
över biblioteksverksamheten. Folkbiblioteken är kommunala och styrs av en 
biblioteksnämnd, i vissa fall den samma som kulturnämnden. Regeringen ansvarar för 
60 procent av den ekonomiska kostnaden för folkbiblioteken. Varje folkbibliotek med 
mer än 10 000 böcker skall, enligt lagen, inrymmas i egen lokal. Regeringen svarar för 
hälften av byggkostnaderna. Landet kan vidare delas in i centralbiblioteksområden. Hur 
denna indelning skall se ut avgörs av kulturministern i samråd med Landsbókasavns 
chef. Lagen reglerar även förekomsten av skolbibliotek. Vid Landsbókasavn, 
folkbiblioteken och centralbiblioteken skall finnas utbildad bibliotekspersonal. 
Undantag kan göras efter förhandling med chef för Landsbókasavn och 
bibliotekariernas fackförbund.152  
  
Som en del av Landsbókasavn skall Bókastovan finnas. Bókastovan har till uppgift att 
samordna de olika bibliotekens köp av böcker ”med särskild hänsyn till färöiska 
angelägenheter” (min översättning). Avdelningen skall även ansvara för inbindning av 
material, upplysning om ny litteratur, vidareutbildning av personal och fördelning av 
bibliotekspeng till författare, översättare och illustratörer. Bókastovan skall också 
ansvara för ljudböcker.153 Denna institution är tänkt att avlasta Landsbókasavn 
(Nationalbiblioteket) från ovanstående uppgifter och på så sätt tillföra detta bibliotek 
mer tid till annat biblioteksarbete som i nuläget inte hinns med i tillräcklig utsträckning, 
bl.a. arbete med den färöiska nationalkatalogen. Informant C: 
 

Du måste bestämma dig för vad du skall vara [för slags bibliotek; min anm.]. Politikerna 
bryr sig inte, de säger bara ”gör det som ni vill”. 
 

Iverksättande av Bókastovan innebär en ökad kostnad och den färöiska regeringen är 
inte beredd att avsätta medel för institutionens verksamhet.154 Bókastovan har 
fortfarande inte kommit till stånd. Detta kan, menar jag, utifrån informanters uttalanden 
tolkas som ointresse och bristande kunskap för biblioteksarbetet. Att Bókastovan trots 
allt är medtagen i bibliotekslagen kan bero på att lagen, enligt informant B, utformats på 
biblioteket och att bibliotekets personal uppleve r att institutionen behövs. 
 
En informant ger uttryck för en delvis annan syn på politikers intresse för bibliotek: på 
regeringsnivå saknas intresse. Detta visar sig främst ekonomiskt genom att den 
bibliotekslag som de antog 2002 inte går att följa eftersom regeringen inte skjuter till de 
pengar som behövs. På kommunalt plan däremot finns intresse för biblioteket. Detta 

                                                 
152 Løgtingslóg nr 79 2001. 
153 Ibid. 
154 Joensen 2004. 
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märks främst genom att budgetanslagen ökat för varje år trots att kommunen dessutom 
vissa år fått skjuta till extra pengar som egentligen skall komma från regeringen.  
 
I samtal med informanterna visar det sig att bibliotekslagen inte efterlevs fullt ut. Detta 
kan, som nämnts ovan, bero på att lagens innehåll faktiskt är utformat på 
Landsbiblioteket efter deras önskemål, och tagen i riksdagen utan att riksdagen tagit 
konsekvenserna av dess innehåll. Detta visar sig förutom att upprättandet av 
Bókastovan inte är genomfört, även genom avsaknaden av de centralbibliotek som 
enligt lagtexten skall upprättas och regeringens till viss del bristande ansvar för sin del 
av bibliotekens budget.155 Detta kan få konsekvenser för landets språkplanering genom 
att användaren drabbas. Jag kan dock inte uttala mig om hur pass stor påverkan på 
språkplaneringen denna brist på lagens efterlevnad har, då endast de tre största 
biblioteken är representerade i undersökningen och jag inte undersökt de mindre 
bibliotekens förhållanden. Tänkbart är att med en språkplanering, som är inriktad på det 
färöiska språkets spridning genom litteratur, har situationen mindre betydelse, eftersom 
böcker på färöiska ändå är en bristvara inom flera genrer. Annorlunda hade det varit om 
böcker på färöiska hade funnits i större mängd, men inte nått ut till befolkningen i brist 
på bibliotek eller biblioteksresurser.  
 
I lagen uttalas att biblioteket skall främja kulturell verksamhet. Detta kan tolkas som ett 
uttryck för institutionens betydelse för språket, men behöver inte betraktas så. Med 
kulturell verksamhet kan menas olika kultursektorer och språkets främjande blir då 
indirekt. Att bibliotekets funktion för språk inte uttalas i lagen kan bero på flera 
faktorer. Kanske är detta inte ett vedertaget sätt att beskriva bibliotekets funktion – inte 
heller den svenska lagen beskriver bibliotekets betydelse för språket. En annan 
anledning kan vara att de som skrivit lagen inte betraktar biblioteket ur detta perspektiv. 
Det kan även vara ett uttryck för att biblioteket av många politiker inte räknas som en 
viktig institution för språket, vilket flera informanter ger uttryck för i samtal om 
bibliotekets roll i utformande av landets framtida språkplanering. 156  
Informant B: 
 

[…] jag vet inte vilka personer som sitter med i den [arbetsgrupp som ska utforma 
landets språkplanering; min anm.] men om det är de där personerna från universitetet så 
tror jag inte de tänker på biblioteket. Det tror jag inte. Biblioteket existerar inte i deras… 

 
Flera informanter menar att biblioteket har en viktig roll att spela. Informant D: 
 

Det skulle vara mycket naturligt med en bibliotekarie också, likaväl som en lärare [ i 
arbetsgruppen; min anm.]. Det tror jag helt säkert – vi står ju mitt i det hela. Vi använder 
språket hela tiden och står som representanter för språket, men vi är inte riktigt 
accepterade någonstans, det är vi inte. 
 

Informant G anser inte att det är bibliotekets roll att vara aktiv i utformandet av landets 
språkplanering. Informanten tror att det skulle kunna vara till nackdel för den 
språktanke som denne tror på – att språket formas i språkbrukarnas användning.  
                                                 
155 Landsbiblioteket ansvarar än så länge för de tjänster Centralbiblioteken och Bókastovan skall utföra. 
156 På Färöarna hade det precis ägt rum en diskussion om behovet av en statlig språkpolitik och denna 
diskussion kom att ha inflytande på samtalet. En del av informanterna svarade på frågan som om 
biblioteket skulle behöva ta aktiv ställning för eller emot språkliga handlingar genom en statlig 
språkpolitik medan andra såg biblioteket som en institution som arbetar med språk, precis som massmedia 
och skola. 
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Informanten menar att de som har makten att definiera vad som är ”rätt språk” skulle 
kunna utverka en språklig inriktning som biblioteken i en uttalad roll som 
språkplanerare skulle vara ålagda att följa och som står i strid med den språkliga 
hållning G har. En informant ger också uttryck för landets bibliotekariers inbördes olika 
syn på språkfrågan som ett hinder för bibliotekens roll i språkplaneringen. 
 
Regeringens kulturminister ansvarar ytterst för Myndigheten för kulturfrågor, till vilket 
såväl Färöiska språknämnden som biblioteken hör.  I språknämndens uppgifter finns 
uttryckt samarbete med institutioner ”som har stor språklig påverkan”. 157 Bland dessa 
omnämns inte biblioteket trots att många informanter har omtalat att de vid behov 
kontaktar språknämnden. Informanternas upplevelser av bristen på intresse och 
acceptans för biblioteket inom vissa språkkretsar och bland politiker tillsammans med 
ett icke omnämnt samarbete i språknämndens regelverk skulle kunna ses som ett uttryck 
för att biblioteket, av nämnden, och i förlängningen regeringen, inte betraktas som en av 
de viktigare institutionerna för språkplanering.  
 
Den kulturpolitik som finns uttryckt i dokument lovar mycket, men när den granskas 
och ställs mot informanternas upplevelser och kunskaper om området förändras bilden 
delvis. Informanterna har kännedom om användarnas behov och ger utifrån dessa 
uttryck för att det behövs fler översatta böcker, framför allt till de äldre barnen. 
Informanternas skildringar av den kulturpolitik som förs i form av litteratur- och 
bibliotekspolitik är nedslående läsning, talboks- och bilderbokssatsningen undantagen. 
Den förmedlar en bild av att kulturen, bland de styrande, fortfarande inte betraktas som 
viktig, och att biblioteket med de kunskaper bibliotekarierna har därför inte beaktas i 
utformningen av en litteraturpolitik, som jag menar även borde tillmötesgå individens 
behov och inte enbart konstnärernas för att på så sätt gagna den färöiska språkplanering 
i högre grad. 

4.3 Bibliotekarien som språkplanerare –språkliga förhållningssätt och 
motiv. 
Planering av ett språks status omfattar främjande av språket på olika medvetna eller 
omedvetna sätt. I analysen studeras först vilka språkliga förhållningssätt som kommer 
till uttryck i biblioteksarbetet och sedan vilka motiv som finns för denna. Analysen 
inriktas i första hand på främjande av det färöiska språket.  

4.3.1 Inköp 
När det gäller inköp av litteratur handlar främjande av språk främst om på vilket språk 
skönlitteratur köps in.  Inom facklitteratur är det behov av ämne i mycket större 
utsträckning som styr än huruvida den skall finnas på färöiska eller danska. Bibliotekens 
inköp påverkas också i hög grad av dess funktion som forsknings- eller folkbibliotek.  
 
Landsbókasavn har i sin inriktning som forskningsbibliotek ett uppdrag att köpa 
skönlitteratur på originalspråk för att ge service åt universitetet, och bibliotekarierna tar, 
enligt informanterna, inte hänsyn till den enskilde användarens behov att läsa på det ena 
eller andra språket. När det gäller inköp av facklitteratur diskuteras om den mer 
avancerade litteraturen skall köpas på engelska, då alltfler behärskar detta språk väl, 
eller om den skall köpas på danska. I nuläget köps i första hand danska och norska 
fackböcker. Landsbókasavn ansvarar även för den färöiska nationalkatalogen. Samtliga 

                                                 
157 Min översättning. Kunngerð nr 14 1985.  
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böcker som på något sätt berör Färöarna genom författarskap, språk eller innehåll köps 
in och katalogiseras i denna katalog. Genom att dessa dokument på så sätt framhålls i 
katalogen kan denna ses som ett uttryck för främjande av det färöiska språket i likhet 
med den skotska bibliotekariens syn på nationella översiktsverks betydelse för 
främjande av språk, redovisad i kap. 2.1. 
 
Folkbiblioteken strävar, enligt informanterna, efter att beakta användarens upplevda 
behov, och därför köps de flesta romaner för vuxna på danska. Ett fåtal romaner på 
norska och svenska köps in på originalspråk, men då folk inte orkar läsa dem köps 
norsk och svensk skönlitteratur oftast i dansk översättning. Alla böcker som ges ut på 
färöiska köps in utan kvalitetskriterier, vilket inte är fa llet med de danska som för att 
köpas in skall ha fått goda recensioner eller vara mycket efterfrågade. En dansk roman, 
som inte ”passerat nålsögat”, köps direkt om den översätts till färöiska. Informanterna 
bekräftar alltså den undersökning som jag redovisat i kapitlet Bakgrund. Engelska 
romaner med bra recensioner köps in. De flesta fackböcker köps på danska. Inköp av 
samtliga färöiska böcker kan ses som en språkfrämjande handling som är positiv för 
planering av språkets status. Om man däremot gör kopplingar mellan en boks litterära 
kvalitet – dess innehåll och språkets status behöver inköp av samtliga böcker på färöiska 
däremot inte upplevas som främjande.  
 
I fråga om litteratur för barn främjar bibliotekarien mer aktivt det färöiska språket 
utifrån sin uppfattning om vikten av att barn läser böcker på sitt modersmål och utifrån 
barnens språkförståelse. Detta tar sig konkret uttryck i antal inköpta böcker på färöiska 
respektive danska - de färöiska bilderböckerna köps i långt flera exemplar. Ett av 
biblioteken uppger t.ex att de köper ett exemplar av en bilderbok på danska men tio 
exemplar av en bok på färöiska. På detta bibliotek väntar dessutom bibliotekarierna med 
att köpa en bok översatt till danska om man vet att den kommer på färöiska.  När det 
gäller böcker för äldre barn i ”slukaråldern” ges bibliotekarierna inte så stort utrymme 
att genom inköp främja det färöiska språket. Allt som ges ut på färöiska köps in men 
utbudet är litet och måste kompletteras med böcker på danska. 

4.3.2 Katalogisering  
Det bibliotekssystem som används av alla bibliotek, Mikromarc, är valt utifrån en 
språklig tanke. I katalogen ges möjlighet att skriva fältrubriker på valfritt språk, d.v.s. i 
fältet författare står i den färöiska katalogen rithøvundur. I katalogen finns även ett fält 
för annotationer. De flesta böcker på danska har sina annotationer på danska och inte på 
färöiska i bibliotekens kataloger.158 I fråga om Nationalkatalogen är målet att alla 
annotationer skall vara på färöiska och arbetet är i full gång. Informanterna ger uttryck 
för olika uppfattningar gällande språkets betydelse i annotationerna. En informant skulle 
önska att samtliga annotationer i de färöiska bibliotekskatalogerna var på färöiska men 
menar att detta är en resursfråga. En annan informant upplever inte danska annotationer 
som ett problem. Nationalkatalogen undantagen så sker inte ett aktivt främjande av det 
färöiska språket i annotationerna.  
 
Det verkligt stora området inom bibliotekariens statusplanering visar sig äga rum inom 
ämnesordsindexering, och det är här informanternas språkliga förhållningssätt kommer 
till tydligast uttryck. När det gäller utformande av ämnesord handlar främjande av språk 
inte enbart om färöiska eller danska. Fokus är även på vilken varietet av det färöiska 
språket som skall främjas. I det senare fallet står valet mellan nybildade färöiska ord, 
                                                 
158 Biblioteken i undersökningen har alla samma bibliotekssystem men olika kataloger. 
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som inte alltid är kända av gemene man, och de mer danskinfluerade och internationella 
ord som återfinns i talspråket. I val av ämnesord är bibliotekarierna inom varje 
arbetsplats tämligen fria att välja den varietet av ord som de anser vara bäst utifrån ett 
språkligt perspektiv eller användarens behov. Det finns ingen styrande språkplanering - 
språknämnden är endast rådgivande. Två av de tre biblioteken tar kontakt med 
språknämnden vid behov 
 
Informanterna vid de tre undersökta biblioteken har olika synsätt på val av ämnesord. 
För en del informanter är det allra viktigast att användaren skall kunna finna en bok med 
hjälp av ämnesord som denne känner till. Dessa informanter har inte en puristisk 
hållning. De ord som används som ämnesord hämtas till största delen från talspråket. 
Ord som upplevs som främmande av användaren skapar avstånd och det vill 
informanterna inte.  
 
Informant D: 

… vi tänker mycket på vilka ord vi använder som ämnesord och det är även många 
gånger som vi använder ord som kanske inte är helt accepterade [av språknämnden; min 
anm.]. För oss betyder det otroligt mycket att barnen, men också de vuxna kan finna 
boken, det är därför de kommer hit ...  
 

Informant E: 
Det kan skapa problem för folk, de kan också bli irriterade – en man kom in och skulle 
hitta en bok om terrorism och han letade på ”terrorisma”, och han letade och han 
hittade ingenting för så heter det inte på färöiska… Han blev lite irriterad, för han fick 
stå och tänka – vad heter det på färöiska…  
 

Informant D: 
När det finns ett riktigt internationellt ord så använder vi både det och det färöiska. Vi 
har inte en konsekvent hållning. 
 

Dessa informanter säger sig inte veta vad språknämnden anser om deras val av 
ämnesord, men de tror att nämnden har förståelse för problematiken. Samtidigt har, 
enligt informanterna, nämnden en inställning att man skall uppfostra och vänja folk vid 
nybildade färöiska ord. Den färöiska språknämnden arbetar väldigt aktivt med att införa 
färöiska ord i det vardagliga talade och skrivna språket istället för de dansk- och 
engelskinfluerade som hela tiden införlivas (se ovan kap. 3.1). Denna ”fostrande” 
hållningen har inte dessa informanter. En av dem betonar dock att de inte vill göra något 
som kan upplevas som felaktigt. De går inte helt emot den accepterade språkpolitiken – 
de konstruerar inga ämnesord som inte fungerar grammatiskt. Detta kan gälla 
sammansatta ämnesord som inte går att konstruera på samma sätt i det färöiska språket 
som i det danska. En annan informant berättar att ett färöiskt nybildat ord som de från 
början valt bort för att det var för okänt kan komma att användas som ämnesord om det 
slår rot i det språk som gemene man använder. Stavning av de färöiska orden är ett 
problem, men här ger samme informant uttryck för att den skall vara helt rätt i 
utformandet. Klarar användaren inte av att stava ett krångligt ord vid en sökning, får 
denne be om hjälp.  
  
Oavsett vilken varietet av färöiska som väljs som ämnesord, kan valet att översätta 
ämnesord från danska till färöiska ses som en språkfrämjande handling.159 Om vissa av 
de färöiska ämnesorden, p.g.a. att de är nyordsbildningar, däremot väcker irritation 
                                                 
159 De tre biblioteken har kommit olika långt i översättning av ämnesord från danska till färöiska p.g.a. 
resurser. 
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snarare än underlättar för användaren, kan det diskuteras huruvida översättningar av 
ämnesorden kan betraktas som språkfrämjande. Att inte kunna använda eller känna till 
ord i sitt eget språk kan verka negativt för individens upplevelse av språkets status. 

4.3.3 Gallring 
Gallring är en aktivitet som informanterna själva menar inte sker utifrån en 
språkfrämjande tanke. Det är böckernas aktualitet och kondition som avgör om de skall 
gallras eller ej. Det visar sig dock att en bok på färöiska i princip aldrig utrangeras– det 
händer vid enstaka tillfällen, men vanligast är att den, om den inte längre är aktuell, 
placeras i magasin eftersom speciellt fackböcker på färöiska efterfrågas då och då till 
skoluppgifter. En informant ger även uttryck för att man värnar om och lappar de 
färöiska böckerna lite extra, speciellt barnböckerna som blir hårt åtgångna.  Så - 
oberoende av innehåll utrangeras alltså oftast inte en bok på färöiska medan en inaktuell 
bok på danska utrangeras. Detta är en språkfrämjande handling även om informanterna/ 
bibliotekarierna själva inte är medvetna om det. 

4.3.4 Marknadsföring 
Vid alla bibliotek står skönlitteratur på färöiska för sig, engelsk skönlitteratur för sig 
medan de danska, svenska och norska blandas. Detta kan ses som en språkfrämjande 
handling till färöiska språkets fördel. Inom facklitteratur blandas språken – bokens 
ämne styr placering.  
 
Informanterna ger inte uttryck för att exponering av böcker utifrån en språklig tanke är 
en stor sak i arbetet på bibliotek. Tid, plats och intresse påverkar. Flera informanter ger i 
sina svar uttryck för att exponering av böcker sker tämligen slumpvis. Några 
informanter som arbetar på samma bibliotek har olika uppfattningar huruvida nya 
böcker på färöiska placeras på egen boksnurra eller om de blandas med nya böcker på 
andra språk. Två informanter ger uttryck för att det inte finns en medveten tanke att 
lyfta fram det färöiska. Vid en avdelning på ett bibliotek placeras nya böcker på 
färöiska, enligt en informant, överst på boksnurran och får på så sätt de bästa platserna. 
Denna informant ger uttryck för att detta är en medveten handling. Vid en annan 
avdelning på samma bibliotek exponeras färöiska böcker på samma sätt som de danska, 
enligt informanterna. Ett bibliotek har valt att exponera barn- och ungdomsböckerna på 
färöiska i större grad än de danska genom att ovanför den färöiska sektionen ha fullt 
med bokstöd där endast böcker på färöiska visas. Motsvarande görs inte ovanför den 
danska sektionen.  Informanten säger sig inte veta om detta är medvetet gjort. Vissa 
informanter planerar alltså genom exponering av böcker medvetet för det färöiska 
språkets status, medan andra informanter inte alls har någon språklig tanke i denna 
aktivitet. Huruvida man väljer att främja det färöiska språket genom exponering av 
böcker kan givetvis ha att göra med vilket man anser viktigast – språket eller innehållet.  
 
Det bibliotek, som exponerar barnböcker på färöiska extra, samarbetar även med en 
lärare som tillverkar affischer till biblioteket med de tio för tillfället populäraste barn- 
och ungdomsböckerna på färöiska. Inga böcker på andra språk finns med på dessa 
affischer. Detta är en medveten språkfrämjande handling. För övrigt är det sällan 
biblioteken har affischer på färöiska eftersom det är mycket kostsamt att producera och 
därför köper de ibland affischer från de andra nordiska länderna. Till ett jubileum 
tryckte Býarbókasavns barnavdelning upp en egen affisch med det färöiska alfabetet: 
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Det väcker också debatt – vi gjorde ett plakat med det färöiska alfabetet – några kom in 
och blev förnärmade för bokstaven C fanns inte med: ”och mitt namn är mycket färöiskt 
och innehåller C och så är det inte med i ert alfabet”. Det är också något som folk kan 
diskutera – om det färöiska alfabetet är ett riktigt alfabet för det saknar bokstäver. 

 
Då det gäller märkning av hyllor och bokstöd samt allt material som vänder sig till 
användaren: affischer, foldrar, bibliotekets hemsida m.m., främjar samtliga informanter 
det färöiska språket så långt detta är möjligt även om det innebär en hel del merarbete. 
Utgångspunkten är att ett färöiskt bibliotek skall vända sig till användaren på dennes 
eget språk. Vilken varietet av det färöiska språket som skall användas på hemsidan råder 
det olika meningar om såväl bland informanterna som bland bibliotekariekåren som 
helhet.  
 
Informant E: 
 

E: Vi har precis pratat om att på hemsidan skall språket inte vara så fint färöiskt att folk 
inte orkar sitta och läsa den. Den måste vända sig till alla. Biblioteket skall vara för alla. 
I: Hur menar du att hemsidan skall vara för alla? 
E: Mer talspråk än skriftspråk, som är svårare. 
I: Har jag rätt om jag säger att det finns delade meningar om detta? 
E: Ja …, vi är inte eniga. 

 
I samtal med användaren vid boklån intar samtliga informanter en diskret främjande 
hållning. De vill gärna, om alternativ finns, visa användaren på de böcker vars språk är 
på färöiska men vill inte inta en pedagogisk roll. Informant A menar att det är självklart 
att visa på en färöisk bok om det är en färing som frågar men inte om det är en dansk 
användare. När det gäller den äldre generationen brukar informanten fråga vilket språk 
som föredras, färöiska eller danska. Informant B upplyser användaren om att en bok på 
danska även finns på färöiska om detta är känt. Men möjligheterna med tanke på urval 
är inte så stort, menar B: 
 

 … vi har inte så många böcker om de olika ämnena så mycket ofta blir det så att de får 
de böckerna vi har. Jag kan faktiskt inte gå in och välja eller bestämma vad som är bra 
och mindre bra, vi har kanske endast tre böcker om det ämnet, så då har man inte så 
stora möjligheter. 

 
Informant C skulle presentera den färöiska boken, men hålla sig neutral och inte tala 
extra för den. Detta förhållningssätt kan ha sin grund i en syn på bibliotekarien som 
neutral förmedlare. Denna neutralitet kan vara mycket viktig, framför allt i relationen 
bibliotekarie – vuxen låntagare, då det finns en stark koppling mellan språk och politik 
på Färöarna. Den politiska situationen är stundtals laddad och innebär att en del av 
befolkningen är för dansk tillhörighet medan den andra delen av landets invånare är för 
självständighet. De som vill se Färöarna självständigt värnar enligt informant F mer om 
det färöiska språket. Att som bibliotekarie vara aktiv i förmedling av språk gentemot 
vuxna kan upplevas som en politisk handling, som inte hör hemma på ett bibliotek.   
När det gäller förmedling till barn ser situationen annorlunda ut. Informant D uttrycker 
sig så här: 

 
Jag vet inte hur aktiv man är men man tänker mer på det. Det finns så otroligt mycket på 
danska. När det kommer en bok på färöiska, vill man gärna göra barnen 
uppmärksamma: ”Den här finns på färöiska, vill du inte hellre ha den på färöiska? Du 
kan alltid gå tillbaka till den danska om du har lust.” Så det gör man nog, man tar fram 
det bra man har på färöiska. 
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Informant E intar samma förhållningssätt som D, men nämner även att i vissa fall visas 
också en engelska version om den finns. Informant F och G visar också på den färöiska.  
I vilken grad denna ”marknadsföring” av böcker faktiskt ger resultat på så sätt att 
användaren väljer den påvisade boken, är inget som togs upp direkt i intervjun. Några 
informanter nämner hur utgången kan bli. A säger så här:  
 

Jag tänker på den äldre generationen kanske – jag vet inte – där kunde jag nog komma 
på att fråga om de vill ha den på danska eller färöiska och så kan de gott säga: ”på 
danska”, och så skall man inte bli förargad. Självklart skall de ha den på danska. 

 
Informant B beskriver det på följande sätt: 
 

Någon gång så kommer användare in och skall låna en bok på danska som [även finns] 
översatt till färöiska och det är kanske för att den inte vet att den finns på färöiska. Då 
frågar man om de vill ha den på färöiska och så är det mycket olika. Det är inte alltid de 
vill ha den på färöiska. 

 
Det finns alltså en vilja hos informanterna att visa låntagaren, såväl barnet som den 
vuxne, på de böcker på färöiska som finns. Huruvida låntagaren väljer den färöiska eller 
den danska boken beror på olika faktorer som redovisas i kapitel  4.4 – Användarens 
språkplanering. 

4.3.5 Lobbning 
När det gäller bibliotekarie rs främjande av språk kan aktiviteter även riktas utåt.  En 
handling är att agera gentemot politiker och/eller litteraturbransch för att åstadkomma 
förändringar som ökar bibliotekets möjlighet att verka språkfrämjande. Resultaten visar 
att bibliotekarierna inte tar på sig en sådan roll och att anledningarna är skiftande. 
Anledningar som nämns är att det inte är bibliotekariernas uppgift utan 
Landsbibliotekets, att det saknas samarbetet biblioteken emellan, att tiden saknas och att 
bibliotekarier är ett tillbakadraget folk. Informant C: 

 
Man säger att bibliotekarier är ett väldigt tillbakadraget folk, det är vi ju också. Vi har 
inte någon ämnesmiljö på Färöarna, där du har diskussioner om ämnen inom området. 
Vi har en förening, men den är väldigt passiv, så bibliotekarier uppträder aldrig som 
grupp i det offentliga, det gör de inte. 
 

En informant ger uttryck för att ha vänt sig till översättare med förslag. En annan har 
funderat på det men aldrig gjort det. 
 
Sammanfattande diskussion: 
Cooper drar utifrån egna fallstudier slutsatsen att språkplanering ofta är slumpartad och 
känslomässig, och när det gäller biblioteket som språkplanerande institution stämmer 
detta till stor del. Många känslor kommer till uttryck vid samtal om språket och 
planering för detta. Inom vissa aktiviteter, såsom gallring och exponering av böcker, är 
planeringen av språket också, precis som Cooper ger uttryck för, delvis slumpartad.  
Inom andra områden däremot, såsom vid inköp och utformande av ämnesord, ger 
informanterna uttryck för en medveten språkplanering.  
 
Samtliga informanter har gett uttryck för främjande av språk inom olika aktiviteter. Det 
är dock stor skillnad på hur de uppfattar sig i sin roll som språkfrämjare. Medan några 
informanter anser att de har en sådan funktion ger andra uttryck för att de inte upplever 
sig som främjare av språk. Anledningen till denna situation kan vara ordet 
”språkfrämjande” i sig, att några av informanterna inte kopplar ihop de språkliga 
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aktiviteter som utförs i arbetet med det begreppet. En annan orsak kan vara att vissa 
informanter inte upplever ett behov av att det färöiska språket behöver främjas gentemot 
det danska. De vill heller inte ta ställning för det färöiska så att det på så sätt verkar som 
de är emot det danska språket och de anser inte det att behöver planeras för det färöiska 
språket. Det kan också handla om utifrån vilket perspektiv de har tänkt på språket, som 
ett medel eller som ett mål. Oavsett deras egna upplevelser och beskrivningar av sig 
själv som språkfrämjare konstaterar jag att informanterna, visserligen i olika grad 
beroende på aktivitet och med olika medvetenhet, men dock, utövar språkplanering som 
främjar det färöiska språket. Informant D får sammanfatta bilden av bibliotekarien som 
språkfrämjare: 
 

… man är uppfostrad i att man tänker på det färöiska språket som något speciellt, så det 
ligger alltid bakom. Man tänker alltid på att det skall vara bra färöiska, men vi går inte 
ut och ropar: ”kom in till oss och läs de färöiska böcker som finns”… . Vi visar det som 
vi har, men vi står inte främst med den färöiska boken: ”Den här skall ni läsa för den är 
på färöiska” – det gör vi inte. De skall komma in och få en läsupplevelse och är den på 
färöiska är det verkligen härligt, är den på danska är det också ok. Så tänker vi. Men vi 
ser hela tiden till att alla former är i ordning.  Det skall finnas en gräns – det som är 
bakom skall vara i ordning. Det skall vara de riktiga skyltarna, det rätta språket, men vi 
går inte ut och ropar högt. 

4.3.6 Motiv för språkplanering 
I detta avsnitt analyseras bibliotekariens språkplanerande handlingar utifrån Dennis 
Agers teorier om motiv för språklig planering. 
 
I samtal med informanter om språksituationen i landet går det att utläsa ett överordnat, 
gemensamt förhållningssätt och det är att det färöiska språket är de färöiska invånarnas 
språk. Konsekvens av detta blir att informanterna planerar för att biblioteket så långt 
som möjligt skall vara ett färöiskt bibliotek i sitt sätt att vända sig till användaren. 
Motivet är identitet - bibliotekarierna vill tillvarata språkets funktion som 
identitetsmarkör för bibliotekets användare.  
 
När landets tvåspråkiga situation fokuseras, framträder under samtal om språkets 
situation i massmedia två skilda förhållningssätt. Det ena är att Färöarna är ett 
tvåspråkigt land – danska språket lever jämsides med färöiska utan att utgöra ett hot. 
Informant D: 
 

Jag märker det nästan inte, det är så naturligt att jag inte tänker på det. Jag har inte 
behov av att få texten på färöiska och inte alls om programmet är på engelska, då har jag 
över huvud taget inga behov av text. … man tänker alltid på prioritering för man vet att 
man aldrig har råd att översätta alla program och då tycker jag det är mycket viktigt att 
man får gjort det på barnprogrammen, antingen dubbat eller med text. 

 
Ett annat förhållningssätt, som uttrycker det motsatta, är att danska språket har alldeles 
för stort utrymme på Färöarna – danska är för dominant. Informant C: 
 

… det är ju inte bra för det färöiska språket att det är så mycket dansk text. Du skall 
kunna visa verkligheten på ditt eget språk – alla facetter av livets händelser. Vårt språk 
har varit väldigt fattigt på saker som har med känslor att göra, i alla fall i dagens språk. 
Men jag tror nog det är för att du aldrig ser språket använt på det sättet. När du inte 
översätter tv-programmen så ser du det inte med färöiska ögon. Språket har varit mycket 
knutet till fiskeri och sådant. Det är där du använder språket. Om du inte använder 
språket till alla saker i livet så är det något som faller bort. 
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I handling tar sig dessa förhållningssätt p.g.a. brist på resurser dock inte så skilda 
uttryck. Den informant, som i kap 4.2.3 uttalar att den helst vill ha samtliga annotationer 
på färöiska, ger tydligt uttryck för danskans dominans, medan den informant, som inte 
upplever danska annotationer som ett problem, ger uttryck för att det danska språket 
fungerar lika bra som det färöiska. 
 
Den tvåspråkiga situationen påverkar synen på det färöiska språket. Även om samtliga 
informanter ger uttryck för språkplanering, de visar en hög medvetenhet om bl.a. vilka 
ord de väljer att använda, är motiven olika. De informanter som ser danska som ett för 
dominant språk förespråkar en puristisk färöiska som markerar avstånd till de danska 
orden. Informant B:  

 
B: Biblioteksområdet på Färöarna är mycket litet och vi har ett fackspråk som vi 
använder hela tiden, danska fackuttryck, så vi måste hela tiden tänka på språket när vi 
talar med varandra. Och så kan vi komma på att göra egna ord – färöiska ord – eller 
också ringer vi till Språknämnden och frågar om de inte kan skaffa oss ett nytt ord. Så 
gör dom ett nytt ord, så får vi försöka att använda det igen och igen. Så vi är hela tiden i 
kontakt med språket, också språkutvecklingen – nya ord för Internet och data. 
I: Hur gör du om du pratar med någon som inte kan det ordet? 
B: I början blir folk bara irriterade – ”varför säger du inte digitalisera”, då säger jag: 
”det kan du också säga, digitalisering är också fint”. Och så fortsätter jag bara att 
använda det nya ordet. Det är den endaste möjligheten och när det har gått en tid så 
sitter det nya ordet. 
 

Man kan beskriva informanternas upplevelser som en känsla av osäkerhet, de befarar att 
språket skall komma att domineras av danska och till viss del engelska ord.  Detta motiv 
får sitt uttryck i val av ämnesord och nya, biblioteksspecifika termer, där de nyfäröiska 
orden prioriteras framför de danskinfluerade. Motivet för handlingarna kan beskrivas 
som en strävan att förbättra språkets image.  Genom att använda de nya färöiska ord 
som konstrueras, sprids kunskap om det.    
 
Andra informanter menar att en puristisk inställning till språk kan skapa avstånd till sina 
brukare – språket skall vara det som folket använder, inte det som konstrueras av en 
nämnd. Informant A: 
 

Om du kommer till  de färöiska humanisterna som läser färöiska och nordiska språk så 
talar och skriver de ett annat språk. Många gör det väldigt vackert, men det kan vara 
svårt för andra att förstå vad som i grunden står skrivet. Man kan se att det är vackert 
och att de talar ett vackert språk – och tänker på meningarna – det är ju inte bara ord … 
… det kan nog vara att de unga går i baklås för de får en känsla att de inte kan tala sitt 
eget språk – de får komplex om de skall tala som de därute [språknämnden och 
humanisterna på universitetet; min anm. ]. Men jag säger igen: Språk skall förändras, 
språk får inte stelna – det skall utvecklas hela tiden och vi har en benägenhet att säga att 
det arkaiska språket [som talas vid universitetet] är vackrare än dagens och det är inte 
så bra . 
 

Dessa informanter väljer, om möjligt, att använda fler danskinfluerade ord som används 
i talspråket som ämnesord. Motivet för handlingen har sin grund i ojämlikhet. Utifrån 
den känsla av missnöje som en informant givit uttryck för, att folk upplever att deras 
färöiska inte duger, trots att de talat färöiska i hela sitt liv, tar dessa informanter 
användarnas parti gentemot den i vissa kretsar rådande synen på vad som är en ”riktig” 
färöiska.   
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De informanter som efterfrågar ett renare färöiskt språk och en färöisk språkmiljö 
betraktar färöiska som ett hotat språk som riskerar att dö ut om ingen medveten 
språkpolitik utformas. De upplever en stor osäkerhet inför språkets framtid. De andra 
informanterna ger tvärtom uttryck för att färöiska i dag står starkare som språk än 
tidigare. 
 
I fråga om olika åldersgrupper och språk finns ett gemensamt förhållningssätt att barn 
skall ges möjligheter att tillgodogöra sig litteratur och massmedier genom sitt eget 
språk. Motivet är att en förtrogenhet med språket är viktig för identiteten. När det gäller 
tonåringar går meningarna hos informanterna delvis isär. Medan läsning på färöiska för 
att bli förtrogen med språket är ett framträdande förhållningssätt bland informanterna, 
framhåller några även vikten av att läsa danska för att klara skolarbete och senare 
studier. Samtliga informanter ger uttryck för att ungdomar i dag generellt är mer 
förtrogna med engelska än tidigare generationer. Här finns hos informanterna ett 
positivt förhållningssätt. Synen på de ungas kunskaper i engelska (och danska bland 
några informanter) som tillgång istället för problem kan förklaras utifrån den situation 
som råder i landet med brist på många högre utbildningar. Språket blir ett redskap, ett 
instrument att använda för att tillägna sig kunskaper som inte går att få genom det egna 
språket och detta ofta utomlands – i Danmark eller engelsktalande länder. Goda 
kunskaper i danska och/eller engelska underlättar också integreringen vid vistelse 
utomlands.  
 

 
Figur 5  Intervjuade bibliotekariers motiv för förhållningssätt. 
 
Informanternas olika förhållningssätt och motiv kan betraktas ur två olika perspektiv 
som finns uttalade i teorierna om språkplanering: språkplanering kan användas för att 
påverka ett beteende eller för att lösa ett problem. De informanter som strävar efter att 
använda så många nyfäröiska ord som möjligt istället för de danskinfluerade, för att på 
detta sätt främja det färöiska språket, försöker med sin planering av språket att förändra 
ett beteende hos användaren. De informanter som i sitt arbete använder ett färöiskt språk 
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bekant för gemene man, använder, som jag ser det, språkplanering som ett sätt att lösa 
problem för individen.  Givetvis skulle man också kunna se det omvänt, att de som 
använder en talspråksvarietet försöker påverka individen och att de som använder ett 
puristiskt språk försöker lösa ett problem, ett problem som då skulle handla om ex. det 
färöiska språkets överlevnad. Huruvida språkplanering upplevs som problemlösande 
eller påverkande, beror sålunda på vilket förhållande till subjekt/objekt man som 
språkplanerare har, om man vill vara hjälpande eller styrande.  

4.4 Biblioteksanvändarens språkplanering ur informanternas 
perspektiv 
De bibliotek som utifrån sitt uppdrag som folkbibliotek valt att ta stor hänsyn till 
användarens behov försöker att anpassa biblioteket utifrån dennes situation. 
Användarens språkliga behov får på så sätt inflytande över bibliotekets språkplanering, 
och användaren blir tillsammans med bibliotekarien en kulturpolitisk aktör.  
 
Informanterna ger alla uttryck för att den vuxne läsaren av skönlitteratur allra helst läser 
på danska. Detta bekräftas också av utlåningsstatistik fördelat på språk. Användarna 
läser heller inte gärna böcker på svenska, norska och isländska utan vill ha även dem i 
dansk översättning.  

  
Figur 6 Totalt antal utlån av böcker vid Tórshavns Býarbókasavn 2002, fördelat på 
språk. 
 
Anledningarna till användarnas val kan vara flera. Inom kulturpolitiken satsas inte på att 
översätta skönlitteratur för vuxna till färöiska, speciellt inte samtidslitteratur (se ovan 
kapitel 4.2). Informanterna, d.v.s de intervjuade bibliotekarierna har gjort uttalanden om 
sin egen syn på  litteratur på färöiska. Dessa uttalanden handlar om att kvaliteten på den 
originalfäröiska romanen kan ha betydelse för val. Vidare frågar sig en informant hur 
många författare av litterär klass det kan finnas i ett land med begränsat invånarantal. 
En informant menar att det är svårt att uttrycka alla nyanser med det färöiska språket, 
som fortfarande är lite av ett talspråk, danska språket har ett större spektra av ord, något 
som läsaren uppskattar. En av informanterna menar att en översatt bok inte talar mer till 
känslorna än en dansk. Informant D beskriver situationen så här: 
 

… problemet är ofta att de böcker som kommer på färöiska har man haft på danska i 
många år och man har läst dem kanske på engelska och danska och kommer den så ut på 
färöiska så läser man den inte en gång till på färöiska. Jag gör det i alla fall inte. 
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Det finns en risk med att överföra informanternas tankar och upplevelser på användarna 
men dock - om dessa uttalanden är representativa även för bibliotekets låntagare kan 
detta påverka utlåningen till danska språkets fördel. Det färöiska skolväsendets danska 
utformning, speciellt i de högre årskurserna, danskinfluerade massmedier och reklam, 
många användares anknytning till Danmark genom familj och situationen att de flesta 
färingar fullgör sina högre utbildningar i Danmark har säkerligen betydelse i val av 
språk.  
 
Två informanter har givit uttryck för att låntagarnas syn på landets självständighet kan 
ta sig vissa uttryck i val av språk, att de som är för självständighet skulle föredra att läsa 
på färöiska. Detta kan ses som ett sätt att markera avstånd till det danska språket och i 
förlängningen den danska kulturen som man då anser har ett alldeles för stort inflytande 
på den färöiska. Den danska kulturen upplevs som ett hot mot den färöiska identiteten, 
där språket är en viktig del. Två andra informanter ger dock en bild som delvis motsäger 
uttalandet och min tolkning därav. De menar att färingarna ser behovet av danska som 
kontaktspråk med Norden och att man inte vill ha en situation liknande den på Island.160 
Detta synsätt överensstämmer med forskning om små språkområdens behov av 
kontaktspråk och som redovisats i uppsatsens bakgrund. Att allt färre vuxna vill läsa 
böcker på norska, svenska och isländska skulle kunna bero på att tv med sin dominans 
av danska språket fått ett övertag över de andra nordiska språken. 
 
Barnens val av språk tar sig helt andra uttryck. De danska och färöiska böckerna lånas 
nästan lika mycket. Förklaringen står att finna i utgivningsstatistik (se ovan kapitel 
3.2.2) och möjligheten att läsa på färöiska är alltså störst för barnen. Dessutom vill 
föräldrarna gärna att deras små barn väljer de färöiska böckerna, så att de slipper 
översätta för barnen när de läser högt. Informant F: 
  

…när barn kommer med sina föräldrar så säger föräldrarna: ”Kan du inte finna en 
färöisk bok?”, för de finner det både tråkigt och besvärligt att sitta och översätta en 
bilderbok. 
 

Att så stor del av utlånet ändå är på danska kan förklaras med att de böcker som givits 
ut till största delen varit inriktade på de små barnen och att de äldre fortfarande mest har 
böcker på danska att tillgå. Flera informanter ger uttryck för att även de äldre barnen 
gärna läser på färöiska. Förklaring kan vara att bilderböckerna på färöiska skapat en 
vana eller ett behov hos barnen att läsa på detta språk. För de barn som växer upp blir 
bibliotekets boksamling på färöiska större för varje år som går och innebär större utbud. 
En informant vill också förklara den ökande läsningen på färöiska med att det danska 
språket har tappat i prestige hos den unga generationen. Förklaringar till varför vissa 
barn dock fortfarande hellre läser på danska kan förklaras utifrån det danskinfluerade 
skolsystemet. En annan förklaring kan stå att finna i den färöiska grammatiken. I det 
färöiska språket ges alla personnamn böjningsformer. Därför får en boks personga lleri 
nya namn, anpassade till det färöiska språkets böjningsmönster. Detta uppskattas inte av 
alla barn, som då inte tycker att boken känns ”riktig”.  Därför läser de hellre boken på 
danska eller i vissa fall engelska. Informant E: 
 
 
 

                                                 
160 Enligt informanterna B och C använder islänningarna engelska som kontaktspråk med Skandinavien. 
Danska är inte längre obligatoriskt i skolan. 
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… de känner att boken är mer riktig på engelska, de har de riktiga namnen. När man 
översätter till färöiska, så översätter man rätt ofta personernas namn så att de skall 
passa till det färöiska – namnen skall gå att böja [grammatiskt; min anm.]. Det är det 
många som inte tyck er om – att namnen blir översatta. 
 

De äldre barnens allt större konsumtion av musik, tv och Internet som omtalats av 
samtliga informanter påverkar denna åldersgrupps relation till engelska språket och ökar 
deras efterfrågan av böcker på engelska. Den stora påverkan från engelska språket som 
märks hos den unge generationen på Färöarna svarar mot Kaplan och Baldaufs utsaga 
att det inte går att undkomma mainstreamkulturen. 
 
Användarens språkplanering handlar inte bara om vilka böcker den väljer. Det handlar 
också om dennes uppfattning och upplevelse av språket, framför allt hur det färöiska 
språket används. Beroende av användarens inställning till, användning av och 
medvetenhet om det färöiska språkets nyordsbildningar, påverkas systemet vid de 
bibliotek som strävar efter att möta användaren på dennes nivå. Biblioteket strävar efter 
att användaren inte skall känna sig främmande och mindervärdig i sin kontakt med 
biblioteket. Detta innebär att biblioteket anpassar sina val av t.ex. ämnesord så att de 
mest förekommande orden i det färöiska språket, oavsett om de är färöiska 
nyordsbildningar eller danskinfluerade, används för att göra en bok sökbar. Användaren 
påverkar härigenom inte bara det litterära språkliga utbudet utan även den del inom 
biblioteket som jag va lt att sammanföra under begreppet marknadsföring och som i 
detta fall berör bibliotekets hemsidor, foldrar om bibliotekets verksamhet, affischer 
m.m. 
 
Beaktandet av användarens språkplanering kan jämföras med det synsätt Björn H. 
Jernudd representerar. Han menar att en språkplanering skall ta hänsyn till de behov 
samhällets individer och grupper har, och att språkplaneringen kan sägas fungera först 
när individen erbjuds lösningar för språkliga problem. Tillgång och efterfrågan skall 
stämma överens och språkplanerarens lyhördhet är viktig. Framför allt i användarens 
behov av att läsa hemsidor och använda ämnesord på en varietet som den förstår anser 
jag att vissa informanter i hög grad ger uttryck för att gentemot användaren inta det 
Jernudd kallar ett ”bottom-up”-perspektiv. 

4.5 Konsekvenser för biblioteket som språkligt ekosystem  
Den statusplanering som utövas av regeringen i form av dess kulturpolitik, 
bibliotekarierna och användarna och som jag beskrivit ovan påverkar på olika sätt 
biblioteket som ett språkligt ekosystem. Den aktör som har mest inflytande på 
bibliotekets språkliga sammansättning är, anser jag, regeringen. Det är den förda 
kulturpolitiken som ger de förutsättningar biblioteken har att köpa in och erbjuda 
användaren böcker på färöiska. När det gäller litteratur för vuxna domineras biblioteken 
beroende på situationen av danska böcker, såväl inom skönlitteratur som facklitteratur. 
För barnböcker ser situationen annorlunda ut, åtminstone när det gäller bilderböcker. De 
satsningar som gjorts på översättningar innebär att tillgången till bilderböcker på 
färöiska är ganska god och att sådana böcker på danska mest köps in som komplement.  
 
Användaren är också en viktig aktör utifrån dennes sätt att reagera på den kulturpolitik 
som förs.  De färöiska barnen ges tillgång att läsa böcker på färöiska och gör gärna det. 
De vuxna har inte givits och ges inte så stora möjligheter att läsa romaner på färöiska 
eftersom satsningar på översättningar inte gjorts i tillräcklig grad utifrån ett 
språkplanerande synsätt. Det har inte skapats någon vana hos den vuxne läsaren att läsa 
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på färöiska som då hellre väljer att läsa en bok på danska även om det finns ett färöiskt 
alternativ. Givetvis behöver detta val inte enbart handla om vana, utan kan också vara 
ett uttryck för att böcker på färöiska inte är viktiga. Användaren påverkar även 
bibliotekets språkliga litterära sammansättning genom sin ovilja att läsa framför allt 
romaner på andra nordiska språk. Folkbiblioteken köper då inte böcker på dessa språk. 
Den unga generationens vilja att läsa engelska romaner och dess förmåga att även läsa 
mer facklitteratur på engelska påverkar även det systemet genom att fler böcker på detta 
språk köps in. 
 
När det gäller den språkliga litterära sammansättningen, är bibliotekarien den aktör som 
har minst inflytande på systemet. Bibliotekarien är beroende av den kulturpolitik som 
förs och av användarens/uppdragsgivarens 161 behov och har små möjligheter att påverka 
de olika språkens utrymme. Men genom att anpassa sig till kulturpolitik och användare  
kan man säga att bibliotekarien, utifrån de förutsättningar som finns, utför en god, 
språkekologisk planering utifrån Kaplan och Baldaufs tankar om att en sådan planering 
tar hänsyn till förändringar i samhället av såväl samhällelig, politisk som lingvistisk 
karaktär. 
 
Om denna planering när det gäller litteraturbeståndet mest handlar om samhälleliga 
förändringar, som t.ex. inköp av böcker på engelska utifrån ungdomars ökade kunskaper 
i engelska språket, handlar det när det gäller biblioteket till sin utformning om 
lingvistisk planering. Här är bibliotekarien den viktigaste aktören i systemet genom sin 
strävan, grundat på ett identitetsmotiv, att biblioteksanvändaren skall möta ett färöiskt 
bibliotek. Användaren påverkar systemet genom att ibland påpeka eventuella 
felaktigheter i bibliotekets språkbruk ex. i olika foldrar. Påverkan är också indirekt 
genom den hänsyn vissa bibliotekarier gör i val av språklig varietet i utformande av 
ämnesord, skyltar och språket på hemsidorna. Den färöiska språknämnden som aktör 
inom kulturpolitiken påverkar biblioteket minst. Den kontakt som finns mellan 
biblioteket och språknämnden går från bibliotekarien till nämnden och inte tvärtom.  
Vissa informanter ger uttryck för att nämnden inte bryr sig om huruvida de förslag den 
kommer med används eller ej.  
 
I underökningen är det framför allt bibliotekarien med sina förhållningssätt och motiv 
som stått i fokus. De olika analyser som gjorts ovan sammanfattas till sist i en idealtyp.  
Denna ger en bild av biblioteket som språkligt ekosystem med kulturpolitik, 
bibliotekarie och användare som aktörer.162  

4.5.1 Idealtyp - Óluva 
Óluva arbetar på ett färöiskt bibliotek och är utbildad bibliotekarie. Hon har anknytning 
till Färöarna genom sin familj men också till Danmark genom släkt. Óluva talar och 
skriver förstås såväl färöiska som danska och anser inte heller att hon har några problem 
med att förstå norska och svenska. Däremot tycker hon det är vanskligare att förstå 
isländska, men det är heller inte ett språk hon kommer så mycket i kontakt med. Óluva 
tycker också att hennes engelska fungerar bra i de sammanhang hon behöver använda 
språket. Hon tar del av massmedieutbudet – läser tidningar, lyssnar på radio, den 

                                                 
161 Folkbiblioteken är beroende av användarens behov och Landsbókasavn är beroende av 
uppdragsgivarens – universitets behov. 
162 Varje informant kommer alltså inte att kunna känna igen sig helt och hållet utan idealtypen är en 
konstruktion av de mönster jag sett i undersökningen. 
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statliga kanalen, och ser på tv när det finns tid. Hon tycker att litteraturen får alldeles för 
lite utrymme i dessa medier.  
 
Óluva säger sig kunna tala för befolkningen då hon säger att hon vill värna det färöiska 
språket som en viktig del i färingarnas identitet. Hon är språkmedveten och kan klart 
uttala hur hon ser på det färöiska språkets hantering i massmedier och i tal. När hon 
läser skönlitteratur läser hon helst på danska, vilket hon inte finner märkvärdigt av flera 
anledningar: hon har lärt danska från tredje klass, när hon växte upp fanns inget 
egentligt utbud av romaner på färöiska och de romaner som blir översatta har hon oftast 
redan hunnit läsa på danska när de väl kommer ut på färöiska. Óluva kan se en klar 
skillnad mellan sin egen läsning som barn och dagens barn. Idag finns det möjligheter 
för barn att läsa på färöiska och de gör det gärna. Hon har också märkt att dagens 
ungdomar blir allt bättre på engelska. Detta vill hon förklara med deras kontakt med tv, 
musik och Internet och hon tycker att det är bra, både för deras studier och för framtida 
vistelser utomlands. 
 
I sitt vardagliga arbete som bibliotekarie är Óluva mån om att hennes användare skall 
mötas av ett färöiskt bibliotek. Hon tycker att det är viktigt att biblioteksskyltar, 
ämnesbokstöd, foldrar och affischer m.m. så långt som möjligt är på färöiska, även om 
detta kan innebära en del extra arbete för henne i form av klippande och klistrande för 
att få  text på färöiska i stället för på danska. Hon tycker det är roligt att allt fler böcker, 
framför allt till barn och ungdomar, nu finns att läsa på färöiska även om de fortfarande 
är för få, och hon visar gärna fram dem när något barn kommer och vill låna den danska 
utgåvan. Men – hon vill inte agera ”pedagog” så hon tar inte på sig någon påträngande 
roll. För övrigt är Óluva en bibliotekarie som, utifrån folkbibliotekets ideal, tar stor 
hänsyn till användarens behov. Därför köper hon nordisk litteratur i dansk översättning, 
hon vet ju att hennes användare inte orkar läsa dem på norska eller svenska. Óluva 
tänker en del på hur hon exponerar färöiska böcker jämfört med danska, med det är inte 
något hon verkligen lägger ner sin själ i. Hon har de färöiska romanerna på ett ställe och 
de danska och övriga skandinaviska på ett. En exponering till färöiska böckers fördel 
kan till och med vara ganska omedve ten. Gallring är den aktivitet som Óluva menar 
sker allra minst utifrån en språkfrämjande tanke. Det Óluva kan säga är, att sista 
exemplaret av en bok på färöiska praktiskt taget aldrig utrangeras.  
 
Óluvas bibliotek har en egen hemsida. Hon diskuterar ofta språket på denna med sina 
kolleger, om den skall innehålla många nyfäröiska, mer skriftspråkiga ord eller använda 
mer talspråk. Likadant är det när hon sitter och konstruerar ämnesord. Då pratar hon 
tillsammans med sina arbetskamrater om vilken varietet av färöiska som är bäst att 
använda. Ibland ringer hon språknämnden för att få råd. Detta innebär inte att hon alltid 
anammar deras förslag. I sitt dagliga arbete tycker hon sig på sätt och vis vara en 
främjare av språk men det är inte något hon tänkt så mycket över, faktiskt nästan inte 
alls. 
 
Óluva är inte så glad för den kulturpolitik som bedrivs, hon menar att politikerna inte 
prioriterar kulturen. När hon redogör för hur hon uppfattar bibliotekspolitiken i landet 
finns inte många positiva uttryck att ta till. Politikerna lever inte upp till lagen och 
förstår inte att se den viktiga roll biblioteket spelar för språket och individen. I sitt 
arbete ser Óluva att fler översättningar till färöiska behövs, men att översättningar inte 
prioriteras inom litteraturpolitiken. Men - Óluva är inte den bibliotekarie som ropar högt 
för att förändra den politik som förs. Hon väljer att lägga sin energi på det arbete som 
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bedrivs inom biblioteket. Och detta är också bra, för allt fler människor kommer till 
biblioteket. Det är viktigt, menar Óluva, och förklarar att biblioteket på Färöarna 
fortfarande inte riktigt synliggörs. Därför är det svårt att framhäva biblioteket som 
språkplanerande institution vilket är synd, menar hon, för biblioteket är en viktig 
institution för den färöiska språkplaneringen. Det vet hon och hennes kolleger men inte 
de som lägger grunden till kulturpolitiken och språkplaneringen i stort. 
 
5 Slutsatser och diskussion 

5.1 Frågornas besvarande 
I uppsatsen har jag försökt ge en bild av hur statusplanering kan ta sig uttryck på 
färöiska bibliotek och vilka konsekvenser den får för biblioteket som språkligt 
ekosystem. Den första frågan jag ämnade besvara löd: 
 
• Hur är den färöiska nationella språkplaneringen utformad och hur påverkar den 

bibliotekens möjligheter att tillgodose användarens behov? 
 
Den nationella språkpolitiken uttryckt i den kulturpolitiska handlingsplanen ger ett 
mycket bra intryck, men när den ställs mot informanternas upplevelser förändras bilden 
något, och informanterna beskriver många politikers brist på intresse för kultur. Den 
litteraturpolitik som bedrivits och bedrivs har författaren i fokus, inte förlagen och 
översättarna. Detta innebär att böcker översatta till färöiska är en bristvara förutom för 
de yngsta barnen, där satsningar på översättningar gjorts sedan televisionens införande. 
Resultatet blir att biblioteket inom de flesta områden inte kan tillfredsställa användarens 
behov av böcker på färöiska språket. Det lyckade undantaget, förutom barnböcker för de 
mindre barnen, utgör ljudboksutgivningen. Ljudböcker är mycket efterfrågade, statligt 
subventionerade, och kan tillsammans med barnboksutgivningen ses som en effektiv 
språkplanering. Jag konstaterar att den bibliotekslag som finns på Färöarna är generös 
men inte fullt ut genomförd, och att den sittande regeringen säger sig vilja revidera 
lagen. I lagen uttrycks inte bibliotekets betydelse för språket. Brist på implementering 
av lagen kan, tillsammans med informanternas uttalanden om många politikers brist på 
intresse för biblioteken, ses som ett uttryck för att politiker inte tillskriver biblioteket 
någon större betydelse. Detta behöver inte alltid betyda att biblioteket saknar 
ekonomiska medel för inköp, men att biblioteket bland politiker inte räknas som en 
viktig institution. Den färöiska språknämndens stadgar som uttrycker samarbete med 
olika instanser, viktiga för språket, och där biblioteket inte omnämns, skulle kunna 
tolkas som att nämnden och regeringen, som beslutar om språknämndens uppgifter,  
inte betraktar biblioteket som en viktig språkplanerande institution. 
 
Fråga två löd: 
• Vilka språkliga förhållningssätt till aktiviteter som berör bibliotekets verksamhet 

uppvisar de enskilda bibliotekarierna  och vilka motiv för dessa förhållningssätt kan 
utläsas?  

 
Jag har funnit att samtliga informanter i sitt arbete, på olika sätt och med olika grad av 
medvetenhet, fattar språkliga beslut som främjar det färöiska språket, men att de också 
har olika syn på den roll språket spelar för litteraturen. Några informanter ger uttryck 
för att vuxna läsare lika väl kan läsa på danska som färöiska och även gärna gör det, 
eftersom landet är tvåspråkigt, medan andra vill se fler böcker översatta till färöiska för 
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att detta språk är landets modersmål och att användaren har behov av detta.  Av de 
aktiviteter jag valt att undersöka – inköp, katalogisering, gallring, marknadsföring och 
lobbning – återfinns de största uttrycken för språkplanering inom katalogisering och 
marknadsföring. Inom båda dessa områden uppvisar informanterna ett medvetet 
förhållningssätt till såväl färöiska gentemot danska, som olika varieteter inom färöiska. 
Informanterna har alla förhållningssättet att biblioteket skall möta användaren på dess 
eget språk, färöiska, även om detta innebär merarbete för bibliotekspersonalen. Motivet 
för de handlingar som görs grundas på språket som en del av användarens identitet. När 
det gäller del av katalogiseringsarbetet som innebär utformande av ämnesord uppvisar 
informanterna olika motiv för sina val grundade på osäkerhet eller ojämlikhet. Med 
detta menas att några informanter genom sina val av ämnesord värnar de användare vars 
språkbruk inte överensstämmer med det språk som utformas vid universitetet och i 
språknämnden. Andra strävar efter att använda så många nyfäröiska ord som möjligt 
grundat på en osäkerhet om språkets framtida överlevnad. I fråga om inköp är det den 
rådande litteraturpolitiken som avgör bibliotekets utbud, då alla böcker på färöiska köps 
in.  Samtliga informanter säger sig vilja visa användaren på det färöiska alternativet av 
en bok i de fall något sådant finns. Den aktivitet där språktanken minst kommer till 
uttryck är gallring, som i princip sker utifrån bokens kondition. Ingen av informanterna 
ger i större grad uttryck för att bedriva lobbyarbete gentemot ex. politiker och förlag. 
 
Den tredje frågan löd: 
• Hur påverkar biblioteksanvändaren bibliotekets språkplanering? 

 
Vid folkbiblioteken tas stor hänsyn till användarens språkliga behov. Användaren får på 
så sätt inflytande över bibliotekets språkplanering. Den vuxne användaren läser helst 
skönlitteratur på danska. Detta gäller även när möjlighet finns att välja mellan danska 
eller färöiska språket. Även romaner skrivna på norska, svenska och isländska föredrar 
användaren att läsa på danska. Förklaringarna är flera men en tänkbar är att det danska 
språket är naturligt att använda för de flesta färingar. Många läsare har därför redan 
hunnit läsa en bok utgiven på danska när den väl är översatt till färöiska. 
 
De färöiska barnen lånar danska och färöiska böcker nästan lika mycket. Förklaringen 
finns i det relativt stora utbud av böcker på färöiska som kommit de senaste tjugo åren. 
Småbarnsföräldrar vill också gärna att deras barn lånar böcker på färöiska för att 
föräldrarna skall slippa översätta dansk text till färöiska vid högläsningen.  
 
Även de äldre barnen läser gärna på färöiska. En förklaring kan vara att den satsning 
som gjorts på bilderböcker på färöiska skapat en vana eller ett behov hos de äldre 
barnen att läsa på färöiska. De barn som växer upp erbjuds allt fler böcker på färöiska 
från år till år. Den ökande läsningen på färöiska kan också handla om att det danska 
språket har tappat i prestige hos den unga generationen. Vissa barn läser dock 
fortfarande på danska. En anledning kan vara det danskinfluerade skolsystemet. De 
äldre barnen/ungdomarna läser allt oftare skönlitteratur på engelska. Detta kan förklaras 
med deras allt större konsumtion av musik, tv och Internet som påverkar deras relation 
till engelska språket på ett positivt sätt. 

 
Språkliga frågor såsom ordva l och stavning i material/på hemsidor engagerar ofta 
bibliotekets användare, enligt informanterna, och genom detta engagemang påverkar 
användaren biblioteket i dess strävan efter att använda ett korrekt och användbart 
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färöiskt språk. För användaren är det viktigt att finna en bok med hjälp av ämnesord, 
etablerade i det färöiska språket, oavsett om ordet är danskinfluerat eller puristiskt.  
 
Undersökningens slutsats blir att den färöiske bibliotekarien på flera sätt, men i olika 
grad och olika medvetet, främjar det färöiska språket. Bibliotekarien har också god 
kännedom om användarens språkliga behov och beaktar ofta dessa. Användaren 
påverkar på så sätt systemet i tämligen hög grad. Regeringens nationella språkplanering 
visar i sin utformning av litteratur- och bibliotekspolitik att den inte betraktar biblioteket 
som en viktig institution i den färöiska språkplaneringen. 

5.2 Förslag på vidare undersökningar 
Efter att ha läst om språkplanering och dokument som på olika sätt berör Färöarna, 
tycker jag mig kunna se en del framtida forskningsfrågor. Min uppfattning är att den 
forskning om Färöarna och språk som behandlar samtiden mest fokuserat på landets 
planering av korpus. Därför var det av intresse att förskjuta fokus till planering av status 
och bibliotekets roll. Jag har utelämnat en intressant fråga som inte ryms inom ramen 
för denna uppsats: hur ser användaren på det färöiska bibliotekets språkplanering - en 
viktig fråga utifrån de teorier om språkplanering som menar att en väl fungerande sådan 
alltid måste beakta användarens behov och synsätt. Landets litteraturpolitik med förlag, 
översättare och distribution m.m. har endast nuddats vid i uppsatsen och väcker många 
funderingar som skulle kunna undersökas. Givetvis är det av intresse att se hur det 
färöiska biblioteket som språkekologiskt system ser ut om tjugo år, vilka förändringar 
som skett för språken i det färöiska samhället och om/hur detta påverkat 
litteraturutbudet. Att se hur bibliotekens roll i språkplanering fungerar i andra länder 
med jämförbar situation är en annan tänkbar undersökning. En mer djupgående studie i 
hur bibliotekarier uppfattar sin roll som språkförmedlare kunde också vara intressant 
och skulle kunna undersöka bibliotekarier på svenska bibliotek och deras hantering av 
litteratur på invandrarspråk. Som jag ser det lämnar denna uppsats idéer till många 
vidare frågor, vilket kan bero på uppsatsen tämligen breda ingång, något som inte har 
varit helt lätt att hantera, men som jag hoppas har gett en inblick i det färöiska samhället 
med dess språk och bibliotek. 

5.3 Avslutande diskussion  
Ingenstans är den kulturella spridningen större än den som sker i eller via ett språk, 
säger Robert L. Cooper, ett uttalande som gör biblioteket intressant ur ett 
språkplanerande perspektiv. De bibliotekarie r jag haft förmånen att intervjua ger alla 
uttryck för medvetenhet om språk och den betydelse språk har för kulturen. De ser 
också den roll biblioteket kan spela som viktig institution för språkplanering, även om 
de uppvisar delade meningar gällande färöiska språkets ställning i landet. Min 
uppfattning, efter att ha arbetat med denna uppsats, är att politikerna inte har samma 
medvetenhet som bibliotekarierna om litteraturens betydelse för språket. I sin vilja att 
satsa på utövande konstnärer tappas stödet för översättare bort, och det färöiska språket 
får mycket små chanser att spridas genom litteraturen. Kan denna situation i en framtid 
medföra allvarliga negativa konsekvenser för det färöiska språket, som trots allt har ett 
mycket litet antal brukare? Utifrån ett språkplanerande perspektiv för det färöiska 
språkets överlevnad ger flera informanter uttryck för att framför allt skönlitteraturens 
situation i landet inte är tillfredsställande. Samtidigt betraktar andra informanter inte alls 
bristen på skönlitteratur på färöiska för vuxna som ett problem utan menar att det utifrån 
landets språksituation är helt naturligt att vuxna läser skönlitteratur på danska och att 
detta inte är ett hot mot det färöiska språket. Utifrån dessa två motsatta åsikter kan flera 



 54 

frågor formuleras: Vilka konsekvenser kommer den kulturella spridningen av danska 
och engelska att få för det färöiska språket? Ska utgivning av litteratur på färöiska vara 
en del i landets språkplanering? Kan eller får man som politiker negligera ett, av vissa 
grupper, omtalat behov av översatt litteratur? Hur ska språkplanering i form av 
biblioteks- och litteraturpolitik prioriteras i jämförelse med andra ekonomiska utgifter? 
Utan att själv ha erfarenhet av tvåspråkighet tror jag ändå, precis som informant C, att 
möjlighet till läsupplevelser på sitt modersmål är viktigt inte bara för barn utan även för 
många vuxna läsare. ”Everyone lives life in a given language; everyone’s experiences 
therefore are had, absorbed, and recalled in that language.”163 
 
Bibliotekarien står, som en informant uttryckte det, ”mitt i det hela” med sin 
språkmedvetenhet, sin kunskap om litteratur och sin kännedom om användarens behov. 
Jag tycker det är sorgligt att dessa resurser inte tillvaratas av politikerna, att 
bibliotekarierna upplever att politikerna inte ser biblioteket som en viktig institution. 
Jag menar inte att biblioteket skulle användas som ett sätt att föra ut en språkplanering 
som bestämts uppifrån – top-down. Denna metod förespråkar jag inte, och jag menar 
också att denna form av språkplanering till viss del kan sägas förkomma i landet i dag 
inom planering av korpus, med utformandet av nyfäröiska ord, och att denna planering 
inte tillför alla individer positiva värden – tvärtom, vilket flera informanter ger uttryck 
för. Jag anser däremot att biblioteket kan fungera som mötesplats för språkplanerare på 
makronivå och den enskilde individen. 
 
Jag återvänder än en gång till Kaplan och Baldauf. De menar att det i språkplanering 
finns en spänning mellan samhället och dess behov och individen med sina behov. Det 
färöiska samhällets behov kan vara att värna det färöiska språket så långt det går i 
ordbildning och i användande inom olika domäner. Den enskilde individen kanske inte 
upplever detta behov. Om språkplaneringen skall lyckas måste, menar Kaplan och 
Baldauf, målet för språkplanering vara att varje individs språkpreferenser tillfredsställs 
samtidigt som samhällets intressen tjänas. Det är här biblioteket har en viktig funktion 
att fylla genom sin kontakt med användaren och kunskap om dennes behov, kunskap 
som bibliotekarien kan förmedla till dem som planerar för samhällets intressen. Att 
bibliotekarierna var för sig inte har samma syn på språket spelar mindre roll, det är 
deras kännedom om användaren som står i fokus. 
 
Efter att ha fått ta del av bibliotekariernas tankar och verksamhet gällande 
språkplanering menar jag att biblioteket är en viktig resurs som, vad jag kommit fram 
till genom intervjuerna, underskattas av politikerna. Genom att regeringen i sin 
kulturpolitik inte ger uttryck för biblioteket som en viktig potential för språket och inte 
heller satsar på översatt litteratur för äldre barn, tonåringar och vuxna, ges inte 
biblioteket full möjlighet att tillfredsställa det behov framför allt de äldre barnen ger 
uttryck för att de har. Den bild jag fått av kulturpolitik och politiker förstärks tyvärr 
också av det ointresse såväl landets kulturminister som avdelningschefen vid 
Myndigheten för kulturfrågor visat för min studie.   
 
I utformningen av den språkplanering som nu diskuteras på Färöarna, är det min 
förhoppning att man kommer att bjuda in biblioteken att dela med sig av sina insikter. 
Jag skulle också önska att bibliotekarierna i sin profession tog ”ett stort steg fram” för 

                                                 
163 Said 1999, s. xiii. 
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att göra sin kännedom om användarens behov mer synlig för politiker och folk inom 
litteraturbranschen, vilket bibliotekarierna i intervjuerna inte ger uttryck för att de gör.  
 
Den skotska bibliotekariens uttalande kan vara värt att upprepas och jag avslutar 
uppsatsen med dessa ord riktade till såvä l färöiska politiker, språkplanerare som 
informanter:  
 

We librarians are influential people; we should have more confidence 
in our role as lobbyists and promoters of language and literature. 
 

 

 

 

 

 © Upphovsrätt - författaren 
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6 Sammanfattning 

Med utgångspunkten att språkplanering är en aktivitet som utövas av alla individer på 
alla nivåer i samhället mer eller mindre medvetet, har jag i denna uppsats valt att utifrån 
Färöarnas specifika språksituation undersöka hur språkplanering tar sig uttryck på 
färöiska bibliotek. I bakgrunden tecknas en bild av den språkliga situation som råder i 
landet, med danska och färöiska som officiella språk och färöiska som ett 
minoritetsspråk utifrån antalet språkbrukare betraktat. Med biblioteket som språkligt 
ekosystem i fokus har tre frågor formulerats som söker svar på hur den färöiska 
nationella språkplaneringen är utformad och hur den påverkar bibliotekens möjligheter 
att tillfredsställa användarens behov, vilka förhållningssätt de enskilda bibliotekarierna 
uppvisar till språkliga val och vilka motiv för de språkliga handlingarna som kan utläsas 
samt hur biblioteksanvändarens språkplanering påverkar biblioteket. Gällande den 
nationella språkplaneringen avgränsas denna till den del av kulturpolitiken som berör 
litteratur och bibliotek. Bibliotekariernas förhållningssätt studeras i aktiviteterna inköp, 
katalogisering, gallring, marknadsföring och lobbning. Användarnas språkplanering 
beskrivs utifrån bibliotekariernas upplevelser.  
 
Eftersom undersökningen främst vill belysa bibliotekariers tankar och handlingar runt 
språk, har den metod som använts en kvalitativ ansats. Sju bibliotekarier från de tre 
största biblioteken på Färöarna, tillgängliga för allmänheten, är intervjuade. Kriteriet för 
urval var att de skulle ha utbildning som bibliotekarie. Alla som visade sig intresserade 
är intervjuade och arbetar vid något av de tre tillfrågade biblioteken. Intervjuerna var 
halvstrukturerade – teman för intervjuns innehåll var förbestämda av mig, men jag var 
öppen för nya infallsvinklar, vilka också fanns. De teman som samtalades runt var 
informantens personliga förhållande till landet och språk, biblioteksaktiviteter nämnda 
ovan samt tankar runt landets språkliga situation.  
 
Den litteratur som behandlar språkplanering generellt har jag funnit främst genom en 
bok av Robert B. Kaplan och Richard B. Baldauf: Language planning: From practice to 
theory. Med hjälp av denna bok har jag sökt mig vidare till annan, för arbetet relevant, 
litteratur. Gällande språkplanering på bibliotek har jag endast funnit en relevant artikel. 
Denna fann jag i LISA. Material som behandlar Färöarna har jag bl.a. funnit vid 
sökningar i LIBRIS.  
 
Uppsatsens relevans inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet 
motiveras utifrån Emin Tengströms efterfrågan på kvalitativ forskning och Romulo 
Enmarks syn på behovet av såväl humanistisk som samhällsvetenskaplig forskning 
inom området. 
 
Den artikel jag funnit som berör språkplanering på bibliotek handlar om skotska som 
minoritetsspråk i Skottland med engelska som dominerande språk och lyfter fram 
bibliotekariens roll som språkfrämjare. Efter att denna artikel refererats redovisas ett 
antal teorier om språkplanering. Heinz Kloss står för en grundläggande uppdelning av 
språkplanering i status och korpus, som utvecklas av Einar Haugen med begreppen form 
och funktion (språkanvändning). Robert L. Coopers ramverk för vad inom 
språkplanering som kan studeras - ”What actors attempt to influence what behaviors of 
which people for what ends under what conditions by what means, through what 
decision-making process, with what effect?” – presenteras. Björn H. Jernudds bottom-
up-perspektiv ligger till grund för den teori han valt att kalla Language Managament 
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och som tar mottagaren i beaktande. Jernudd vill se language management som ett 
akademiskt svar på användarens problem. Hans bidrag är en reaktion mot top-down-
perspektivet som använder språkplanering för att påverka ett beteende. Robert B. 
Kaplan och Richard B. Baldaufs språkekologiska system på makronivå presenteras, där 
de menar att förändring av ett språk alltid medför förändringar av i området 
intilliggande språk och att detta inte tillräckligt tagits hänsyn till i planering av ett språk. 
Dennis Agers teori om attityder och motiv för språkplanering redovisas, där motiven 
han funnit är identitet, image, ideologi, osäkerhet, ojämlikhet, integration och språket 
som instrument. Teoripresentationen avslutas med ett referat av François Grins bok om 
hur utvärdering av en rationell språkpolicy kan se ut.  
 
Utifrån de teorier om språkplanering som redovisats, presenteras en modell baserad på 
Kaplan och Baldaufs språkekologiska system. Modellen tydliggör uppsatsens 
undersökningsområde. Som aktörer i modellen återfinns regeringen med sin 
kulturpolitik, bibliotekarien med sina språkliga handlingar i olika aktiviteter och 
användaren med sina behov. Dessa aktörer påverkar alla genom sin statusplanering 
biblioteket som språkligt ekosystem. 
 
I resultat- och analysavsnittet placeras biblioteket först i en kulturpolitisk kontext.  Det 
färöiska språkets historia skildras. Språket var länge enbart ett talat språk och danska 
användes som tal- och skriftspråk i de flesta domäner utanför hemmet. Därefter beskrivs 
dagens situation med språknämndens arbete att konstruera nyfäröiska ord som 
ersättning för de danskinfluerade och individens upplevelser därav. Kulturpolitikens 
framväxt med biblioteks- och litteraturpolitik redogörs sedan för. Då lagen om 
självstyre trädde i kraft 1948 övertog Färöarna förvaltningen av kulturpolitiken. 
 
Regeringens kulturpolitik i form av litteratur- och bibliotekspolitik analyseras bl.a. 
utifrån Grins teori om en språkpolicy som effektiv om den skapar tillfällen för 
användaren att använda språket. Den litteraturpolitik som förs sätter den färöiske 
författaren i centrum vilket medför att utgivningen av romaner på färöiska inte är så 
omfattande, då översättare inte ges de ekonomiska möjligheter de behöver. Analysen 
visar att regeringens språkplanering kan sägas vara effektiv inom två områden – 
barnböcker för de minsta barnen och ljudboksutgivning, men att tillfällen att läsa böcker 
på färöiska är liten för övriga åldrar. Den lag som reglerar bibliotekens verksamhet 
lovar mycket men är inte fullt ut genomförd. Informanterna omtalar också många 
politikers bristande intresse för biblioteket och att biblioteket inte verkar betraktas som 
en viktig institution för språket. 
 
Bibliotekariernas förhållningssätt studeras i aktiviteterna inköp, katalogisering, gallring, 
marknadsföring och lobbning för att se huruvida bibliotekarierna medvetet eller 
omedvetet främjar det färöiska språket. Undersökningen visar att bibliotekarierna alla 
på olika sätt planerar för det färöiska språkets användning om än i olika grad och olika 
medvetet. Språkplaneringen kommer tydligast till uttryck i val av ämnesord och 
marknadsföring och är minst medveten och uttalad inom gallring och lobbyarbete. De 
intervjuade bibliotekarierna har olika inställning till den danska litteraturens omfång i 
det färöiska biblioteket, där några ser det som helt naturligt med böcker på danska när 
landet är tvåspråkigt, medan andra vill ha fler böcker, såväl romaner som facklitteratur, 
på färöiska. Undersökningen visar även att den språkplanering som sker inte enbart 
handlar om färöiska i förhållande till andra språk utan även om vilken varietet av 
färöiska som används.  
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Vilka motiv som ligger bakom bibliotekariernas förhållningssätt analyseras utifrån 
Agers sju olika motiv. Undersökningen finner att ett viktigt motiv för planering är 
identitet vilket kommer till uttryck i att biblioteket strävar efter att tala till den färöiske 
användaren på färöiska. Bibliotekariernas syn på relationen färöiska - danska tar sig 
olika uttryck och motiven för val av ämnesord är därför olika. De bibliotekarier som 
väljer att använda mer talspråksaktiga ämnesord kan sägas verka för de individer i 
samhället som lätt kan uppleva sig som mindervärdiga i sitt språkbruk. Motivet grundas 
på att det finns en språklig ojämlikhet i samhället. De bibliotekarier som väljer 
nybildade färöiska ord istället för de danskinfluerade som förekommer i talspråket har 
som sitt motiv osäkerhet. De hyser en oro för språkets framtid och vill värna det genom 
att motverka andra språks inflytande.  
 
Användarens språkplanering analyseras genom informanternas upplevelser och 
utlåningsstatistik. Resultatet visar att den vuxne användaren hellre läser en bok på 
danska än färöiska och att förklaringarna härtill kan vara flera, bl.a. att det danska 
språkets ständiga närvaro medför en förtrogenhet med det danska språket. I den unga 
generationen vill allt fler läsa böcker på färöiska. Detta kan antas bero på att tillgången 
på böcker på färöiska har blivit allt större de senaste tjugo åren och att detta skapat en 
vana hos den unga generationen att läsa på färöiska. En annan förklaring kan vara det 
danska språkets sviktande prestige. Ungdomars kontakt med engelska genom Internet 
och tv medför att alltfler gärna väljer att läsa romaner på engelska. 
 
Analyserna visar att samtliga aktörer på olika sätt påverkar biblioteket som ekosystem 
genom sina språkliga handlingar. När det gäller litteraturens språkliga sammansättning -  
vilka böcker som köps in - är det landets regering och riskdag som är den viktigaste 
aktören. 
Användaren/uppdragsgivaren påverkar också systemet genom att biblioteket tar hänsyn 
till dennes behov. När det däremot handlar om bibliotekets utformning med 
katalogisering och marknadsföring som aktiviteter är bibliotekarien den viktigaste 
aktören i systemet. Analyserna avslutas med ett idealporträtt av Óluva – den 
språkplanerande bibliotekarien 
 
Uppsatsens slutsats blir att den färöiske bibliotekarien på flera sätt främjar det färöiska 
språket och även har god kännedom om användarens språkliga behov. Genom sin 
utformning av litteratur- och bibliotekspolitik tillvaratar dock inte regering och riksdag  
bibliotekets möjligheter att fungera som en betydelsefull institution i färöisk 
språkplanering. 
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Bilaga - Intervjuguide 

1. Personliga förhållanden:  
• Relation till Färöarna / Danmark / annat land 

1. Nationalitet? Färing/dansk/annan 
2. Föräldrarnas, släktens bakgrund/nationalitet? Bor var nu? 
3. Ev. partners nationalitet. 
4. Utbildning: – i vilket land, hur länge? 
5. Boende i annat land än Färöarna förutom under studietiden? 
6. Relationen till övriga nordiska språk, engelska och andra? 

• Massmedie/kulturvanor: 
1. Lyssnar på färöisk radio? 
2. Vilka kanaler på tv? 
3. Dagstidning – vilken? 
4. Litteratur – ev. språkliga preferenser om det går att ha sådana? (ex i val 

av ej översatt bok – vilket språk föredras? Barnen?) 
5. Syn på landets kulturpolitik som helhet och litteratur specifikt 

(statusplanering).  Kulturutbudet – film, teater, musik, konst –, satsningar 
(ex. textning av filmer på danska/färöiska) 

2. Biblioteket/bibliotekarierollen: 
• Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? På Färöarna/i annat land? 
• Biblioteks-, medie-, eller verksamhetsplan? Syn på användarinflytande? Om planer 

finns kan användarens roll och språket vara uttryckt i dessa. I så fall fokuseras på 
hur detta aktivt utövas och hur informanten ser på detta. 

• Inköp 
1. Med och påverkar? Hur resoneras om inköp av litteratur på original 

(olika nordiska originalspråk eller norsk bok översatt till danska)? Vad 
väljer man (i olika kategorier – barn, ungdom, vuxen, roman, novell, 
facklitteratur m.m.)? Hur mycket hänsyn tas till det språk boken är 
skriven på? 

2. Är det viktigt med färöisk originallitteratur (finns det nog med böcker)? 
För alla åldrar? Koppla detta till litteraturpolitiken – författarstöd, 
utgivningsstöd, förlagens möjligheter. 

3. Hur aktivt försöker bibliotekarien (i nätverk eller på egen hand) påverka 
litteraturpolitiken? 

• Exponering  
1. Finns en ambition att lyfta fram färöisk litteratur eller böcker på färöiska 

framför andra böcker? (om samma bok finns på olika språk – hur?) 
2. Om - hanteras detta lika på alla avdelningar – barn, ungdom, vuxen – 

fack-, resp. skönlitteratur? 
• Gallring 

1. Finns någon uttalad strategi för hur gallring sker  utifrån språktanken? 
(Ex: bok finns på danska och översatt till färöiska. Behålls båda eller gallras 
dansk ut eller den i sämst skick o.s.v.) 
 

 
• Användarsamtal 

1. Vilken betydelse upplever bibliotekarien att språket spelar för 
användaren (barn – behov av färöiska?, tonåringar – färöiska språkets 
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status jämfört med danska utifrån Nauerbys forskning och 
massmediesituation, vuxna, pensionärer)  

2. Finner bibliotekarien det viktigt att ungdomar läser på det ena eller andra  
språket.  

3. Hur aktiv är bibliotekarien/anser sig bibliotekarien kunna vara i 
språkfrågan gentemot användaren. 

4. Vilka språk uppvisar användaren störst intresse för? Vilka behov ger 
användaren uttryck för? 

5. Finns skillnad i användarens språkliga val i dag jämfört med 15-20 år 
sedan? 

 
3. Tankar om språket: 

1. Färöiska hemsidor använder färöiska och engelska – ej danska som 
alternativ, även Landsbókasavns. (Syn på detta – ställt i relation till 
behov av danska för utbildning, som ofta sker i Danmark?)  

2. Språknämndens hållning - språkpurismen – fjärmandet från danska – och 
det som allmänheten uppfattar som isländskttillvänt. Tar aktiv del av 
språknämndens rekommendationer? 

3. Nauerbys forskning om hög- och lågvarietet av färöiska. (Språket är 
skiktat efter socialgrupp. Mer danskt i lägre klasser, mer färöiska ord  - 
liknar skriftspråket – i högre sociala skikt) 

4. Skandinaviskans ställning i landet idag? (ungdomar mer benägna idag att 
tala danska) 

5. Språket i framtiden – möjligheter, hinder. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


