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Sammanfattning

Hur ser biblio tekens verk sam heter med och för nationella minori
teter och nationella minori tets språk ut? Idag ligger ansvaret 
för de nationella minori teterna och minori tets  språken hos 

hela det allmänna biblio teks väsendet och hos flera myndig heter. 
Minori tets politiken regleras genom ett flertal lagar, varav biblio teks 
lagen är en. Syftet med denna undersökning är att belysa folk biblio
tekens aktiviteter och verk sam heter kring nationella minori teter och 
minori tets språk, samt att ge en övergripande läges beskrivning av hur 
biblio teken prioriterar och tillgodoser nationella minori teter. En del 
av undersökningen består även av en genomlysning av kommunala 
och regionala biblio teks planer och även hur regionernas kulturplaner 
i kultur sam verkans modellen är utformade inom området.

Vi ser att synliggörandet av nationella minori teter och nationella 
minori tets språk är väldigt ojämnt och ser mycket olika ut över landet. 
Vår under sökning visar även att det är svårt att uppfylla biblio teks
lagen på flera plan. Det allmänna biblio teks väsendet som helhet har 
hittills inte i någon högre grad uppfyllt biblio teks lagens åligganden 
i förhållande till de nationella minori teterna och minori tets språken, 
d.v.s. att verka för det demo kratiska samhällets utveckling, att främja 
litteraturens ställning samt att finnas till för alla. I många delar av 
landet bedrivs inte verk sam het som synliggör de nationella minori
teterna och minori tets språken i någon större omfattning. 

Vi konstaterar att det finns tre utvecklingsområden där biblio teken 
i samråd med de nationella minori teterna, skulle kunna bidra mer i att 
främja och synliggöra de nationella minori teterna och minori tets
språken och samtidigt följa biblio teks lagen:

• Synliggöra oavsett efterfrågan. Biblio teken kan informera och 
öka kunskapen och förståelsen om de nationella minori teterna 
i majoritetssamhället genom att synliggöra de nationella minori
teterna och minori tets språken.
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• Samverkan kring medier och aktiviteter. Biblio teken kan tillhandahålla 
medier, kultur och program verk sam het på minori tets språken mer 
effektivt genom samverkan. 

• Prioritera barnen. Genom samråd och olika typer av samarbeten på 
det lokala planet kan biblio teken bidra till revitalisering av språken 
och kulturerna. 

Sammanfattningsvis så skulle biblio teken i högre grad kunna bidra 
för att skapa medvetenhet om de nationella minori teterna och minori-
tets språken och i förlängningen bidra till revitalisering av språken 
och kulturerna. Hela det allmänna biblio teks väsendet skulle med en 
strategisk och långsiktig planering bättre kunna uppfylla biblio teks
lagens intentioner. Med kunskapshöjande insatser, stöd och resurser 
finns det potential för biblio teken att mer kraftfullt arbeta främjande 
och synliggörande av de nationella minori teterna och nationella minori
tets språken. ♦



Bakgrund 
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kapitel 1

Inledning

Kungliga biblio teket (KB) har under de senaste åren bedrivit 
ett långsiktigt kunskapsinhämtande kring biblio tekens verk-
sam heter med och för de nationella minori teterna och minori-

tets språken. Sverige har fem nationella minoriteter, vilka är en del av 
Sveriges kultur och kulturarv. De nationella minoriteterna är samer 
(som samtidigt är ett urfolk), sverigefinnar, tornedalingar, romer och 
judar. Således finns också fem erkända nationella minori tets språk: 
samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Genom beslut 
i Sveriges Riksdag 1999 erkänns dessa fem folk och språk som nationella 
minori teter med särskilda rättigheter1. 

Minori tets politiken regleras genom ett flertal lagar varav biblio
teks lagen är en. För att få förståelse för biblio teks lagens avsikter 
och intentioner behövs även kunskaper om det minori tets politiska 
området2. I biblio teks lagen finns formuleringar som inte är helt 
i överens stämmande med andra lagars målsättningar. Samtidigt är 
biblio teks lagen också svårtolkad. I vår kunskapsinhämtning och våra 
under  sökningar inom området har det framkommit att det generellt 
saknas kunskaper kring biblio teks lagen kopplat till minori tets politiken 
hos biblio teken, vilket har föranlett denna läges beskrivning.

Denna rapport har färdigställts som en del i KB:s uppdrag att ha 
nationell överblick och att följa hur biblio teks planer utformas och 
används samt utgör också ett underlag till arbetet med en nationell 
biblio teks strategi3.

1. Sveriges riksdag (2004): Nationella minori teter och minori tets språk, Rapport från riksdagen 
2004/05:RFR3 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/rapport-fran-
riksdagen/nationella-minori teter-och-minori tets sprak_GS0WRFR3/html

2. Laestadius, Ann-Helén (2018): ”Om svensk minori tets politik – 2010 skärptes lagen” 
http://www.minori tet.se/om-svensk-minori tets politik-2009-skarptes-lagen 
Regeringens webbplats om nationella minori teter: ”Rättigheter för nationella minori teter”,  
http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-
det/rattigheter-for-nationella-minoriteter

3. Kungliga biblio teket, Nationell biblio teks strategi  
http://nationellbiblio teks strategi.blogg.kb.se/uppdraget/ 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/rapport-fran-riksdagen/nationella-minoriteter-och-minoritetssprak_GS0WRFR3/html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/rapport-fran-riksdagen/nationella-minoriteter-och-minoritetssprak_GS0WRFR3/html
http://www.minoritet.se/om-svensk-minoritetspolitik-2009-skarptes-lagen
http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/rattigheter-for-nationella-minoriteter
http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/rattigheter-for-nationella-minoriteter
http://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/uppdraget/
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SYFTE OCH GENOMFÖRANDE
Syftet med denna undersökning är att belysa folk biblio tekens aktivi
teter och verk sam heter kring nationella minori teter och minoritets-
språk4, samt att ge en övergripande läges beskrivning av hur biblio teken 
prioriterar och tillgodoser nationella minori teter. En del av under
sökningen är att belysa hur kommunala och regionala biblio teks planer 
och även hur regionernas kulturplaner i kultursam verkans modellen är 
utformade inom området.

Under sökningen baseras på både kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Vi utgår dels från en kvalitativ enkätunder sökning riktad till 
de regionala biblio teks verk sam heterna och kommunerna, dels inter
vjuer med biblio teks personal och även talare av de olika nationella 
minori tets språken. Under sökningen omfattar en riktad mailförfrågan 
till ett antal utbildningar inom biblio teks - och informationsvetenskap 
och vi har varit på studiebesök på ett flertal biblio tek som har varit 
rele vanta för under sökningen. Vi har deltagit i ett flertal konferenser 
och även bjudit in externa talare till ett internt seminarium på temat 
nationella minori teter. I under sökningen ingår analys av biblio tekens 
bestånd av minori tets språkslitteratur samt en genomlysning av 
rapporter, studier och webbresurser på området biblio tek, nationella 
minori teter och minori tets språk.

Vår primära utgångspunkt är biblio teks lagen5 som infördes 2014 men 
vi har även tagit andra relevanta lagar och förordningar i beaktande 
såsom lag stiftningen om nationella minori teter och minori tets språk6 
och förordningen om nationella minori teter och minori tets språk7. Även 
språklagen8 är viktig i sammanhanget. 

4. Undersökningen är avgränsad till minori tets språken samiska, finska, meänkieli, romani chib 
och jiddisch, och berör inte det svenska teckenspråket som har en motsvarande ställning 
som de nationella minori tets språken. I språklagen framgår att det svenska teckenspråket 
ska skyddas och främjas och att dess språkbrukare ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och 
använda språket (SFS 2009:600). 

5. Biblio teks lag (SFS 2013:801) http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/
svensk-forfattningssamling/biblio teks lag-2013801_sfs-2013-801

6. Lag (2009:724) om nationella minori teter och minori tets språk 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
2009724-om-nationella-minori teter-och_sfs-2009-724

7. Förordning (2009:1299) om nationella minori teter och minori tets språk 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
forordning-20091299-om-nationella-minori teter_sfs-2009-1299

8. Språklag (2009:600) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
spraklag-2009600_sfs-2009-600

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20091299-om-nationella-minoriteter_sfs-2009-1299
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20091299-om-nationella-minoriteter_sfs-2009-1299
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-2009-600
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-2009-600
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Tre statliga utredningar som rör minori tets politik har presenterats 
under 2017 och utgör viktiga underlag i vår under sökning: Nästa steg? 
Förslag för en stärkt minori tets politik (SOU 2017:60) med en fort sättning 
i Nästa steg? Del 2. (SOU 2017:88) samt Nationella minoritets språk i skolan 
– förbättrade förutsättningar till undervisning och re vitalisering (SOU 
2017:91).9

BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Det finns vissa begrepp som vi använder genomgående i rapporten, 
be grepp som är viktiga för helhetsbilden. Några av dessa begrepp 
beskrivs nedan. 

Samråd
Med samråd avses i det här sammanhanget att ge de nationella minori-
teterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. Detta är 
reg lerat i minori tets lagstiftningen10. Hur samråden ska gå till kommer 
varje myndig het, kommun och nationell minori tet överens om och det 
ser alltså olika ut i kommunerna. Ofta utses några representanter från 
varje minori tet och det är kommunen som kallar till samråd. Syftet med 
sam råden är att ge nationella minori teter egenmakt eftersom de är 
färre än majoriteten som ofta inte är intresserad av deras frågor.11

Förvaltningsområden
I så kallade förvaltningsområden gäller särskilda rättigheter för 
samiska, finska och meänkieli. I kommuner som ingår i förvaltnings
området ska de nationella minori teterna kunna använda sitt språk 
i kontakter med myndig heter, både muntligen och skriftligen. För valt
nings myndig heter måste se till att det finns personal som be härskar 

9. SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag för en stärkt minori tets politik http://www.regeringen.
se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-
en-starkt-minori tets politik-sou-201760 
SOU 2017:88 Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minori tets politik 
http://www.regeringen.se/4ac4f9/contentassets/e430f9cd44004739a6c145deb85db796/
nasta-steg-del-2.-forslag-for-en-starkt-minori tets politik  
SOU 2017:91 Nationella minori tets språk i skolan – förbättrade förutsättningar till 
undervisning och revitalisering 
http://www.regeringen.se/4ac2cd/contentassets/1223a145243f4c0aa25c0f3dc55b6965/
sou-2017_91_webb.pdf

10.  Lag (2009:724) om nationella minori teter och minori tets språk 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
2009724-om-nationella-minori teter-och_sfs-2009-724

11. Läs mer om samråd: Inspirationsskrift. Delaktighet och inflytande. 
http://www.minori tet.se/2603

http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-sou-201760
http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-sou-201760
http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-sou-201760
http://www.regeringen.se/4ac4f9/contentassets/e430f9cd44004739a6c145deb85db796/nasta-steg-del-2.-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik
http://www.regeringen.se/4ac4f9/contentassets/e430f9cd44004739a6c145deb85db796/nasta-steg-del-2.-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik
http://www.regeringen.se/4ac2cd/contentassets/1223a145243f4c0aa25c0f3dc55b6965/sou-2017_91_webb.pdf
http://www.regeringen.se/4ac2cd/contentassets/1223a145243f4c0aa25c0f3dc55b6965/sou-2017_91_webb.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
http://www.minoritet.se/2603
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språket eller språken. Kommunen ska också kunna erbjuda barn och 
äldreomsorg på dessa språk.12 

En kommun eller landsting/region kan ingå i flera förvaltnings 
områden. Kommunerna ansöker hos regeringskansliet om att få ingå 
i förvaltnings området och får statsbidrag som baseras på antalet 
invånare i kommunen. 

Det nuvarande systemet med förvaltnings områden infördes i och 
med att minori tets lagen13 trädde i kraft 1 januari 2010. Då var det 38 
kommuner och sju landsting som omfattades. Från och med 2018 är det 
81 kommuner och 15 landsting/regioner som ingår14. Antalet kommuner 
som ingår i något förvaltnings område ökar stadigt. Flest kommuner 
ingår i det finska förvaltnings området.15 Det finns inget förvaltnings
område i dagsläget för jiddisch och romani chib, men det finns förslag 
om en framtida översyn av möjligheten att inrätta förvaltnings område 
för dessa icketerritoriella språk.16

Revitalisering 
Att revitalisera är att ”ge nytt liv” och innebär i det här samman hanget 
att man stärker de hotade minori tets språken så att de kan be varas och 
utvecklas för framtiden. Ett språk är hotat när det förlorar talare och 
dess användnings områden i samhället krymper. 

Språkpaket som delas ut till nyblivna föräldrar är exempel på en 
in sats som syftar till att revitalisera språk, liksom att det ges moders
måls  undervisning i skolan även om språket inte talas i familjen. Det kan 
också handla om att engagera unga människor i minori tets frågor och 
att delta i samrådsgrupper. Revitalisering syftar till att få fler talare 
genom att använda olika metoder och hitta nya arenor för språket. 

12. Förvaltningsområden för minori tets språk (minori tet.se): http://www.minori tet.se/
forvaltningsomraden-for-minori tets sprak

13. Lag (2009:724) om nationella minori teter och minori tets språk 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
2009724-om-nationella-minori teter-och_sfs-2009-724

14. E-post från Katarina Popovic, Länsstyrelsen i Stockholm 2018-01-12 
15. Länsstyrelsen i Stockholm. Karta över nationella minori teter i Sverige: http://www.

lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minori teter/
PublishingImages/Pages/forvaltningsomraden/F%C3%B6rvaltningsomr%C3%A5den%20
2018.pdf. Se även: http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/
nationella-minori teter/Pages/default.aspx

16. SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag för en stärkt minori tets politik http://www.regeringen.
se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-
en-starkt-minori tets politik-sou-201760 

http://www.minoritet.se/forvaltningsomraden-for-minoritetssprak
http://www.minoritet.se/forvaltningsomraden-for-minoritetssprak
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/PublishingImages/Pages/forvaltningsomraden/F%C3%B6rvaltningsomr%C3%A5den%202018.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/PublishingImages/Pages/forvaltningsomraden/F%C3%B6rvaltningsomr%C3%A5den%202018.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/PublishingImages/Pages/forvaltningsomraden/F%C3%B6rvaltningsomr%C3%A5den%202018.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/PublishingImages/Pages/forvaltningsomraden/F%C3%B6rvaltningsomr%C3%A5den%202018.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/default.aspx
http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-sou-201760
http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-sou-201760
http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-sou-201760
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Institutet för språk och folkminnen arbetar mycket med revitalisering 
och ger bidrag till projekt.17 ♦

17. Om revitalisering på minori tet.se: http://minori tet.se/raddaspraken. Institutet för språk och 
folkminnen: http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minori tets sprak/bidrag-till-minori-
tets spraken.html 

http://minoritet.se/raddaspraken
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/bidrag-till-minoritetsspraken.html
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/bidrag-till-minoritetsspraken.html
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kapitel 2

Biblio teks lagen

Som vi nämnt ovan har vi en mängd olika lagar som vi baserar 
vår undersökning på. Vår primära utgångspunkt är biblio teks
lagen18 som infördes 2014 och i den framgår det tydligt vilka de 

prioriterade målgrupperna19 är, d.v.s.:
5 § Biblio teken i det allmänna biblio teks väsendet ska ägna särskild 

uppmärksamhet åt de nationella minori teterna och personer som har 
annat moders mål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur 
på

1.  de nationella minori tets språken,
2.  andra språk än de nationella minori tets språken och svenska, och
3.  lättläst svenska.

De finns med andra ord tre prioriterade målgrupper och därmed 
tre skilda uppdrag – tre grupper som alla ska ha sin plats i biblio-
tekens verk sam het. Här finns inget tolkningsutrymme om vilka dessa 
målgrupper är. 

Däremot finns det andra formuleringar som inte är lika precisa, eller 
som som Lisa Börjesson i en studie från 201120 graderar som oprecisa 
och är t.ex. formuleringar som ”... ägna särskild uppmärksamhet”, 
en skrivning som fanns redan i den tidigare biblio teks lagen från 

18. Biblio teks lag (SFS 2013:801) 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/biblio-
teks lag-2013801_sfs-2013-801

19. Detta kan jämföra med den tidigare biblio teks lagen från 1996 där formuleringen löd: ”8 
§ Folk- och skolbiblio teken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt 
invandrare och andra minori teter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än 
svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov” (SFS nr: 1996:1596).  
Biblio teks lag (1996:1596) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/biblio teks lag-19961596_sfs-1996-1596

20. Börjesson, Lisa (2011): Särskild uppmärksamhet åt invandrare och andra minori teter?: En 
fallstudie av relationen mellan styrdokument och biblio teks praktik i en lokal kontext 
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:420955/FULLTEXT01.pdf

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-19961596_sfs-1996-1596
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-19961596_sfs-1996-1596
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-19961596_sfs-1996-1596
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:420955/FULLTEXT01.pdf
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199621. I den tidigare biblio teks lagen fanns det ytterligare oprecisa 
formuleringar som ledde till oklarheter, något som påvisats av 
Börjesson. Börjesson under sökte relationen mellan styrdokument 
och den faktiska biblio teks praktiken och under sökningen visade t.ex. 
att den vaga formuleringen (som fanns i den då gällande biblio teks-
lagen från 1996) kring mål gruppen ”andra minori teter” öppnade upp 
för många olika tolkningar. Detta gjorde att den delen av paragrafen 
helt och hållet försvann både ur både praktiken och viljeyttringarna 
i form av styrande dokument i den kommun som studerades. 
Börjessons slutsats var att de användargrupper som hade en mer precis 
formulering i biblio teks lagen och andra styrande dokument gynnades 
i förhållande till de som hade mer oprecisa skrivningar. Börjesson 
menar att: ”... lagens intentioner kan gå förlorade då lagens vida 
formuleringar inte följs upp av lokala konkretiseringar” (2011, sid 41). 
Biblio teks lagen skriver inte heller fram vad det allmänna biblio teks-
väsendet förväntas utföra i förhållande till de nationella minori teterna, 
utan lag stiftarna pekar på grundkonventionerna och gällande lag-
stiftning på området där det framgår att de nationella minori teterna 
och de nationella minori tets språken har en särställning i Sverige. 22 ♦

21. Biblio teks lag (1996:1596) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/biblio teks lag-19961596_sfs-1996-1596

22. Se t.ex. ramkonventionen om skydd för nationella minori teter (SÖ 2000:2), dels enligt 
stadgan om landsdels- eller minori tets språk (SÖ 2000:3). språklagen (2009:600) och lagen 
(2009:724) om nationella minori teter och minori tets språk. Vikten av en väl utvecklad biblio-
teks verk sam het på nationella minori tets språk har ofta lyfts fram, bland annat i betänkandet 
Att återta mitt språk (SOU 2006:19). (prop. 2012/13:147 s.18)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-19961596_sfs-1996-1596
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-19961596_sfs-1996-1596


 
D

IA
R

IE
N

U
M

M
ER

: 6
.6

-2
01

8-
17

Biblioteken och de nationella minoritetsspråken En lägesbeskrivning
Uppdaterad: 22 februari 2018, 10:22 fm
Sidan 16 av 83

kapitel 3

Minori tets lagen  
och språklagen 

Förutom biblio teks lagen har vi flera andra viktiga lagar att förhålla 
oss till. Från och med 2010 gäller lagstiftningen om nationella 
minori teter och minori tets språk23, även benämnd som minoritets  

lagen, inkl. förordningen om nationella minori teter och minori tets språk24. 
Lagen hänvisar till språklagen25 som syftar bland annat till att värna 
svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige samt den enskildes 
tillgång till språk. Språklagen anger att svenska är huvudspråk 
i Sverige, att de nationella minori tets språken är finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib och samiska, och att det allmänna ska skydda 
och främja de nationella minori tets språken. 

Lagen om nationella minori teter och minori tets språk ger de fem 
nationella minori teterna ett grundskydd som bland annat innebär att 
de nationella minori tets språken ska främjas och skyddas samtidigt som 
kulturen ska utvecklas och bevaras26. De fem nationella minori teterna 
ska också ha inflytande i frågor som berör dem och det ska helst ske 
genom samråd, det gäller särskilt i sammanhang kring minori tets
politiska områden som rör användandet av ekonomiska resurser27.

23. Lag (2009:724) om nationella minori teter och minori tets språk 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
2009724-om-nationella-minori teter-och_sfs-2009-724

24. Förordning (2009:1299) om nationella minori teter och minori tets språk 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
forordning-20091299-om-nationella-minori teter_sfs-2009-1299

25. Språklag (2009:600) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
spraklag-2009600_sfs-2009-600

26. Lag (2009:724) om nationella minori teter och minori tets språk 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
2009724-om-nationella-minori teter-och_sfs-2009-724

27. Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm: Lagen om nationella minori teter och minori tets-
språk. Författningskommentarer 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/
Lagen_om_nationella_minori teter_kommentarer.pdf 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20091299-om-nationella-minoriteter_sfs-2009-1299
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20091299-om-nationella-minoriteter_sfs-2009-1299
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-2009-600
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-2009-600
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/Lagen_om_nationella_minoriteter_kommentarer.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/Lagen_om_nationella_minoriteter_kommentarer.pdf
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Grundskyddet
Alla fem nationella minori teter omfattas av grundskyddet, vilket 
innebär att:

• förvaltningsmyndig heter vid behov ska informera de nationella 
minori teterna på lämpligt sätt om deras rättigheter.

• det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de 
nationella minori teternas möjligheter att behålla och utveckla sin 
kultur i Sverige.

• barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 
minori tets språket ska främjas särskilt.

• förvaltningsmyndig heter ska ge de nationella minori teterna möjlighet 
till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt 
samråda med representanter i sådana frågor.

Inom förvaltningsområden har man som minori tet särskilda rättigheter 
att kommunicera på finska, samiska eller meänkieli. Lagen om 
nationella minori teter och minori tets språk ger också det allmänna 
ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minori tets
språken.

Särskilda rättigheter
Utöver grundskyddet finns särskilda rättigheter som gäller 
i förvaltningsområdena. I kommuner som ingår i förvaltningsområdet 
ska de nationella minori teterna kunna använda sitt språk i kontakt 
med myndig heter, både muntligen och skriftligen. Förvaltningsmyndig
heter måste se till att det finns personal som behärskar språket eller 
språken. Kommunen ska också kunna erbjuda barn och äldreomsorg 
på minori tets språken. De särskilda rättigheterna för finsk, samisk och 
meänkielitalande inom respektive förvaltningsområde innebär att:

• enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga 
kontakter med förvaltningsmyndig heter där ärendet helt eller delvis 
sammanfaller med minori tets språkens förvaltningsområde.

• förvaltningsmyndig heter är skyldiga att ge muntligt svar på samma 
språk samt att på begäran ge en skriftlig översättning av beslut och 
motivering. Myndig heterna kan bestämma särskild tid och plats där 
servicen ges på minori tets språk.

• förvaltningsmyndig heter ska verka för att det finns tillgång till 
personal med kunskaper i minori tets språken.
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Samordning och uppföljning
Samordning och uppföljning av och stöd för de nationella minori teterna 
och minori tets språken är fördelat på flera myndig heter. Länsstyrelsen 
i Stockholms län och Sametinget har ansvar för Sveriges minori tets-
politik och för att följa upp lagen om nationella minori teter och minori-
tets språk. Sametinget ansvarar för webbplatsen minori tet.se vars syfte 
är kunskapsspridning om urfolket samerna och de nationella minori-
teterna. Se vidare i bilaga 1 för övriga myndig heter. ♦

http://minoritet.se/
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kapitel 4

Nationella minori teter  
och urfolket samer

VEM TILLHÖR EN MINORI TET?

Den så kallade självidentifikationsprincipen innebär att varje 
individ själv avgör om den tillhör någon eller några av de 
nationella minori teterna. I Sverige finns uppskattningsvis 

20 000–25 000 judar, 20 000–35 000 samer, 50 000 tornedalingar, 50 000–
100 000 romer och 450 000–600 000 sverigefinnar. Någon exakt statistik 
finns inte eftersom registrering med etnisk tillhörighet som grund inte 
är tillåten i Sverige.28 

MINORI TETS POLITIK 

Syftet med minori tets politik och lagstiftningen är bl.a. att skydda de 
nationella minori teterna från diskriminering, säkerställa yttrande
frihet, religionsfrihet och rätten till sitt minori tets språk privat och 
offentligt, både muntligt och skriftligt. Minori tets politiken är också ett 
erkännande av minori teterna och språken som en del av svensk kultur. 

Som vi nämnde tidigare har tre statliga utredningar som rör minori-
tets politik presenterats under 2017. 

I den första utredningen (SOU 2017:60) framgår det att sedan 2010 
har politik området tagit två steg framåt, det har blivit fler för valt
nings områden och det har inrättats två samiska språkcentrum. Sam
tidigt menar utredningen att andra delar har misslyckats, t.ex. har 
grundskyddet inte fungerat och majoritetssamhällets kunskaper om de 
nationella minori teterna är bristfälliga. Utredningen menar att minori

28. Länsstyrelsen i Stockholm. Karta över nationella minori teter i Sverige  
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/
nationella-minori teter/PublishingImages/Pages/forvaltningsomraden/
F%C3%B6rvaltningsomr%C3%A5den%202018.pdf.  
Se även:  
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minori-
teter/Pages/default.aspx

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/PublishingImages/Pages/forvaltningsomraden/F%C3%B6rvaltningsomr%C3%A5den%202018.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/PublishingImages/Pages/forvaltningsomraden/F%C3%B6rvaltningsomr%C3%A5den%202018.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/PublishingImages/Pages/forvaltningsomraden/F%C3%B6rvaltningsomr%C3%A5den%202018.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/default.aspx
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tets politiken behöver integreras bättre inom andra politikområden 
samt att minori tets politiken behöver inriktas i större utsträckning på 
överföringen av språk och kultur mellan generationerna. 

Av minori tets politikens tre delmål bör språk och kulturell identi
tet ges en särskild tyngd. I synnerhet bör frågor som rör språk
revitaliseringen och ungdomars delaktighet prioriteras. 

Baserat på bedömningen ”... det är viktigt att ett nationellt minori tets
perspektiv genomsyrar de stödsystem som finns för kulturlivet ...” nämns 
särskilt KB i avsnittet 11.4.4 Vikten av förebilder och synlighet inom 
kulturen. Där framgår det att: ”Kungliga Biblio teket bör inom ramen för 
sitt uppdrag angående en nationell biblio teks strategi ge de nationella 
minori tets språken en uttalad plats i biblio tekets verk sam het.” (SOU 
2017:60, sid 245)29

I den andra utredningen (SOU 2017:88) behandlas bl.a. finlands
svenskarnas ställning som minori tets grupp i Sverige samt utökade 
åtagande enligt språkstadgan. I denna del av utredningen tas även det 
immateriella kulturarvet upp, där utredningen lyfter att det har getts 
ett betydligt större uppdrag till berörda myndig heter att samla in och 
tillgängliggöra dialekter och folkminnen etc. (immateriella kulturarvet) 
på de samiska språken jämfört med de andra minori tets språken. 
Utredningens förslag är att de ges motsvarande uppdrag för de andra 
fyra minori tets språken. Arkiven bör även bedriva utåtriktat arbete 
utan forskningsavsikter. Detta är på sikt en viktig del för språkens 
fortsatta utveckling, utan arkivmaterial försvåras revitaliseringen. 
Utredningen tar också upp behovet av metodstöd för att samla data om 
de nationella minori teterna på lokal nivå, t.ex. frivilliga verktyg för att 
utvärdera kvalitet på service på minori tets språken.30 

I den tredje utredningen (SOU 2017:91) föreslås nationellt minoritets
språk som ett nytt ämne i skolan samt att det ska anges som ämne 
i skol lagen. Utredningen menar att det finns behov av att särskilja 
dessa från moders måls undervisning då de har olika syften. Ämnet 
nationellt minori tets språk ska fungera som ett revitaliserande stöd för 
språken, utöver målen att utveckla kunskaper i och om språken och om 
minori teternas kulturer. Utredningen beräknar att det idag finns drygt 
12 000 elever som har rätt till moders måls undervisning i något av de 

29. SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag för en stärkt minori tets politik http://www.regeringen.
se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-
en-starkt-minori tets politik-sou-201760

30. SOU 2017:88 Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minori tets politik 
http://www.regeringen.se/4ac4f9/contentassets/e430f9cd44004739a6c145deb85db796/
nasta-steg-del-2.-forslag-for-en-starkt-minori tets politik 

http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-sou-201760
http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-sou-201760
http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-sou-201760
http://www.regeringen.se/4ac4f9/contentassets/e430f9cd44004739a6c145deb85db796/nasta-steg-del-2.-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik
http://www.regeringen.se/4ac4f9/contentassets/e430f9cd44004739a6c145deb85db796/nasta-steg-del-2.-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik
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nationella minori tets språken och det kan därmed också antas att de 
därigenom har behov av medier på de språken. Utredningen talar också 
om bristande tillgång till litteratur på de nationella minori tets språken 
i skolan för barn och unga och tar upp frågan om önskemål av utvecklad 
biblio teks verk sam het i skolan:  ”Detta önskemål, förutom att det är ett 
krav för skolors verk sam het, är också helt i linje med senare tids forskning 
om vikten av tillgång till böcker för barn, då tillgången öppnar vägar till 
en högre nivå av litteracitet och därmed bättre måluppfyllelse. Detta 
har speciellt påpekats vara av vikt för flerspråkiga barn, men har allmän 
giltighet.” (SOU 2017:91, sid 220)31 

Under 20172018 pågår ytterligare en utredning som handlar om att 
ge förslag på hur ett nationellt center för romska frågor kan inrättas. 
I det ingår även att föreslå hur centret kan bidra till främjande av romsk 
kultur och språk. 32 Här kan det antas att biblio teken kommer att lyftas 
fram som viktiga plattformar för främjande och synliggörande verk
sam heter.

URFOLKET SAMER OCH URFOLKSPOLITIK 

Förutom tidigare beskrivna lagar finns det flera andra förordningar 
och offentliga utredningar som är viktiga att förhålla sig till i samman-
hanget. Det är främst de lagar, dokument och skrivningar som rör 
nationella minori teter och urfolket samer. Det finns å ena sidan politik 
och lagar som rör nationella minori teter, å andra sidan urfolket 
samer. I de tre offentliga utredningar om minori tets politik som 
presenterats under 2017 framgår det att urfolkspolitik och minori tets
politik bör hållas isär33. För biblio tekens framtida arbete är det dock 
inte nödvändigt att fördjupa detta ytterligare, men för biblio tekens 
del handlar det om att hantera två olika parallella spår; å ena sidan 

31. SOU 2017:91 Nationella minori tets språk i skolan – förbättrade förutsättningar till 
undervisning och revitalisering 
http://www.regeringen.se/4ac2cd/contentassets/1223a145243f4c0aa25c0f3dc55b6965/
sou-2017_91_webb.pdf

32. Kulturdepartementet: Uppdragsbeskrivning för utredning om inrättande av ett nationellt 
center för romska frågor http://www.regeringen.se/49d107/contentassets/6237209af6a44
d31a60f350941ae0363/bilaga-uppdragsbeskrivning-for-utredning-om-inrattande-av-ett-
nationellt-center-for-romska-fragor 

33. I utredningen SOU 2017:88 framhållit att Språkstadgan och ramkonventionen å ena 
sidan och ILO:s konvention 169 å andra sidan handlar om helt olika företeelser. Bärande 
argumentet tycks vara att begreppet urfolk inte har några rättsverkningar i likhet med 
minori tets politikens som grundas på språkstadgan och ramkonventionen och att dessa 
skiljer sig helt från ILO 169 i fråga om det som regleras.  
SOU 2017:88 Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minori tets politik 
http://www.regeringen.se/4ac4f9/contentassets/e430f9cd44004739a6c145deb85db796/
nasta-steg-del-2.-forslag-for-en-starkt-minori tets politik 

http://www.regeringen.se/4ac2cd/contentassets/1223a145243f4c0aa25c0f3dc55b6965/sou-2017_91_webb.pdf
http://www.regeringen.se/4ac2cd/contentassets/1223a145243f4c0aa25c0f3dc55b6965/sou-2017_91_webb.pdf
http://www.regeringen.se/49d107/contentassets/6237209af6a44d31a60f350941ae0363/bilaga-uppdragsbeskrivning-for-utredning-om-inrattande-av-ett-nationellt-center-for-romska-fragor
http://www.regeringen.se/49d107/contentassets/6237209af6a44d31a60f350941ae0363/bilaga-uppdragsbeskrivning-for-utredning-om-inrattande-av-ett-nationellt-center-for-romska-fragor
http://www.regeringen.se/49d107/contentassets/6237209af6a44d31a60f350941ae0363/bilaga-uppdragsbeskrivning-for-utredning-om-inrattande-av-ett-nationellt-center-for-romska-fragor
http://www.regeringen.se/4ac4f9/contentassets/e430f9cd44004739a6c145deb85db796/nasta-steg-del-2.-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik
http://www.regeringen.se/4ac4f9/contentassets/e430f9cd44004739a6c145deb85db796/nasta-steg-del-2.-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik
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nationella minori teter och tillhörande frågor, å andra sidan urfolket och 
dess specifika frågeställningar. 

Av Sveriges fem erkända nationella minori teter är samerna ett erkänt 
urfolk. I en offentlig utredning från 1975 framgår det att samerna är 
ett särskilt folk med sitt speciella levnadssätt, med ett eget arbets och 
näringsliv, en egen kultur, eget språk och egna bosättningsområden34. 
1977 ställde sig regeringen bakom kulturutskottets betänkande där 
det framgår att: ”Samer är en etnisk minori tet i Sverige, som i egenskap 
av ursprunglig befolkning i sitt eget land intar en särställning” (KrU 
1976/77:43)35. 

Det var först 1989 som den folkrättsliga konventionen, ILO 16936, om 
ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder togs fram. Kon
ven tionen ILO 169 liknar den allmänna förklaringen om mänskliga 
rättig heter och föreskriver självidentifikationsprincipen (varje individ 
bestämmer själv tillhörighet). Till skillnad från Danmark och Norge har 
Sverige dock inte ratificerat ILO 169.37

Enligt regeringen härstammar ett urfolk: ”... från folkgrupper som 
bodde i landet eller i ett geografiskt område, som landet tillhör, vid 
tiden för erövring eller kolonisation eller fastställande av nuvarande 
statsgränser och vilka har behållit en del eller alla sina egna sociala, 
ekonomiska, kulturella och politiska institutioner.”38. 

Ett urfolk39 har en särställning och dessutom ett förstärkt skydd 
jäm fört med övriga nationella minori teters rättigheter. Det handlar 
om rätten till mark, vatten, jakt och fiske och är folkrättsliga frågor40. 
Grundläggande i deklarationen är rätten till självbestämmande. 
Folk rättsligt går regelverket för urfolk dessutom längre än för övriga 
minori tets grupper i ett land. 

34. SOU 1975:99 Samerna i Sverige, stöd åt språk och kultur 
http://weburn.kb.se/metadata/056/SOU_7258056.htm

35. Kulturutskottet KrU 1976/77:43 
http://data.riksdagen.se/fil/6eed102f-61b9-48e0-9e97-4f4e7561b5f8

36. The ILO’s Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169): http://www.ilo.org/
dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169 

37. Ibid.
38. Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter. http://www.manskligarattigheter.se/sv/

de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/urfolkens-rattigheter
39. Det finns flera olika definitioner av urfolk, se IFLA om urfolk.
40. Samer har status som urfolk även i Norge och Finland. Övriga nationella minori teter i Norge 

är judar, kväner (”norskfinner”), romer och skogsfinnar. Finlands övriga nationella minori-
teter är romer, judar, tatarer (ett mongolfolk från Ryssland) och s.k. gammalryssar. Danmark 
har en tyskspråkig minori tet i Sönderjylland. Källa: http://eplads.norden.org/nordenssprak/
kap4/4c.asp  
Om urfolket samer: http://samer.se/

http://weburn.kb.se/metadata/056/SOU_7258056.htm
http://data.riksdagen.se/fil/6eed102f-61b9-48e0-9e97-4f4e7561b5f8
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/urfolkens-rattigheter
http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/urfolkens-rattigheter
http://eplads.norden.org/nordenssprak/kap4/4c.asp
http://eplads.norden.org/nordenssprak/kap4/4c.asp
http://samer.se/
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Att samerna är ett urfolk gör inte att det finns större eller andra 
rättig heter jämfört med de andra nationella minori teterna inom politik- 
och rättsområdet, däremot finns andra aspekter kopplat till urfolks
begreppet. Biblio tekens roll handlar till stor del om språk och kultur 
och det är därför i vårt sammanhang viktigt att skapa förståelse för att 
samerna är ett urfolk och att det finns andra infallsvinklar jämfört med 
nationella minori teternas.

I dag saknar Sverige urfolksaspekten inom utbildning och forskning 
och området biblio tek och informationsvetenskap. I andra länder som 
t.ex. USA, Canada, Australien, Nya Zeeland finns det både utbildning, 
forskning och särskilda biblio teks tjänster som är riktar sig mot ur-
folken41. Library of Congress har särskilt utbildade biblio tekarier som 
arbetar med en juridisk portal42 som samlat allt som beskriver de olika 
urfolken. Inter nationellt sett är det en mycket större fråga än vad det 
är i Skandinavien. Inom IFLA har det t.ex. sedan länge funnits en stark 
vilja att inkludera ˮindigenous knowledge” i området biblio tek- och 
informationsvetenskap som en viktig grundstomme43. ♦

41. På Nya Zealand har t.ex. Te Ropu Whakahau funnits sedan 1992 som nationellt organ för att 
stödja Māori som arbetar på biblio tek och inom kultur och information. Te Rōpū Whakahau 
uppstod ur ett behov av att tydligare kunna påverka policys etc för behandlingen av Māori:s 
eget material i biblio tek och arkiv.(Te Rōpū Whakahau Incorporated: https://trw.org.nz/
about-us/) På liknande sätt finns det både i USA och Kanada biblio tekarier från respektive 
folk, eller biblio tekarier som endast arbetar med samlingar och tjänster till urfolken, det 
finns utbildning och forskning.

42. Library of Congress: Indigenous Law Portal: United States 
http://www.loc.gov/law/help/indigenous-law-guide/americas/north-america/united-
states/index.php

43. Kabatangare Tumuhairwe, Goretti (2013): ”Analysis of Library and Information Science/
Studies (LIS) Education. Today: The Inclusion of Indigenous Knowledge and Multicultural 
Issues in LIS Curriculum”, The Library, Makerere University, Kampala, Uganda. IFLA WLIC 
2013, Singapore 
http://library.ifla.org/276/1/125-tumhuwaire-en.pdf

https://trw.org.nz/about-us/
https://trw.org.nz/about-us/
http://www.loc.gov/law/help/indigenous-law-guide/americas/north-america/united-states/index.php
http://www.loc.gov/law/help/indigenous-law-guide/americas/north-america/united-states/index.php
http://library.ifla.org/276/1/125-tumhuwaire-en.pdf
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kapitel 5

Syns nationella minoritetsspråk 
i biblioteksplaner?

KB har i biblio teks lagen ett uppföljningsuppdrag. Där framgår 
det enligt 18§ att: �Den myndig het som regeringen bestämmer 
ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det 

allmänna biblio teks väsendet”44. Myndig heten, d.v.s. KB, ska tillsammans 
med de regionala biblio teks verk sam heterna och kommunerna följa upp 
hur de biblio teks  planer som antagits har utformats och hur de används.

 Inom detta uppdrag har vi påbörjat en pilotunder sökning45 kring 
hur nationella minori teter återfinns i de kommunala och regionala 
biblio teks planer som beslutats efter 2014. Biblio teks planernas struktur 
under söks med hjälp av en modell där fyra parametrar bedöms:

• Koppling till styrande lagar

• Verk sam hetens inriktning, inklusive omnämnande av barn

• Rubriksättning

• Angivelse om kommunen regionen är ett förvaltningsområde

I pilotundersökningen har hittills 47 stycken planer bedömts, 39 
kommunala och 8 regionala.46 En preliminär slutsats är att det behövs 
bättre kunskap om lagstiftningen vid sidan av biblio teks lagen, endast 
tre planer nämner både lagen om nationella minori teter och språklagen 
jämte biblio teks lagen. Fem planer nämner biblio teks lagen och den ena 
eller den andra lagen. 12 planer har ingen koppling alls till rådande 
lagstiftning. Resultaten visar att det även behövs bättre kunskap om 
grundskyddet och minori tets politiken hos kommuner och regioner. 
Utan dessa kunskaper blir det svårt att planera verk sam heter och 
aktiviteter, då biblio teks lagen och förarbetena inte är utförliga på den 

44. Biblio teks lag (SFS 2013:801) http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/
svensk-forfattningssamling/biblio teks lag-2013801_sfs-2013-801

45. Pilotundersökningen är en del av den pågående uppföljningen av biblio teks planerna.
46. Av cirka 200.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
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punkten, utan hänvisar just till språklagen och lagen om nationella 
minori teter. 

18 stycken planer saknar helt mål för nationella minori teter, 13 
planer har kortfattade och ospecificerade mål utan koppling till annan 
text. Tillsammans har närmare 40 procent av de lästa planerna inte 
tillräckliga målbeskrivningar. 14 planer har en adekvat rubriksättning 
och ytterligare sju av de lästa biblio teks planerna har nationella 
minori teter som rubrik för beskrivning av verk sam heten. De övriga 21 
planerna har antingen en inadekvat rubrik eller ingen rubrik alls.

Vad pilotstudien också pekar på är att det finns stor 
förbättringspotential vad gäller t.ex. barnperspektivet i förhållande 
till nationella minori teter då endast 17 planer av 47 nämner särskilt 
barn och nationella minori teter. Medvetenheten om att kommunen 
och/eller regionen är ett förvaltnings område bör öka. Det som också 
framkommit i pilotstudien är att av 26 stycken planer är det endast 
skrivningar om detta i 14 av dessa. Sammanfattningsvis framgår det att 
det finns stor förbättringspotential när det gäller biblio teks  planernas 
strukturella element kopplat till nationella minori teter och nationella 
minori tets språk. ♦
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kapitel 6

Syns nationella minoritetsspråk 
i regionala kulturplaner?

Varje landsting, och de kommuner som inte ingår i ett landsting, 
ska enligt biblio teks lagen bedriva regional biblio teks verk sam-
het i syfte att: ”...främja samarbete, verk sam hets utveckling 

och kvalitet när det gäller de folk biblio tek som är verksamma i länet” 
47. Den regionala biblio teks verk sam heten ingår i kultursam verkans
modellen som omfattar alla regioner/län i landet, förutom Stockholms 
län. Fördelningen av statliga medel till den regionala kulturverk
sam heten, där den regionala biblio teks verk sam heten ingår, sker via 
Kulturrådet och fördelningen baseras på regionernas kulturplaner.48 KB 
är en av myndig heterna som deltar i Samverkansrådet som samordnas 
av Kulturrådet. KB medverkar därigenom i bedömningar av regionala 
kulturplaner inom kultursam verkans modellen.

Vid en genomgång av alla aktuella kulturplaner inom kultur-
sam verkans modellen framgår att det ser väldigt olika ut vad 
gäller arbetet med och för nationella minori teter inklusive minori-
tets språk i olika delar av landet. Detsamma framgår även vid en 
genomgång av länens och regionernas webbsidor. Under Kulturrådets 
kultursamverkanskonferens49 2017 lyfte KB frågan med alla regioner 
om hur regionernas arbete ser ut när det gäller nationella minori teter 
och urfolket samer, dels generellt i hela regionen, dels specifikt inom 
biblio teks verk sam heten. Även här framgick det att man har kommit 
olika långt och ser väldigt olika ut beroende på vilken region eller vilket 
län som svarade.

47. Biblio teks lag (SFS 2013:801) http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/
svensk-forfattningssamling/biblio teks lag-2013801_sfs-2013-801

48. Kulturrådet: Kultursam verkans modellen och kulturplaner 
http://www.kulturradet.se/sv/verk sam het/Modell-for-kultursamverkan/

49. Kulturrådet anordnar årligen en konferens för alla regioner som ingår i kultursam verkans-
modellen. Med på konferensen finns även representanter från de myndig heter som sitter 
i Samverkansrådet. Läs mer om Samverkansrådet på Kulturrådets webb. http://www.
kulturradet.se/verk sam het/Modell-for-kultursamverkan/

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Modell-for-kultursamverkan/
http://www.kulturradet.se/verksamhet/Modell-for-kultursamverkan/
http://www.kulturradet.se/verksamhet/Modell-for-kultursamverkan/
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I flera av planerna nämns inte nationella minori teter varken 
i planerna i stort eller specifikt i biblio teks avsnitten. I en del planer 
slås de nationella minori teterna och nationella minori tets språken 
ihop med språklig mångfald och arbete med nyanlända eller så ställs 
de olika mål grupperna mot varandra, som t.ex. i en kulturplan där det 
står att det inte har noterats nationella minori teter i någon omfattning 
i regionen och att fokus ligger på nyanlända.

I många planer är det oklart vad regionerna vill åstadkomma inom 
området. Det står nästan aldrig hur arbetet ska gå till eller vilka målen 
är. I de planer där nationella minori teter och minori tets språk omnämns 
saknas oftast specifika skrivningar om urfolket samer, det är endast 
i enstaka kulturplaner som urfolket samer får ett eget utrymme. 

Det finns dock ett fåtal kulturplaner som utmärker sig och där 
det tydligt framgår att arbetet för och med nationella minori teter 
genomsyrar en hel region inom alla områden inklusive biblio teks
området. I en region har man t.ex. nationella minori teter som ett 
fokus område ur ett brett perspektiv och i några planer framgår det att 
samråd med de olika nationella minori teterna har föregått utformandet 
av kulturplanerna. 

Som det framgår i handboken som Länsstyrelsen i Stockholm 
har tagit fram är det mycket viktigt att de nationella minori teterna 
är delaktiga och har ett reellt inflytande i arbetet med att ta fram 
kulturplaner50. Är regionen/kommunen dessutom ett förvaltnings 
område ska de enligt 5§ i lagen om nationella minori teter och minori
tets språk (2009:724): ”[...] ge de nationella minori teterna möjlighet till 
inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med 
representanter för minori teterna i sådana frågor.” Detsamma gäller även 
för framtagandet av länets eller regionens kulturplan enligt Förordning 
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverk
sam het, 7§: ”Landstinget ansvarar för att den regionala kulturplanen 
utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets 
professionella kulturliv och det civila samhället.”51 ♦

50. Länsstyrelsen i Stockholms län (2013): Nationella minori teters rättigheter. En handbok för 
kommuner, landsting och regioner 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-
samhalle/nationella-minori teter/Handbok%20reviderad%202013.pdf

51. Kulturdepartementet, Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till 
regional kulturverk sam het 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
forordning-20102012-om-fordelning-av-vissa_sfs-2010-2012

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Handbok%20reviderad%202013.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Handbok%20reviderad%202013.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20102012-om-fordelning-av-vissa_sfs-2010-2012
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20102012-om-fordelning-av-vissa_sfs-2010-2012
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kapitel 7

Hur syns nationella  
minoritetsspråk i praktiken?

För att få en aktuell bild av biblio tekens verk sam heter för och 
med nationella minori teter och minori tets språk skickades en 
kvalitativ enkät ut under perioden oktobernovember 2017 via 

Kvalitetsdialog52 där alla regionala biblio teks verk sam heter finns 
representerade inklusive ett antal folk biblio tek. Svarsfrekvensen var 17 
av 21 deltagande regioner och från några kom svar både från regionen 
och kommuner. Följande frågor ställdes:

• Beskriv aktiviteter eller verk sam het (regionalt och/eller kommunalt) 
för personer som använder nationella minori tets språk.

• Beskriv aktiviteter eller verk sam het (regionalt och/eller kommunalt) 
som belyser och synliggör nationella minori tets språk och som är 
riktade till alla.

• Beskriv samarbeten med andra kommunala/regionala verk sam heter, 
utbildningar/lärosäten, föreningar eller organisationer avseende 
nationella minori tets språk.

• Vilka hinder och utmaningar finns det för att tillhandahålla medier 
och aktiviteter på nationella minori tets språk?

• Är det ytterligare något du vill lägga till eller lyfta fram när det gäller 
nationella minori tets språk?

Som vi tidigare nämnt har vi även genomfört möten, samtal och 
intervjuer med biblio teks personal och talare av minori tets språken. 
Dessa underlag redovisas inte separat utan refereras till löpande 
i texten. 

52. Kungliga biblio teket, Kvalitetsdialog  
http://biblio teks statistik.blogg.kb.se/kvalitetsdialog/

http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/kvalitetsdialog/
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BIBLIO TEKENS AKTIVITETER OCH VERK SAM HETER
Drygt hälften av svaren indikerar att man inte har någon verk sam
het eller har det i väldigt liten utsträckning. Några nämner att man 
tillhandahåller ett mindre bestånd av medier i särskild hylla eller 
avdelning eller genom att beställa från andra biblio tek vid efterfrågan.

Bland de som svarar att man har verk sam het, finns flera exempel på 
olika typer av aktiviteter och verk sam heter. Några nämner också om 
kommunen/regionen ingår i ett förvaltnings område: 

• Författarbesök, föreläsningar, konserter, teater, utställningar.

• ”Minneslådor” på olika minori tets språk, språkpaket som används i alla 
kommuner till familjer med finska som ”andra modersmål”, språkpaket 
som delas ut till finsktalande småbarnsfamiljer, sydsamiskt bokpaket 
för barn för spridning till alla folk biblio tek i länet, samiska språkpaket 
som sprids via BVC, språkpaket på meänkieli på gång för spridning via 
BVC, erbjuda barnets första gåvobok på olika språk i samarbete med 
BVC.

• Penpalkompatibla böcker med parallelltext, webbbok på flera 
språk53.

• Sagostunder, dikttävling på meänkieli för barn och unga, 
skrivfrämjande verk sam het för barn, familjeföreställningar.

• Högläsning på äldreboende, bokcirklar, mötesplats för finsktalande, 
bokprat för vuxna

• Aktiviteter i samband med Staare 2018 (100årsjubileet av första 
landsmötet på svensk sida av Sápmi), aktiviteter i samband med 
Finlands 100årsjubileum som självständig nation.

• Samarbete med samordnare för sydsamiska kring media, 
utställningar, föreläsningar, andra arrangemang. 

• Större region- eller kommunövergripande projekt riktat mot barn 
med finansiering från Kulturrådet och externa aktörer. 

HUR BIBLIO TEKEN SYNLIGGÖR NATIONELLA MINORI TETS SPRÅK
Knappt hälften svarar att man inte har någon verk sam het eller möjligen 
uppmärksammar nationaldagar, bemärkelsedagar med till exempel 
skyltning och bokutställningar och liknande. Någon nämner att biblio
teket erbjuder facklitteratur om nationella minori teter. 

53. Mer information om Penpal eller den talande pennan:  
https://www.minabiblio tek.se/sv/article/penpal-den-talande-pennan.  
Exempel på webb-bok är Noras pulka:  
https://www.polarbibblo.se/lasa/nora/index.php 

https://www.minabibliotek.se/sv/article/penpal-den-talande-pennan
https://www.polarbibblo.se/lasa/nora/index.php
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Bland de som svarar att man har verk sam het nämner ett fåtal 
om kommunen/regionen ingår i förvaltnings område. Exempel på 
aktiviteter:

• Regionsövergripande aktivitet då man läser med ett minori tets-
språkstema och har författarbesök och musikkonsert. 

• Årlig temavecka om de fem språken, kulturerna och rättigheterna 
då det arrangeras författarbesök, sagostunder, bokutställningar, 
filmvisningar, tipsrundor, utställningar av konst och hantverk, 
pysselstunder för barn, information till skolklasser.

• Månadens språk då det skyltas med böcker och presenteras fakta om 
språken. 

• Kickoff av språkpaket med föreläsare om minori tets språk (målgrupp 
BVC, samordnare, biblio teks personal).

• Föreläsningar och utställningar om nationella minori teter och deras 
situation i samhället, till exempel utställning om kränkande yttringar 
om samer.

• Information på finska på biblio tekets webbsidor.

• Faktablad om respektive nationell minori tet. 

• Kulturarrangemang i samarbete med kulturcentra, föreningar, 
muséer eller samordnare som till exempel teater, afterwork, 
språkträffar, utställningar, författarbesök, föreläsningar.

• Bokpåsar på samiska och finska till förskolor.

• Temaväskor som stöd för pratstunder med barngrupper.

• Gåvoböcker som delas ut till alla barn upp till sex år i regionen via 
BVC.

• Inköp av mindre bestånd av samtliga minori tets språk (4 böcker per 
språk) till alla folk biblio tek i regionen för att minori tets språken ska 
finnas representerade och synliggöras på alla biblio tek, samt som 
en start i ett fortsatt arbete för att stärka biblio tekens arbete med 
minori tets språk.

• Meänkielibibliografi med annotationer som finns sökbar i Libris. 

• Ett öppet seminarium: ”Urfolket samerna – språk och litteratur.” 
arrangerades i Umeå i samband med Littfest 2017 i samverkan mellan 
de fyra norrlandslänen och deras regionala biblio teks verk sam het.

• ”Finsk film på lördagarna är mycket populär. Fika och samtal ingår ofta, 
även svenskar deltar eftersom filmerna är textade på svenska. Jag brukar 
göra ett bokbord som relaterar till filmen, finska och svenska böcker 
(men de brukar aldrig bli utlånade ;).” 
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SAMARBETEN MED ANDRA AKTÖRER
Knappt hälften svarar att man inte har samarbeten. Några av dessa svar 
anger punktinsatser som kompetensutvecklingsdag via regionen. 

Bland de som svarar att man har samarbeten nämner flera minori
tets samordnaren i kommunen samt mediesamarbeten mellan 
kommuner, men även följande aktörer: 

• Regional biblio teks konsulent. 

• Samisk samordnare kring samiska språket och medieutbudet.

• Föreningar för samiska, finska, meänkieli och romani.

• Studieförbund, föreningen Norden, Kulturskolan, BVC, lokala 
organisationer, författare, IB, KB. 

• Samrådsmöten i kommunen.

• Studie och kompetensutvecklingsdagar inom regionen. 

• Kommunala förvaltningar. 

• Länsstyrelsens minori tets samordnare.

• Samarbete över länsgränser kring Bok o biblio tek.

• Gaaltije (sydsamiskt kulturcentrum).

• Samernas biblio tek. 

• Norska distributörer av samisk litteratur.

• Ájtte – svenskt fjäll och samemuseum. 

• Resurscentrum för litteratur.

• Samiskt språkcentrum. 

• Kompetenscentrum för flerspråkighet.

• ”Kommunerna samarbetar också med varandra kring medier och 
program. Vid samarbete kring program finns det till exempel en 
möjlighet för kommunerna att kunna få ner priser för föreläsare.” 

• Regionala musik, teater och museiverk sam heter.

VILKA HINDER OCH UTMANINGAR SER BIBLIO TEKEN?

Drygt hälften svarar att utbudet av medier är litet för alla språken 
förutom finska. Utgivningen på minori tets språken är liten åtminstone 
i Sverige. Inköpsvägarna är begränsade på grund av kommunala 
upphandlingsregler. Flera nämner att efterfrågan saknas, målgruppen 
är liten eller obefintlig, och/eller att inga representanter för minori
tets språken finns i kommunen eller att det saknas lokala intresse
föreningar. 
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Andra hinder och utmaningar som framkommer i svaren är: 

• Svårt att ta reda på vilka språk folk talar, ”Det är inte alltid man kan 
fråga eller vill fråga”. ”Vissa språk är historiskt skambelagda att tala. 
Man vill inte kännas vid sitt modersmål.”

• Ekonomiska prioriteringar, ”Det är en utmaning att i en tid av hårda 
ekonomiska prioriteringar avsätta pengar till litteratur på språk som 
inte är så efterfrågade, vilket de nationella minori tets språken inte 
är i dagsläget hos oss. Vi upplever att det bara är finska och samiska 
som finns representerat bland befolkningen i vår kommun. Dock köper 
vi varje år in litteratur på alla dessa språk ändå, då det fyller fler 
funktioner, t.ex. att synliggöra och möjliggöra kunskapsinhämtning. En 
förutsättning för att språken ska börja talas mer och efterfrågas mer är 
ju att litteraturen finns på biblio teket.”

• ”Svårt med marknadsföring om det inte finns föreningar, intressegrupper 
eller bostadsområden i kommunen som kan vara kontaktpunkter.”

• ”Mycket av fokus ligger nu på nyanländas språk där vi har en del 
aktiviteter, framför allt på arabiska. Nationella minori tets språk kommer 
därför tyvärr i andra hand.” 

• Krävs prioriteringar, utökade resurser för att även arbeta 
skrivfrämjande.

• Bristande språk kompetens hos personalen vilket försvårar inköp.

• Efterlyser eböcker på minori tets språk.

• Tidsödande process att få tag i litteratur.

• ”Svårigheter att köpa in böcker för att vi inte har inköpsvägarna.”

• Svårt att ha ett tillräckligt stort bokbestånd.

• Hitta aktörer som kan utföra aktiviteter på de nationella minori tets-
språken. 

• ”Svårt att nå ut till de invånare som talar ett minori tets språk för att 
kunna föra en dialog om deras behov och intressen. I vissa fall svårt att 
få publik till programmen.”

• Hitta tvåspråkiga program.

• ”Kunskapsbrist hos biblio teks medarbetare om uppdraget, hur det ska 
tolkas och hur en ska arbeta med det samt kunskapsbrist generellt och 
om de nationella minori teterna och deras språk och situation.”

• ”Läsning och skrivande på nationella minori tets språk [behöver] sti
muleras så att det finns en grogrund för skapande av nya berättelser. 
Folk biblio teken har ett läsfrämjande uppdrag, men skulle även behöva 
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arbeta mer med skrivfrämjande verk sam het för barn och vuxna. För det 
krävs prioriteringar eller utökade resurser.”

FÖRSLAG PÅ VAD OCH HUR MAN KAN GÖRA 
Svaren på frågan: Är det ytterligare något du vill lägga till eller lyfta fram 
när det gäller nationella minori tets språk? består mestadels av konkreta 
tips på vad och hur man kan arbeta med och för minori teterna. Några 
nämner också att man har större fokus på det minori tets språk som 
kommunen är förvaltningsområde för. 

• ”Locka folk till aktiviteter, ha medierna redo.”

• Fortbildning om nationella minori tets språk för att öka kunskapen hos 
biblio teks personal.

• ”Ser gärna en samlad informationssida med litteratur som går att köpa 
in och föreläsare som vi kan anlita.” 

• Skylta på minori tets språken (biblio teks skyltar, lånekort, hyllor mm).

• Informationspåsar för varje minori tets språk på barnavdelningen som 
ska vara till utlån, innehållandes medier samt informationsmaterial.

• Böcker på minori tets språken med distributionsstöd från Kulturrådet 
– gratis att få.

• Beställa depositioner från Samernas biblio tek.

• Minori tets språkig personal.

• Mediesamverkan inom regionen/mellan kommuner.

• Grundbestånd av medier på de nationella minori tets språken som kan 
turnera på biblio teken i länet.

• Satsa på barn och unga.

• Ha fokus på biblio tekens roll för bildningen (inte så mycket på 
medierna).

• Inköpsguide för biblio teks personal.

• ”När det gäller program verk sam het på nationella minori tets språk och 
urfolkets språk har vi gjort en inventering och efterlysning av personer 
som kan utgöra språkresurs i länet och för biblio teken att anlita för 
aktiviteter.” ♦



Sidan 35 av 83Sidan 35 av 83

kapitel 8

Hur syns nationella  
minoritetsspråk i utbildningar 

inom biblioteks- och  
informationsvetenskap?

Under vintern 2017 ställdes sju frågor till utbildningarna inom 
biblio teks - och informationsvetenskap i Sverige om på vilket 
sätt nationella minori teter eller urfolksfrågor tas upp i ut bild-

ningen. Följande frågor ställdes:

1. Tas nationella minori teter upp som ett särskilt utbildningsmoment? 
I så fall hur?

2. Tas urfolket Samer upp som ett särskilt utbildningsmoment? I så fall 
hur?

3. I vilka kursmoment berörs nationella minori teter eller urfolket 
Samer?

4. Problematiseras det i undervisningen kring att nationella minori-
teter behöver olika förhållningssätt beroende på vilken av grupperna 
man inriktar sig mot? (Exempel romers svaga bildningstradition och 
att andelen analfabeter är hög, föräldrarna kan inte stödja sina barn 
i biblio teket? Att många romer hellre anger sig själva som kroater eller 
serber än romer? Att den större delen av romerna inte är medvetna 
om att de hör till de nationella minori teterna och har lagstadgade 
rättigheter? Problematiseras det kring språkets revitaliseringsbehov 
och förlorade språkgenerationer?)

5. Problematiseras skillnaden mellan att arbeta med nationella minori-
teter och annat modersmål än svenska?

6. Finns det pågående forskning hos er som ansluter till eller handlar om 
nationella minori teter eller urfolket Samer?
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7. Har det skrivits studentuppsatser de fem senaste åren om nationella 
minori teter eller urfolket Samer? 

8. Vi fick svar från utbildningarna i biblio teks  och 
informationsvetenskap vid Linné, Lunds, Umeå och Uppsala 
universitet. Svaren visade att undervisningen om nationella minori
teter och urfolket samer är inte grerat utan att utgöra särskilda 
kursmoment eller tematiska block. 

Nationella minori teter tas upp i samband med biblio teks lagen, in
formationspolitik, biblio tekens uppdrag, informationsförmedling, 
behov och mål grupper och kunskapsorganisation. Det är således 
in placerat inom flera olika områden på ett mer organiskt sätt utifrån 
varje utbildnings kursupplägg. På ett par av lärosätena tas nationella 
minori teter upp flera gånger under utbildningen inom olika områden 
eller aspekter. 

Utbildningarna arbetar på lite olika sätt med att diskutera och pro-
blematisera skillnaden mellan att arbeta med nationella minori tets-
språk och annat moders mål än svenska; genom gästföreläsning, genom 
diskussioner kopplade till ovan angivna områden eller som analytiska 
uppgifter.

Pågående forskning finns i Uppsala, tidigare bedrevs forskning vid 
Linnéuniversitet medan Umeå och Lund just nu inte bedriver forskning 
om nationella minori teter eller urfolksrelaterade frågeställningar. En 
handfull magisteruppsatser med tematiken nationella minori teter eller 
urfolksfrågor har producerats de fem senaste åren. ♦
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kapitel 9

Hur fungerar  
medieförsörjningen?

UTBUDET PÅ MINORI TETS SPRÅKEN

Sveriges officiella biblio teks statistik visar att generellt upptar inte 
minori tets språksmedierna någon större plats på biblio tekens 
hyllor eller kataloger. Det är brist på medier på samiska, meän

kieli, romani chib och jiddisch. Medier på finska, även emedier, finns 
det dock ett rikt utbud av. Detta beskrivs närmare i avsnitt Biblio tekens 
bestånd av medier.

Samiska är ett språk med flera varieteter. I Sverige talas bland annat 
nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska och umesamiska. Detta på
verkar utgivningen som idag är liten i Sverige. I Norge finns dock en 
större utgivning och flera svenska författare publicerar sig i Norge då 
de samiska förlagen finns där.54 Även för meänkieli är utgivningen liten 
vilket kan förklaras av att skriftspråket är relativt ungt för språket som 
länge varit muntligt. Det är också begränsat till ett geografiskt område. 
Gemensamt för samiska och meänkieli är att språken befinner sig i en 
process där språken håller på att normaliseras och/eller nya orto grafier 
är under utveckling. Dessa faktorer kan ha en bromsande effekt på för
fattandet, det finns inte alltid ord och begrepp på samiska och meän
kieli för nyare ord.55

Romani chib består liksom samiskan av många varieteter och har 
också en lång muntlig berättartradition, faktorer som försvårar ut
givning i större skala. Språken hemlighölls också länge i syfte att 
skydda språken. Personer som talar vissa dialekter har heller ingen 
tradition av att läsa, och därför är analfabetism vanligt. Beroende på 
varifrån romer kommer talas ofta ett andra språk, finska, serbiska, 
kroatiska, bulgariska m.fl.56 I Sverige är det framför allt arli, kalderaš, 

54. Se Samisk biblio teks tjänst i Norge: 
https://samiskbiblio tektjeneste.wordpress.com/ 

55. Enligt en informant i en av undersökningens intervjuer.
56. Enligt en informant i en av undersökningens intervjuer.

https://samiskbibliotektjeneste.wordpress.com/
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kale, lovara och resanderomani som talas och det är de språken som 
officiell information ges på.57 

Litteratur på jiddisch produceras i hela världen, t.ex Japan, Syd amerika, 
USA och Kanada, och det finns många olika genrer t.ex. pro duceras 
serie album för en yngre publik. Inköp av medier på jiddisch måste till 
stor del göras utomlands eftersom utgivningen i Sverige är mycket 
liten. Det kräver specialiserade kunskaper för att göra inköp på jiddish 
eftersom utgivningen är global. Det kommunala upp handlings reg lerna 
för biblio teken gör det dock många gånger svårt att köpa en staka titlar 
från utländska förlag. 

Det begränsade utbudet gör det svårt att hålla ett aktuellt och 
intres sant bestånd. Det är också en tidsödande process att införskaffa 
medierna på grund av att språkkunskaper saknas och kommunala 
upp hand lings regler som begränsar. Det finns i dagsläget ingen sam
ordning inom medieförsörjningen när det gäller de nationella minori-
tets språken. Biblio teken hänvisas till mediesamarbeten, fjärrlån och 
deposi tioner inom respektive region. Några av de specialbiblio tek som 
finns i landet (se avsnitt Special biblio tek för minori tets språk) erbjuder 
också fjärrlån och depositioner. Myndig heten för tillgänglig medier 
är den enda myndig heten med ett nationellt ansvar som berör detta 
om råde. Inter nationella biblio tekets ansvar är mångspråkiga medier 
enligt den centrala medieförsörjningsplanen 58 men där ingår inte de 
nationella minori tets språken. På Sveriges depåbiblio tek och lånecentral 
i Umeå finns ett mycket litet bestånd av medier på de nationella minori
tets språken59. Men varken Inter nationella biblio teket eller Sveriges 
depå biblio tek och låne central har ett ansvar att tillhandahålla medier 
på minori tets språken.

Det finns ett system med värdbiblio tek som är på väg att avvecklas 
efter att den nya biblio teks lagen trädde i kraft. Värdbiblio teks systemet 
var dock inte grundat på den lagstadgade ställning som de nationella 
minori tets språken har idag. Som exempel hade Regionbiblio tek Norr
botten enligt den tidigare centrala medieförsörjningsplanen ett särskilt 

57. Institutet för språk och folkminnen, romska:  
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minori tets sprak/romska.html 

58. Inter nationella biblio teket (2014): Central medieförsörjningsplan för mångspråkiga 
medier 2014 http://www.interbib.se/Files/Files_Information/Central%20
medief%C3%B6rs%C3%B6rjningsplan%20IB%202014.pdf

59. Umeå är förvaltningsområde för finska och samiska. Enligt Libris januari 2018 har Sveriges 
depåbiblio tek och lånecentral ca 650 titlar på finska och ca 170 titlar på nordsamiska, 
sydsamiska och lulesamiska. Det finns få titlar på meänkieli, romani chib och jiddisch. 

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/romska.html
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/romska.html
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/romska.html
http://www.interbib.se/Files/Files_Information/Central%20medief%C3%B6rs%C3%B6rjningsplan%20IB%202014.pdf
http://www.interbib.se/Files/Files_Information/Central%20medief%C3%B6rs%C3%B6rjningsplan%20IB%202014.pdf
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ansvar för språken arabiska, finska och spanska. I planen för 2010 hade 
Region Norrbotten även ett särskilt ansvar för meänkieli, för vilket 
medel avsattes för och som effektuerats av värdbiblio teket.60 

Enligt den nya biblio teklagen ska läns och regionbiblio teken 
prioritera mångspråkiga medier, men formuleringen om kom plet
terande medieförsörjning till folk biblio teken är borttagen. Det innebär 
att regional biblio teks verk sam het inte har ett direkt ansvar att köpa in 
medier eller stödja folk biblio teken med medieinköp. De får inte heller 
några statliga medel till sådan verk sam het. En snabb genomlysning av 
de regionala biblio teks verk sam heternas webbsidor visar att endast 
ett fåtal har kvar värdbiblio teks systemet. De flesta har övergått till 
andra modeller.Till exempel har regionbiblio teket och folk biblio teken 
i Norrbotten idag en gemensam mediepolicy som reglerar det regionala 
respektive lokala ansvaret för litteratur på andra språk än svenska. 
Den innebär att alla kommunbiblio tek har ansvar för vissa språk. På det 
sättet ska resurserna användas mer effektivt och ansvarigt biblio tek 
kan bygga upp ett bestånd som andra biblio tek i regionen kan ta del av. 
Det finns dock kvar ett ekonomiskt stöd till folk biblio teken för inköp 
av litteratur på andra språk än svenska för att stödja tillgången till 
litteratur i regionen. Vilka språk som ska köpas in beslutas gemensamt 
i medie policyn och inköpen görs av Luleå stadsbiblio tek och placeras 
också där. Region Norrbotten har ett gemensamt biblio teks datasystem 
och mediesamarbete med gemensamt lånekort i Norrbotten, vilket 
möjlig gör ett fritt flöde och reservation av litteratur på andra språk. 
Mediesamarbetet innebär också att värdbiblio teks funktionen är av 
mindre betydelse idag eftersom litteratur kan lånas och reserveras fritt 
av låntagarna.61

TILLGÄNGLIGA MEDIER

Myndig heten för tillgängliga medier (MTM) prioriterar arbetet med att 
stärka titelbeståndet av tillgängliga medier på alla nationella minori-
tets språk. MTM arbetar med såväl förvärv som produktion av till
gäng liga medier för personer med läsnedsättningar av olika slag. En 
stra tegi för språklig mångfald för tillgängliga medier presenterades 

60. Berggren, Josefin & Flinkfelt, Maria (2014): Mångspråk på biblio tek en studie av fem folk-
biblio tek i Norrbotten 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:840460/FULLTEXT01.pdf

61. Enligt uppgift från Regionbiblio tek Norrbotten 20171204.

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:840460/FULLTEXT01.pdf
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februari 2018 och där ingår arbetet med de nationella minori tets
språken som en särskild del62.

Det är främst talbokstitlar som MTM producerar på nationella 
minori tets språk även om andra medietyper kan förekomma. Ett 
problem med produktionstakten är att det många gånger är svårt 
för MTM:s producenter att få tag i kvalificerade inläsare som kan de 
nationella minori tets språken och de många olika varieteterna. Även 
om man kan engagera personer som både kan läsa och tala språken 
bor och arbetar de inte alltid på de platser i Sverige där inläsningar är 
möjliga att göra. Det är även problem med att få tag i lämpliga titlar att 
producera (förutom finska) eftersom utgivningen oftast är begränsad, 
både i Sverige och inter nationellt.

Det finns många titlar att tillgå på det finska språket, främst genom 
förvärv från systerorganisationen Celia i Finland. MTM har också 
tillgång till välfungerande inläsare. Det finns drygt 3 500 finska tal
bokstitlar vars användning har ökat genom åren. Som ett led i det 
läs främjande arbetet har en talboksklubb för vuxna finskspråkiga 
an vändare startats.63 Klubbmedlemmar får bokinformation på finska 
medan informationen på svenska finns på legimus.se vilket också kan 
bidra till förmedlarnas kompetensutveckling inom området. MTM 
erbjuder också informationstexter om sitt arbete på alla de nationella 
minori tets språken och ett tiotal andra utländska språk.

Under 20162018 samarbetar MTM med sina systerorganisationer 
i Finland (Celia) och Norge (NLB) kring talboksproduktion på nord
samiska. Norge har lättare att få tag i nordsamisk litteratur och inläsare 
på språket. Projektet har resulterat i sex nya talböcker. Ytterligare 
sex nya titlar kommer att produceras under 2018. Det totala beståndet 
på nord samiska var 28 titlar år 2017 medan bestånden på lule och 
sydsamiska (tre titlar) inte har utökats sedan 2014. 64

Det finns liknande problem med att utöka titelbeståndet av romani 
chib och i dagsläget har MTM åtta talbokstitlar varav sex inkluderar 
parallelltexter på svenska. Det saknas tillräcklig utgivning men MTM:s 
ambition är att hitta inläsare i samarbete med producenterna. Genom 
en ny kontakt som läser in digitaliserat material från Digital Yiddish 

62. Myndig heten för tillgängliga medier (MTM) 2018: Strategi för språklig mångfald för MTM 
2018-2020 
https://www.mtm.se/contentassets/0b2519a9f3574b57899439f3847910a0/strategi-for-
spraklig-mangfald.pdf

63. Samlas under ”Böcker på andra språk” via Legimus: http://www.legimus.se/206410/bocker-
pa-andra-sprak

64. Det pågår även ett utvecklingsprojekt som undersöker om det är möjligt att producera 
punktskrift på samiska, det behövs dock särskilda tecken för de samiska bokstäverna. Även 
sakkunniga från Norge är med i diskussionen. Enligt uppgift från MTM 20171130.

http://www.legimus.se/206410/bocker-pa-andra-sprak
http://www.legimus.se/206410/bocker-pa-andra-sprak
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Library på jiddisch kommer man att kunna utöka med tre sådana titlar 
under åren 20172018. För meänkieli finns tillgång till inläsare och 
under 2017 tillkom en talbok för vuxen och en talbok för barn är under 
produktion våren 2018.

MTM:s personal har aktivt försökt att kontakta biblio teks organisa-
tioner och sameskolor runt om i landet för att få en överblick över 
vilka behov som finns av talböcker på nationella minori tets språk. En 
förhoppning är också att det ska bli enklare att utbyta tillgängliga 
medier globalt sedan Marrakechfördraget antogs inom EU 2017 vilket 
syftar till att underlätta tillgången till tillgängliga medier för personer 
med läsnedsättning65.

SPECIALBIBLIO TEK FÖR MINORI TETS SPRÅK

Det finns sex specialbiblio tek för minori tets språk. Alla dessa är dock 
inte tillgängliga för fjärrlån eller depositioner. Sametinget, Finlands
institutet respektive Judiska församlingen har alla formulerat att 
man kan ta ett större nationellt uppdrag när det gäller minoritets-
språken. Dessa skrivelser har tagits emot av sekretariatet för nationell 
biblioteks strategi.66 

Samernas biblio tek 
Samernas biblio tek vid Sametinget är ett samiskt special- och depå-
biblio tek för lån till biblio tek, skolor, organisationer, föreningar och 
institutioner. Alla böcker finns katalogiserade i Libris67 68. En biblio
teks konsulent hjälper till med frågor om samisk skönlitteratur och 
författare samt ger stöd till den som forskar om samer eller behöver 
litteraturvägledning69. Biblio teket har ett nära samarbete med biblio
teket vid Ájtte och tillsammans utgör dem de enda biblio tek i Sverige 

65. Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten. Fakta-PM 
om EU-förslag 2016/17:FPM13 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/
forordning-och-direktiv-om-genomforande-av_H406FPM13

66. Depescher inlämnade till strategin:  
http://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/rapporter/ 

67. Libris: http://libris.kb.se/
68. Sedan en tid tillbaka finns en outnyttjad resurs på Samernas biblio tek och därför har 

det uppstått en stor eftersläpning på katalogiseringsarbetet. Det finns ca 90 hyllmeter 
okatalogiserade medier, motsvarande 10 årsverken. Så länge dessa medier förblir 
okatalogiserade är de otillgängliga för allmänheten att låna. Just nu har resurser bundits 
upp i ett förvärv som inte kommer användarna till del. Se vidare: Sametinget (2016): Kultur-
politiskt handlingsprogram 2016-2017 
https://www.sametinget.se/106945

69. Sametinget, Samernas biblio tek 
https://www.sametinget.se/1469

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/forordning-och-direktiv-om-genomforande-av_H406FPM13
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/forordning-och-direktiv-om-genomforande-av_H406FPM13
http://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/rapporter/
http://libris.kb.se/
https://www.sametinget.se/106945
https://www.sametinget.se/1469
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som aktivt samlar in allt om samer och samiskt liv. Samernas biblio tek 
utvärderas under 20172018 av Sametinget enligt regeringsuppdrag70.

Biblio teket vid Ájtte
Biblio teket vid Ájtte, Svenskt fjäll och samemuseum samlar litteratur 
huvudsakligen inom ämnesområdena samisk etnografi, samiskt 
liv, fjällens natur och kultur, och liv och natur i Arktis. Alla medier 
katalogiseras i Libris och biblio teket ingår i fjärrlånesamarbetet mellan 
biblio teken i Sverige och Norden.71 Biblio teket bidrar också i arbetet 
med Svenska ämnesord.72 Ájttes biblio tek registrerar även böcker 
och kapitel ur böcker för Svensk samisk bibliografi som ingår i Libris. 
Den samiska bibliografin är ett samarbete mellan Norge, Finland och 
Sverige.73 Verk sam heten drivs i stiftelseform.

Judiska biblio teket
Judiska biblio teket74 vid judiska församlingen flyttar under 2018 till 
huset för judisk utbildning och kultur, Bajit, och kommer därmed att bli 
mer tillgängligt för allmänheten. Det blir nytt fokus på barnlitteratur 
och skönlitteratur för vuxna. Biblio teket har i stort sett alla titlar 
på jiddisch i riket, totalt 3 385 och särskilt den samlingen ska finnas 
i Bajit. Det finns 25 000 titlar i biblio teket, varav de flesta är på svenska, 
engelska, tyska samt hebreiska och ryska. Ca 2 000 volymer omfattar 
judisk religion, judisk historia och den tidiga sionistiska rörelsen, 
främst från 1800talet och mellankrigstiden. Biblio teket drivs av judiska 
församlingen med visst bidrag från Stockholms Stads kulturförvaltning 
samt Kulturrådet. Alla böcker finns katalogiserade i Libris och biblio
teket ingår också i fjärrlånesamarbetet mellan biblio teken i Sverige. 
Judiska biblio teket bidrar även till Svensk judisk bibliografi75.

70. Uppdrag till Sametinget avseende Samernas biblio tek, Kulturdepartementet, 
Ku2015/02788/DISK,  
http://www.regeringen.se/4a80ab/contentassets/381144a7bc834e61994ef61de3f2de02/
uppdrag-till-sametinget-avseende-samernas-biblio tek.

71. Ájtte biblio teket vid Svenskt fjäll- och samemuseum: http://www.ajtte.com/aja-arkiv-biblio-
tek/biblio tek/

72. Svenska ämnesord: http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/ 
73. Samisk bibliografi: http://www.giella.no/artikkel.aspx?MId1=1102&AId=1871&back=1&M

Id2=1147. Svensk samisk bibliografi i Libris: http://librishelp.libris.kb.se/help/search_sub_
databases_swe.jsp?redirected=true&pref_is_set=&textsize=&contrast=&language=se#sa
misk 

74. Judiska biblio teket: http://jfst.se/biblio teket/. Bajit: http://www.bajit.se/ 
75. Svensk judisk bibliografi i Libris: http://librishelp.libris.kb.se/help/search_sub_databases_

swe.jsp?redirected=true&pref_is_set=&textsize=&contrast=&language=se#judisk

https://www.sametinget.se/106945
http://www.regeringen.se/4a80ab/contentassets/381144a7bc834e61994ef61de3f2de02/uppdrag-till-sametinget-avseende-samernas-bibliotek
http://www.regeringen.se/4a80ab/contentassets/381144a7bc834e61994ef61de3f2de02/uppdrag-till-sametinget-avseende-samernas-bibliotek
http://www.ajtte.com/aja-arkiv-bibliotek/bibliotek/
http://www.ajtte.com/aja-arkiv-bibliotek/bibliotek/
http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/
http://www.giella.no/artikkel.aspx?MId1=1102&AId=1871&back=1&MId2=1147
http://www.giella.no/artikkel.aspx?MId1=1102&AId=1871&back=1&MId2=1147
http://jfst.se/biblioteket/
http://www.bajit.se/
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Finlandsinstitutets biblio tek
Finlandsinstitutets biblio tek76 har ca 19 000 medier varav största delen 
av materialet, ca 90 procent, är på finska och resten på svenska. Det 
finns även eböcker via finska Ellibs som erbjuds alla med lånekort. 
Medier är tillgängliga för lån och kan beställas och återlämnas till 
biblio teken i Stockholm stad. Alla böcker finns katalogiserade i Libris. 
En boktipslista ges ut två gånger per år och skickas bland annat till 
biblioteken i kommuner som tillhör förvaltningsområdet som stöd 
för inköp. Dessa  finns tillgängliga på institutets webbplats. Institutet 
arrangerar även författarturnéer. Viktiga samarbetspartners är 
kommunala koordinatorer. Finlands institutet drivs av en stiftelse och 
finansieras bland annat av Kultur rådet, Stockholms stad, Stockholms 
läns landsting och finska staten.

Nordkalottbiblio teket
Nordkalottbiblio teket77 vid Nordkalottens kultur och forsknings
centrum har en unik samling av litteratur, arkiv och släktforsknings
material och pressklipp om trakterna i Norrbotten, den svenska delen 
av Nord kalotten. Biblio teket köper in den utgivning som finns på 
meän kieli. En samling böcker från 1600talet (på ett tiotal europeiska 
språk) är digitaliserade och finns tillgängliga på biblio tekets webbplats. 
På de öppna hyllorna finns litteratur mest på svenska men även norska, 
finska, samiska, tyska, franska. Det är öppet för allmänheten och biblio
teket skickar fjärrlån vid förfrågan. Alla böcker finns katalogiserade 
i Libris. Verk sam heten är finansierad av Övertorneå kommun. Det finns 
förslag om att utveckla verk sam heten till ett kulturcentrum för torne-
dalingar78.

Romska kulturcentret i Malmö
Romska kulturcentret79 i Malmö har ett bibliotek som är öppet för 
allmänheten. Där finns Nordens största samling av romsk litteratur, 
musik, film och tidskrifter. Biblioteket har funnits sedan 1997 och i 
samlingarna består till största delen av tryckt material. Inköps görs i 
hela världen och bestånden är på flera olika språk. Idag finns ca 1 500 

76. Finlandsinstitutets biblio tek: http://www.finlandsinstitutet.se/sv/biblio teket/
77. Nordkalottbiblio teket vid Nordkalottens kultur och forskningscentrum:  

http://nkfc.overtornea.se/?page_id=5
78. Svenska Tornedalingars Riksförbund, Tornedalingar i Övertorneå kommun - 

Tornionlaaksolaiset (TÖT) (2017): Yttrande över SOU 2017:60, Nästa steg? Förslag till en 
stärkt minori tets politik 
http://www.regeringen.se/4a9135/contentassets/02f13dcbc4b7401eba0bd2ebc31c406e/
tornedalingar-i-overtornea-kommun.pdf

79. Romska kulturcentret i Malmö: http://www.rkcmalmo.se/biblio tek/ 

http://www.finlandsinstitutet.se/sv/biblioteket/
http://nkfc.overtornea.se/?page_id=5
http://www.regeringen.se/4a9135/contentassets/02f13dcbc4b7401eba0bd2ebc31c406e/tornedalingar-i-overtornea-kommun.pdf
http://www.regeringen.se/4a9135/contentassets/02f13dcbc4b7401eba0bd2ebc31c406e/tornedalingar-i-overtornea-kommun.pdf
http://www.rkcmalmo.se/bibliotek/
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titlar i samlingen. Samlingen är idag okatalogiserad och inga fjärrlån 
förekommer. Kulturcentret arrangerar publika aktiviteter lokalt, 
regionalt och nationellt. De senaste åren har centret inlett samarbeten 
med flera kulturinstitutioner, bland andra Hälsinglands museum, 
Region museet Kristianstad och Skansen i Stockholm. Kulturcentret 
drivs med bidrag från Kulturrådet, Region Skåne och Malmöstad.

BIBLIO TEKENS BESTÅND AV MEDIER 

Eftersom de nationella minori tets språken prioriteras i biblio teks lagen 
innehåller Sveriges officiella biblio teks statistik80 delfrågor om biblio-
tekens bestånd av antal titlar på dessa språk. Syftet med frågorna är 
att följa upp biblio teks lagens skrivningar om att de nationella minori-
teterna som målgrupp ska prioriteras av biblio teken.

I den nationella biblio teks statistiken tillfrågas alla offentligt 
finansierade biblio tek, oavsett om de är med i Libris eller inte. Totalt 
sett redovisar alla offentligt finansierade biblio tek 454 686 fysiska titlar 
på nationella minori tets språk varav 77 procent finns på folk biblio teken. 
Den statistiken visar dock inte unika titlar.81

Det som utifrån biblio teks statistiken säkert kan sägas är att antalet 
titlar på de nationella minori tets språken i många fall är obefintliga 
eller mycket få i förhållande till storleken på övrigt bestånd. Mindre 
än en procent av det samlade titelbeståndet som rapporteras på 
riksnivå är på något av de nationella minori tets språken82. Vid en enkel 
sammanställning utifrån nationell fördelning av alla biblio teks typer, 
framgår det att det är stora skillnader mellan olika län vad gäller 
tillgång till fysiska medier på nationella minori tets språk83. 

80. Frågorna ställs till alla offentligt finansierade biblio tek som är minst halvtidsbemannade och 
på något sätt är tillgängliga för allmänheten (skolbiblio tek: eleverna). 

81. Vid en anblick på antal titlar på nationella minori tets språk i den nationella katalogen Libris är 
det tydligt att det är finska som är det mest vanligt förekommande minori tets språket.Totalt 
sett finns ungefär 140 000 unika titlar i Libris på något av de nationella minori tets språken. 
88 procent av de titlarna är på finska. Åtta procent är på något av de samiska språken, 
nordsamiskan dominerar. Tre procent är på jiddish. Språken romani chib och meänkieli har 
vardera färre än 1000 titlar.

82. Biblio teks organisationerna hämtar uppgifterna från sina biblio teks datasystem, men 
eftersom frågeställningen är relativt ny är inte alltid statistikuttagsfunktionerna i systemen 
anpassade efter de nya frågorna och de uppgifter som lämnas är inte alltid helt kompletta. 
Det förekommer också ett stort bortfall av svarande biblio teks organisationer på frågan 
totalt sett eller på frågans olika delfrågor. Delfrågorna om antalet nationella minori tets-
språkstitlar frågar efter antal titlar på fysiska medier såväl som antal e-titlar. Bortfallet 
leder till att resultaten är osäkra och det som först ser ut som en ökning av antal nationella 
minori tets språkstitlar mellan åren 2015 och 2016 beror troligtvis på en minskning av 
svarsbortfallet över tid.

83. Hänsyn måste dock tas vad gäller stora bortfall från de olika biblio teks typerna. 
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Enligt den officiella biblio teks statistiken finns tre fjärdedelar av 
de rapporterade fysiska medierna på nationella minori tets språk på 
folk biblio tek84, totalt drygt 350 000 titlar fördelat på 290 kommunala 
folk biblio teks organisationer. Beståndet är väldigt ojämnt fördelat över 
landet och merparten är koncentrerat till några folk biblio tek i norr och 
även i huvudstaden.

De biblio teks datasystem som skolbiblio teken använder möjliggör 
sällan statistikuttag av titlar. Uppgifter om antal fysiska titlar på de 
nationella minori tets språken är därför så knapphändiga i den officiella 
biblio teks statistiken att någon nationell överblick över bestånden på 
skolbiblio teken inte går att få fram. De skolbiblio tek som rapporterar 
titelbestånd på något av de nationella minori tets språken har oftast 
bara några enstaka titlar på dessa språk. Totalt sett finns det endast 11 
enskilda, bemannade skolbiblio tek som rapporter ett titelbestånd på 
över 100 fysiska medier på nationella minori tets språk.85 

Precis som ovan nämnda biblio teks typer har även forskningsbiblio
teken, d.v.s. universitets och högskolebiblio teken, olika biblio teks
datasystem som gör det svårt att besvara frågorna om titelbestånd 
kopplat till olika språk. Utifrån svaren som ges kan slutsatsen dock dras 
att litteratur på de nationella minori tets språken minst sagt är ojämnt 
representerade på landets forskningsbiblio tek. 

 Svaren från de svenska specialbiblio teken är även de bristfälliga. Det 
går inte säkert att säga hur många specialbiblio tek som har titelbestånd 
av litteratur på nationella minori tets språk. Ett fåtal specialbiblio
tek utmärker sig dock, ett par med titlar på över 2000 vardera och 
ytterligare två biblio tek med fler än 1 000 titlar. Samtliga sjukhusbiblio
tek i landet som har besvarat frågan i den officiella biblio teks statistiken 
har vardera färre än 300 titlar av litteratur på nationella minori tets
språk. ♦

84. Folk biblio teken är den biblio teks typ i Sverige som oftast har biblio teks datasystem som 
klarar automatiska uttag av antal titlar på nationella minori tets språk.

85. Kungliga biblio teket (2016): Skolbiblio teket som pedagogisk resurs 
http://biblio teks statistik.blogg.kb.se/files/2016/07/Rapport_Skolbiblio tek_som_
pedagogisk_resurs_2016.pdf

http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2016/07/Rapport_Skolbibliotek_som_pedagogisk_resurs_2016.pdf
http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2016/07/Rapport_Skolbibliotek_som_pedagogisk_resurs_2016.pdf
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kapitel 10

Hur prioriteras och  
tillgodoses de nationella  

minori teterna? 

Bilden som framträder i denna undersökning sammanfaller till 
stor del med Sara Mikaelssons undersökning från 2015 86. Året 
efter att den nya lagen hade trätt i kraft var läget i stort sett 

densamma som innan. Arbetet hade inte förändrats inom något av de 
områden som studien omfattade, t.ex. bestånd och inköp av böcker på 
de nationella minori tets språken, samarbeten med nationella minori
tets grupper, program verk sam het riktad till de nationella minori
teterna, resurser och riktlinjer. Den nya biblio teks lagen hade inte 
i någon nämnvärd utsträckning påverkat biblio teken. Då liksom nu 
bedriver inte biblio teken verk sam het riktad till de nationella minori-
teterna i någon större utsträckning. En förklaring till att man inte 
prioriterar målgrupperna är att det inte finns personer ur någon av de 
nationella minori tets grupperna inom biblio tekets upptagningsområde. 
Den förklaringen återkommer idag vilket vi kan se i vissa av de aktuella 
regionala kulturplanerna samt i vår enkätundersökning. Finns det 
ingen efterfrågan väljer man att inte satsa på grupperna. 

Biblio teks lagens skrivning om nationella minori teter har medfört 
en medvetenhet hos biblio teken om medier på minori tets språk enligt 
Mikaelssons under sökning. Vi ser att idag är fokus fortfarande på 
medie försörjningen även om andra områden som program verk sam het 
och aktiviteter tycks ha ökat något. Biblio teks lagen är svår att följa och 
tolkningar av den ger upphov till varierande prioriteringar. Mikaelsson 
pekar också på att när kommunen blivit förvaltnings område för en 

86. Mikaelsson, Sara (2015): En prioriterad grupp: En enkätundersökning om folk biblio tekens 
arbete för de nationella minori teterna  
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1069352/FULLTEXT01.pdf

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1069352/FULLTEXT01.pdf
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språkgrupp så har det en positiv effekt på program verk sam heten.87 Det 
här är något vi också kan urskilja i våra underlag. 

Det finns fortfarande också en okunskap hos särskilt biblio teks
ledningar om nationella minori teter skriver Mikaelsson (2015):

”Det är uppenbarligen fortfarande provocerande för en del personer att man särskiljer 
minori teter och ger dem särskilda rättigheter och särställning, inte bara på biblio teken utan 
samhället i stort. Det verkar som arbetet för de nationella minori teterna på folk biblio teken 
måste innebära inte bara en utökad verk sam het, utan även arbete med attityder och värde
grunder rörande mötet med minori tets grupper.” 
(2015, sid 37) 

Okunskapen kan också ses i ett historiskt perspektiv. Det finns en 
förhistoria menar Mikaelsson, ”... som stör den svenska självbilden av ett 
homogent samhälle.” (ibid).

Det verkar som att det fortfarande krävs en hel del mod för att öka 
de nationella minori teternas synlighet genom biblio teks verk sam het. 
I en under sökning från tiden innan den nya biblio teks lagen trädde 
i kraft pekar Ahlryd et al (2010) på detta88. De menar att det är svårt och 
kan kännas osäkert att lyfta fram en enskild minori tets grupp då dess 
normer och värderingar skiljer sig från majoritetssamhällets. Vi ser att 
förhistorien fortfarande är högst närvarande och påverkar inte bara 
minori tets grupperna som inte är närvarande i biblio teks rummet utan 
även biblio teks personal. 

Ahlryd et al nämner också att det finns behov av mer samordning 
inom biblio teks sektorn och riktade resurser mot kommunal och 
regional nivå och ge incitament att öka verk sam heten även om varje 
enskild grupp inte finns representerad i varje enskild kommun. Idag 
finns ingen direkt samordning av det här området inom biblio teks
sektorn men däremot viss samverkan utanför den. 

Kulturrådet ska inom kultursam verkans modellen särskilt upp-
märksamma landstingens arbete för att främja de nationella minori-
teternas och i synnerhet romsk kultur och kulturarv i bedömningar 

87. Vilket även framkommer i för studien av Bengtsson, Cecilia (2014): För studie om nationella 
minori teter och biblio tek 
http://regionbiblio teket.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/06/CBnationellaminoriteter.
pdf

88. Ahlryd, Sara, Vigur, Lotta & Hansson, Joacim (2010): Biblio teken och de nationella minori-
teterna: Hur svenska folk biblio tek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och 
sverigefinnar 
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:352541/FULLTEXT01.pdf

http://regionbiblioteket.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/06/CBnationellaminoriteter.pdf
http://regionbiblioteket.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/06/CBnationellaminoriteter.pdf
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:352541/FULLTEXT01.pdf
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och upp följning av de regionala kulturplanerna89. Kulturrådet ger 
även bidrag till kulturverk sam het och utgivning av böcker och kultur-
tidskrifter på minori tets språk90. 2017 gavs Kulturrådet ett regerings
uppdrag och särskilda medel för att främja utgivning och spridning av 
litteratur på nationella minori tets språk91. Uppdraget ska genomföras 
via särskilda insatser under perioden 20172019 i samverkan med de 
nationella minori teterna och i samråd med Institutet för språk och folk-
minnen och Sametinget. 

I de följande avsnitten behandlar vi tre övergripande teman som 
identifierats.

• Ansvaret ligger hos alla biblio tek: Ansvaret att prioritera och till
godose de nationella minori teterna ligger hos alla biblio tek, men vilka 
möjligheter har biblio teken att göra det? 

• Svårt att leva upp till biblio teks lagen: Biblio teks lagen är svår att följa 
och ger upphov till tolkningar. Det är svårt att i praktiken följa den 
särskilt som den hänvisar till andra politikområden.

• Tre områden där biblio teken har en viktig roll: Det finns tre områden 
där biblio teken har en viktig roll och som skulle kunna förtydligas 
och understödjas: att synliggöra de nationella minori teterna och 
minori tets språken i verk sam heterna, samverkan kring medier och 
aktiviteter samt att prioritera barnen i verk sam heterna. 

ANSVARET LIGGER HOS ALLA BIBLIO TEK

Idag ligger ansvaret för de nationella minori teterna och minoritets-
språken hos hela det allmänna biblio teks väsendet och hos flera 
myndig heter. Men vilka möjligheter har biblio teken att prioritera och 
till godose de nationella minori teterna? Det finns förslag om att de 
nationella minori tets språken ska ges en uttalad plats i biblio tekens 
verk sam heter.92 Formuleringen i förslaget är ”biblio teken” vilket vi 
tolkar som det allmänna biblio teks väsendet och det uppdrag som delas 

89. Regeringen, regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens kulturråd  
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=18546

90. Kulturrådet: Nationella minori teters kulturverk sam het 
http://kulturradet.se/sv/bidrag/Nationella-minori teters-kulturverk sam het/

91. Regeringsbeslut, Ku2017/02332/DISK: Uppdrag till Statens kulturråd att främja utgivning 
och spridning av litteratur på nationella minori tets språk http://www.regeringen.se/4ac8ff/
contentassets/8ebdf72531d0497897755090a8c77a67/uppdrag-till-statens-kulturrad-att-
framja-utgivning-och-spridning-av-litteratur-pa-nationella-minori tets sprak 

92. SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag för en stärkt minori tets politik http://www.regeringen.
se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-
en-starkt-minori tets politik-sou-201760

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=18546
http://kulturradet.se/sv/bidrag/Nationella-minoriteters-kulturverksamhet/
http://www.regeringen.se/4ac8ff/contentassets/8ebdf72531d0497897755090a8c77a67/uppdrag-till-statens-kulturrad-att-framja-utgivning-och-spridning-av-litteratur-pa-nationella-minoritetssprak
http://www.regeringen.se/4ac8ff/contentassets/8ebdf72531d0497897755090a8c77a67/uppdrag-till-statens-kulturrad-att-framja-utgivning-och-spridning-av-litteratur-pa-nationella-minoritetssprak
http://www.regeringen.se/4ac8ff/contentassets/8ebdf72531d0497897755090a8c77a67/uppdrag-till-statens-kulturrad-att-framja-utgivning-och-spridning-av-litteratur-pa-nationella-minoritetssprak
http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-sou-201760
http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-sou-201760
http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-sou-201760
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ut av regeringen genom § 5 i biblio teks lagen. De biblio teks typer som 
i första hand är aktuella är: folk biblio tek, regional biblio teks verk sam
het, skolbiblio tek, lånecentraler, nationalbiblio teket, sjukhusbiblio tek 
samt folkhögskolebiblio tek. I viss mån berör det även forsknings och 
specialbiblio tek. Tydligast ligger dock uppdraget i kommunerna 
som driver både folk och skolbiblio tek. Med uppdrag och förstärkta 
resurser skulle även övrig biblio teks verk sam het kunna främja och 
synliggöra de nationella minori teterna och minori tets språken genom 
att tillhandahålla både litteratur och information.

Vi ser att särskilt universitets- och högskolebiblio teken kan 
lämna viktiga bidrag till att språken når den nivå att de fungerar för 
vetenskaplig kommunikation och blir verktyg för kunskapsproduktion. 
För att ett språk ska vara fullödigt och ge en långsiktig bärighet 
behövs också ett vetenskapligt språkbruk. De som talar sitt moders
mål behöver ett fullgott språk för att uttrycka komplexa tankar. Språk 
och kultur bidrar till det vetenskapliga tänkandet och är en väsentlig 
del i kunskapsproduktionen. Om de nationella minori tets språken och 
särskilt urfolket samer och de samiska språken ska ges en framtid 
behövs också denna nivå av språken93. För att understödja den fria 
åsiktsbildningen och demo kratin är det grundläggande att språket 
också klarar att beskriva vetenskapliga frågeställningar och resultat.

Vidare har nationalbiblio teket och ett antal lärosäten och 
specialbiblio tek äldre samlingar som kan stödja forskning av nationella 
minori teternas egna forskare och andra forskare som forskar 
om nationella minori teter. Vår bedömning är att dessa bör göras 
tillgängliga i så stor utsträckning som möjligt i digital form, text, bild, 
ljud och rörliga bilder. Urval och prioriteringar bör ske i samråd med 
aktuell språkgrupp. 

KB som nationalbiblio tek är en del av det allmänna biblio teks-
väsendet och ska ägna särskild uppmärksamhet åt minori tets språken94. 
Det görs inom flera områden som KB verkar inom, se vidare bilaga 2 för 
en översikt. 

93. Samisk forskningspolicy:  
http://www.samelandsfriauniversitet.com/uploads/5/6/3/3/56339843/samisk_
forskningspolicy_-_%C3%96hman_20160919_-_f%C3%B6r_remiss_inom_det_samiska_
samh%C3%A4llet.pdf

94. Biblio teks lagen SFS 2013:801. Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblio-
teket. SFS 2018:145 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
forordning-20081421-med-instruktion-for-kungl_sfs-2008-1421

http://www.samelandsfriauniversitet.com/uploads/5/6/3/3/56339843/samisk_forskningspolicy_-_%C3%96hman_20160919_-_f%C3%B6r_remiss_inom_det_samiska_samh%C3%A4llet.pdf
http://www.samelandsfriauniversitet.com/uploads/5/6/3/3/56339843/samisk_forskningspolicy_-_%C3%96hman_20160919_-_f%C3%B6r_remiss_inom_det_samiska_samh%C3%A4llet.pdf
http://www.samelandsfriauniversitet.com/uploads/5/6/3/3/56339843/samisk_forskningspolicy_-_%C3%96hman_20160919_-_f%C3%B6r_remiss_inom_det_samiska_samh%C3%A4llet.pdf
http://www.samelandsfriauniversitet.com/uploads/5/6/3/3/56339843/samisk_forskningspolicy_-_%C3%96hman_20160919_-_f%C3%B6r_remiss_inom_det_samiska_samh%C3%A4llet.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20081421-med-instruktion-for-kungl_sfs-2008-1421
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20081421-med-instruktion-for-kungl_sfs-2008-1421


Sidan 51 av 83Sidan 51 av 83

Demokrati, fri åsiktsbildning och digital tillgänglighet
Det allmänna biblio teks väsendet och minori tets politiken har en när
het till varandra, biblio tekens betydelse som utjämnande och kom
penserande del i samhällsbygget blir extra viktigt i förhållande till 
individer och grupper som inte tar plats i biblio teks rummet.

Ett stort och viktigt område för framför allt folk biblio teken och 
regional biblio teks verk sam het är digital delaktighet, eller digital kom
petens. Det är fortfarande en stor grupp som är sällananvändare eller 
ickeanvändare i Sverige. 2016 var det 630 000 personer som stod vid 
sidan av internet, vilket motsvarar sju procent av befolkningen. Det 
finns skillnader mellan könen och utbildningsnivå bland de 630 000 
personerna. Att kunna använda internet, ta del av information och 
hantera samhällets e-tjänster är en viktig aspekt av den demo kratiska 
funktionen biblio teken har. 95 Folk biblio teken har hög beredskap att 
hjälpa användarna med alla typer av digitala utmaningar. Vad vi kan se 
är det hittills sällsynt att detta görs på något av de nationella minori
tets språken. Den främsta anledningen är att de saknas personal med 
språkprofil. 

Tillsammans med folk biblio teken och regional biblio teks verk sam-
het utgör även skolbiblio tek viktiga grundpelare för barn och unga och 
deras utveckling när det gäller att skapa egna åsikter och stärka sina 
identiteter. Närvaron av ett fungerande skolbiblio tek med utbildad 
personal stödjer påtagligt elevernas lärande och utveckling.96 Vi ser 
dessvärre att skolbiblio teken är ett eftersatt område när det gäller de 
nationella minori tets språken. 

Enligt skollagen ska skolan erbjuda moders måls undervisning till 
elever som tillhör en nationell minori tet eller som talar ett av minori-
tets språken97. Även i minori tets lagen och språklagen finns regleringar 
som handlar om barn i förskola, förskoleklass och skola. Dessa spelar 
en viktig roll för att främja de nationella minori tets språken. Skolan 
har dessutom ett ansvar för att varje elev efter genomgången skola har 
kunskaper om de nationella minori teternas språk, kultur, historia och 

95. Internetstiftelsen i Sverige – IIS (2017): ”Svenskarna och internet 2016 – En årlig studie av 
svenska folkets internetvanor” 
http://www.soi2016.se/sammanfattning/

96. Gärden, Cecilia (2017): Skolbiblio tekets roll för elevers lärande: en forsknings- och 
kunskapsöversikt år 2010 – 2015 
http://www.kb.se/Dokument/Nationell%20biblio teks strategi/Skolbiblio tekets%20roll_
slutversion.pdf

97. Skollag (SFS 2010:800) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
skollag-2010800_sfs-2010-800 

http://www.soi2016.se/sammanfattning/
http://www.kb.se/Dokument/Nationell%20biblioteksstrategi/Skolbibliotekets%20roll_slutversion.pdf
http://www.kb.se/Dokument/Nationell%20biblioteksstrategi/Skolbibliotekets%20roll_slutversion.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800


D
IA

R
IE

N
U

M
M

ER
: 6

.6
-2

01
8-

17

Biblioteken och de nationella minoritetsspråken En lägesbeskrivning
Uppdaterad: 22 februari 2018, 10:22 fm
Sidan 52 av 83

DISKUSSION. Kapitel 10. Hur prioriteras och tillgodoses de nationella minori teterna?    

Sidan 52 av 83

religion98. Oftast finns starka styrdokument för skolan som nämner att 
flerspråkiga elever ska ägnas särskild uppmärksamhet, men lika ofta 
har läsning på moders mål i praktiken prioriterats bort och reducerats 
till en ”ickefråga”99. I skolorna saknas kunskap om och intresse för de 
nationella minori teterna och deras språkutveckling, vilket har lett till 
bristfälliga möjligheter för elever att få undervisning i de nationella 
minori tets språken100. Mindre än hälften av de bemannade skolbiblio
teken (enligt den officiella biblio teks statistiken) uppger att de gör sär
skilda insatser för elever som har annat moders mål än svenska, vilket 
inkluderar elever med nationella minori tets språk. Enligt våra samlade 
erfarenheter beror det huvudsakligen på att:

• Det finns ett bristfälligt utbud av barn och ungdomsmedier på de 
nationella minori tets språken (förutom finska).

• Det är svårt att köpa in medier på de nationella minori tets språken, det 
går inte alltid att göra via de inköpskanaler som skolbiblio teken får 
använda på grund av de kommunala upphandlingsreglerna.

• Alla skolor har inte elever som har behov av sådana medier, det ser 
olika ut i olika delar av landet. 

• De saknas personal som kan nationella minori tets språk i skolbiblio
teken samt modersmålslärare.

Det saknas ibland kunskap om vikten av att elever får tillgång till 
medier på sitt modersmål och inte bara svenska som andraspråk.

Vi konstaterar att i förhållande till minori tets politiken och lag-
stiftningen är biblio teket, som demo kratisk plattform, underutnyttjat. 
Biblio tekens betydelse för allas möjligheter, särskilt barn och unga, att 
skapa en egen åsikt baserad på fritt tillgängliga medier är extra viktigt 
för grupper som generellt inte är närvarande på biblio teken. Dessa 
grupper ska också kunna stärka sin identitet och särart med hjälp av 
biblio tekens utbud.

98. Skolverket, Nationella minori teter i förskola och skola, Informationsblad 07:1002 (2015) 
ISBN 978-91-7559-197-1 
http://docplayer.se/4183816-Nationella-minori teter-i-forskola-forskoleklass-och-skola-
uppdaterad-2015.html 

99. Gärden, Cecilia (2017): Skolbiblio tekets roll för elevers lärande: en forsknings- och 
kunskapsöversikt år 2010 – 2015 
http://www.kb.se/Dokument/Nationell%20biblio teks strategi/Skolbiblio tekets%20roll_
slutversion.pdf

100. Skolinspektionen (2012): I marginalen – En granskning av modersmålsundervisning och 
tvåspråkig undervisning i de nationella minori tets språken 
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/
kvalitetsgranskningar/2012/minori tets sprak/kvalgr-min-slutrapport.pdf

http://docplayer.se/4183816-Nationella-minoriteter-i-forskola-forskoleklass-och-skola-uppdaterad-2015.html
http://docplayer.se/4183816-Nationella-minoriteter-i-forskola-forskoleklass-och-skola-uppdaterad-2015.html
http://www.kb.se/Dokument/Nationell%20biblioteksstrategi/Skolbibliotekets%20roll_slutversion.pdf
http://www.kb.se/Dokument/Nationell%20biblioteksstrategi/Skolbibliotekets%20roll_slutversion.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2012/minoritetssprak/kvalgr-min-slutrapport.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2012/minoritetssprak/kvalgr-min-slutrapport.pdf
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Biblio tekens roll för demo krati, utbildning, tillgänglighet och digi
talisering kan inte nog framhävas och är också teman i den Nationella 
biblio teks strategins omvärldsanalys Den femte stats makten101 från 2017. 
Här skriver Johan Hirschfeldt (2017) om biblio tekens roll för demo
kratin 102. Det allmänna biblio teks väsendet utgör en omistlig del i vår 
demo krati, relaterat till grundlagarna och de mänskliga rättigheterna. 
Värdeorden Hirschfeldt fokuserar på är fri åsiktsbildning, neutralitet, 
allsidighet och tillgänglighet för alla. Biblio teken har ett grundläggande 
uppdrag103 när det gäller detta och vi ser att det finns goda möjligheter 
för minori tets politiken att hitta in till biblio teks området och använda 
biblio teket som plattform för att skapa medvetenhet om landets 
minori tets politik och de inter nationella konventionsåtagandena104. Men 
biblio tekens roll i det demo kratiska bygget behöver tydliggöras så att 
det allmänna biblio teks väsendet i högre grad kan stödja de nationella 
minori teterna. 

SVÅRT AT T LEVA UPP TILL BIBLIO TEKS LAGEN

Något som har blivit tydligt under arbetet med denna rapport är att 
biblio teken har svårt att leva upp till biblio teks lagens intentioner. 
Troligen ligger förklaringarna på flera olika nivåer och är också 
kopplade till utvecklingen av biblio teks lagen, där det i den äldre 
lagparagrafen från 1996 endast är en uppgift för folk och skolbiblio
tek. Från 2014 utvidgas omfattningen till att gälla hela det allmänna 
biblio teks väsendet. Bland de biblio teks typer som paragrafen inte 
tidigare omfattade har det varit diskussioner om hur uppdraget 
ska tolkas och vad som egentligen bör göras. Då varken den äldre 
eller nyare paragrafen fristående är särskilt tydlig med vad som är 
intentionen har även folk- och skolbiblio teken generellt haft svårt att 
omformulera lagens uppdrag till konkret verk sam het. Lisa Börjessons 
undersökning från 2011 visar att lagens öppna formulering försvårar 

101. Kungliga biblio teket, Nationella biblio teks strategin (2017): Den femte statsmakten – Biblio-
tekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering 
http://www.kb.se/dokument/Samverkan/Nationella%20Strategins%20
omv%C3%A4rldsrapport/Den_femte_statsmakten_WEBB%20kap%204.pdf 

102. Hirschfeldt, Johan (2017): ”Biblio teken – en femte funktion i den demokratiska rättsstaten”  
http://www.kb.se/dokument/Samverkan/Nationella%20Strategins%20
omv%C3%A4rldsrapport/Den_femte_statsmakten_WEBB%20kap%204.pdf 

103. Regeringens proposition 2012/13:147, Ny biblio teks lag 
http://www.regeringen.se/49bb92/contentassets/353da7cc192a4988b4dac3be538af885/
ny-biblio teks lag-prop.-201213147

104. SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag för en stärkt minori tets politik  
http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/
nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minori tets politik-sou-201760

http://www.kb.se/dokument/Samverkan/Nationella%20Strategins%20omv%C3%A4rldsrapport/Den_femte_statsmakten_WEBB%20kap%204.pdf
http://www.kb.se/dokument/Samverkan/Nationella%20Strategins%20omv%C3%A4rldsrapport/Den_femte_statsmakten_WEBB%20kap%204.pdf
http://www.kb.se/dokument/Samverkan/Nationella%20Strategins%20omv%C3%A4rldsrapport/Den_femte_statsmakten_WEBB%20kap%204.pdf
http://www.kb.se/dokument/Samverkan/Nationella%20Strategins%20omv%C3%A4rldsrapport/Den_femte_statsmakten_WEBB%20kap%204.pdf
http://www.regeringen.se/49bb92/contentassets/353da7cc192a4988b4dac3be538af885/ny-bibliotekslag-prop.-201213147
http://www.regeringen.se/49bb92/contentassets/353da7cc192a4988b4dac3be538af885/ny-bibliotekslag-prop.-201213147
http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-sou-201760
http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-sou-201760
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tolkning och nedbrytning till aktiviteter. Det som blivit tydligast är att 
erbjuda litteratur på minori tets språken. Formuleringen ”ägna särskild 
uppmärksamhet” är problematisk för den dagliga verk sam heten då 
det blir mer av en subjektiv bedömning om det som görs motsvarar 
”särskild uppmärksamhet”. Börjessons undersökning visar att det är 
svårt för biblio teken att bryta ner lagens intentioner till daglig verk
sam het105. 

En annan trolig orsak till att det i många kommuner och län/regioner 
inte kommit till stånd en reguljär verk sam het kan vara att förarbetet 
till biblio teks lagen hänvisar vidare till ramkonventionerna, språklagen 
och lagen om de nationella minori teterna106. Detta är ett nytt område 
att sätta sig in i och förstå då det handlar om ett annat politikområde 
och hur det ska realiseras i biblio teks verk sam heterna. Minori tets
politiken har misslyckats på denna punkt med att skapa medvetenhet 
och aktiviteter på lokala och regionala plan107.

Ytterligare en orsak är att de regionala biblio teks verk sam heterna, 
som befinner sig inom kultursam verkans modellen, regleras både 
genom förutsättningarna i kultursam verkans modellen och genom 
biblio teks lagen108. De regionala biblio teks verk sam heternas dubbla 
styrning, dels genom de kultur politiska målen, dels genom biblio
teks lagens ålägganden kan i vissa lägen synas vara motstridiga då 
kultursam verkans modellen uppmuntrar regional särart och biblio-
teks lagen strävar efter jämlik tillgång. Dessa två styrningar har en 
positiv inverkan då nationella minori teter är prioriterad mål grupp 
i båda regleringarna, men har också haft en hämmande effekt då det har 
inneburit att om kulturplanen har ett svagt fokus på nationella minori-
teter så har kopplingarna blivit svagare. Dessutom kan den den svaga 
kopplingen till ramkonventionerna och lagarna ytterligare försvåra 
målnedbrytning.

Det är inte svårt att förstå att det är och har varit svårt för biblio
teks organisationerna att tolka, planera och genomföra verk sam

105. Börjesson, Lisa (2011): Särskild uppmärksamhet åt invandrare och andra minori teter?: En 
fallstudie av relationen mellan styrdokument och biblio teks praktik i en lokal kontext 
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:420955/FULLTEXT01.pdf

106. Regeringens proposition 2012/13:147, Ny biblio teks lag 
http://www.regeringen.se/49bb92/contentassets/353da7cc192a4988b4dac3be538af885/
ny-biblio teks lag-prop.-201213147 

107. SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag för en stärkt minori tets politik  
http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/
nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minori tets politik-sou-201760

108. Främst § 11 i Biblio teks lag (SFS 2013:801)  
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/biblio-
teks lag-2013801_sfs-2013-801

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:420955/FULLTEXT01.pdf
http://www.regeringen.se/49bb92/contentassets/353da7cc192a4988b4dac3be538af885/ny-bibliotekslag-prop.-201213147
http://www.regeringen.se/49bb92/contentassets/353da7cc192a4988b4dac3be538af885/ny-bibliotekslag-prop.-201213147
http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-sou-201760
http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-sou-201760
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
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het som prioriterar och tillgodoser de nationella minori teterna 
eftersom det i väldigt många kommuner finns en svag förankring 
inom politikområdet. Väldigt få av kommunerna anger att det finns 
en handlingsplan och ett flertal anger att de överhuvudtaget inte 
analyserat vilken del av verk sam heten som var relevant för nationella 
minori teter109. I den kommunala kontexten blir det inte särskilt tydligt 
vare sig från kommunledningens håll, eller från mål grupperna som 
ofta inte ger sig tillkänna. Ingen av de normalt pådrivande krafterna 
är i bruk just när det gäller nationella minori teter, om det inte är en 
kommun med en stor andel invånare som talar ett eller flera av de 
nationella minori tets språken. 

Eftersom biblio teks lagen nämner litteratur och inte andra 
medieformer har fokus blivit att reflektera över medieförsörjningen. 
Andra områden som program verk sam het, aktiviteter och skyltning 
etc. har i regel inte blivit synligt i de styrande dokumenten. Detta 
diskuteras ofta i samband med målformuleringar för biblio teks-
planerna och tas upp i Biblio teks plan 2.1. Med den skriften har 
Kvalitetsdialog enats om en mindre checklista för området nationella 
minori teter110:

Finns det särskilda mål i planen som berör personer som brukar de 
nationella minori tets språken?

• Finska

• Samiska

• Meänkieli

• Romani chib

• Jiddisch

• Förvaltningsområde för nationella minori tets språk

• Biblio teks personal med särskild språk kompetens

• Webbinformation

109. SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag för en stärkt minori tets politik http://www.regeringen.
se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-
en-starkt-minori tets politik-sou-201760

110. Kungliga biblio teket, Kvalitetsdialog (2017): Biblio teks plan 2.1. Kommunala biblio tek. 
Regional biblio teks verk sam het 
http://biblio teks statistik.blogg.kb.se/files/2011/09/Biblio teks plan-2.1-2017-dnr-2017_525.
pdf 

http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-sou-201760
http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-sou-201760
http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-sou-201760
http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2011/09/Biblioteksplan-2.1-2017-dnr-2017_525.pdf
http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2011/09/Biblioteksplan-2.1-2017-dnr-2017_525.pdf
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Sammanfattningsvis skulle hela det allmänna biblio teks väsendet med 
en strategisk och långsiktig planering bättre kunna uppfylla biblio teks
lagens ändamålsparagraf 2 §: 

”Biblio teken i det allmänna biblio teks väsendet ska verka  
för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. /.../ 
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.” 111

Det allmänna biblio teks väsendet som helhet har hittills inte i någon 
högre grad uppfyllt andra paragrafens åligganden i förhållande till 
minori teterna och de nationella minori tets språken. Med en så pass 
stark och tydlig minori tets lagstiftning i kombination med biblio teks
lagens femte paragraf klart uttryckta målgrupper är det här något man 
skulle kunna förvänta sig att det redan har haft ett större genomslag. 
För folk biblio teken gäller dessutom enligt den den åttonde paragrafen 
att prioritera barn och ungdomar. För skolbiblio teken gäller enligt den 
tionde paragrafen att tillhandahålla tillgång till skolbiblio tek. 

Vi ser behov av kunskapshöjande insatser och erfarenhetsutbyte 
för att biblio teken ska kunna arbeta mer kraftfullt kring främjande 
och synliggörande av de nationella minori teterna och minori tets
språken. Men trots dessa övergripande svårigheter finns det goda 
exempel på kommunal- och regional biblio teks verk sam het som tagit 
ett sammanhållet och strategiskt grepp om området och initierat mer 
verk sam het och hittat samarbetspartners för fortsatt utveckling. 
Det positiva trycket kommer från kultursam verkans modellen där 
nationella minori teter tillsammans med barnen är en prioriterad grupp. 
Den regionala biblio teks verk sam heten har haft ett större tryck på sig 
att beskriva verk sam heten och sätta mål. 

TRE OMRÅDEN DÄR BIBLIO TEKEN HAR EN VIKTIG ROLL

Den sammanlagda bilden enligt vår enkätundersökning visar att biblio
teken har ett eget mindre bestånd på något/några minori tets språk och 
köper eller fjärrlånar de andra vid efterfrågan. Program verk sam het 
verkar förekomma i större omfattning än tidigare. I kommuner där det 

111.  Biblio teks lag (SFS 2013:801)  
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/biblio-
teks lag-2013801_sfs-2013-801

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
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förekommer samarbete nämns särskilt mediesamverkan, samordnare 
för minori teter som har kunskap om kulturen och i vissa fall även talar 
språket, och att kommunen ingår i ett förvaltningsområde. 

Hälften av svaren indikerar att man inte har någon verk sam het eller 
har det i väldigt liten utsträckning när det gäller att synliggöra och 
främja mål grupperna. Den återkommande förklaringen anges vara 
avsaknad av efterfrågan. Fler nämner svårigheter med hur man kan gå 
tillväga med att identifiera minori teter då de inte är närvarande i biblio
teket eller inte ger sig tillkänna. Det finns också en del svårigheter med 
förvärv som beror på litet utbud, upphandlingsregler och bristande 
språkkunskaper.

I under söknings materialet går det att urskilja flera problemområden: 

• Biblio teken baserar verk sam het på direkt efterfrågan, mindre på 
målgruppsanalyser och analyser av lokalsamhället,

• nationella minori teter uppmärksammas inte särskilt och blandas ihop 
med andra grupper, 

• synliggörande av nationella minori teter till majoritetsbefolkningen 
görs i liten omfattning,

• medieförsörjning och program verk sam het kräver kunskap och 
kompetens i respektive språk och kultur. 

Vi konstaterar att det finns tre utvecklingsområden där biblio teken 
i samråd med de nationella minori teterna, skulle kunna bidra mer i att 
främja och synliggöra de nationella minori teterna och minori tets
språken och samtidigt följa biblio teks lagen:

• Synliggöra oavsett efterfrågan. Biblio teken kan informera och 
öka kunskapen och förståelsen om de nationella minori teterna 
i majoritetssamhället genom att synliggöra de nationella minori
teterna och minori tets språken.

• Samverkan kring medier och aktiviteter. Biblio teken kan tillhandahålla 
medier, kultur och program verk sam het på minori tets språken mer 
effektivt genom samverkan. 

• Prioritera barnen. Genom samråd och olika typer av samarbeten på 
det lokala planet kan biblio teken bidra till revitalisering av språken 
och kulturerna. 

Dessa områden behandlas närmare i följande avsnitt.
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Synliggöra oavsett efterfrågan
Vår undersökning visar att synliggörandet av nationella minori teter 
och nationella minoritets  språk är väldigt ojämnt och ser mycket olika 
ut över landet. I många delar av landet bedrivs inte verk sam het som 
synliggör språken och minori teterna i någon större omfattning. De 
biblio tek som ingår i ett förvaltningsområde har vanligen mer verk-
sam het och fler aktiviteter för och/eller med nationella minori teter 
i jämförelse med de som inte ingår i ett sådant. 

”Flera minori tets språk är inte skriftspråk i första hand.  
Bättre att satsa på ljud.” 112

”De nationella minori teterna är osynliga”, säger en informant i under
sökningens intervjuer och menar att det delvis har en historisk 
förklaring som bottnar i rasism, skamkänslor, låg status och liknande, 
men också i att det finns en okunskap om biblio tekens uppdrag vilket 
gör att man inte har haft fokus på minori teterna och de aspekter på 
biblio teks arbetet som egentligen är nödvändigt. 

Vår under sökning visar att synliggörandet av nationella minori teter 
och nationella minori tets språk är väldigt ojämnt och ser mycket olika 
ut över landet. I många delar av landet bedrivs inte verk sam het som 
synliggör språken och minori teterna i någon större omfattning. I den 
mån verk sam het finns så är den inriktad på medieförsörjning. Men 
i många fall är efterfrågan på medier på minori tets språk obefintlig 
vilket resulterar i att språken inte synliggörs alls. Vår under sökning 
visar på att det generellt finns en stor okunskap om urfolket och den 
särställning som det samiska folket har. I och med att även minori tets
politikens grunder i konventionsåtaganden och lagar är relativt okända 
har det i många fall blivit väldigt otydligt vilka förväntningar som finns 
från staten på kommuner och regioner. Ett sätt att avhjälpa detta skulle 
kunna vara t.ex. fortbildning, utbildnings material och mer samverkan 
med mål grupperna. Implementeringen av lagarna i kommuner och 
regioner handlar om att förverkliga rättigheter och inte enbart om att 
tillgodose behov, intressen eller önskemål. 

De kommunala och regionala biblio teks verk sam heterna skulle 
kunna ges utvidgat uppdrag i genomförandet av grundskyddet (som 
beskrivs i avsnitt Minori tets lagen och språklagen). Alla kommunala 

112. Citat från en informant i en av undersökningens intervjuer.
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biblio tek i samtliga kommuner skulle kunna bidra till grundskyddet 
genom information och kunskapsspridning om de nationella minori-
teterna, språken och kulturen i det fysiska rummet såväl som på 
webben. Ofta är biblio teken en plats där mycket kommuninformation 
delas, anslagstavlor etc. med kommunens allmänna information. Riktad 
information till de nationella minori teterna skulle i högre grad kunna 
förmedlas genom biblio tekens informationskanaler. Biblio teket från sin 
sida skulle kunna exponera sitt riktade utbud i kommunens allmänna 
information, alltså samverka mer. Biblio teket som fysisk plats är viktig, 
att förlägga föredrag, informationsträffar och olika samråd på biblio
teket skulle kunna vitalisera utförandet av grundskyddet. Då de flesta 
folk biblio tek tar emot barngrupper finns det här en plattform för 
kommunen att använda när information riktad till barnens anhöriga 
ska förmedlas. De under sökningar som hittills gjorts har visat att 
när en kommun ansluter sig och bildar ett förvaltnings område ger 
det en positiv skjuts även för biblio teket113. Det finns dock exempel på 
biblio teks verk sam het som inte har påverkats nämnvärt av att ingå 
i förvaltnings område. När man bygger ut förvaltnings områdena är 
det viktigt att biblio teken blir tillförda finansiering för att kunna ta en 
större roll i kommunen med genomförandet av grundskyddet. 

Det är inte en lätt uppgift för biblio teken att arbeta med främjande 
verk sam het på det här området. Enligt under söknings materialet 
behöver enskilda medarbetare få biblio teks ledningens gehör och 
upp drag att ta sig an uppgiften när ingen efterfrågan finns. Även 
ekonomiska prioriteringar kan motverka. Vi konstaterar att, som 
nämn des i avsnitt Svårt att leva upp till biblio teks lagen, om inte mål
grupperna är prioriterade i styrdokumenten så leder det heller inte till 
aktiviteter eller synliggörande överhuvudtaget.

I under söknings materialet framkommer också att arbetet i sig 
är komplicerat, att det är en balansgång mellan att informera och 
synlig göra och att peka ut grupper. En informant i under sökningens 
intervjuer menar att det handlar mer om att jobba med kommunikation 
med mål grupperna än att informera om dem. Men eftersom det upplevs 
som svårt att identifiera minori teter då de inte ger sig tillkänna blir det 
hela en utmaning. Här finns behov av mer samverkan med övriga delar 
av kommunen och även civilsamhället. Biblio teken behöver delta i de 
samråd som förs med grupperna, något som kan bli mer formaliserat 
med anledning av att det finns förslag om skyldighet för kommuner och 

113. Brisander, Cecilia (2017): Biblio tek i samspel med lokalsamhället  
http://regionbiblio teket.se/wp-content/uploads/sites/4/2017/02/Biblio tek-i-samspel-med-
lokalsamhallet.pdf

http://regionbiblioteket.se/wp-content/uploads/sites/4/2017/02/Bibliotek-i-samspel-med-lokalsamhallet.pdf
http://regionbiblioteket.se/wp-content/uploads/sites/4/2017/02/Bibliotek-i-samspel-med-lokalsamhallet.pdf


D
IA

R
IE

N
U

M
M

ER
: 6

.6
-2

01
8-

17

Biblioteken och de nationella minoritetsspråken En lägesbeskrivning
Uppdaterad: 22 februari 2018, 10:22 fm
Sidan 60 av 83

DISKUSSION. Kapitel 10. Hur prioriteras och tillgodoses de nationella minori teterna?    

Sidan 60 av 83

landsting att samråda, anta dokumenterade mål och riktlinjer, upp
följning och kartläggningar 114.

Det finns exempel på att nationella minori teter kommer i skym
undan. Förutom att det i många delar av landet inte bedrivs verk
sam het i någon större omfattning så sker en sammanblandning av 
mål gruppen med andra grupperingar. I en del kulturplaner slås de 
nationella minori teterna och nationella minori tets språken ihop med 
språklig mångfald och arbete med nyanlända eller så ställs de olika 
mål grupperna mot varandra. Det är och har varit svårt för biblio teks
organisationerna att tolka, planera och genomföra verk sam het då det 
i väldigt många kommuner finns en svag förankring överhuvudtaget 
inom politikområdet (se avsnitt Ansvaret ligger hos alla biblio tek). Det 
kan vara en förklaring till att biblio teks verk sam heterna i mindre grad 
synliggör de nationella minori tets språken och minori teterna. 

Arbetet med de olika minori tets språken har olika förutsättningar 
och till viss del olika målsättningar. I de flesta kommuner är det en 
ytterst marginell efterfrågan på texter skrivna på jiddisch då antalet 
jiddischtalande är lågt. En informant betraktar jiddisch mer som ett 
kulturarvsspråk och förutspår att det kommer troligen inte komma 
nya jiddischtalande då hebreiska varit och är det sammanbindande 
språket. Däremot är det den judiska kulturen och traditionen som kan 
revitaliseras, och då är musik och teater viktigare än litteraturen, 
varför man inte behöver ställa krav på alla folk biblio tek att ha medier 
på jiddisch. Då är det viktigt att biblio teken har medier för både barn 
och vuxna där de känner igen sig och kan hitta sig själva identitets-
mässigt, det vill säga som innehållsmässigt speglar den judiska 
kulturen och traditionen och att biblio teken har judiska författar skap 
på svenska. Det finns dock olika meningar om språkets vitalitet, en 
annan informant menar att det finns en renässans för jiddisch i den 
yngre generationen med nya jiddischtalande personer som ligger 
utanför den judiska sfären, kurser, föreningar och sociala samman
komster finns för att använda och berika språket115. De svårigheter som 
finns med inköp av medier talar för att inköp och tillhandahållande 
av jiddisch litteratur centraliseras till ett fåtal biblio tek som får en 
mer nationell roll att bistå till kommunerna. Situationen i Stockholm 

114. SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag för en stärkt minori tets politik  
http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/
nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minori tets politik-sou-201760

115. Läs mer på Minori tet.se: Fingal, Karin (2015): ”De levererar hårdrock på jiddisch” http://
www.minori tet.se/2804 och Wellin, Hanna (2016): ”Sånger på jiddisch ger viktig förbindelse 
bakåt” 
https://www.hd.se/2016-02-03/sanger-pa-jiddisch-ger-viktig-forbindelse-bakat

http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-sou-201760
http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-sou-201760
http://www.minoritet.se/2804
http://www.minoritet.se/2804
https://www.hd.se/2016-02-03/sanger-pa-jiddisch-ger-viktig-forbindelse-bakat
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avviker från övriga landet då det finns flera gymnasium som under
visar i språket, jiddischföreningar, bokcirklar och kurser för jiddisch. 
I Stockholm finns en större grupp som har en levande jiddisch kontext116.

Som det tidigare beskrivits (i avsnitt Utbudet på minori tets språken) 
talas en mängd olika varieteter av romani i Sverige. För ett biblio tek 
är det viktigt att ta reda på vilken eller vilka varietet som talas på 
orten. Om förvärv görs på arli och det bor lovaritalande på orten är 
det risk att de inte kan använda sig av medierna. Flera av varieteterna 
är sins emellan så pass olika att man i regel inte kan läsa varandras 
språk. Det händer också ibland att en grupp romer byter ort, och då 
för svinner underlaget för den varieteten. Vanligen är det svårt att 
identi fiera de romska boende i kommunen, många använder hellre en 
annan bakgrund, till exempel som serb eller kroat, för att undvika dis
krimi nering och stigmatisering. Det betyder att biblio teken behöver få 
större känne dom och kunskap om sina användare innan biblio teket gör 
för värv eller planerar verk sam het, program och aktiviteter. De flesta 
romer är fler språkiga, och för vissa personer kan litteratur på andra 
språk som serbiska, kroatiska, bulgariska etc. komplettera det som 
finns på romani chib. En informant117 påpekar att barn födda i Sverige 
är på väg att förlora sina romska moders mål, det finns därför anledning 
för biblio teken att se till att barn litteraturen prioriteras för att stödja 
det romska moders målets ställning. 

För de olika varieteterna av samiska finns olika förutsättningar. 
Beroende på om kommunen är geografiskt belägen i Sápmi eller utanför 
blir det mer eller mindre tydligt vilken/vilka språk som talas. För 
kommuner utanför de samiska kärnområdena gäller egentligen samma 
sak som romani chib, ta reda vilka språk som talas i kommunen. Även 
utanför Sápmi finns kluster av samer som bor i samma område, t.ex. 
finns ett antal samisk talanden boende inom Stockholmsområdet. 
Meänkielitalande är geografiskt koncentrerade till Tornedalen 
och nordligaste Sverige men återfinns även i Luleå, Umeå och 
Stockholmsområdena. Luleå blev så sent som 2017 förvaltnings
område för samiska och meänkieli. Stockholm planerar att ansöka för 
både meänkieli och samiska. 2017 tillkom även nya kommuner som 
förvaltnings områden för finska118. Talare av minori tets språken finns 

116. Enligt en informant i en av undersökningens intervjuer.
117. Enligt en informant i en av undersökningens intervjuer.
118. Minori tet.se: Boström, Anders (2018: ”Stockholm kommer att ansöka snart”:  

http://minori tet.se/stockholm-kommer-att-ansoka-snart 
Pressmeddelande från regeringen: Fler kommuner och landsting ansluts till förvaltnings-
områdena för finska, meänkieli respektive samiska  
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/fler-kommuner-och-landsting-
ansluts-till-forvaltningsomradena-for-finka-meankieli-respektive-samiska/ 

http://minoritet.se/stockholm-kommer-att-ansoka-snart
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/fler-kommuner-och-landsting-ansluts-till-forvaltningsomradena-for-finka-meankieli-respektive-samiska/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/fler-kommuner-och-landsting-ansluts-till-forvaltningsomradena-for-finka-meankieli-respektive-samiska/
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således över hela landet vilket talar för att det är viktigt för biblio teken 
att upprätthålla en god kännedom över lokalsamhället. 

Samverkan kring medier och aktiviteter 
Vår undersökning visar att mediesamverkan är en metod för att utnyttja 
resurserna effektivt. Specialbiblio teken för minori tets språken kan ta 
en större roll och utnyttjas mer för språk kompetens och kunskapsstöd. 
Även program verk sam heter skulle kunna genomföras mer effektivt 
med samordning och samverkan.

”Det är viktigt att se sitt språk i skrift, det ökar statusen.”119

I jämförelse med svenska och med stora invandrarspråk finns det få 
titlar på de nationella minori tets språken (utom finska) att tillgå. Det 
är svårt för biblio teken att tillhandahålla medier när utbudet är litet 
och inköpsvägarna begränsas av kommunala upphandlingsregler. Men 
det är inte heller relevant eller rationellt för alla biblio tek att hålla ett 
aktuellt bestånd på alla språk. I vår under sökning blir det tydligt att 
det inte är fruktbart att öka trycket på samtliga kommuner till eget 
förvärv på alla nationella minori tets språk. Kravet på kommunerna att 
ha egna samlingar skulle kunna lätta. Mediesamverkan är en effektiv 
metod för att utnyttja resurserna och är något som också förekommer 
i en del regioner. En del kommuner erbjuder också sina skolbiblio tek en 
samlad service genom att skolbiblio tek som har elever med behov av 
medier på nationella minori tets språk kan få depositioner via skolbiblio-
teks centraler120121. Det är däremot rimligt att öka trycket på att de 
kommunala biblio teken utvecklar sin basverk sam het, barnverk sam het 
och program verk sam het för vuxna för att både stödja grundskyddet 
och fullgöra biblio teks lagens intentioner. Mikaelssons under sökning om 
det samiska folk biblio teket pekar mot att de biblio tek som nått störst 
framgång har ett rikt utbud av program verk sam het, både på svenska 
och på samiska, som är det språk hon under sökte. Språkkonsulternas 
betydelse framhålls, liksom enskilda medarbetares insatser som eld

119. Citat från en informant i en av undersökningens intervjuer.
120. Mångspråksbiblio teket vid Medioteket i Stockholm är ett exempel:  

http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/
Utbildningsforvaltningen/Medioteket/Bocker--Skolbibliotek/Mangspraksbiblioteket/ 

121. Övriga skolbiblio teks centraler:  
https://skolbiblio teks centraler.wikispaces.com/

http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Utbildningsforvaltningen/Medioteket/Bocker--Skolbibliotek/Mangspraksbiblioteket/
https://skolbibliotekscentraler.wikispaces.com/
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själar. Mikaelsson menar att en högre närvaro av, i hennes specifika 
fall, samer ökar förutsättningarna för en mångsidig och god biblio teks
verk sam het och att även eldsjälar behövs. Den samiska koordinatorn 
kan spela en avgörande roll för att erhålla både en bättre samling 
medier och en mer varierad och anpassad verk sam het. Mikaelssons 
under sökning, trots att den är begränsad, lyfter fram flera viktiga 
iakttagelser. För att biblio teken ska kunna möte de nationella minori
teternas behov behövs en hävstång, ett sätt att skapa intresse för att 
använda sig av biblio teket. En liten och inaktuell mediesamling skapar 
inte efterfrågan. Betydelsen av program verk sam het bekräftas även av 
Sveriges Författarförbund som har gjort en mindre under sökning av 
de nationella minori teternas behov av biblio teken och deras samlingar. 
I den framgår även vikten av att synliggöra och revitalisera språk och 
kultur genom t.ex. skyltning, vilket är aktuellt för de kommunerna med 
större inslag av någon av de nationella minori teterna122 123. 

För biblio teken är det vanligen ett bra komplement till böcker 
att prenumerera på tidskrifter eller tidningar. En av informanterna 
i inter vjuerna menar att det går att utöka utbudet genom att i större 
ut sträckning använda andra medietyper som till exempel att länka till 
barn program, UR, SVT Play etc. och erbjuda dagstidningar och tid
skrifter för det aktuella språket124. Läget för dessa medier är den samma 
som för litteraturen. Enligt Medieutredningen125 är tillgången på press, 
radio och TV som är producerat av eller för nationella minori teter svag. 
Många medier har inte heller haft en varaktighet över tid, men de få 
medier som finns är viktiga och har stor betydelse för språkgrupperna. 
När det gäller samerna är det viktigt med både samiskspråkliga 
medier och bevakning om samiska frågor på svenska126. Det finns även 
problem med okunnig medierapportering och stereo typa skildringar 
av de nationella minori teterna som fyller på de redan existerande 
fördomarna. Det gör också att nyhetsflödet med saklig information 

122. Mikaelsson, Sara (2014): Det samiska folk biblio teket. En undersökning om 
informationsförmedling på folk biblio tek till samer i samiska förvaltningsområden  
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:807531/FULLTEXT01.pdf

123. Nieminen Kristofersson, Tuija (2016): Tolv minori tets röster om biblio teken 
http://www.forfattarforbundet.se/wp-content/uploads/2016/02/12-Minori tets-
r%C3%B6ster4_febr2016.pdf 

124. Enligt en informant i en av undersökningens intervjuer.
125. SOU 2016:80 En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning engagemang och ansvar. 

http://www.regeringen.se/4ab3d0/contentassets/c4f57b68335e491a948185108aa3833f/
en-gransoverskridande-mediepolitik.-for-upplysning-engagemang-och-ansvar-sou-201680

126. SOU 2016:80 En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning engagemang och ansvar. 
Slutbetänkande, Medieutredningen 
http://www.regeringen.se/4ab3d0/contentassets/c4f57b68335e491a948185108aa3833f/
en-gransoverskridande-mediepolitik.-for-upplysning-engagemang-och-ansvar-sou-201680

http://www.forfattarforbundet.se/wp-content/uploads/2016/02/12-Minoritetsr%C3%B6ster4_febr2016.pdf
http://www.forfattarforbundet.se/wp-content/uploads/2016/02/12-Minoritetsr%C3%B6ster4_febr2016.pdf
http://www.regeringen.se/4ab3d0/contentassets/c4f57b68335e491a948185108aa3833f/en-gransoverskridande-mediepolitik.-for-upplysning-engagemang-och-ansvar-sou-201680
http://www.regeringen.se/4ab3d0/contentassets/c4f57b68335e491a948185108aa3833f/en-gransoverskridande-mediepolitik.-for-upplysning-engagemang-och-ansvar-sou-201680
http://www.regeringen.se/4ab3d0/contentassets/c4f57b68335e491a948185108aa3833f/en-gransoverskridande-mediepolitik.-for-upplysning-engagemang-och-ansvar-sou-201680
http://www.regeringen.se/4ab3d0/contentassets/c4f57b68335e491a948185108aa3833f/en-gransoverskridande-mediepolitik.-for-upplysning-engagemang-och-ansvar-sou-201680
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riktat till majoritetsbefolkningen minskar. Det finns således behov av 
utbildningsinsatser hos journalisterna.127 

Tillgång till språk kompetens är en bristvara och en nödvändighet 
för att avgöra om medierna är aktuella för inköp och förmedling. 
En informant i under sökningens intervjuer menar att om man inte 
aktivt arbetar med bestånden och har en person som är dedikerad 
för ett specifikt språk, består beståndet ofta av äldre titlar eller 
översättningar. Språk kompetens är naturligtvis även en tillgång 
i program verk sam heter och aktiviteter, som vi ser som en viktig del 
i synliggörandet och främjandet av nationella minori teter. 

I under söknings materialet framkommer att det är svårt att ”fånga 
in personer från minori tets grupper” till föreläsningar och aktiviteter 
trots att personliga kontakter och kontakter med föreningar finns. 
Det förekommer att kommuner samarbetar kring program verk sam
heter och att det kan leda till lägre kostnader. Ingen nämner dock 
någon utbredd samverkan kring program verk sam het för att komma 
förbi problematiken kring att hitta aktörer som kan utföra aktiviteter 
på de nationella minori tets språken. Det krävs uthållighet när det gäller 
program verk sam heten, enligt en informant, att fort sätta under en 
längre period är viktigt även om det är få besökare till en början.

Ett område som skulle tjäna på samverkan är information och 
förmedling av resurser och arbetsmetoder. Hur kända är egentligen 
specialbiblio teken? Till exempel skulle information om biblio teket 
vid Ájtte och Samernas biblio tek behöva spridas och gäller troligen de 
övriga. Förmodligen skulle de kunna ta en större roll och utnyttjas mer 
för språk kompetens och kunskapsstöd. När det gäller arbetsmetoder 
så har Regionbiblio tek Stockholm tagit fram en taxonomi som finns 
beskriven i För studie om nationella minori teter och biblio tek. Det är ett 
exempel på bra underlag för utveckling av biblio teks verk sam het och 
diskussioner kring arbetsmetoder (se bilaga 3). Ett annat exempel är 
den inköpsguide som regionbiblio tek Norrbotten har tagit fram128. 

Utvecklingsinsatser som stödjer aktiviteter och verk sam heter fångas 
idag upp av Kulturrådet genom bidragsansökningarna. Den största 
satsningen är Bokstart som riktar sig till de minsta barnen129. Ett annat 
är Polarbibblo.se, en tjänst dit barn och ungdomar kan skicka in lästips 

127. Ibid.
128. Regionbiblio tek Norrbotten (2017): Nationella minori teter och urfolket samer. Strategier, 

fakta och inköpsvägar.  
https://www.norrbotten.se/sv/Kultur/Konst--och-kulturverk sam het/Biblio tek-i-
Norrbotten/Regionbiblio tek-Norrbotten/Ett-biblio tek-2013/

129. Kulturrådet, Om Bokstart:  
http://www.kulturradet.se/sv/bokstart/Om-bokstart/ 

https://www.norrbotten.se/sv/Kultur/Konst--och-kulturverksamhet/Bibliotek-i-Norrbotten/Regionbibliotek-Norrbotten/Ett-bibliotek-2013/
https://www.norrbotten.se/sv/Kultur/Konst--och-kulturverksamhet/Bibliotek-i-Norrbotten/Regionbibliotek-Norrbotten/Ett-bibliotek-2013/
http://www.kulturradet.se/sv/bokstart/Om-bokstart/
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och även egna texter som blir sajtens webbböcker. Med stöd av bidrag 
från Kulturrådet genomförs en utredning som under söker om tjänsten 
ska erbjudas till barn som är meänkieli och samisktalande.130 

Vi har tidigare i utredningen Migration och språklig mångfald kon-
staterat att de nationella minori tets språken bör ingå i den nationella 
medieförsörjningen131. Vi ser att det finns behov av utveckling, sam
ordning och samverkan för att tillvarata de kunskaper och erfarenheter 
som finns och för att stödja medieförsörjning och programaktiviteter 
även för nationella minori tets språk. Särskilt kommuner som ingår 
i förvaltnings områden skulle kunna bidra med sin kunskaper och 
erfarenheter och överföra dem till kommuner som inte ingår i sådana. 

Prioritera barnen 
Vår under sökning visar att biblio teken genom främjande verk sam het 
kan bidra till revitalisering av språk och kultur. Detta uppnås främst 
genom samråd och verk sam het riktad mot barn och unga. Genom att 
göra minori tets språken till en naturlig del i biblio teks verk sam heten 
bidrar man till revitalisering samtidigt som biblio teks lagen efterföljs. 

”Skyltning på meänkieli är bra,  
man blir så glad när ens språk syns!”132

Om ett språk ska leva och utvecklas behöver språket synas mycket 
och fler unga behöver tala det för att utveckla det och föra det vidare. 
Generationer har förlorat sitt språk, assimilation har varit mycket 
effektiv på bekostnad av språket. Språkens status måste höjas. Dessa 
är återkommande teman i intervjuerna och samtalen som genomförts 
i denna undersökning. 

I det främjande arbetet kan biblio teken bidra till revitaliseringen. 
Revitalisering i bemärkelsen att arbeta med själva språken, som till 
exempel språkvård, ligger inte i biblio tekens uppdrag, inte heller att 
t.ex. utveckla författarskap, men genom att understödja användningen 
och synliggörandet av språket och litteraturen bidrar biblio teken in

130. Polarbibblo drivs av Regionbiblio tek Norrbotten i samarbete med folk biblio teken 
i Norrbotten.

131. Kungliga biblio teket, nationell biblio teks strategi (2017): Migration och språklig mångfald. 
Biblio tekens roll i det flerspråkiga samhället 
http://nationellbiblio teks strategi.blogg.kb.se/files/2015/12/Migration-och-
spr%C3%A5klig-m%C3%A5ngfald-biblio tekens-roll-i-det-flerspr%C3%A5kiga-
samh%C3%A4llet.-20171101.pdf

132. Citat från en informant i en av undersökningens intervjuer.

http://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/files/2015/12/Migration-och-spr%C3%A5klig-m%C3%A5ngfald-bibliotekens-roll-i-det-flerspr%C3%A5kiga-samh%C3%A4llet.-20171101.pdf
http://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/files/2015/12/Migration-och-spr%C3%A5klig-m%C3%A5ngfald-bibliotekens-roll-i-det-flerspr%C3%A5kiga-samh%C3%A4llet.-20171101.pdf
http://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/files/2015/12/Migration-och-spr%C3%A5klig-m%C3%A5ngfald-bibliotekens-roll-i-det-flerspr%C3%A5kiga-samh%C3%A4llet.-20171101.pdf
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direkt till revitaliseringen. Genom att prioritera barn och unga i verk
sam heterna stärker biblio teken möjligheterna för revitalisering av 
språken. Man bidrar till att bygga upp barnens flerkulturella identitet 
genom att manifestera språket i rummet som en integrerad och naturlig 
del. Det görs också genom att ställa biblio teket som plats till förfogande 
för kulturarrangemang och olika aktiviteter, antingen som arrangör 
eller som en plats för andra, t.ex. föreningar att använda bidrar biblio
teken till den minori tets politiska visionen samtidigt som biblio teks-
lagen också uppfylls. Barn som lär sig ett språk behöver också sina 
föräldrar. För vissa av minori tets språken är det vanligt att föräldrarna 
inte själva talar språket och har svårare att vägleda sina barn. Det kan 
behövas extra stöd inriktat på föräldrarna. Därför är insatser som 
Bokstartspaket viktiga 133. Sådana har tagits fram inom till exempel 
Sápmi på Lule, syd och nordsamiska. Bokstart finns även på de andra 
nationella minori tets språken. Under studiebesök har informanter talat 
om behovet av att få svenska barnböcker översatta till minori tets språk 
för att delvis fylla upp antalet titlar då utgivningen av barnböcker på 
originalspråk är så pass liten. Med fler översättningar kan utbudet 
ökas. I dag finns ett litet urval av parallellspråkiga bokpaket, t.ex Mulle 
Meck134.

Biblio teken kan stärka språkens roll genom att öka synligheten 
med flerspråkig skyltning i lokalen, flerspråkig webbplats och genom 
att låta minori tets språket/en få en central och naturlig plats i hela 
verk sam heten. Vikten av att låta språket få en gestaltning genom 
skyltning har visats i flera studier. Kajsa Kuoljok genomförde ett språk 
och konstprojekt med samiska ungdomar, de konstaterade att de som 
språkbrukare inte syns i det offentliga rummet och de önskade att 
samiska skulle höras och synas på fler platser än vad det görs idag.135 

Barn och unga är prioriterad mål grupp i alla de tre reglerande 
lagarna och konventioner som vi lyft fram i vår rapport, samt inom 
kultursam verkans modellen som baseras på de nationella kultur-
politiska målen136. Rimligen borde barn och unga vara den grupp som 
med all säkerhet har en planerad medieförsörjning och verk sam het. 
Genom språklagen och minori tets lagen framgår att minori teterna 

133. Kulturrådet, Om Bokstart:  
http://www.kulturradet.se/sv/bokstart/Om-bokstart/ 

134. Sveriges radio: Populär barnbokskaraktär utges på samiska  
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5027524 

135. Kajsa Kuoljok (2014): Samisk skyltning – att synliggöra den samiska vardagen 
http://www.ajtte.com/wp-content/uploads/2009/05/Samisk-skyltning1.pdf

136. Kulturrådet: Kultur politiska mål 
http://www.kulturradet.se/sv/Om-kulturradet/kultur politiska_mal/

http://www.kulturradet.se/sv/bokstart/Om-bokstart/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5027524
http://www.ajtte.com/wp-content/uploads/2009/05/Samisk-skyltning1.pdf
http://www.kulturradet.se/sv/Om-kulturradet/kulturpolitiska_mal/


Sidan 67 av 83Sidan 67 av 83

ska ges inflytande över de verk sam heter som berör dem, detta gäller 
även barn och unga, i synnerhet unga. Unga bör ges möjlighet att 
påverka genom kanaler som passar ungdomarna, även utanför gängse 
samrådsformer som t.ex. genom föreningar. När det gäller överföring 
av språk och kultur till nästa generation bör man prioritera ungdomars 
delaktighet137. Även Länsstyrelsen i Stockholm tar i sin handbok särskilt 
upp verk sam het riktad mot barn som en effektiv revitaliseringsmetod 
då det är betydligt lättare att ta till sig ett språk i tidig ålder än som 
vuxen138.

Kan vi se att barn och unga har prioriterats i tillräcklig omfattning? 
Läsningen av biblio teks planerna visar att endast ca 35 procent av 
planerna nämnde särskilt barn och nationella minori teter tillsammans. 
Det tycks som att barn och unga inte skrivs fram särskilt tydligt i de 
styrande dokumenten. Därmed inte sagt att verk sam het saknas, utan 
att det inte syns som prioriteringar och mål i biblio teks planerna. 
Beskrivningar av hur barn och unga ska få inflytande över verk sam
heten saknas i de lästa planerna. 

I under söknings materialet nämns några typer av aktiviteter som 
är av mer långsiktig och strategisk karaktär. Hit hör språkpaket på 
minori tets språken som ofta delas ut via BVC och som förekommer 
mycket. Även gåvoböcker till barn nämns. I övrigt verkar det röra sig 
om insatser av mer tillfällig karaktär. När det gäller program verk
sam het som riktar sig mot barn så är det något som ofta nämns i vårt 
under söknings material men det går inte att avgöra om just barn 
som mål grupp prioriteras i sammanhanget. Det som nämns är till 
exempel sago stunder, familjeföreställningar och barnteater. Det finns 
också enstaka exempel på större region- eller kommunövergripande 
projekt riktat mot barn med finansiering från Kulturrådet och externa 
aktörer. Ett intressant exempel på skrivfrämjande aktivitet och dess 
genomförande är den dikttävling i Norrbotten som riktades mot 
meänkieli talande barn och ungdomar och som fick ett stort genom
slag.139 

137. SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag för en stärkt minori tets politik  
http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/
nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minori tets politik-sou-201760

138. Länsstyrelsen i Stockholms län (2013): Nationella minori teters rättigheter. En handbok för 
kommuner, landsting och regioner 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-
samhalle/nationella-minori teter/Handbok%20reviderad%202013.pdf

139. Information om dikttävlingen på Minori tet.se:  
http://www.minori tet.se/poesitavling-pa-meankieli-ska-fa-unga-att-skriva 

http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-sou-201760
http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-sou-201760
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Handbok%20reviderad%202013.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Handbok%20reviderad%202013.pdf
http://www.minoritet.se/poesitavling-pa-meankieli-ska-fa-unga-att-skriva
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Biblio tekens bestånd av barnlitteratur på minori tets språken är 
små (en följd av bristen på medier) och behovet av översättning av 
barnlitteratur är stort. Det finns mycket lite barnlitteratur på meän
kieli, romani chib och jiddisch, något mer på de samiska varieteterna. 
Finsk barnlitteratur finns det däremot ett reellt utbud av. 

Samråd är en viktig del för att lyckas med revitalisering. I några 
kultur planer framgår det att samråd med de olika nationella minori-
teterna har föregått utformandet av kulturplanerna (se avsnitt Genom
lysning av regionala kulturplaner) men det är naturligtvis något som 
borde göras i högre grad. I diskussioner tillsammans med grupper 
uppnår man verk sam het som faktiskt efterfrågas samtidigt som 
grupperna får inflytande i frågor som berör dem. Samråden bör ske 
på ett systematiskt och regelbundet sätt och det är särskilt viktigt att 
diskutera frågor som rör ungdomsfrågor och biblio teks - och annan 
kulturverk sam het140. 

Avslutningsvis vill vi betona betydelsen av samråd med minori tets
grupper och verk sam heter riktade särskilt mot barn och unga som 
viktiga led för att bidra till revitalisering och för att följa biblio teks-
lagens intentioner. ♦

140. Länsstyrelsen i Stockholms län (2013): Nationella minori teters rättigheter. En handbok för 
kommuner, landsting och regioner 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-
samhalle/nationella-minori teter/Handbok%20reviderad%202013.pdf

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Handbok%20reviderad%202013.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Handbok%20reviderad%202013.pdf
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kapitel 11

Läges beskrivning  
i sammandrag

Vår undersökning visar att synliggörandet av nationella minori
teter och nationella minori tets språk är väldigt ojämnt och ser 
mycket olika ut över landet. I många delar av landet bedrivs inte 

verk sam het som synliggör de nationella minori tets språken och minori
teterna i någon större omfattning. 

Bibliotekslag, minoritetslagstiftning 
Det allmänna biblio teks väsendet som helhet har hittills inte i någon 
högre grad uppfyllt biblio teks lagens åligganden i förhållande till 
minori teterna och de nationella minori tets språken: att verka för det 
demo kratiska samhällets utveckling, att främja litteraturens ställning 
samt att finnas till för alla. Med en så pass stark och tydlig minoritets
lag stiftning i kombination med biblio teks lagens klart uttryckta mål
grupper är det här något man skulle kunna förvänta sig att det redan 
har haft ett större genomslag. 

Biblioteksplaner, kulturplaner
Det finns stor förbättringspotential när det gäller biblio teks  planernas 
strukturella element. Biblio teks planerna behöver bättre beskriva målen 
generellt och brytas ner till aktiviteter och verk sam het för och med 
nationella minori teter och minori tets språken.

Det finns goda exempel på utveckling och genom kultursam verkans
modellen och kulturplanerna har det också skapats ett ökat tryck på 
hela kulturområdet. Från kulturplanerna är det dock ibland svårt att 
utläsa hur detta kommer till uttryck på det enskilda biblio teket och 
i dess verk sam het. Vi konstaterar att arbetet ser väldigt olika ut i olika 
regioner. I flera av planerna nämns inte ens nationella minori teter 
varken i planerna i stort eller specifikt i biblio teks avsnitten, medan 
i några få planer framgår ett mer systematiskt arbete inom området. 
Vad vi också kan konstatera är att i en del planer slås de nationella 
minori teterna och nationella minori tets språken antingen ihop med 
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språklig mångfald och arbete med nyanlända eller så ställs de olika 
mål grupperna mot varandra.

Urfolksperspektiv, minoritetspolitik
Det finns generellt en stor okunskap om urfolksperspektivet och den 
sär ställning det samiska folket har genom detta. Tillsammans med att 
också minori tets politikens grunder i konventionsåtaganden och lagar 
är relativt okända har det i många fall blivit väldigt otydligt vilka för
väntningar som finns från staten på kommuner och regioner. Ett sätt 
att avhjälpa detta är fortbildning, framtagande av utbildnings material 
i samråd med och mer samverkan med mål gruppen. Utbildningarna 
inom biblio teks - och informationsvetenskap har en viktig roll i sam-
man hanget att redan från starten medvetandegöra framtidens biblio-
tekarier genom specifika kursmoment och mer forskning på området. 

Grundskydd, förvaltningsområde
De kommunala biblio teken bedöms vara underutnyttjade i kom
munernas genomförande av grundskyddet. Det finns goda möjlig heter 
att använda biblio teket som plattform för att skapa med vetenhet 
om landets minori tets politik och de inter nationella konventions-
åtagandena. De under sökningar som hittills gjorts har visat att när 
en kommun ansluter sig och bildar ett förvaltnings område ger det en 
positiv skjuts även för biblio teket. De biblio tek som finns i en för
valtnings kommun har mer verk sam het och fler aktiviteter för och/
eller med nationella minori teter jämfört med de som inte hör till en 
för valtnings  kommun. När man bygger ut förvaltnings områdena är det 
viktigt att biblio teken blir tillförda finansiering så att de får kapacitet ta 
en större roll i kommunen med genomförandet av grundskyddet. 

Mediesamverkan, programverksamhet
Mediesamverkan är en metod för att utnyttja resurserna mest effektivt. 
Kravet på kommunerna att ha egna samlingar skulle kunna lätta. 
Genom samordning och medieplanering kan istället gemensamma 
samlingar ge tillräcklig täckning för behoven. Specialbiblio teken för 
minori tets språken kan ta en större roll och utnyttjas mer för språk
kompetens och kunskapsstöd. Även program verk sam heter skulle kunna 
genomföras mer effektivt med samordning och samverkan.

Revitalisering, samråd
Revitalisering av ett språk bygger på att språket får utrymme att leva 
och växa. Samråd med minori tets grupper och verk sam heter riktade 
mot barn och unga är viktiga led i det arbetet. Biblio teken kan främja 
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och bidra till detta genom att synliggöra språken och de nationella 
minori teternas litteratur, författarskap, kultur och språk. Genom att 
göra minori tets språken till en självklar del i biblio teks verk sam heten 
bidrar man till revitalisering samtidigt som biblio teks lagen efterföljs.

Tre utvecklingsområden 
Vi konstaterar att det finns tre utvecklingsområden där biblioteken 
i samråd med de nationella minoriteterna, skulle kunna bidra mer i 
att främja och synliggöra de nationella minoriteterna och minoritets
språken och samtidigt följa bibliotekslagen:

• Synliggöra oavsett efterfrågan. Biblioteken kan informera och 
öka kunskapen och förståelsen om de nationella minoriteterna i 
majoritets samhället genom att synliggöra de nationella minoriteterna 
och minoritets språken.

• Samverkan kring medier och aktiviteter. Biblio teken kan tillhandahålla 
medier, kultur och program verk samhet på minoritetsspråken mer 
effektivt genom sam verkan. 

• Prioritera barnen. Genom samråd och olika typer av samarbeten på 
det lokala planet kan biblioteken bidra till revitalisering av språken 
och kulturerna. 

Medvetenhet, synliggörande 
Sammanfattningsvis så skulle biblio teken i högre grad kunna bidra 
för att skapa medvetenhet om de nationella minori teterna och minori-
tets språken och i förlängningen bidra till revitalisering av språken 
och kulturerna. Hela det allmänna biblio teks väsendet skulle med en 
strategisk och långsiktig planering kunna bättre uppfylla biblio teks
lagens intentioner. Med kunskapshöjande insatser, stöd och resurser 
finns det potential för biblio teken att mer kraftfullt arbeta främjande 
och synliggörande av de nationella minori teterna och nationella minori-
tets språken. ♦



Källor och
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20081421-med-instruktion-for-kungl_sfs-2008-1421
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20081421-med-instruktion-for-kungl_sfs-2008-1421
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20081421-med-instruktion-for-kungl_sfs-2008-1421
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/forordning-och-direktiv-om-genomforande-av_H406FPM13
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/forordning-och-direktiv-om-genomforande-av_H406FPM13
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20091299-om-nationella-minoriteter_sfs-2009-1299
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20091299-om-nationella-minoriteter_sfs-2009-1299
http://www.minoritet.se/forvaltningsomraden-for-minoritetssprak
http://www.kb.se/Dokument/Nationell%20biblioteksstrategi/Skolbibliotekets%20roll_slutversion.pdf
http://www.kb.se/Dokument/Nationell%20biblioteksstrategi/Skolbibliotekets%20roll_slutversion.pdf
http://www.kb.se/dokument/Samverkan/Nationella%20Strategins%20omv%C3%A4rldsrapport/Den_femte_statsmakten_WEBB%20kap%204.pdf
http://www.kb.se/dokument/Samverkan/Nationella%20Strategins%20omv%C3%A4rldsrapport/Den_femte_statsmakten_WEBB%20kap%204.pdf
https://www.ifla.org/indigenous-matters/background
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/bidrag-till-minoritetsspraken.html
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/romska.html
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
http://www.interbib.se/Files/Files_Information/Central%20medief%C3%B6rs%C3%B6rjningsplan%20IB%202014.pdf
http://www.interbib.se/Files/Files_Information/Central%20medief%C3%B6rs%C3%B6rjningsplan%20IB%202014.pdf
http://www.soi2016.se/sammanfattning/
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Judiska biblio teket 
http://jfst.se/biblio teket/

Junkka, Malin A (2017):”Poesitävling på meänkieli ska unga få unga att skriva”, (www.
minoritet.se) 
http://www.minori tet.se/poesitavling-pa-meankieli-ska-fa-unga-att-skriva

Kabatangare Tumuhairwe, Goretti (2013): ˮAnalysis of Library and Information Science/
Studies (LIS) Education. Today: The Inclusion of Indigenous Knowledge and Multicultural 
Issues in LIS Curriculum”, The Library, Makerere University, Kampala, Uganda. IFLA WLIC 
2013, Singapore 
http://library.ifla.org/276/1/125-tumhuwaire-en.pdf

Kulturdepartementet, Ku2015/02788/DISK, Uppdrag till Sametinget avseende Samernas 
biblio tek 
http://www.regeringen.se/4a80ab/contentassets/381144a7bc834e61994ef61de3f2de02/
uppdrag-till-sametinget-avseende-samernas-biblio tek. 

Kulturdepartementet, Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till 
regional kulturverk sam het, Svensk författningssamling 2010:2012. 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
forordning-20102012-om-fordelning-av-vissa_sfs-2010-2012

Kulturdepartementet: Uppdragsbeskrivning för utredning om inrättande av ett nationellt 
center för romska frågor  
http://www.regeringen.se/49d107/contentassets/6237209af6a44d31a60f350941ae0363/
bilaga-uppdragsbeskrivning-for-utredning-om-inrattande-av-ett-nationellt-center-for-romska-
fragor

Kulturrådet: Kultur politiska mål 
http://www.kulturradet.se/sv/Om-kulturradet/kultur politiska_mal/

Kulturrådet: Kultursam verkans modellen och kulturplaner 
http://www.kulturradet.se/sv/verk sam het/Modell-for-kultursamverkan/

Kulturrådet: Nationella minori teters kulturverk sam het 
http://kulturradet.se/sv/bidrag/Nationella-minori teters-kulturverk sam het/ 

Kulturrådet: Om bokstart 
http://www.kulturradet.se/sv/bokstart/Om-bokstart/

Kulturutskottet KrU 1976/77:43 
http://data.riksdagen.se/fil/6eed102f-61b9-48e0-9e97-4f4e7561b5f8

Kungliga biblio teket, anslag från Riksbankens jubileumsfond för projektet: Det samiska 
audiovisuella kulturarvet – filmer och teve program i arkiv och på webb, Projekt, Kungliga 
biblio teket 
https://www.rj.se/anslag/2017/det-samiska-audiovisuella-kulturarvet---filmer-och-teve-
program-i-arkiv-och-pa-webb/ 

Kungliga biblio teket, Nationella biblio teks strategin (2017): Den femte statsmakten – Biblio
tekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering, Nationella biblio teks-
strategin, Kungliga biblio teket, Stockholm 
http://www.kb.se/dokument/Samverkan/Nationella%20Strategins%20
omv%C3%A4rldsrapport/Den_femte_statsmakten_WEBB%20kap%204.pdf 

Kungliga biblio teket, Nationella biblio teks strategin: Nationella minori tets språk – alla har 
rätt till sin kultur 
https://youtu.be/RDIoLHxmq_s

Kungliga biblio teket, Kvalitetsdialog  
http://biblio teks statistik.blogg.kb.se/kvalitetsdialog/

http://jfst.se/biblioteket/
http://www.minoritet.se
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http://jfst.se/biblioteket/
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http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Modell-for-kultursamverkan/
http://kulturradet.se/sv/bidrag/Nationella-minoriteters-kulturverksamhet/
http://www.kulturradet.se/sv/bokstart/Om-bokstart/
http://data.riksdagen.se/fil/6eed102f-61b9-48e0-9e97-4f4e7561b5f8
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Kungliga biblio teket, Kvalitetsdialog (2017): Biblio teks plan 2.1. Kommunala biblio tek. 
Regional biblio teks verk sam het, Kungliga biblio teket, Stockholm 
http://biblio teks statistik.blogg.kb.se/files/2011/09/Biblio teks plan-2.1-2017-dnr-2017_525.
pdf 

Kungliga biblio teket (2016): Nationalbibliografin i siffror 2016, Kungliga biblio teket, 
Stockholm 
https://www.kb.se/download/ 
18.5712fd7f15c1687efff5f23/1510669524027/Nationalbibliografin%20i%20siffror_2016_
slutversion.pdf 

Kungliga biblio teket, Nationell biblio teks strategi 
http://nationellbiblio teks strategi.blogg.kb.se/uppdraget/

Kungliga biblio teket, nationell biblio teks strategi (2017): Migration och språklig mångfald. 
Biblio tekens roll i det flerspråkiga samhället, Stockholm 
http://nationellbiblio teks strategi.blogg.kb.se/files/2015/12/Migration-och-spr%C3%A5klig-
m%C3%A5ngfald-biblio tekens-roll-i-det-flerspr%C3%A5kiga-samh%C3%A4llet.-20171101.pdf

Kungliga biblio tekets remissvar (Dnr 1.3.-2017-686) på DS 2017:60 Nästa steg? Förslag för 
en stärkt minori tets politik 
http://www.kb.se/Dokument/Om/yttranden/ku2017-01534-DISK%20Remissvar%20
Kungliga%20biblio teket%20SOU%202017_60%20%20N%C3%A4sta%20steg%20
F%C3%B6rslag%20f%C3%B6r%20en%20st%C3%A4rkt%20minori tets politik.pdf

Kungliga biblio teket sammanfattning remissvar (Dnr 1.3.-2017-686) på DS 2017:60 Nästa 
steg? Förslag för en stärkt minori tets politik 
https://biblio teks samverkan.blogg.kb.se/2017/10/31/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minori-
tets politik-och-kbs-remissvar/

Kungliga biblio teket, Samordning av öppen tillgång till vetenskapliga publikationer  
http://www.kb.se/biblio tek/OpenAccessse/

Kungliga biblio teket (2016): Skolbiblio teket som pedagogisk resurs, Kungliga biblio teket, 
Stockholm 
http://biblio teks statistik.blogg.kb.se/files/2016/07/Rapport_Skolbiblio tek_som_pedagogisk_
resurs_2016.pdf 

Kungliga biblio teket, sjukhusbiblio tek 
http://www.kb.se/biblio tek/Biblio tek/Sjukhusbiblio tek/

Kungliga biblio teket, Suecana 
https://www.kb.se/hitta-och-bestall/om-samlingar-och-material/suecana.html 

Kungliga biblio teket, Svenska ämnesord 
http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/ 

Kajsa Kuoljok (2014): Samisk skyltning – att synliggöra den samiska vardagen, Ájtte, Svenskt 
fjäll- och Samemuseum, Jokkmokk 
http://www.ajtte.com/wp-content/uploads/2009/05/Samisk-skyltning1.pdf

Laestadius, Ann-Helén (2017): ”Om svensk minori tets politik – 2010 skärptes lagen”, (www.
minoritet.se) 
http://www.minori tet.se/om-svensk-minori tets politik-2009-skarptes-lagen 

Lag (2009:724) om nationella minori teter och minori tets språk, Svensk författningssamling 
2009:724 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
2009724-om-nationella-minori teter-och_sfs-2009-724

Legimus, Böcker på andra språk: 
http://www.legimus.se/206410/bocker-pa-andra-sprak

http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2011/09/Biblioteksplan-2.1-2017-dnr-2017_525.pdf
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http://www.kb.se/Dokument/Om/yttranden/ku2017-01534-DISK%20Remissvar%20Kungliga%20biblioteket%20SOU%202017_60%20%20N%C3%A4sta%20steg%20F%C3%B6rslag%20f%C3%B6r%20en%20st%C3%A4rkt%20minoritetspolitik.pdf
http://www.kb.se/Dokument/Om/yttranden/ku2017-01534-DISK%20Remissvar%20Kungliga%20biblioteket%20SOU%202017_60%20%20N%C3%A4sta%20steg%20F%C3%B6rslag%20f%C3%B6r%20en%20st%C3%A4rkt%20minoritetspolitik.pdf
http://www.kb.se/Dokument/Om/yttranden/ku2017-01534-DISK%20Remissvar%20Kungliga%20biblioteket%20SOU%202017_60%20%20N%C3%A4sta%20steg%20F%C3%B6rslag%20f%C3%B6r%20en%20st%C3%A4rkt%20minoritetspolitik.pdf
https://bibliotekssamverkan.blogg.kb.se/2017/10/31/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-och-kbs-remissvar/
https://bibliotekssamverkan.blogg.kb.se/2017/10/31/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-och-kbs-remissvar/
http://www.kb.se/bibliotek/OpenAccessse/
http://www.kb.se/bibliotek/OpenAccessse/
http://www.kb.se/bibliotek/OpenAccessse/
http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2016/07/Rapport_Skolbibliotek_som_pedagogisk_resurs_2016.pdf
http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2016/07/Rapport_Skolbibliotek_som_pedagogisk_resurs_2016.pdf
http://www.kb.se/bibliotek/Bibliotek/Sjukhusbibliotek/
https://www.kb.se/hitta-och-bestall/om-samlingar-och-material/suecana.html
http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/
http://www.ajtte.com/wp-content/uploads/2009/05/Samisk-skyltning1.pdf
http://www.minoritet.se
http://www.minoritet.se
http://www.minoritet.se/om-svensk-minoritetspolitik-2009-skarptes-lagen
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
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Library of Congress: Indigenous Law Portal: United States 
http://www.loc.gov/law/help/indigenous-law-guide/americas/north-america/united-states/
index.php

Länsstyrelsen i Stockholm, Karta över nationella minori teter i Sverige:  
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minori teter/
PublishingImages/Pages/forvaltningsomraden/F%C3%B6rvaltningsomr%C3%A5den%20
2018.pdf. 

Länsstyrelsen i Stockholms län (2013): Nationella minori teters rättigheter. En handbok för 
kommuner, landsting och regioner, Länsstyrelsen i Stockholms län 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-
samhalle/nationella-minori teter/Handbok%20reviderad%202013.pdf

Länsstyrelsen Stockholms län, Sveriges nationella minori teter och minori tets språk 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minori teter/
Pages/default.aspx

Mikaelsson, Sara (2015): En prioriterad grupp: En enkätundersökning om folk biblio tekens 
arbete för de nationella minori teterna, Magisteruppsats, Samhällsvetenskapliga fakulteten, 
Sociologiska institutionen, Umeå universitet 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1069352/FULLTEXT01.pdf

Mikaelsson, Sara (2014): Det samiska folk biblio teket. En undersökning om 
informationsförmedling på folk biblio tek till samer i samiska förvaltningsområden, 
Kandidatuppsats, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen, Umeå 
universitet 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:807531/FULLTEXT01.pdf

Myndig heten för tillgängliga medier (MTM) 2018: Strategi för språklig mångfald för MTM 
2018-2020 
https://www.mtm.se/contentassets/0b2519a9f3574b57899439f3847910a0/strategi-for-
spraklig-mangfald.pdf

Mångspråksbiblio teket vid Medioteket 
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/
Utbildningsforvaltningen/Medioteket/Bocker--Skolbiblio tek/Mangspraksbiblio teket/

Nationella katalogen Libris 
http://libris.kb.se/

Nieminen Kristofersson, Tuija (2016): Tolv minori tets röster om biblio teken, Sveriges 
författarförbund, Biblio teks rådet, Stockholm 
http://www.forfattarforbundet.se/wp-content/uploads/2016/02/12-Minori tets-
r%C3%B6ster4_febr2016.pdf

Nordiskt jojkarkiv 
http://librishelp.libris.kb.se/help/search_sub_databases_swe.jsp?redirected=true&pref_is_
set=&textsize=&contrast=&language=se#jojk

Nordkalottbiblio teket vid Nordkalottens kultur och forskningscentrum  
http://nkfc.overtornea.se/?page_id=5

Regeringen, kulturdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens 
kulturråd: 
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=18546

Regeringen, utbildningsdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende 
Kungl. biblio teket: 
http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17964

http://www.loc.gov/law/help/indigenous-law-guide/americas/north-america/united-states/index.php
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https://www.mtm.se/contentassets/0b2519a9f3574b57899439f3847910a0/strategi-for-spraklig-mangfald.pdf
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Utbildningsforvaltningen/Medioteket/Bocker--Skolbibliotek/Mangspraksbiblioteket/
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Utbildningsforvaltningen/Medioteket/Bocker--Skolbibliotek/Mangspraksbiblioteket/
http://libris.kb.se/
http://www.forfattarforbundet.se/wp-content/uploads/2016/02/12-Minoritetsr%C3%B6ster4_febr2016.pdf
http://www.forfattarforbundet.se/wp-content/uploads/2016/02/12-Minoritetsr%C3%B6ster4_febr2016.pdf
http://librishelp.libris.kb.se/help/search_sub_databases_swe.jsp?redirected=true&pref_is_set=&textsize=&contrast=&language=se#jojk
http://librishelp.libris.kb.se/help/search_sub_databases_swe.jsp?redirected=true&pref_is_set=&textsize=&contrast=&language=se#jojk
http://nkfc.overtornea.se/?page_id=5
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=18546
http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17964
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Regeringens proposition 2012/13:147, Ny biblio teks lag 
http://www.regeringen.se/49bb92/contentassets/353da7cc192a4988b4dac3be538af885/
ny-biblio teks lag-prop.-201213147

Regeringsbeslut, Ku2017/02332/DISK: Uppdrag till Statens kulturråd att främja utgivning 
och spridning av litteratur på nationella minori tets språk  
http://www.regeringen.se/4ac8ff/contentassets/8ebdf72531d0497897755090a8c77a67/
uppdrag-till-statens-kulturrad-att-framja-utgivning-och-spridning-av-litteratur-pa-nationella-
minori tets sprak 

Regeringens webbplats om nationella minori teter: Rättigheter för nationella minori teter,  
http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-
det/rattigheter-for-nationella-minoriteter

Regeringskansliet (2017), pressmeddelande: Fler kommuner och landsting ansluts till 
förvaltnings områdena för finska, meänkieli respektive samiska 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/fler-kommuner-och-landsting-
ansluts-till-forvaltningsomradena-for-finka-meankieli-respektive-samiska/

Regeringskansliet (2017); Remiss av SOU 2017:50. Personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål 
http://www.regeringen.se/remisser/2017/06/remiss-av-sou-201750-
personuppgiftsbehandling-for-forskningsandamal/

Regionernas kulturplaner 
http://www.kulturradet.se/sv/verk sam het/Modell-for-kultursamverkan/Kulturplaner/

Regionbiblio tek Norrbotten (2017): Nationella minori teter och urfolket samer. Strategier, 
fakta och inköpsvägar.  
https://www.norrbotten.se/sv/Kultur/Konst--och-kulturverk sam het/Biblio tek-i-Norrbotten/
Regionbiblio tek-Norrbotten/Ett-biblio tek-2013/

Remissvar tillhörande DS 2017:60 Nästa steg? Förslag för en stärkt minori tets politik:  
http://www.regeringen.se/remisser/2017/06/remiss-sou-201760/ 

Romska kulturcentret i Malmö 
http://www.rkcmalmo.se/biblio tek/ 

Samelands fria universitet: Samisk forskningspolicy riktlinjer och rekommendationer – 
underlag för diskussion  
http://www.samelandsfriauniversitet.com/uploads/5/6/3/3/56339843/samisk_
forskningspolicy_-_%C3%96hman_20160919_-_f%C3%B6r_remiss_inom_det_samiska_
samh%C3%A4llet.pdf

Samer 
http://samer.se/

Samernas biblio tek 
https://www.sametinget.se/1469

Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm (2013): Inspirationsskrift. Delaktighet och 
inflytande. 
http://www.minori tet.se/2603

Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm: Lagen om nationella minori teter och minori tets-
språk. Författningskommentarer 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/
Lagen_om_nationella_minori teter_kommentarer.pdf

Sametinget (2016): Kultur politiskt handlingsprogram 2016-2017 
https://www.sametinget.se/106945

Sametinget, Samernas biblio tek 
https://www.sametinget.se/1469

http://www.regeringen.se/49bb92/contentassets/353da7cc192a4988b4dac3be538af885/ny-bibliotekslag-prop.-201213147
http://www.regeringen.se/49bb92/contentassets/353da7cc192a4988b4dac3be538af885/ny-bibliotekslag-prop.-201213147
http://www.regeringen.se/4ac8ff/contentassets/8ebdf72531d0497897755090a8c77a67/uppdrag-till-statens-kulturrad-att-framja-utgivning-och-spridning-av-litteratur-pa-nationella-minoritetssprak
http://www.regeringen.se/4ac8ff/contentassets/8ebdf72531d0497897755090a8c77a67/uppdrag-till-statens-kulturrad-att-framja-utgivning-och-spridning-av-litteratur-pa-nationella-minoritetssprak
http://www.regeringen.se/4ac8ff/contentassets/8ebdf72531d0497897755090a8c77a67/uppdrag-till-statens-kulturrad-att-framja-utgivning-och-spridning-av-litteratur-pa-nationella-minoritetssprak
http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/rattigheter-for-nationella-minoriteter
http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/rattigheter-for-nationella-minoriteter
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/fler-kommuner-och-landsting-ansluts-till-forvaltningsomradena-for-finka-meankieli-respektive-samiska/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/fler-kommuner-och-landsting-ansluts-till-forvaltningsomradena-for-finka-meankieli-respektive-samiska/
http://www.regeringen.se/remisser/2017/06/remiss-av-sou-201750-personuppgiftsbehandling-for-forskningsandamal/
http://www.regeringen.se/remisser/2017/06/remiss-av-sou-201750-personuppgiftsbehandling-for-forskningsandamal/
http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Modell-for-kultursamverkan/Kulturplaner/
https://www.norrbotten.se/sv/Kultur/Konst--och-kulturverksamhet/Bibliotek-i-Norrbotten/Regionbibliotek-Norrbotten/Ett-bibliotek-2013/
https://www.norrbotten.se/sv/Kultur/Konst--och-kulturverksamhet/Bibliotek-i-Norrbotten/Regionbibliotek-Norrbotten/Ett-bibliotek-2013/
http://www.regeringen.se/remisser/2017/06/remiss-sou-201760/
http://www.rkcmalmo.se/bibliotek/
http://www.samelandsfriauniversitet.com/uploads/5/6/3/3/56339843/samisk_forskningspolicy_-_%C3%96hman_20160919_-_f%C3%B6r_remiss_inom_det_samiska_samh%C3%A4llet.pdf
http://www.samelandsfriauniversitet.com/uploads/5/6/3/3/56339843/samisk_forskningspolicy_-_%C3%96hman_20160919_-_f%C3%B6r_remiss_inom_det_samiska_samh%C3%A4llet.pdf
http://www.samelandsfriauniversitet.com/uploads/5/6/3/3/56339843/samisk_forskningspolicy_-_%C3%96hman_20160919_-_f%C3%B6r_remiss_inom_det_samiska_samh%C3%A4llet.pdf
http://www.samelandsfriauniversitet.com/uploads/5/6/3/3/56339843/samisk_forskningspolicy_-_%C3%96hman_20160919_-_f%C3%B6r_remiss_inom_det_samiska_samh%C3%A4llet.pdf
http://samer.se/
https://www.sametinget.se/1469
http://www.minoritet.se/2603
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/Lagen_om_nationella_minoriteter_kommentarer.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/Lagen_om_nationella_minoriteter_kommentarer.pdf
https://www.sametinget.se/106945
https://www.sametinget.se/1469
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Sametingets biblio tek, Samisk bibliografi 
http://www.giella.no/artikkel.aspx?MId1=1102&AId=1871&back=1&MId2=1147.

Samisk biblio teks tjänst i Norge 
https://samiskbiblio tektjeneste.wordpress.com/ 

Skolbiblio teks centraler 
https://skolbiblio teks centraler.wikispaces.com/

Skolinspektionen (2012): I marginalen – En granskning av modersmålsundervisning och 
tvåspråkig undervisning i de nationella minori tets språken, Rapport 2012:2, Stockholm 
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/
kvalitetsgranskningar/2012/minori tets sprak/kvalgr-min-slutrapport.pdf

Skollag (SFS 2010:800), Svensk författningssamling 2010:800 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
skollag-2010800_sfs-2010-800 

Skolverket: Nationella minori teter i fokus – grundskolan och gymnasieskolan 
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.266354!/PPT%20nationella%20minori teter_final.
pdf

Skolverket, Nationella minori teter i förskola och skola, Informationsblad 07:1002 (2015) 
ISBN 978-91-7559-197-1 
http://docplayer.se/4183816-Nationella-minori teter-i-forskola-forskoleklass-och-skola-
uppdaterad-2015.html

Språklag (2009:600), Svensk författningssamling 2009:600 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
spraklag-2009600_sfs-2009-600

SOU 1975:99 Samerna i Sverige, stöd åt språk och kultur 
http://weburn.kb.se/metadata/056/SOU_7258056.htm

SOU 2016:80 En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning engagemang och ansvar. 
Slutbetänkande, Medieutredningen 
http://www.regeringen.se/4ab3d0/contentassets/c4f57b68335e491a948185108aa3833f/
en-gransoverskridande-mediepolitik.-for-upplysning-engagemang-och-ansvar-sou-201680

SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag för en stärkt minori tets politik  
http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/
nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minori tets politik-sou-201760

SOU 2017:88 Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minori tets politik 
http://www.regeringen.se/4ac4f9/contentassets/e430f9cd44004739a6c145deb85db796/
nasta-steg-del-2.-forslag-for-en-starkt-minori tets politik 

SOU 2017:91 Nationella minori tets språk i skolan – förbättrade förutsättningar till 
undervisning och revitalisering 
http://www.regeringen.se/4ac2cd/contentassets/1223a145243f4c0aa25c0f3dc55b6965/
sou-2017_91_webb.pdf

Svensk judisk bibliografi i Libris 
http://librishelp.libris.kb.se/help/search_sub_databases_swe.jsp?redirected=true&pref_is_
set=&textsize=&contrast=&language=se#judisk

Svensk samisk bibliografi i Libris  
http://librishelp.libris.kb.se/help/search_sub_databases_swe.jsp?redirected=true&pref_is_
set=&textsize=&contrast=&language=se#samisk

Svenska Tornedalingars Riskförbund, Tornedalingar i Övertorneå kommun – 
Tornionlaaksolaiset (TÖT) (2017): Yttrande över SOU 2017:60, Nästa steg? Förslag till en 
stärkt minori tets politik 
http://www.regeringen.se/4a9135/contentassets/02f13dcbc4b7401eba0bd2ebc31c406e/
tornedalingar-i-overtornea-kommun.pdf

http://www.giella.no/artikkel.aspx?MId1=1102&AId=1871&back=1&MId2=1147
https://samiskbibliotektjeneste.wordpress.com/
https://skolbibliotekscentraler.wikispaces.com/
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2012/minoritetssprak/kvalgr-min-slutrapport.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2012/minoritetssprak/kvalgr-min-slutrapport.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2012/minoritetssprak/kvalgr-min-slutrapport.pdf
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.266354!/PPT%20nationella%20minoriteter_final.pdf
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.266354!/PPT%20nationella%20minoriteter_final.pdf
http://docplayer.se/4183816-Nationella-minoriteter-i-forskola-forskoleklass-och-skola-uppdaterad-2015.html
http://docplayer.se/4183816-Nationella-minoriteter-i-forskola-forskoleklass-och-skola-uppdaterad-2015.html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-2009-600
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-2009-600
http://weburn.kb.se/metadata/056/SOU_7258056.htm
http://www.regeringen.se/4ab3d0/contentassets/c4f57b68335e491a948185108aa3833f/en-gransoverskridande-mediepolitik.-for-upplysning-engagemang-och-ansvar-sou-201680
http://www.regeringen.se/4ab3d0/contentassets/c4f57b68335e491a948185108aa3833f/en-gransoverskridande-mediepolitik.-for-upplysning-engagemang-och-ansvar-sou-201680
http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-sou-201760
http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-sou-201760
http://www.regeringen.se/4ac4f9/contentassets/e430f9cd44004739a6c145deb85db796/nasta-steg-del-2.-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik
http://www.regeringen.se/4ac4f9/contentassets/e430f9cd44004739a6c145deb85db796/nasta-steg-del-2.-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik
http://www.regeringen.se/4ac2cd/contentassets/1223a145243f4c0aa25c0f3dc55b6965/sou-2017_91_webb.pdf
http://www.regeringen.se/4ac2cd/contentassets/1223a145243f4c0aa25c0f3dc55b6965/sou-2017_91_webb.pdf
http://librishelp.libris.kb.se/help/search_sub_databases_swe.jsp?redirected=true&pref_is_set=&textsize=&contrast=&language=se#judisk
http://librishelp.libris.kb.se/help/search_sub_databases_swe.jsp?redirected=true&pref_is_set=&textsize=&contrast=&language=se#judisk
http://librishelp.libris.kb.se/help/search_sub_databases_swe.jsp?redirected=true&pref_is_set=&textsize=&contrast=&language=se#samisk
http://librishelp.libris.kb.se/help/search_sub_databases_swe.jsp?redirected=true&pref_is_set=&textsize=&contrast=&language=se#samisk
http://www.regeringen.se/4a9135/contentassets/02f13dcbc4b7401eba0bd2ebc31c406e/tornedalingar-i-overtornea-kommun.pdf
http://www.regeringen.se/4a9135/contentassets/02f13dcbc4b7401eba0bd2ebc31c406e/tornedalingar-i-overtornea-kommun.pdf
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Sveriges radio: Populär barnbokskaraktär utges på samiska (sverigesradio.se) 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5027524

Sveriges riksdag (2004): Nationella minori teter och minori tets språk, Rapport från riksdagen 
2004/05:RFR3 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/rapport-fran-riksdagen/nationella-
minori teter-och-minori tets sprak_GS0WRFR3/html

Te Rōpū Whakahau Incorporated:  
https://trw.org.nz/about-us/

Thomas, Barbro (2012): Vad är ett sjukhusbiblio tek? Utredning och förslag rörande 
sjukhusbiblio tekens verk sam het, Kungliga biblio teket, Stockholm 
http://www.kb.se/dokument/Biblio tek/utredn_rapporter/2012/Vad%20%C3%A4r%20ett%20
sjukhusbiblio tek,%202012.pdf

Wellin, Hanna (2016): ”Sånger på jiddisch ger viktig förbindelse bakåt”, Helsingsborgs 
dagblad 
https://www.hd.se/2016-02-03/sanger-pa-jiddisch-ger-viktig-forbindelse-bakat

Wentzel, Marie-Louise: «Minori tets språk i Norden», Nordens språk med rötter och fötter, 
(eplads.norden.org) 
http://eplads.norden.org/nordenssprak/kap4/4c.asp

Öhman, May-Britt, Hedlund, Cecilia och Larsson Gunilla (red) (2014): Uppsala mitt i Sápmi – 
Sábme – Saepmie II - En supradisciplinär antologi härrörande från Uppsams vårsymposium, 
Uppsala universitet, 28–29 april 2014, Uppsam:s skriftserie 2, Uppsam Föreningen för 
samiskrelaterad forskning i Uppsala, Uppsala 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1082858/COVER01.pdf 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5027524
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/rapport-fran-riksdagen/nationella-minoriteter-och-minoritetssprak_GS0WRFR3/html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/rapport-fran-riksdagen/nationella-minoriteter-och-minoritetssprak_GS0WRFR3/html
https://trw.org.nz/about-us/
http://www.kb.se/dokument/Bibliotek/utredn_rapporter/2012/Vad%20%C3%A4r%20ett%20sjukhusbibliotek,%202012.pdf
http://www.kb.se/dokument/Bibliotek/utredn_rapporter/2012/Vad%20%C3%A4r%20ett%20sjukhusbibliotek,%202012.pdf
https://www.hd.se/2016-02-03/sanger-pa-jiddisch-ger-viktig-forbindelse-bakat
http://eplads.norden.org/nordenssprak/kap4/4c.asp
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1082858/COVER01.pdf
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Ájtte museum, Jokkmokk, guidad visning, 20171219

Baer, Miliana, Sametinget, 20171218

Brisander, Cecilia och Furendal, Lovisa, Regionbiblio tek Stockholm 20171030

Denaj, Abedin, Romska föreningen i Gävle, ett flertal möten 2017 samt intervju 20171013

Drugge,Anna-Lill, FD Arktiskt centrum, Umeå universitet, föredrag på KB 20171027 

Edeborg, Birgitta, Ájtte biblio tek och Samernas biblio teket, Jokkmokk, 20171218

Forsberg, Anna-Leena, Finlandsinstitutet 20171102

Hedbom, Jakob, Gävle stadsbiblio tek, 20171013

Kaldaras, Erland, Romska kulturcentret i Malmö, 20180213

Markusson,Birgitta, Stålnacke, Anna Kristina och Öman,Maria, Regionbiblio tek Norrbotten, 

Mörtlund, Mona, författare, 20171110

Norrby, Malin, och Reichel, Isak, Judiska biblio teket, 20180111

Stenström, Reetta, Sverigefinländsk biblio teks förening, föredrag på KB 20171027

Söderman, Junko, MTM, 20171130 

Tapani, Maria, Nordkalottbiblio teket, 20180116

Westerlund, Ann-Catrine, Luleå stadsbiblio tek, 20171208

Woodski Näslund, Tomas, Kulturhuset Lava, föredrag på KB 20171027 samt intervju 20170922

Uppsam141, kontakt hösten 2017

141. I juni 2009 startades Uppsam, nätverket för samiskrelaterad forskning i Uppsala, bestående 
av forskare med intresse för eller egen forskning om samiskrelaterade frågor med intresse 
för eller egen forskning om samiskrelaterade frågor. 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1082858/COVER01.pdf 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1082858/COVER01.pdf
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bilaga 1

Samordning, uppföljning  
och stöd

Samordning och uppföljning av och stöd för de nationella minori-
teterna och minori tets språken är fördelat på följande myndig
heter:

• Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ansvar för 
Sveriges minori tets politik och följa upp lagen om nationella minori-
teter och minori tets språk. Sametinget ansvarar för webbplatsen 
minori tet.se vars syfte är kunskapsspridning om urfolket samerna 
och de nationella minori teterna. 

• Det praktiska ansvaret för att intentionerna kring minori tets språken 
följs upp ligger på Institutet för språk och folkminnen som driver 
språkpolitiken i Sverige. 

• Den regionala biblio teks verk sam heten och den kommunala nivån 
samt KB samverkar kring uppdraget i biblio teks lagens 18:e paragraf 
att följa upp hur de biblio teks planer som antagits av kommuner och 
landsting har utformats och hur de används. 

• Kulturrådet ska inom Kultursam verkans modellen särskilt 
uppmärksamma landstingens arbete för att främja de nationella 
minori teternas och i synnerhet romers kultur och kulturarv 
i bedömningar och uppföljning av de regionala kulturplanerna.142 
Kulturrådet ger även bidrag till kulturverk sam het och utgivning 
av böcker och kulturtidskrifter på minori tets språk.143 2017 gavs 
Kulturrådet ett regeringsuppdrag och särskilda medel för att främja 

142. Regeringen, regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens kulturråd  
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=18546

143. Kulturrådet: Nationella minori teters kulturverk sam het 
http://kulturradet.se/sv/bidrag/Nationella-minori teters-kulturverk sam het/

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/AFFISCH_2015_minoriteter_tryck.pdf
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=18546
http://kulturradet.se/sv/bidrag/Nationella-minoriteters-kulturverksamhet/
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utgivning och spridning av litteratur på nationella minori tets språk.144 
Uppdraget ska genomföras som särskilda insatser under perioden 
20172019 i samverkan med de nationella minori teterna och i samråd 
med Institutet för språk och folkminnen och Sametinget.

• Skolinspektionen gör inspektion och granskning av skolans verk sam-
heter, även de delar som berör nationella minori teter. 

• Skolverket tar fram kunskapsunderlag om nationella minori teter till 
undervisning, lektionsmaterial etc.145 

• Sameskolstyrelsen är en myndig het och också huvudman för de fem 
sameskolorna samt fjärrundervisning. 

• Socialstyrelsen, Folkhälsomyndig heten, Universitets och högskole
rådet, Pensionsmyndig heten, Skatteverket och Försäkringskassan  
har också mindre deluppdrag för nationella minori teter. 

144. Regeringsbeslut, Ku2017/02332/DISK: Uppdrag till Statens kulturråd att främja utgivning 
och spridning av litteratur på nationella minori tets språk  
http://www.regeringen.se/4ac8ff/contentassets/8ebdf72531d0497897755090a8c7
7a67/uppdrag-till-statens-kulturrad-att-framja-utgivning-och-spridning-av-litteratur-pa-
nationella-minori tets sprak 

145. En kort introduktion till skolornas uppdrag för nationella minori teter finns på Skolverkets 
webb: Nationella minori teter i fokus – grundskolan och gymnasieskolan 
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.266354!/PPT%20nationella%20minori teter_
final.pdf

http://www.regeringen.se/4ac8ff/contentassets/8ebdf72531d0497897755090a8c77a67/uppdrag-till-statens-kulturrad-att-framja-utgivning-och-spridning-av-litteratur-pa-nationella-minoritetssprak
http://www.regeringen.se/4ac8ff/contentassets/8ebdf72531d0497897755090a8c77a67/uppdrag-till-statens-kulturrad-att-framja-utgivning-och-spridning-av-litteratur-pa-nationella-minoritetssprak
http://www.regeringen.se/4ac8ff/contentassets/8ebdf72531d0497897755090a8c77a67/uppdrag-till-statens-kulturrad-att-framja-utgivning-och-spridning-av-litteratur-pa-nationella-minoritetssprak
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.266354!/PPT%20nationella%20minoriteter_final.pdf
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.266354!/PPT%20nationella%20minoriteter_final.pdf
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Nationalbiblio teket 
och nationella minoritetsspråk

KB som nationalbiblio tek är en del av det allmänna biblio teks-
väsendet och ska ägna särskild uppmärksamhet åt minori tets-
språken. Det görs inom flera områden som KB verkar. Här listas 

de större insatserna:

• KB har under senare år haft flera talaruppdrag på olika konferenser 
och sammankomster med inriktning nationella minori teter. KB har 
också sedan 2016 ett fokus på urfolket Samerna genom ett inter
nationellt åtagande inom IFLA, i sektionen för urfolksfrågor, Indi ge
nous Matters Section.146

• KB har genom regleringsbrevet en särskild uppgift i kultur sam-
verkans modellens samverkansråd och ingår som aktiv part i bered-
ning och bedömning av landets kulturplaner. Genom detta arbete följs 
bl.a. regionernas arbete med de nationella minori teterna.

• De nationella minori teterna och minori tets språken utgör en viktig 
fråga i arbetet med en nationell biblio teks strategi. Frågeställningarna 
tas upp i omvärldsanalysen Den femte statsmakten.147 Inom det arbetet 
producerades bland annat filmen Nationella minori tets språk – alla 
har rätt till sin kultur148. Denna läges beskrivning utgör även den ett 
underlag till det arbetet. 

146. IFLA, Indigenous Matters Section 
https://www.ifla.org/indigenous-matters/background

147. Enarson, Eva, Fichtelius, Erik, Hansson, Krister, Klein, Jesper & Persson, Christina (2017): 
”Lever de svenska biblio teken upp till Biblio teks lagen?” 
http://www.kb.se/dokument/Samverkan/Nationella%20Strategins%20omvärldsrapport/
Den_femte_statsmakten_WEBB%20kap%2014.pdf

148. Kungliga biblio teket, Nationella biblio teks strategin: Nationella minori tets språk – alla har rätt 
till sin kultur:  
https://youtu.be/RDIoLHxmq_s

https://www.ifla.org/indigenous-matters/background
http://www.kb.se/dokument/Samverkan/Nationella%20Strategins%20omv%C3%A4rldsrapport/Den_femte_statsmakten_WEBB%20kap%2014.pdf
http://www.kb.se/dokument/Samverkan/Nationella%20Strategins%20omv%C3%A4rldsrapport/Den_femte_statsmakten_WEBB%20kap%2014.pdf
https://youtu.be/RDIoLHxmq_s
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• En för studie gjordes 2017 i syfte att öka tillgängligheten till litteratur 
på de nationella minori tets språken genom att digitali sera upphovs-
rätts ligt fritt material ur samlingarna. För studien konstaterar att 
material med utgivningsår före 1920, och därmed upphovs rätts ligt 
fritt tillgängligt, tyvärr inte är omfattande och att det är tveksamt 
om det alls är av intresse för allmänheten. För det material som nu 
digitaliseras men även framtida digitaliseringsinsatser är det viktigt 
att man inkluderar representanter för dem som talar och läser språket 
i urvalet för att vara säker på att det som digitaliseras är litteratur 
som är av intresse och inte är kränkande för gruppen. 149

• KB var en av remissinstanserna till SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag 
för en stärkt minori tets politik.150 KB kommer i mars 2018 att ge ett 
remissvar till SOU 2017:88 Nästa steg? Del 2.

• En bred ansökan om projektbidrag till en större satsning har lämnats 
in till Riksbankens jubileumsfond, infrastruktur för forskning. Syftet 
är att kartlägga och samla det audiovisuella materialet om och med 
samerna, uppdatera metadata och tillgängliggöra materialet med 
fokus på att dels upprätta en digital databas där filmer och teve
program finns samlat, dels skapa förutsättningar för nätbaserad 
access till det samiska audiovisuella kulturarvet. Det finns även en 
etisk del som kommer att fungera som stöd under hela projekttiden. 151

I KB:s samlingar återfinns medier på minori tets språken och i Libris 
finns tre bibliografier, Meänkieli bibliografi152, Svensk judisk biblio

149. Kungliga biblio teket. För studierapport. Digitalt tillgängliggörande av böcker på minori tets-
språk. Ej publicerad. 

150. Kungliga biblio tekets remissvar (Dnr 1.3.-2017-686) på DS 2017:60 Nästa steg? Förslag för en 
stärkt minori tets politik 
http://www.kb.se/Dokument/Om/yttranden/ku2017-01534-DISK%20Remissvar%20
Kungliga%20biblio teket%20SOU%202017_60%20%20N%C3%A4sta%20steg%20
F%C3%B6rslag%20f%C3%B6r%20en%20st%C3%A4rkt%20minori tets politik.pdf  
Innehållet i remissvaret är till stor del återgivet och utvecklat i denna rapport.
Sammanfattning av remissvaret:  
https://biblio teks samverkan.blogg.kb.se/2017/10/31/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-
minori tets politik-och-kbs-remissvar/ Övriga remissvar: http://www.regeringen.se/
remisser/2017/06/remiss-sou-201760/ 

151. Kungliga biblio teket, anslag från Riksbankens jubileumsfond för projektet: Det samiska 
audiovisuella kulturarvet – filmer och teve program i arkiv och på webb 
https://www.rj.se/anslag/2017/det-samiska-audiovisuella-kulturarvet---filmer-och-teve-
program-i-arkiv-och-pa-webb/

152. Meänkielibibliografin produceras av Regionbiblio tek Norrbotten. En informationssida med 
sökingång är under uppbyggnad  
(https://www.bibblo.se/meist%C3%A4-om-oss?culture=sv)  
enligt mail från regionbiblio tek Norrbotten 20180112. I Libris anger man språk meänkieli för 
att få fram alla titlar. 

http://www.kb.se/Dokument/Om/yttranden/ku2017-01534-DISK%20Remissvar%20Kungliga%20biblioteket%20SOU%202017_60%20%20N%C3%A4sta%20steg%20F%C3%B6rslag%20f%C3%B6r%20en%20st%C3%A4rkt%20minoritetspolitik.pdf
http://www.kb.se/Dokument/Om/yttranden/ku2017-01534-DISK%20Remissvar%20Kungliga%20biblioteket%20SOU%202017_60%20%20N%C3%A4sta%20steg%20F%C3%B6rslag%20f%C3%B6r%20en%20st%C3%A4rkt%20minoritetspolitik.pdf
http://www.kb.se/Dokument/Om/yttranden/ku2017-01534-DISK%20Remissvar%20Kungliga%20biblioteket%20SOU%202017_60%20%20N%C3%A4sta%20steg%20F%C3%B6rslag%20f%C3%B6r%20en%20st%C3%A4rkt%20minoritetspolitik.pdf
http://www.kb.se/Dokument/Om/yttranden/ku2017-01534-DISK%20Remissvar%20Kungliga%20biblioteket%20SOU%202017_60%20%20N%C3%A4sta%20steg%20F%C3%B6rslag%20f%C3%B6r%20en%20st%C3%A4rkt%20minoritetspolitik.pdf
https://bibliotekssamverkan.blogg.kb.se/2017/10/31/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-och-kbs-remissvar/
https://bibliotekssamverkan.blogg.kb.se/2017/10/31/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-och-kbs-remissvar/
http://www.regeringen.se/remisser/2017/06/remiss-sou-201760/
http://www.regeringen.se/remisser/2017/06/remiss-sou-201760/
https://www.rj.se/anslag/2017/det-samiska-audiovisuella-kulturarvet---filmer-och-teveprogram-i-arkiv-och-pa-webb/
https://www.rj.se/anslag/2017/det-samiska-audiovisuella-kulturarvet---filmer-och-teveprogram-i-arkiv-och-pa-webb/
https://www.bibblo.se/meist%C3%A4-om-oss?culture=sv
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grafi153 och Svensk samisk bibliografi154, varav de två sistnämnda också 
utgör del data baser. I Libris finns även deldatabasen Nordiskt jojkarkiv 
som omfattar referenser till de jojkinspelningar som finns i svenska och 
norska arkivsamlingar.155 

I Nationalbibliografin förtecknas de medier som via pliktleverans 
kommer till KB. Här ingår medier på minori tets språken som är utgivna 
i Sverige.156 KB tar emot gåvor med koppling till minori tets språken för 
att komplettera det som saknas i samlingarna. 

153. Svensk judisk bibliografi i Libris:  
http://librishelp.libris.kb.se/help/search_sub_databases_swe.jsp?redirected=true&pref_
is_set=&textsize=&contrast=&language=se#judisk.  
Svensk judisk bibliografi innehåller referenser till böcker, tidskrifter och ett urval artiklar 
om judisk historia, kultur och samhälle, på svenska och andra språk. All litteratur vid Judiska 
biblio teket registreras i bibliografin men även övriga Libris-anslutna biblio tek registrerar 
verk. 

154. Svensk samisk bibliografi i Libris:  
http://librishelp.libris.kb.se/help/search_sub_databases_swe.jsp?redirected=true&pref_
is_set=&textsize=&contrast=&language=se#samisk.  
Svensk samisk bibliografi produceras av biblio teket vid Ájtte. Bibliografin omfattar all 
litteratur utgiven i Sverige ner till artikelnivå om samer och samisk kultur, samt litteratur av 
samer och på samiska. Den samiska bibliografin är ett samarbete mellan Norge, Finland och 
Sverige. 

155. Nordiskt jojkarkiv:  
http://librishelp.libris.kb.se/help/search_sub_databases_swe.jsp?redirected=true&pref_
is_set=&textsize=&contrast=&language=se#jojk.  
Nordiskt jojkarkiv produceras av biblio teket vid Ájtte.

156. Kungliga biblio teket (2016): Nationalbibliografin i siffror 2016  
https://www.kb.se/download/18.5712fd7f15c1687efff5f23/1510669524027/
Nationalbibliografin%20i%20siffror_2016_slutversion.pdf

https://www.kb.se/download/18.5712fd7f15c1687efff5f23/1510669524027/Nationalbibliografin%20i%20siffror_2016_slutversion.pdf
https://www.kb.se/download/18.5712fd7f15c1687efff5f23/1510669524027/Nationalbibliografin%20i%20siffror_2016_slutversion.pdf
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Taxonomi för  
nationella minori teter  

och biblio tek 

I  för studien som gjordes av Cecilia Bengtsson för Regionbiblio tek 
Stockholm157 presenterades förslag till en taxonomi för nationella 
minori teter.

Vi ser ett behov av att revidera taxonomiförslaget och ytterligare 
betona de nationella minori teternas inflytande över verk sam het och 
mediebestånd. Det kräver dock mer arbete och bättre förankring än 
vad som varit möjligt inom ramarna för denna under sökning, men är ett 
angeläget arbete att utföra i framtiden. 

Viktiga synpunkter att ta med till detta framtida arbete är biblio
tekets roll i förhållande till kommunens för att förverkliga minori tets-
politikens intentioner. Hur ska samråden gå till? Vilka är med i samråd? 
Behövs arvoden till deltagande representanter etc. Vi ser att det behövs 
förbättrade strukturer för samråden och att det i huvudsak bör ligga på 
kommunerna att driva dessa. 

Taxonomi

• Nivå 7: Kommunövergripande plan finns med uppdrag och mål för 
verk sam heten som grundar sig på minori tets politik, FN:s mänskliga 
rättigheter, barnkonventionen och Unescos biblio teks manifest med 
mera.

• Nivå 6: Biblio teket ingår i samrådsgrupper/forum för de nationella 
minori teterna som gemensamt genomför, finansierar och marknads
för program, aktiviteter och mediearbete utifrån respektive 
specialist kompetens. Information om biblio teket finns på de 
minoritets språk som är representerade i kommunen. 

157. Bengtsson, Cecilia (2014): För studie om nationella minori teter och biblio tek, Region-
bibliotek Stockholm, Stockholm 
http://regionbiblio teket.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/06/CBnationellaminori teter.
pdf

http://regionbiblioteket.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/06/CBnationellaminoriteter.pdf
http://regionbiblioteket.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/06/CBnationellaminoriteter.pdf
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• Nivå 5: De nationella minori teterna finns med i biblio tekens 
styrdokument; biblio teks plan, verk sam hetsplan och medieplan. 

• Nivå 4: Kontinuerligt arbete med digitala och fysiska medier. Viss 
verk sam het organiseras och planeras tillsammans med de nationella 
minori teterna. Viss information om biblio teket finns på minori tets
språk. 

• Nivå 3: Biblio teket har kännedom om föreningar, religiösa samfund, 
kommunal verk sam het och aktörer om och för de nationella minori-
teterna i kommunen. 

• Nivå 2: Biblio teket har eget bestånd på några av minori tets språken 
och köper/fjärrlånar de andra vid efterfrågan. Sporadiska skyltningar 
och program verk sam het. 

• Nivå 1: Biblio teket har eget bestånd på något av minori tets språken. 





Biblioteken och de nationella  
minoritets språken
En lägesbeskrivning

Det finns tre utvecklingsområden där biblioteken, i samråd 
med de nationella minoriteterna, skulle kunna bidra mer 
i att främja och synliggöra de nationella minoriteterna och 

nationella minoritetsspråken och samtidigt följa bibliotekslagen:

Synliggöra oavsett efterfrågan. Biblioteken kan informera och öka 
kunskapen och förståelsen om de nationella minoriteterna i majoritets-
samhället genom att synliggöra de nationella minoriteterna och 
minoritets språken.

Samverkan kring medier och aktiviteter. Biblioteken kan tillhanda - 
hålla medier, kultur och programverksamhet på minoritetsspråken  
mer effektivt genom samverkan. 

Prioritera barnen. Genom samråd och olika typer av samarbeten på  
det lokala planet kan biblioteken bidra till revitalisering av språken  
och kulturerna. 

Om ett språk ska leva och utvecklas behöver språket synas mycket 
och fler unga behöver tala det för att utveckla det och föra det vidare. 
Generationer har förlorat sitt språk, assimilation har varit mycket 
effektiv på bekostnad av språket. Språkens status måste höjas. Dessa 
är återkommande teman i intervjuerna och samtalen som genomförts 
i denna undersökning. 

KUNGLIGA BIBLIO TEKET | NATIONELL BIBLIOTEKS STRATEGI
ISBN: 978-91-7000-356-1
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