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1 Inledning
Denna skrift har som syfte att sammanfatta och belysa det som är viktigt för biblioteken
att känna till om lagar och konventioner som omger nationella minoriteter. Texten ska
ses som ett stöd till främst de kommunala och regionala biblioteksverksamheterna;
folkbibliotek, skolbibliotek, uppsökande verksamhet, regional biblioteksverksamhet och
sjukhus- eller vårdbibliotek. Skriften kan även användas av andra bibliotekstyper i det
allmänna biblioteksväsendet då både bibliotekslagens paragraf omfatta alla bibliotek
och den nya minoritetslagstiftningen berör alla förvaltningsmyndigheter.
Skriften kommer att lyfta de aspekter av området minoritetspolitik som har starkast
koppling till folkbiblioteken. Denna sammanställning gör inget anspråk på att vara helt
uttömmande. Lagtexterna, författningskommentarerna och propositionerna är de
grundläggande dokumenten. Om det råder oklarheter är det dessa dokument som ska
vägleda.
I Sverige etablerades en nationell minoritetspolitik när riksdagen 1999 beslutade att
Sverige skulle ratificera dels Europarådets Ramkonvention om skydd för nationella
minoriteter 1 (ramkonventionen) och dels den Europeiska stadgan om landsdels- eller
minoritetsspråk 2 (språkstadgan), vilket sedan officiellt gjordes i början av år 2000.
I samband med detta uttalade riksdagen att de nationella minoriteterna i Sverige är
judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, liksom att de nationella
minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Redan 1977
uttalade riksdagen dessutom att samer är en ursprungsbefolkning i Sverige – numera
används begreppet urfolk.

1.1 Vad är en nationell minoritet?
Ramkonventionen anger inga kriterier, men 1999 angav riksdagen 3 följande kriterier:
•

Grupp med uttalad samhörighet som till antalet i förhållande till resten av
befolkningen har en icke dominerande ställning i samhället. Gruppbestämningen
kan inte enbart göras efter gruppens numerära antal utan här måste också vägas in
och belysas gruppens struktur och sammanhållning.

•

Religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet. Endast ett av de
uppräknade särdragen måste föreligga men de särdrag som gruppen uppvisar måste
i något väsentligt avseende skilja den från majoriteten.

•

Självidentifikation. Den enskilde såväl som gruppen ska ha en vilja och strävan att
behålla sin identitet.

1

Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. SÖ 2002:2.
Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetspolitik. SÖ 2002:3.
3
Regeringens proposition 1998/99:143: Nationella minoriteter i Sverige. (1998).
Konstitutionsutskottets betänkande1999/2000:KU6. (2000).
2
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•

Historiska eller långvariga band med Sverige. Regeringen anser inte att det är
möjligt att dra någon absolut gräns i år mätt. Vår bedömning är dock att endast
minoritetsgrupper vars minoritetskultur funnits i Sverige före sekelskiftet uppfyller
kravet på historiska eller långvariga band.

Ovan nämnda kriterier tillämpas av Sverige i fråga om begreppet nationell minoritet.
När det talas om sekelskiftet så avsågs då sekelskiftet 1800/1900.
Ett nationellt minoritetsspråk definieras däremot i språkstadgan 4 som:
•

Språk som av hävd används i ett visst territorium inom en stat av medborgare i den
staten, som utgör en grupp, som till antalet är mindre än resten av befolkningen i
den staten, och

•

som är annorlunda än det eller de officiella språken i den staten.

•

Det innefattar inte vare sig dialekter av det eller de officiella språken i staten, eller
språk som talas av invandrare.

Nordkalottenbiblioteket 2019, som bland annat har stora samlingar av litteratur på meänkieli.
Foto: E. Rundqvist / KB.

4

Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetspolitik. SÖ 2002:3.
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1.2 Vad är ett urfolk?
ILO-konventionen 169 (1989)5 om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder
definierar urfolk som:
•

Folk i självstyrande länder, vilka betraktas som ursprungsfolk på grund av att de
härstammar från folkgrupper som bodde i landet eller i ett geografiskt område som
landet tillhör, vid tiden för erövring eller kolonisation eller fastställandet av
nuvarande statsgränser och vilka, oavsett rättslig ställning, har behållit en del av
eller alla sina egna sociala, ekonomiska, kulturella och politiska institutioner.

Sverige har dock inte ratificerat ILO 169. Arbete pågår enligt regeringen i frågan.
I Sverige inrättades 1993 Sametinget med ett visst begränsat självstyre för samer.
Sametinget är dels en förvaltningsmyndighet främst inom rennäringsområdet och dels
en folkvald församling. Sametinget har även ansvar för frågor som rör samers språk och
kultur.

Östersunds stadsbibliotek, Staare 2018. Foto: E Rundqvist / KB

5

C169 (1989) - Indigenous and Tribal Peoples Convention (No. 169).
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1.3 Ny lagstiftning
Från och med den första januari 2019 har flera nya delar av lagstiftningen som berör
den nationella minoritetspolitiken trätt i kraft. De bygger på en utredning Nästa steg?
Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) 6 och Nästa steg? Förslag för en
stärkt minoritetspolitik, del 2 (SOU 2017:88). 7 Sedan betänkandet SOU 2017:60
remissbehandlats har regeringen lagt fram dels en proposition 2017/18:199 En stärkt
minoritetspolitik8 och dels en skrivelse 2017/18:282 Nystart för en stärkt
minoritetspolitik. 9 Riksdagen ställde sig sommaren 2018 bakom regeringens förslag i
propositionen. Stora delar av denna skrift utgår från detta underlag, framför allt från
propositionen.
Grundtonen i utredningen och propositionen är att åtgärderna ska öka egenmakten för
de nationella minoriteterna. Det är ett långsiktigt och systematiskt arbete för att
implementera hela lagstiftningen och samordning och samråd är basen för den ökade
egenmakten. De nationella minoriteternas rättigheter ska bli mer synliga för
majoritetssamhället och leda till att de nationella minoritetsspråkens status höjs.
Centralt är revitaliseringen av språken och den kulturella identiteten. Språk och identitet
är odelbart, det vill säga identitet och språk vävs samman hos personen och kan inte
särskiljas från varandra. Samtidigt finns också en identifikation till folket utan att kunna
språket, eller att en person identifierar sig med flera minoriteter.

Uppsala stadsbibliotek 2019. Foto: E. Rundqvist / KB

6

SOU 2017:60: Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik.
SOU 2017:88: Nästa steg? Del 2 Förslag för en stärkt minoritetspolitik.
8
Regeringens proposition 2017/18:199: En stärkt minoritetspolitik.
9
Regeringens skrivelse 2017/18:282.
7
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2 Språkrevitalisering
”Stora kulturella värden och unik kunskap är integrerad i minoritetsspråken.” 10
De utredningar och förarbeten som minoritetspolitiken bygger på pekar åt samma håll,
det vill säga att de nationella minoritetsspråken är starkt hotade och behöver stödjas.
Om överföringen mellan generationerna upphör kommer både språken och kulturella
värden försvinna. Språk räknas normalt inte till det immateriella kulturarvet, men språk
och kultur är integrerat i varandra och avhängiga av varandra. Språket är enligt Unesco
bärare av det immateriella kulturarvet och ska skyddas, skriver Institutet för språk och
folkminnen, Isof. 11
Eftersom Sverige inte registrerar tillhörighet till minoritet, utan det sker med
självidentifikation, finns ingen exakt siffra på hur många som talar respektive språk och
varietet. Uppskattningar av antalet språkbärare och bra beskrivningar för jiddisch,
finska, meänkieli, romani chib och samiska finns på minoritet.se. 12 Ytterligare
beskrivningar om de fyra språken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib finns i en
utredning från Isof 13, det samiska språket beskrivs av Sametingets utredning 14.
”Språkrevitalisering innebär att återuppliva ett hotat minoritetsspråk i syfte att
öka användningen av språket. Revitalisering handlar om att utveckla verktyg
och metoder för att öka antalet talare av språket och bidra till ökad läs- och
skrivkunnighet i språket. De bakomliggande orsakerna till att ett
minoritetsspråk är hotat är ofta en omfattande språkbytesprocess på grund av
en lång tid av aktiv assimilering som även lett till att minoritetsspråken har låg
status hos många. I revitaliseringsarbetet ingår därför också att arbeta med
attitydförändring för att höja statusen på språket, att utöka språkdomäner
där språket kan användas och rådgivning till föräldrar inom minoriteten för
att dessa ska våga och kunna stödja sina barns inlärning av språket.” 15
Vidare måste även känslor och erfarenheter av att använda sitt minoritetsspråk vägas in i
revitaliseringsarbetet. Med det historiska arvet där minoritetsspråken aktivt motverkades och
stigmatiserades finns ett trauma och en sorg förknippat med språken. Känslor som skam eller att
språket är mindre värt kan förekomma som skapar en så kallad språkspärr, en blockering mot att
aktivt använda sitt minoritetsspråk. 16

10

Institutet för språk och folkminnen (2019): Språkcentrum för nationella minoritetsspråk. Delrapport. Ku2015/02857/DISK,
Ku2018/01455/DISK, s. 7.
11
Ibid, s. 17.
12
Minoritet.se, navigera till respektive språk och vidare till ”om språket”.
13
Institutet för språk och folkminnen (2019): Språkcentrum för nationella minoritetsspråk. Delrapport. Ku2015/02857/DISK,
Ku2018/01455/DISK, s. 13-16.
14
Regeringen: Uppdrag till Sametinget att utreda hur Samiskt språkcentrums verksamhet kan utvecklas för att främja fler samiska
varieteter. (2019) Uppdrag Ku2018/01453/DISK.
15
Institutet för språk och folkminnen (2019) Språkcentrum för nationella minoritetsspråk. Delrapport. Ku2015/02857/DISK,
Ku2018/01455/DISK s. 17. [Författarens kursivering].
16
Fjellgren, Patricia, Huss, Lena (2019) Overcoming Silence and Sorrow. Sami Language Revitalization in Sweden.
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Viktigt för biblioteken
Genom att tillhandahålla medier och information, verksamhet och program till bärarna
av de nationella minoritetsspråken kan biblioteken bli en viktig stödstruktur för den
språkliga revitaliseringen. Biblioteken kan också synliggöra språken genom rumslig
gestaltning och skyltning. Genom läsfrämjande, språkstödjande och eget skrivande kan
språkliga arenor utvecklas. I synnerhet för barn och unga kan biblioteket bli en plats där
språket kan stärkas.
Inköp av litteratur möter olika utmaningar beroende på vilket minoritetsspråk det
handlar om. Genom att använda de inköpsguider och stödmaterial som finns i avsnittet
”verktygslåda” ges stöd för förvärv.

Sundsvall stadsbibliotek, Kulturmagasinet 2017. Foto: E. Rundqvist / KB
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3 Ett minoritetspolitiskt område formas
De internationella konventionerna och den svenska lagstiftningen har sin grund i den
allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter från 1948. 1966 tillkom den
internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter 17 som Sverige
ratificerat.
I del III, artikel 27 (1966) 18 står det:
”I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, skall de
som tillhör sådana minoriteter inte förvägras rätten att i gemenskap med andra
medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, bekänna sig till och utöva sin
egen religion och använda sitt eget språk.”
I och med detta har Sverige skrivit under på att förbjuda diskriminering och att
samhället har skyldighet att stödja minoriteternas strävanden att behålla sin kultur och
sitt språk. Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och stadga
om landsdels- eller minoritetsspråk 19 som Sverige ratificerade år 2000 är integrerade
delar av de mänskliga rättigheterna.
När riksdagen 2009 reformerade den nationella minoritetspolitiken angavs följande tre
delmål för politiken:
•
•
•

Motverka diskriminering och utsatthet.
Öka inflytande och delaktighet.
Stärka och skydda språken och den kulturella identiteten.

Samiska, finska och meänkieli uppfyller kravet på historisk geografisk anknytning,
medan jiddisch och romani chib är territoriellt obundna språk i Sverige.

4 Lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk beslutades av riksdagen 2009 och
trädde i kraft 1 januari 2010.
2016 tillsatte regeringen en särskild utredare med uppgift att föreslå åtgärder för att
stärka minoritetspolitiken. Som en följd av betänkandet Nästa steg? Förslag för en
stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) föreslog regeringen i proposition 2017/18:199
En stärkt minoritetspolitik förstärkningar av lagen. Riksdagen ställde sig bakom dessa,
som sedan trädde i kraft från 1 januari 2019.

17

International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR. General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966.
FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. (2011)
19
Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetspolitik. SÖ 2002:3.
18
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3 § Kommuner och landsting ska informera de nationella minoriteterna
om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt denna lag och de
föreskrifter som denna lag hänvisar till. Detsamma gäller statliga
förvaltningsmyndigheter vars verksamhet är av betydelse för de
nationella minoriteterna eller minoritetsspråken.
4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar
för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.
Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas
möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling
av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska
främjas särskilt.
5 § Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet
till inflytande i frågor som berör dem och så långt möjligt samråda med
minoriteterna i sådana frågor. Samråd enligt första stycket ska ske
genom att förvaltningsmyndigheten för en strukturerad dialog med
de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter
och behov i myndighetens beslutsfattande.
5 a § Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och
ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör
dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar.
5 b § Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt
minoritetspolitiska arbete. Uppgifter om mål och riktlinjer som har
antagits enligt första stycket ska på begäran lämnas till den
myndighet som har uppföljningsansvar enligt 20 §

4.1 Lagens allmänna bestämmelser
Minoritetslagens 3, 4, 5 samt 19 § i utgör de allmänna bestämmelserna (tidigare kallat
det grundläggande skyddet) som gäller samtliga kommuner och regioner 20. Lagen ger
därutöver ett förstärkt skydd för samiska, finska och meänkieli i förvaltningsområdena.
Detta förstärkta skydd beskrivs i 8 - 12, 17 och 18 §. Den allmänna bestämmelsen har
förstärkts i den reviderade lagstiftningen. Av detta är det främst 3, 4 och 5 § som
biblioteken främst behöver känna till, eftersom det direkt påverkar biblioteken.

20 I lagarna används beteckningen landsting, i skriftens löptext har landsting ersatts med ordet region.
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4.2 Informationsskyldighet (3 §)
Nytt i tredje paragrafen är att kommuner och regioner ska informera de nationella
minoriteterna om deras rättigheter och det allmännas ansvar samt de föreskrifter lagen
hänvisar till. Tidigare stod det ”när det behövs”, vilket har tagits bort i den nya
formuleringen. Informationsskyldigheten gäller för alla områden som berör nationella
minoriteter, i alla kommuner och alla regioner.
I propositionen finns ett separat avsnitt för kommuner och regioner. Kommuner och
regioner spelar en avgörande roll för om minoritetspolitiken ska lyckas. Kommuners
och regioners verksamheter bedrivs nära språkbärarna och har därför störst betydelse för
att konkretisera lagens intentioner. Stora delar av de förslag och ändringar som gjorts i
den förnyade lagstiftningen rör de delar som ligger närmast individerna. Det gäller även
informationsskyldigheten: ”det finns därför i princip alltid skäl för dem [kommuner och
regioner] att i någon form informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter
och det allmännas ansvar.” 21
Viktigt för biblioteken
Det är alltså två delar, å ena sidan de rättigheter individen har, och å andra sidan det
allmännas ansvar och skyldigheter, till exempel att följa bibliotekslagen och
minoritetslagen. Biblioteken kan bära en del av kommunernas informationsskyldighet
genom att synliggöra och tydliggöra bibliotekslagens 5 § i biblioteksrummet eller på
webbplatsen, oavsett om målgruppen är synlig eller inte. Det handlar om att synliggöra
oavsett efterfrågan. 22
Det är alltid bibliotekets skyldighet att upplysa om de rättigheter bibliotekslagen ger
nationella minoriteter och att ha beredskap att möta användarnas frågor och önskemål.
4.2.1 Främja språk och kultur (4 §)
Minoritetslagens 4 § är oförändrad jämfört med tidigare. Den relaterar till språklagen
(2009:600) där det anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och
främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt främja de
nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.
Vidare står det mot bakgrund av bestämmelserna i barnkonventionen att barns
utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska
främjas särskilt.
4.2.2 Inflytande och delaktighet (5 §)
Prop. 2017/18:199 konstaterar att delaktighet och inflytande är fundament för hela
politikområdet. Personer som identifierat sig som nationell minoritet är dels brukare av
tjänster och insatser från stat och kommun, dels utgör de kunskapskällor för hur tjänster
och insatser bäst utformas för att passa behoven för gruppen.

21

22

Regeringens proposition 2017/18:199: En stärkt minoritetspolitik, s. 36.
Kungliga biblioteket (2018): Biblioteken och de nationella minoriteterna. En lägesbeskrivning, s.58-62.
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Viktigt för biblioteken
De båda underparagraferna i 5 § är nya för minoritetslagen 2009:724 och båda är
relevanta för folk- och skolbiblioteken. Barns och ungas rätt till inflytande och samråd
betonas i 5 a §. Biblioteken behöver skapa arenor där barn och unga kan vara med och
påverka bibliotekets verksamhet, medieinköp etcetera. 5 b § föreskriver att kommunen
ska anta mål och riktlinjer. Det är naturligt att bibliotekets mål och riktlinjer ligger i
biblioteksplanen, men bör integreras med, eller hänvisas till i kommunens övergripande
mål och riktlinjer.
4.2.3 Mål och riktlinjer (5 §)
Minoritetslagens 5 § har utökats väsentligt, med flera nya moment som har betydelse för
biblioteken. Bakgrunden är att utredarna konstaterat att minoritetspolitiken har haft ett
lågt genomslag. I vissa kommuner är information på kommunwebben det enda som
gjorts inom området, i andra kanske inte ens det. Genom att utöka hela lagstiftningen
och tydliggöra grundskyddet hoppas regeringen att varje kommun:
” [..] i vart fall aktivt och medvetet på något sätt förhåller sig till minoritetspolitiken.
Detta grundläggande krav bör gälla även där det inte finns någon uttalad efterfrågan
på åtgärder från personer som tillhör någon av de nationella minoriteterna.” 23
Det finns förhoppningar om att arbetet med att ta fram mål och riktlinjer (5 b §) inom
kommunerna och regionerna, i sig kommer att bidra till ökad medvetenhet om
minoritetspolitikens innehåll och inriktning. Genom samråden och förvaltningsöverskridande arbete kan införandet breddas till alla delar av kommunen. Det finns även
förväntningar på att den systematiska uppföljningen ytterligare kommer att bidra till
genomslaget. Genom införandet av 5 b § ställs krav på konkreta aktiviteter hos samtliga
kommuner och regioner. Regeringen menar samtidigt att det lämnar utrymme för
kommunalt självstyre.
För de kommunala biblioteken är det strategiskt viktigt att biblioteksplanen är
samordnad med kommunens mål och riktlinjer. Biblioteket är en viktig aktör för att
främja den språkliga revitaliseringen, kulturell identitet och stödja individens
identitetsskapande. Även de som inte är språkbärare behöver stödjas med tillgång till
det kulturella arvet. Biblioteken har också en viktig uppgift i att ge minoritetsspråken
plats och synlighet i majoritetssamhället. Även om de nationella minoriteterna inte är
tydliga i lokalsamhället har biblioteket ett ansvar att synliggöra dem i biblioteksrummet.

Samråd
ett ”initiativ från myndigheter som efterfrågar input i särskilda politiska
frågor”.
(Europeiska koden, Prop. 2017/18:199)
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4.2.4 Samråd
Samråd genom strukturerad dialog är en ny formulering som tillförts lagen. Det är ett
förtydligande i förhållande till tidigare lagtext.
Som hjälp att förstå vad som menas med samråd och strukturerad dialog finns ett avsnitt
i propositionen, kapitel 8. ”Det allmänna bör vinnlägga sig om att anpassa
inflytandeformerna efter vad som är bäst i varje given situation.” 24 Därefter görs en
uppräkning på former som kan vara aktuella:
•
•
•
•
•
•

Problemformulering
Särskild remissbehandling
Samarbete i viss specifik verksamhet
Samarbete i barnhearing
Fördjupad dialog om sakfrågor
Samråd som följer av bestämmelser i minoritetslagen

Inflytandet kan alltså ges genom flera olika former. Det viktigaste är att tillgodose
delaktighet i beslutsprocessen och att utgå från behoven och förutsättningarna. Målet är
att de nationella minoriteterna får reella och konkreta möjligheter att påverka sin och
andras situation.
Det uppföljningsmyndigheterna hittills noterat är att samråden fungerar bäst i
förvaltningskommunerna. Utanför förvaltningsområdena har samråden mest haft
karaktären informationsmöten utan möjlighet till reellt inflytande. Utredarna menar att
förutsättningarna för samråd varierar med till exempel kommunstorlek, hur
förvaltningen är organiserad etcetera men också om det finns föreningar på orten eller
inte. Det allmänna har ett ansvar att utarbeta en fungerande modell för inflytande där de
nationella minoriteterna har egenmakt i de frågor som berör dem.
I propositionen framgår också att: ”I kravet på dialog ligger en skyldighet för
myndigheter att vinnlägga sig om att skapa former för samråd som gynnar ett
ömsesidigt, jämbördigt och förtroendefullt meningsutbyte. I kravet på struktur ligger att
myndigheterna är skyldiga att ha en planering för samråden [..]”25
Propositionen tar upp kravet på planering på flera ställen i texten. Genom god
planering ökar förutsättningarna för hållbara strukturer som tar hänsyn till de olika
kommunala verksamheternas beslutsprocesser. Mer transparens ökar förtroendet för
samrådsprocessen. När alla parter är införstådda i planeringen och de olika delarna i
beslutsprocessen, ger det möjlighet att arbeta framåtsyftande i beslutsprocesserna.
Det allmännas ansvar för inflytande och samråd är också att se till att det sker i nära
dialog med minoritetsgrupperna. När samråden eller dialogerna hålls måste de
nationella minoriteterna ha praktiska möjligheter att delta. Tid och plats behöver

24
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anpassas efter minoriteternas förutsättningar. Det kan innebära att samråd behöver
hållas efter ordinarie arbetstid, att platsen behöver väljas så att den är lätt att ta sig till
etcetera. Under samrådet informerar myndigheten (kommuner och regioner/regioner)
om den politiska utvecklingen. Samrådet ska också erbjuda möjlighet för de nationella
minoriteterna att komma med kommentarer, synpunkter och återkoppling. 26
Viktigt för biblioteken
För folk- och skolbibliotek är de större kommunala samråden ett effektivt sätt att snabbt
komma igång med strukturerad dialog. Det är också ett bra sätt att få biblioteksfrågorna
att ingå i ett större sammanhang. Det blir lättare att knyta kontakter med relevanta
samarbetspartners eller medaktörer, med föreningar, modersmålslärare, civilsamhället
och/eller enskilda personer som kan bidra till framtida utveckling.
Biblioteksplaner behöver gå till samråd, helst med var och en av de fem nationella
minoriteterna där varje grupp ges utrymme att ge synpunkter utifrån den specifika
gruppens behov. Behoven skiljer sig åt mellan minoriteterna och mellan varieteter av
samma språk. Bland annat finns skillnader mellan åldersgrupper kopplat till respektive
språk, det kan skilja mellan läskunnigheten på minoritetsspråket, starkare eller svagare
lästradition, språkspärrar, behov av lättläst för både barn och vuxna, stöd till föräldrar
för att läsa med sina barn och så vidare.
Det kan också vara bra att ha ett större samråd med alla samlade för att hitta det som är
gemensamt för samtliga grupper. Det är viktigt att både romer och resanderomer ingår i
samråden.
Bibliotekslagens alla prioriterade grupper bör komma till tals, det vill säga barn, unga
och personer med funktionsnedsättning som också identifierar sig som nationell
minoritet.

Dialog
bygger på ett gemensamt samverkande och består ofta av täta och
ordinarie möten som kan utmynna i gemensamma strategier. (Prop.
2017/18:199)

26
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4.2.5 Hur ska strukturerad dialog förstås?
Grunden för hur strukturerad dialog ska förstås beskrivs i den europeiska koden från
Europarådet (koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen). 27
Europarådet menar att ”dialog” är en djupare grad av inflytande jämfört med ”samråd”.
Olika former för dialog och samråd är relevant för olika delar i en beslutsprocess. 28
•

•

Under inledningen av en beslutsprocess sätts agendan och problemformuleringar
görs. Det är ett skede när stort inflytande behövs. En relevant form är fördjupad
dialog för stor delaktighet.
Vid bevakning och utvärdering av en insats kan samråd vara en bra form för att
samla in återkoppling från målgrupperna.

Nivån på behovet av delaktighet och inflytande varierar således beroende på var i
beslutsprocessen frågan befinner sig.
Viktigt för biblioteken
Det är alltså viktigt med en hög grad av involvering från de nationella minoriteterna
under uppstartsfasen av en ny kommunal- eller regionalbiblioteksplan. De fördjupade
dialogerna behövs för att kunna göra rätt problemformuleringar med utgångspunkt i
användarnas upplevelse. Enligt skrivningarna i minoritetslagen ska nationella
minoriteter garanteras egenmakt och inflytande över ekonomiska prioriteringar. Det kan
bara ske om de ges inflytande redan från början, innan planen är formulerad.
När biblioteksplanearbetet framskridit behövs nya dialoger för att tillsammans skapa
målen och besluta hur uppföljningen ska ske. För en biblioteksplan som är inne i en
löpande planperiod behöver avstämningar ske genom till exempel samråd. Under
samrådet kan biblioteket presentera hur arbetet fortskrider och kan ta emot synpunkter
och göra justeringar. En avslutad plan behöver följas upp, både samråd och dialog kan
vara relevanta former för uppföljningen.
Samråd och strukturerad dialog är de viktigaste instrumenten för att bibliotekets
verksamhet och förvärv ska träffa rätt mot förväntningar och behov i målgruppen. Men,
även andra former kan ge inflytande och egenmakt i lika hög grad.

4.3 Skapa legitimitet
För att bredda kontaktytan och öka legitimiteten för samråden har skrivningen i paragraf
5 § ändrats. Den äldre skrivningen ”samråda med representanter för minoriteterna”
tagits bort och ersatts med ”samråda med minoriteterna”. För att öka möjligheten för att
alla som tillhör en specifik minoritet att känna sig delaktiga och att de känner att de är
representerade på ett relevant sätt i samråden, kan en möjlighet vara att bjuda in brett till
dessa. Det kan vara öppna samråd där alla berörda bjuds in och det kan vara samråd
med mer riktade inbjudningar. Det kan till exempel vara föräldrar till barn om det gäller
27
28
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förskolefrågor eller äldre i samband med utformning av aktiviteter för äldre. Flera olika
samråd kan därför komplettera varandra och pågå parallellt.
Som bilaga i denna skrift finns en sammanställning över de delar i den europeiska
konventionen som berör samråd, samrådsförfarande med mera. I konventionen tas bland
annat samrådets sammansättning upp.

Uppsala stadsbibliotek 2019. Foto: E. Rundqvist / KB

4.4 Barn och unga ska ges större inflytande (5 §)
Barns möjlighter till utveckling av kulturell identitet regleras i 4 § som kompletteras av
den nya 5 a §. Lagstiftarna har betonat vikten av att barns och ungas behov och
utveckling av en flerkuturell identitet står i centrum. På flera olika sätt belyser
propositionen hur avgörande det är att barn och unga ges möjlighet att växa upp med en
stark kulturell indentitet där språket är en viktig del. Det är avgörande för hur språken
ska kunna fortleva i framtiden. Det blir därför naturligt att utöka barns och ungas
möjligheter till inflytande genom samråd. När barn och unga är medskapare till
verksamheten kommer den också kännas relevant och angelägen och folk- och
skolbbiblioteket har större möjligheter att bli en intressant plats för barn och unga.
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I avsnittet 8.3 i propositionen 29 beskrivs både svårigheter och möjligheter att ge barn
och unga mer inflytande. Svårigheter som beskrivs är att komma i kontakt med barn och
unga som vill genomföra barnhearing eller samråd genom ungdomsråd. Formerna för
hur barn och unga ska kunna utöva inflytande behöver anpassas efter ålder och
förutsättningarna att hålla samråd/hearing. Återigen har tid och plats stor betydelse.
Föreningarna har ofta en övervägande del äldre medlemmar. Få unga engagerar sig i
föreningarna. De grupperar sig på annat sätt och därför behövs det andra kanaler för att
nå dem. Möjligheter som beskrivs är att gå genom modermålsundervisningen,
kulturskolan, fritidsgårdar, idrottsföreningar med mera.
Samråd med barn och unga ställer högre krav på genomförandet.

Ett resultat av romska föreningens samarbete med Gävle stadsbibliotek. Barnen önskade sig Ipads för sin
Study Group som köptes in och finns att låna på biblioteket. Gävle stadsbibliotek 2019. Foto: A. Denaj.

Bibliotek är inte omnämnt i propositionens text om samråden, men biblioteket kan
självklart vara en bra plats att hålla barnhearing eller ungdomsråd. Propositionen 30
beskriver att vissa föreningar delar ut bokpaket till nyblivna föräldrar. Många
kommuner eller regioner har delat ut böcker genom Bokstart 31 eller Barnets första bok
och eller liknande. Genom samarbeten med BVC har biblioteken nått många nyblivna
föräldrar och delat ut bokpaket på det nationella minoritetsspåk som är aktuellt.
Som metodmaterial för att öka barns och ungas inflytande rekommenderas Löpa linan
ut 32 och Regionbibliotek Stockholms kompetenskit. 33

29

Regeringens proposition 2017/18:199: En stärkt minoritetspolitik, s. 44-46.
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31
Kulturrådet. Bokstart (webbplats).
32
Eriksson et. al. (2019): Löpa linan ut. Bibliotekschefens strategiska modell för implementering av FN:s konvention om barnets
rättigheter.
33
Regionbibliotek Stockholm: (2018) Att arbeta med nationella minoriteter på bibliotek. Ett kompetenskit från Regionbibliotek
Stockholm.
30
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Jokkmokks bibliotek 2019. Foto: E. Rundqvist / KB

4.5 Arvoden
Grundinställningen bör vara att representanterna ska få ett skäligt arvode för den tid de
ägnar åt samråden, även om det inte regleras i lagen. De personer som identifierar sig
som tillhörande en nationell minoritet inte kan förväntas ställa upp gratis med sina
kunskaper gång på gång, år efter år. Det kan inte liknas med att vara med i en
intresseförening som driver sakfrågor. Det handlar i det här fallet om mänskliga
rättigheter som ska tillgodoses.
Representanterna bidrar till att det allmänna uppfyller sina skyldigheter på rätt sätt. Att
allmänna medel används effektivt och ger största möjliga användarnytta. Utan hög
delaktighet från de nationella minoriteterna ökar risken för felsatsningar som inte
motsvarar behov eller efterfrågan. I längden kan det bli mer kostsamt och ge lägre
användarnytta. Det allmänna har ett stort ansvar för att sörja för rätten till egenmakt och
medinflytande i alla områden som rör nationella minoriteter. Genom att anlägga ett
rättighetsbaserat perspektiv blir det tydligare vad som är den enskildas rättighet och
samhällets skyldighet.
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5 De nationella minoritetsspråkens särställning
Genom åtagandena i ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter SÖ 2000:2 34
och enligt stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk SÖ 2000:3 35 har de nationella
minoriteterna och minoritetsspråken en särställning i Sverige.
De åtaganden som svenska staten gjort gentemot de nationella minoriteterna förtydligas
i språklagen (2009:600) och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
2009:724.

Bibliotekslagen SFS 2013:801
5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild
uppmärksamhet
åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än
svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska.

5.1 Bibliotekslagen
I KB:s rapport Biblioteken och de nationella minoritetsspråken 36 är en av slutsatserna
att 5 § i bibliotekslagen inte anses ge tillräckligt tydlig vägledning kring vad som
förväntas av biblioteken.
Paragrafen innehåller två formuleringar som behöver uppmärksammas. Formuleringen
”ägna särskild uppmärksamhet” kan uppfattas som ett subjektivt värderande, vad är
särskild uppmärksamhet i förhållande till uppmärksamhet eller ingen uppmärksamhet
alls? Och vad avser lagstiftarna med ”bland annat?
I bibliotekslagens förarbete ger lagstiftarnas en något längre förklaring till 5 §. Det
framgår att bibliotekslagen 37 ska läsas tillsammans med språklagen och minoritetslagen,
de tre lagarna tillsammans bildar utgångspunkten för bibliotekens arbete.

34

SÖ 2000:2: Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter.
Ibid.
36
Kungliga biblioteket (2018) Biblioteken och de nationella minoritetsspråken. En lägesbeskrivning.
37
Regeringens proposition 2012/13:147: Ny bibliotekslag, s. 18f.
35
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I regeringens proposition 2012/13:147 ny bibliotekslag finns en förklarande text som
beskriver hur regeringen resonerade när 5 § i bibliotekslagen skrevs. Där framgår att:
”Regeringen föreslår, i överensstämmelse med förslaget i promemorian, att
ordet invandrare i bestämmelsen ersätts med formuleringen ”de nationella
minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska”. På så vis
tydliggörs att de nationella minoriteterna och minoritetsspråken har en
särställning i Sverige dels genom åtagandena i ramkonventionen om skydd för
nationella minoriteter (SÖ 2000:2), dels enligt stadgan om landsdels- eller
minoritetsspråk (SÖ 2000:3). Åtagandena gentemot de nationella
minoriteterna förtydligas särskilt genom rättsliga regleringar i språklagen
(2009:600) och lagen (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk. Vikten av en väl utvecklad biblioteksverksamhet på nationella
minoritetsspråk har ofta lyfts fram, bland annat i betänkandet Att återta mitt
språk (SOU 2006:19).” 38
Genom att tillägna sig grunderna i alla tre lagarna blir formuleringen ”ägna särskild
uppmärksamhet” mer konkretiserad. Samhället har en skyldighet att stödja
minoriteternas strävanden att behålla sin kultur, möjliggöra för språkbärarna att använda
sitt språk, motverka diskriminering samt öka delaktigheten. När biblioteksverksamheten
stödjer dessa strävanden och erbjuder likvärdigt utbud som för svenskspråkiga har
biblioteket ägnat särskild uppmärksamhet åt gruppen.
Bibliotekslagen använder formuleringen ”bland annat genom att erbjuda litteratur” där
uttrycket ”bland annat” visar att det är en uppräkning av flera olika delar, men endast
litteratur blir omnämnt. Genom att använda formuleringen ”bland annat” har lagstiftarna
inte låst sig genom en uppräkning som kan bli inaktuell, och samtidigt visar
formuleringen att lagstiftarna inte anser att endast litteratur är tillräckligt. En vägledning
till vad utöver litteratur som de nationella minoriteterna bör erbjudas är bibliotekslagens
ändamålsparagraf 2 §.
Ändamålsparagrafen är en mer fullständig beskrivning av vad biblioteken behöver
erbjuda de nationella minoriteterna eftersom begreppet ”alla” används. Samma utbud
som erbjuds svenskspråkiga bör erbjudas personer som identifierar sig som tillhörande
en nationell minoritet eller urfolket. Genom att koppla ihop 5.1 § nationella minoriteter
med ändamålsparagrafen skapas en större tydlighet om vad alla bibliotek inom det
allmänna biblioteksväsendet ska erbjuda.
2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling
och fri åsiktsbildning.

38
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Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning
och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell
verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för
alla.
Vidare ska det noteras att 5 § gäller hela det allmänna biblioteksväsendet, och att fler
bibliotekstyper utöver folkbiblioteken måste följa paragrafen. Även skolbibliotek,
sjukhus/vårdbibliotek, universitets- och högskolebibliotek med flera faller under båda
bibliotekslagens paragrafer 2 och 5 §. Det kommenteras av lagstiftarna i avsnitt 19 i
Prop 2012/13:147 ny bibliotekslag:
Kraven på att folk- och skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt
vissa prioriterade grupper innebär inte något nytt åtagande. Redan i den nu
gällande lagen finns dessa krav, om än inte uttryckta på samma sätt som i det
föreliggande förslaget, och bedömningen är därför att förslaget inte har några
ekonomiska effekter i denna del. Bestämmelsen utvidgas dock till att gälla
hela det allmänna biblioteksväsendet och därmed tillkommer krav på att även
till exempel statliga bibliotek ska ägna uppmärksamhet åt dessa grupper. Inte
heller detta bedöms medföra några nämnvärda ekonomiska effekter då dessa
grupper redan i dag ska prioriteras. Det gäller bland annat utifrån
bestämmelserna i språklagen (2009:600) där det exempelvis sägs att det
allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella
minoritetsspråken och det svenska teckenspråket.
Lagstiftarna fortsätter med ytterligare två intressanta påpekanden 39. Dels att enhetlig
och likvärdig biblioteksservice är ett tillräckligt tungt vägande skäl för att delvis låta
kommunalt och regionalt självbestämmande stå åt sidan, dels att kommuner och
landsting har frihet att själva utforma verksamheten.
En lagstiftning som garanterar medborgarna en viss service – vilket
bibliotekslagen i flera avseenden gör – minskar generellt sett kommunernas
och landstingens möjligheter att själva göra prioriteringar i sin verksamhet.
Redan vid införandet av den nu gällande bibliotekslagen gjordes dock
avvägningen att en enhetlig och likvärdig biblioteksservice är ett tillräckligt
tungt vägande skäl för lagstiftning på området. Landstingen och kommunerna
är vidare i hög grad fria att själva utforma hur de vill organisera sin
biblioteksverksamhet, så länge minimikraven i bibliotekslagen uppfylls.

39
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”Enhetligt” bör förstås som något likartat, något som känns igen var helst man kommer.
Begreppet ”likvärdig” är ett begrepp som kräver mer i uttolkningen, den så kallade
Ansvarskommittén skrev i sitt slutbetänkande SOU 2007:10 att:
Beroende på sammanhanget handlar likvärdighet ibland om att utformningen
av en offentlig tjänst skall vara lika för alla. Till exempel är det inom vården
viktigt att tillgängligheten är lika god för alla medborgare oavsett ålder,
bostadsort, etcetera. Ibland är det snarare medborgarens nytta av den
offentliga tjänsten som betonas när det gäller likvärdighet. Målet inom skolan
är att alla elever skall tillägna sig goda kunskaper och färdigheter, något som
kan betyda att vissa elever ges mer stöd än andra. 40
Biblioteken bör ta fasta på den senare delen av förklaringen, och förstå likvärdighet som
att slutanvändaren har tillgång till samma nytta oavsett vilken kommun hen bor i. Om
tillgången till litteratur är den medborgarnytta som ska erbjudas likvärdigt över hela
landet kan det ske genom egna samlingar, fjärrlån, depositioner eller digital tillgång.
Om det är tillgång till berättelsen kan det ske genom text, bilder, ljudböcker, talböcker,
video, film, spel eller genom sagostund, en teaterföreställning eller genom att en som
förvaltar muntlig tradition berättar. Resultatet blir likvärdigt men utförandet bestäms
utifrån lokala förutsättningar.

Helsingborgs stadsbibliotek 2019. Foto: E. Rundqvist / KB

40
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5.2 Språklagen
Både vad gäller bibliotekens uppdrag och hur biblioteket hänger samman med mer
övergripande målsättningar och politiska ambitioner blir tydligare när alla tre lagarna
läggs samman i en gemensam läsning. I språklagen 8 § ges det allmänna ett särskilt
ansvar att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Biblioteken är en självklar
del av det allmänna och har därför ett särskilt ansvar. I 14 § är det att utveckla och
använda minoritetsspråket som bör vara centralt för bibliotekets målsättningar.
I propositionen som föregick språklagen uttrycktes ett krav på att de nationella
minoritetsspråken ska stödjas genom aktiva åtgärder:
”En viktig del av minoritetspolitiken är alltså att stödja minoritetsspråken så
att de hålls levande och att den kultur som är knuten till språken förs vidare.
[..]
När det gäller främjande av de nationella minoritetsspråken innebär detta att
aktiva åtgärder ska vidtas för att stärka språken så att de bevaras som levande
språk i Sverige. Detta bygger på skyldigheten enligt
minoritetsspråkskonventionen att ratificerande stater ska bygga sin politik,
lagstiftning och praxis på de mål som anges i konventionen, bl.a. behovet av
verksamma åtgärder för att främja landsdels- eller minoritetsspråk i syfte att
skydda dem.” 41
När det gäller främjandet av de nationella minoritetsspråken står det i författningskommentaren till minoritetslagen:
”Med främja avses att det allmänna genom aktiva åtgärder och handlingar ska
stödja språkens och kulturens fortlevnad.” 42

41
42

Regeringens proposition 2008/09:153: Språk för alla – förslag till språklag, s. 22f.
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetspåk med författningskommentarer. Reviderad 2019, s. 5.
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Eskilstuna stadsbibliotek 2016. Foto: E. Rundqvist / KB

Viktigt för biblioteken
Kommunala och regionala biblioteksplaner behöver konkretisera ”aktiva åtgärder och
handlingar” och omvandla detta till biblioteksverksamhet. Det räcker inte med
medieinköp, utan det behövs även verksamhet i någon form som främjar och stärker
språken samt underlättar överföringen av språken mellan generationerna. Det behövs
också kunskaper och kompetens om hur språken överförs och att vissa användare kan
tala men inte läsa eller skriva sitt nationella minoritetsspråk. Folkbiblioteken kan
behöva ge kompletterande stöd till exempel föräldrar som inte själva talar språket men
önskar att barnen ska lära sig minoritetsspråket. Det kan också handla om äldre som
aldrig fick lära sig att läsa sitt modersmål, men pratar språket flytande. Det behövs
också grundläggande kunskaper om språkvitaliseringens spännvidd och utmaningar.
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Barnkonventionen
Artikel 17
Konventionsstaterna erkänner den viktiga uppgift som massmedier utför
och ska säkerställa att barnet har tillgång till information och material från
olika nationella och internationella källor, särskilt sådant som syftar till att
främja dess sociala, andliga och moraliska välmående samt fysiska och
psykiska hälsa. Konventionsstaterna ska för detta ändamål:
• (a) uppmuntra massmedier att sprida information och material av

socialt och kulturellt värde för barnet och i enlighet med andan i artikel
29,
• (b) uppmuntra internationellt samarbete vad gäller produktion, utbyte

och spridning av sådan information och sådant material från olika
kulturer och nationella och internationella källor,
• (c) uppmuntra produktion och spridning av barnböcker,
• (d) uppmuntra massmedier att ta särskild hänsyn till de språkliga

behoven hos ett barn som tillhör en minoritetsgrupp eller ett
urfolk,
• (e) uppmuntra utvecklingen av lämpliga riktlinjer för att skydda barnet

mot information och material som är till skada för barnets välfärd, med
beaktande av bestämmelserna i artiklarna 13 och 18.
Artikel 30
I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter
eller personer som tillhör ett urfolk ska ett barn som tillhör en sådan
minoritet eller ett sådant urfolk inte förvägras rätten att tillsammans med
andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till
och utöva sin egen religion eller att använda sitt eget språk
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6 Barnkonventionen
Även barnkonventionen tar upp särskilda rättigheter för barn som tillhör nationella
minoriteter och urfolk. Båda barnkonventionens artiklar behöver uppmärksammas av
biblioteken. Rekommenderad läsning inom området är skriften Löpa linan ut, 43 som
behandlar införandet av barnkonventionen på folkbibliotek.

• Skollagen, 8 kap. Förskola på nationella minoritetsspråk

2a§ En hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska erbjuda
barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i förskola där hela eller
en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli
respektive samiska. Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats
för sitt barn ska tillfrågas om de önskar plats i sådan förskola som
avses i första stycket.
• Skollagen 25 kap. Annan pedagogisk verksamhet

5a§ En kommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och som
tillhandahåller sådan verksamhet som avses i 2 eller 5 § ska sträva
efter att erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i sådan
verksamhet där hela eller en väsentlig del av verksamheten bedrivs
på finska, meänkieli respektive samiska. Om kommunen erbjuder
verksamhet enligt 2 eller 5 § ska vårdnadshavare som ansöker om
sådan verksamhet tillfrågas om de önskar plats i verksamhet som
bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska. Om en kommun
som ingår i ett förvaltningsområde anordnar öppen förskola enligt 3
§ ska kommunen, om det finns sådan efterfrågan, sträva efter att
erbjuda hela eller en väsentlig del av verksamheten på finska,
meänkieli respektive samiska
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Eriksson et.al. (2019): Löpa linan ut. Bibliotekschefens strategiska modell för implementering av FN:s konvention om barnets
rättigheter.
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7 Skollagen
I skollagen 10 kap. Grundskolan 7 § regleras sedan tidigare rätten till
modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk i grundskolan.
Från 2019 har även förändringar i skollagen gjorts. Rätten till förskola på
minoritetsspråken finska, meänkieli eller samiska inom förvaltningsområdena har lagts
till även i skollagen 8 kap. 12a §.
Lagregleringen får en mer naturlig plats, det blir tydligare för förskolornas och
skolornas huvudmän i förvaltningsområdena att veta vilka rättigheter barn hörande till
nationella minoriteter har. I propositionen lyfts saker som symbolvärde och erkännande
som viktiga skäl till att tydliggöra även förskolebarnens rättigheter till sitt modersmål.
Förskolan ses som ett kraftfullt och viktigt redskap för språkens revitalisering.
Skollagens 25 kap. 5a § är en ny paragraf som ger rätt att begära ”viss annan
pedagogisk verksamhet” på finska, meänkieli eller samiska. Det gäller pedagogisk
verksamhet som erbjuds istället för förskola, till exempel familjedaghem och öppen
förskola som också innefattar rätt till sitt nationella minoritetsspråk.
För båda dessa paragrafer har också en annan ändring gjorts. I tidigare skrivningar har
det stått ”delar” som nu ersätts med ”en väsentlig del”, alltså ett större inslag av det
nationella minoritetsspråket. En djupare beskrivning av ”väsentlig del” finns i
författningskommentaren till Minoritetslagen. 44

44

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetspåk med författningskommentarer. Reviderad 2019, s. 33f.
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Uppsala stadsbibliotek. Foto: E. Rundqvist / KB

Propositionen tar upp problemen som uppstått med den tidigare formuleringen ”delar”.
Det har framkommit i Skolinspektionens tillsyn att vissa kommuner nöjt sig med någon
timme i veckan, till exempel sagoläsning. Andra undersökningar påtalar brister i både
kvantitet och kvalitet och förskolan har inte blivit det kraftfulla verktyg i
språkvitaliseringen som regeringen hoppats. Propositionen lyfter fram att regeringen
tidigare uttalat att ”förskoleverksamheten är särskilt viktig eftersom grunden för additiv
tvåspråkighet läggs under ett barns tidiga barndom och att förutsättningarna försämras
med stigande ålder.” 45
För folk- och skolbiblioteken kan det också innebära ökad efterfrågan på medier på
nationella minoritetsspråk. Det kan också betyda en ökad efterfrågan på medier till
förskolebarn, kanske fler barngrupper som gör biblioteksbesök och där barnen är bärare
av nationella minoritetspåk. Det blir viktigt för de kommunala biblioteken att ha god
kännedom om vilka förskoleverksamheter som kommer att erbjuda verksamhet där en
väsentlig del är på finska, meänkieli eller samiska för att ha möjlighet att planera och
samverka.
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• Socialtjänstlagen 5 kap.

6 § Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med
levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin
uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på
detta område. Kommunen ska planera sina insatser för de äldre. I
planeringen ska kommunen samverka med landstinget samt andra
samhällsorgan och organisationer. Kommunen ska verka för att det
finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch, meänkieli,
romani chib eller samiska där detta behövs i omvårdnaden av äldre
människor.
• Minoritetslagen 18 §

erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del
av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för
äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive
samiska.

8 Äldreomsorg
Även i socialtjänstlagen har det skett en förändring genom att integrera behoven för de
äldre genom att lägga till en ny paragraf, 5 kap. 6 §. I minoritetslagen reglerar 18 §
olika aspekter av äldreomsorg.
Beroende på om kommunen är förvaltningskommun eller inte träder olika grad av
skyldigheter att tillhanda omsorg på respektive nationellt minoritetsspråk in. I
förvaltningsområdena gäller minoritetslagens 18 §. För kommuner som inte är
förvaltningsområde gäller 18 a §§.
Minoritetslagens 18 b § är också bra för biblioteken att känna till:
18 b § Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds enligt 18 och 18 a §§
beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.
I socialtjänstlagen har kommunens skyldighet utökats till att verka för att det finns
tillgång till personal med kunskaper i alla nationella minoritetsspråken. I propositionen
finns också en längre text om de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.
Dels en kulturell bekräftelse av seder och bruk, dels som trygghet och välbefinnande.
Livskvalitet kan uppnås genom att den äldre får vistas i en språklig och kulturell miljö
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som liknar den de är vana vid sedan tidigare via till exempel mat, musik,
inredningsdetaljer, kulturella inslag med mera. 46
I likhet med föregående resonemang om förskoleverksamheten kan också denna
förändring göra att bibliotekets tjänster blir mer aktuella än tidigare. Det skulle kunna
innebära ökad efterfrågan på litteratur, talböcker, filmer etcetera.

Uppsala stadsbibliotek 2019. Foto: E Rundqvist / KB
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9 Minoritetspolitiska framgångsfaktorer
Propositionen skriver att uppföljningsmyndigheterna har identifierat ett antal
framgångsfaktorer i förvaltningsområdena som positivt påverkat utvecklingen. 47
•
•
•
•
•

Rättigheter i lag
Statsbidrag för kommuner som är förvaltningsområden
Att kommuner och regioner har tydligt utpekade och förankrade funktioner med
ansvar för minoritetsarbetet
Lokala minoritetsföreträdares aktivitet
Statlig samordning

I uppföljningen blir det tydligt att genomslaget utanför förvaltningsområdena är
betydligt sämre. Bland annat saknade i stort sett alla kommuner utanför
förvaltningsområdena strategiskt arbete med de nationella minoriteternas rättigheter.
I propositionen framgår att:
”Det är ett samhällsansvar att säkerställa efterlevnaden av de nationella
minoriteternas rättigheter, så väl på individ- som systemnivå.”
”Regeringen avser därför fortsätta arbetet med att säkerställa att de nationella
minoriteternas rättigheter, som är en del av det internationella ramverket till skydd
för de mänskliga rättigheterna, efterlevs i praktiken. I detta arbete krävs systematik,
långsiktighet och uthållighet. Därtill är de nationella minoriteternas egenmakt
(verktyg och förutsättningar att forma sin egen framtid) ett avgörande fundament
som hela politikområdet ska vila på.” 48

10 Vikten av bibliotek
Vikten av en väl utvecklad biblioteksverksamhet på nationella minoritetsspråk har ofta
lyfts fram, bland annat betänkandet Att återta mitt språk (SOU 2006:19):
•
•
•

Biblioteksverksamhet som riktar sig till nationella minoriteter bör utökas.
Bibliotekskonsulenter bör inrättas för samtliga nationella minoritetsspråk och barnoch ungdomsverksamhet bör prioriteras.
En permanent finansiell lösning för de samiska bokbussarna bör hittas.

Det kan konstateras att ansatserna till väldigt liten del har infriats under dessa 13 år.
Trots att 5 § förtydligades i den reviderade bibliotekslagen som infördes 2014, är inte
tillgången till biblioteksservice, medier och aktiviteter för nationella minoriteter och på
nationella minoritetsspråk likvärdig. 49 Tyvärr innebar Att återta mitt språk inga
47

Regeringens proposition 2017/18:199: En stärkt minoritetspolitik, s. 20.
Ibid, s. 22.
49
Kungliga biblioteket (2018): Biblioteken och de nationella minoriteterna. En lägesbeskrivning, s. 53-56.
48
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ekonomiska satsningar för den föreslagna utökade biblioteksverksamheten. Det är
troligtvis den största anledningen att förslagen till stora delar inte har kommit att
förvekligas. En annan delförklaring hänger samman med den begränsade utgivningen av
litteratur på nationella minoritetsspråk, förutom på finska från Finland, som gjort det
svårt att göra större förvärv på respektive språk. Ytterligare en delförklaring kan vara att
bibliotekens fokus ofta hamnat på annat modersmål än svenska och integration och
därmed har nationella minoriteterna fått stå tillbaka. Det har också varit hämmande att
många bibliotek inte kunnat skilja på de två områdena, utan behandlat det som ett och
samma område med samma mål. Enspråksnormen har gjort att alla språk utöver svenska
klumpas samman som ”främmande språk”.
I mars 2019 överlämnades förslaget till en nationella biblioteksstrategi Demokratins
skattkammare tillsammans med ett reformpaket till kulturdepartementet. De nationella
minoriteterna och urfolket återkommer i flera avsnitt i Demokratins skattkammare.
Nedan följer utdrag från kapitlet ”Demokrati”:
”Det nationella stödet till biblioteken, där användarna tillhör de nationella
minoriteterna och urfolket samerna, behöver förstärkas.[..]
Alla som tillhör de nationella minoritetsgrupperna har rätt till sina språk och en
likvärdig biblioteksverksamhet oavsett var de bor i landet. Biblioteken ska arbeta för
att undvika en strukturell diskriminering. Att stärka och skydda språken och de
kulturella identiteterna ska också ingå i bibliotekens uppgifter.
[..]
Biblioteksverksamhet för, om, av och med de nationella minoritetsgrupperna har
minst två utgångspunkter. Dels handlar det om medier på minoritetsspråken och dels
om majoritetens kunskap om minoriteterna. Biblioteken ska därför bidra till att
synliggöra de nationella minoriteternas kulturer, identiteter och de nationella
minoritetsspråken i syfte att öka kunskapen och förståelsen hos allmänheten. Detta
kräver uppmärksamhet bland annat genom arrangemang och andra aktiviteter 50.”
I biblioteksstrategin lyfts också diskrimineringsaspekten, där strukturell
diskrimineringen behöver brytas. Minoritetspolitiken har till exempel helt andra
målsättningar jämfört med bibliotekens arbete med annat modersmål än svenska. Bärare
av nationella minoritetsspråk ska värnas, språken främjas, men ändå saknar
biblioteksplanerna ofta separata mål för verksamheten. Det är inte helt ovanligt att
nationella minoriteter återfinns under rubriken ”integration” tillsammans med
verksamhet för nyanlända.
Vid sidan av den nationella biblioteksstrategin överlämnades ett reformförslag som
avser att förstärka biblioteksverksamheten för nationella minoriteter och urfolket
samerna. Reformen består av två delar, dels en förstärkning med konsultativa tjänster
till Finlandsinstitutets bibliotek, Judiska biblioteket, Nordkalottbiblioteket och en
biblioteksfunktion för romerna. (Sametinget är huvudman för Samernas bibliotek och
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gör sitt eget äskande). Dels ett digitalt bibliotek för de nationella minoriteterna och
urfolket. Med en digital plattform kan litteraturen komma alla användare till nytta. 51
Läsdelegationen lämnade över sitt betänkande till regeringen sommaren 2018. I
betänkandet finns skrivningar om nationella minoriteter och läsning samt tillgång till
litteratur. Avsnittet 8.3.2 ägnas åt biblioteken och de nationella minoriteterna. Nedan
följer några korta citat från betänkandet ”Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela
samhället (SOU 2018:57): 52
”Kommuner bör arbeta för att inrätta tjänster för läsfrämjandeambassadörer som
företräder de nationella minoritetsspråken och som kan vara vuxna läsande
förebilder för barn och unga.” 53
”De nationella minoriteternas särskilda förutsättningar ska beaktas bland annat mot
bakgrund av att det finns begränsat med litteratur utgiven på de nationella
minoritetsspråken.” 54
”för elever som tillhör de nationella minoriteterna är det av stor betydelse att de har
tillgång till barn- och ungdomslitteratur på sitt nationella minoritetsspråk. Detta
lyfts bland annat fram i betänkandet Nationella minoritetsspråk i skolan förbättrade
förutsättningar till undervisning och revitalisering. [SOU 2017:91.] I betänkandet
lämnas även förslag till förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella
minoritetsspråk i skolan, bland annat föreslås införandet av ett nytt ämne –
”nationellt minoritetsspråk”.” 55

Gävle stadsbibliotek 2018. Study group för romska barn. Foto: A. Denaj.
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SOU 2018:57: Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället.
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11 Råd och rekommendationer
Hösten 2018 publicerades ett konferenspaper ”Varför så svårt? Om nationella
minoritetsspråk på kommunala bibliotek.” 56 Författarna har identifierat ett antal
faktorer som stödjer de kommunala biblioteken att uppfylla intentionerna i
bibliotekslagen, minoritetslagen och språklagen.
a) Efterfråga kommunala strategier och strukturer kring nationella minoriteter
När det finns mer övergripande strategier för hela kommunen underlättar det på flera
sätt för biblioteket att också hitta ett strukturerat arbetssätt. Det blir lättare att hitta
varandra; modersmålslärare, brobyggare, samhällsvägledare eller
verksamhetsutvecklare möts tillsammans med de nationella minoriteterna.
b) Formulerat uppdrag
När biblioteket har ett formulerat uppdrag som innehåller en beskrivning, mål och
uppföljning för och av arbetet med nationella minoriteter underlättar det för hela
biblioteksverksamheten att förstå vad som förväntas och hur det ska utföras.
c) Ledarskap – medarbetarskap
För att arbeta långsiktigt och strategiskt behövs ett tydligt ledarskap. Det är
bibliotekets ledning som behöver ta det ansvaret. I medarbetarskapet ligger viljan
och kompetensen att arbeta med de nationella minoriteterna, även om medarbetaren
inte talar språken. Läggs hela verksamhetsansvaret på en bibliotekarie som är
språkbärare är det överhängande risk att verksamheten inte får den kontinuitet som
behövs.
d) Ökad kunskapsnivå hos personalen
När hela personalen har god kännedom om lagstiftningen, bibliotekets uppdrag och
målformuleringarna kan hela personalen bidra till att uppfylla lagarnas intentioner.
e) God kännedom om lokalsamhället
För att utveckla en ändamålsenlig verksamhet som motsvarar de behov och
förväntningar som finns hos bibliotekets användare behövs god lokalkännedom. Det
kan till exempel handla om att känna till vilka äldreboenden, skolor eller förskolor
som finns med språkinriktning, föreningar etcetera. Väl genomförda samråd
kommer att ge de nödvändiga kunskaperna om användarnas behov, till exempel
vilka språk eller varieteter som biblioteket behöver stödja genom förvärv och
verksamhet.
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f) Samarbeten och kontakter lokalt, regionalt och nationellt
Genom att knyta lokala kontakter, både med andra kommunala verksamheter och
med civilsamhället, bibliotekets användare etcetera kommer verksamheten att kunna
berikas och göras hållbart över tid. Genom regionala kontakter, mellan kommuner,
eller inom regionen ges ytterligare styrka. Viss verksamhet skulle kunna samordnas
från nationell nivå, som bland annat föreslagits i den nationella biblioteksstrategin
och i reformförslaget 57. De föreslagna resursbiblioteken skulle då få nationella
utvecklingsuppdrag som alla kommuner kan få del av.
g) Jobba tillsammans med, öppna upp och lägg grunden för egenmakt
Respektive grupp behöver själva vara med och utforma den framtida verksamheten
där biblioteket ska ses som en möjliggörare. Biblioteket kan genom att öppna upp
och bjuda in till ökat inflytande bli en av de platser där judar, romer, samer,
sverigefinnar och tornedalingar kan skapa sin egen arena för läsande,
språkutveckling och kulturell identitet. Definiera inte alla svaren innan samråd och
samverkan etablerats, en öppen och gemensam process ger fler möjligheter till
egenmakt.
h) Mod och förmåga att våga testa
Allt har sin början i något, det är bättre att göra lite än inget alls. Genom att börja
presentera verksamhet och samla in återkoppling från de nationella minoriteterna
kan efterfrågan skapas. Samråden och de strukturerade dialogerna kommer att stödja
bibliotekets utveckling då grupperna själva ges möjlighet att själva påverka och
forma verksamhet och innehåll.

Arjeplog bibliotek 2014. Foto: E Rundqvist / KB
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12 Verktygslåda
I detta avsnitt har det samlats länkar till resurser som kan vara till hjälp och stöd i det
vardagliga arbetet. Dels finns metodhandledningar och konkret hjälp för förvärv. Dels
finns resurser som kontinuerligt uppdateras med aktuell information. Minoritet.se bör
framhållas som särskilt värdefull resurs då det finns en stor mängd redaktionellt material
som är relevant för landets bibliotek.
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk,
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/lag2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
Författningskommentarer http://www.minoritet.se/5102
Språklag 2009:600 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-2009-600
Länsstyrelsen Stockholm Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med Sametinget
ett särskilt uppdrag inom minoritetspolitiken. Trots att Länsstyrelsen i Stockholm är en
regional myndighet avser uppdraget hela landet och handlar om att, tillsammans med
Sametinget, samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landets
kommuner och myndigheter. Sametinget ansvarar för samerna och de samiska språken
medan Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för de andra fyra minoriteterna och
minoritetsspråken.
SÁMEDIGGI Sametinget Sametingets webbplats med information Sametinget, politik,
kultur, språk med mera.
Minoritet.se 2010 byggde Sametinget, på uppdrag av regeringen, en webbplats om de
nationella minoriteterna och om den nya minoritetsspråkreformen som trädde i kraft 1
januari 2010. Sametinget är ansvarig för minoritet.se.
Institutet för Språk och folkminnen (ISOF)
Minoritetsorganisationer med statsbidrag
Jiddischforbundet.se Sveriges Jiddischförbund är den organisation som företräder de
jiddischtalande och därmed minoritetsspråket jiddisch i Sverige.
Samer.se Samiskt informationscentrums uppdrag är att öka människors kunskaper om
samer och samisk kultur.
Sverigefinne.se Sverigefinländarnas delegation är en paraplyorganisation för den
sverigefinska nationella minoriteten. Delegationen verkar på riksplan, medan dess
medlemsorganisationer arbetar på lokal och regional nivå.
Tornedalingar.se Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset (STR-T)
är en intresseorganisation för Tornedalen och tornedalingar i språkliga, kulturella och
samhälleliga frågor.
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Bibliotek:
Finlandsinstitutets bibliotek (finska)
Judiska biblioteket (jiddisch)
Nordkalottens kultur och forskningscentrum (meänkieli)
Samernas bibliotek (samiska)
Handledningar:
Att arbeta med nationella minoriteter på bibliotek, ett kompetenskit från
Regionbibliotek Stockholm. 2018.
http://regionbiblioteket.se/wp-content/uploads/2018/05/Kompetenskitet-nationellaminoriteter-AL.pdf
Nationella minoriteter och urfolket samer. Strategier, fakta och inköpsvägar.
Regionbibliotek Norrbotten. 2018.
https://www.norrbotten.se/publika/ku/nblb/Bibliotek%202013/pptink%C3%B6psv%C3%A4gar%20nationella%20minoriteter.pdf
Löpa linan ut. Bibliotekschefens strategiska modell för implementering av FN:s
konvention om barnets rättigheter. (2019) http://www.emagin.se/paper/5bbvj26f/paper/1#/paper/5bbvj26f/1

Kiruna stadsbibliotek 2018. Foto: E. Rundqvist / KB
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13 Språk som symbol
Språk och texter är både kommunikativa men också symboliska. Det finns forskning om
de språkliga landskapen, om synliggörandet av språk i det offentliga rummet 58.
Institutet för språk och folkminnen har regeringens uppdrag att bedriva språkvård på
svenska, de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket. I myndighetens
instruktioner ingår också att följa utvecklingen för andra språk i Sverige, och att följa
upp språklagen (SFS 2009:600). Språkrådet är den avdelning inom Isof som arbetar
med språkvård.
Isof har under 2019 genomfört en studie om synligheten för andra språk utöver svenska,
bibliotek och vårdcentraler besöktes. Detta presenterades på Språkrådsdagen 2019.
Följande punkter att tänka på när det gäller att synliggöra språk i det offentliga rummet :
•
•
•
•
•

Syns språket? Eller är det osynligt? Hur låter vi andra språk ta plats i rummet?
Storleken på bokstäverna. Är det markanta skillnader i fontstorlek och typsnitt
mellan svenska och de andra språken. Är skillnaderna motiverade?
Ordningen mellan de olika språken, vilka står överst? Vem är mottagare av
budskapet? Är det målgruppens språk som står överst, eller är det svenska?
Mängden information. Är översättningen en förkortad text, eller finns samma
information i alla texter?
Permanent eller tillfälligt? Är de kompletterade språken representerade med tillfällig
skyltning eller genom permanent skyltning? Är det tryckt eller handskrivet?

Upplands Väsby bibliotek 2019. Foto: E. Rundqvist / KB
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Järlhed, Johan (2011): Att läsa språkliga landskap. Några teoretiska utgångspunkter och kritiska kommentarer.
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Bilaga 1: Utdrag ur konventionerna ang. samråd
ACFC/31DOC(2008)001
https://rm.coe.int/16800bc813
Effektivt deltagande för personer som tillhör nationella minoriteter tillhör nationella
minoriteter i det kulturella, sociala och ekonomiska livet samt i offentliga
angelägenheter Kommentarer. Antagna 27 februari 2008.
”[..] myndigheter behöver vidta särskilda åtgärder för att komma tillrätta med tidigare
eller strukturell bristande jämlikhet, i syfte att säkerställa att både personer som tillhör
nationella minoriteter och majoritetsbefolkningen har lika möjligheter inom olika
områden.” (s.10)
”Denna del av artikel 15 kräver att konventionsstater särskilt ombesörjer att personer
som tillhör nationella minoriteter deltar i beslutsprocesser i frågor som är särskilt
betydelsefulla för dem. (s.11)
”De bör även se till att deras deltagande har ett betydande inflytande på beslut som
fattas och att det finns, så långt det är möjligt, ett delat ansvar för beslut som fattas.”
(s.11)
Vad menas med samråd?
Detta regleras i ramkonventionerna som ligger till grund för SFS 2009:724.
Artikel 5 konventionen
”innebär att parterna åtar sig ”att främja de förutsättningar som är nödvändiga för att
personer som tillhör nationella minoriteter skall kunna bibehålla och utveckla sin kultur
och bevara de väsentliga beståndsdelarna av sin identitet, nämligen religion, språk,
traditioner och kulturarv” i syfte att effektivt garantera deras rätt till identitet.”
Utdrag från rådgivande kommitténs artiklar
66. Vid utformningen och genomförandet av kulturpolitik som påverkar personer som
tillhör nationella minoriteter är det viktigt att myndigheterna samråder med dem på ett
adekvat sätt så att deras behov uppfylls på ett effektivt sätt. Nationella minoriteter,
genom deras representanter, bör också effektivt delta i processer som rör fördelningen
av offentligt stöd för deras kulturella initiativ. I de fall där det finns särskilda
institutioner för att kanalisera sådant stöd bör personer som tillhör nationella minoriteter
representeras på ett adekvat sätt och de bör kunna delta i motsvarande beslutsfattande.
71. Oavsett vilka mekanismer man väljer bör personer som tillhör nationella minoriteter
ges reella möjligheter att påverka beslutsfattande, och resultatet bör spegla deras behov
på ett adekvat sätt. Den rådgivande kommittén anser att enbart samråd i sig inte är en
tillräcklig mekanism för att man ska kunna säkerställa effektivt deltagande.
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108. Myndigheterna kan även organisera gemensamma samråd med representanter för
olika nationella minoriteter och/eller ha en direkt dialog med representanter för enskilda
nationella minoriteter. Det förra är en viktig metod för att ta itu med gemensamma
frågor och för att förbättra dialogen mellan olika nationella minoriteter medan det
senare till exempel är lämpligt för frågor som bara rör en särskild nationell minoritet.
Den rådgivande kommittén har noterat att, i vissa fall, är inte samråd med
paraplyorganisationer för nationella minoriteter tillräckligt för att ta hänsyn till enskilda
nationella minoriteters problem på ett adekvat sätt.
Remissinstanser
116. Det är mycket viktigt att remissinstansernas rättsliga status, roll, skyldigheter,
medlemskap och institutionella position tydligt definieras. Detta omfattar
tillämpningsområdet för samråd, strukturer, regler som styr utnämningen av
medlemmarna och arbetsmetoder. Det är viktigt att säkerställa att remissinstanserna har
status som en juridisk person. Om detta saknas kan det underminera deras effektivitet
och deras kapacitet att effektiv uppfylla sina uppdrag. Remissinstansernas
arbetsmetoder bör vara öppna och deras arbetsordning tydligt definierad. Att
remissinstansers arbete får publicitet bör främjas i syfte att öka öppenheten.
117. Konventionsstater anmodas vidta åtgärder för att göra det möjligt för personer som
tillhör nationella minoriteter att känna till existensen, mandatet och aktiviteterna för
sådana remissinstanser. Dessutom är det viktigt att dessa remissinstansers möten
sammankallas ofta och regelbundet.

Samisk bokbuss från Norge. Östersund 2018. Foto: E. Rundqvist / KB
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Bilaga 2: Svenska är den fasta inredningen
Svenska är den fasta inredningen - en undersökning om språkens synlighet i det
offentliga rummet", en kommande rapport av Maria Bylin och Jennie Spetz,
Språkrådet.
Följande text är författad av Maria Bylin och Jennie Spetz, Språkrådet.

Som ett sätt att följa utvecklingen i det svenska språksamhället har vi valt att undersöka
vilka språk som är synliga på två platser i offentliga rummet och som många människor
någon gång besöker: folkbibliotek och vårdcentraler.
Totalt besöktes bibliotek och vårdcentraler på 11 orter runt om i landet. De orter som
besöktes var (från norr till söder): Pajala, Umeå, Östersund, Gävle, Ludvika,
Kopparberg, Kramfors, Örebro, Västerås, Stockholm och Malmö.
Vi valde att både besöka orter som tillhör förvaltningsområdet för finska, meänkieli
och/eller samiska och orter som ligger utanför dessa. Eftersom talare av dessa språk har
särskilt starka rättigheter i de geografiska områdena, ville vi undersöka om det gick att
se någon skillnad vad gäller språkens synlighet i och utanför förvaltningsområdena.
Biblioteken var mer mångspråkiga än vårdcentralerna generellt, vilket också gällde för
de nationella minoritetsspråken. Finska var det av de nationella minoritetsspråken som
syntes mest, och sedan i fallande ordning samiska, meänkieli, romska och jiddisch.
Det mönster som gick att utskilja bland biblioteken var att de bibliotek som låg i norra
Sverige, på de orter som varit del av ett förvaltningsområde för ett eller flera av språken
(finska, meänkieli och/eller samiska) under lång tid, var bäst på att synliggöra de
nationella minoritetsspråken. Dels verkade utbudet av böcker på språken vara större,
och dels var språken synligare i rummet genom hyllmärkning, skyltar och annan
information.
Det biblioteken i dessa nordliga områden lyckades med, och som inte andra bibliotek
gjorde, var att uppmärksamma språken som just nationella minoritetsspråk. Biblioteken
gjorde detta genom att samla böcker på språken eller information om språken på ett
särskilt ställe i biblioteket och sätta ut skyltar eller liknade med beteckningen
"nationella minoritetsspråk". I vissa fall förekom också flaggor, kartor eller särskilda
informationstexter som indikerade språkens särskilda status.
Ett annat sätt som dessa bibliotek i norra Sverige utmärkte sig på när det gäller de
nationella minoritetsspråkens synlighet, sig var att ett eller flera av språken i vissa fall
utgjorde en del av den fasta inredningen, dvs. det fanns skyltar vid hyllorna eller på
andra ställen i lokalerna på de aktuella språken, vilket gav dem en mer framträdande
plats för samtliga besökare.
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På de bibliotek som låg i mellersta eller södra Sverige lyftes de nationella
minoritetsspråken, med något undantag, inte fram i samma tydliga
minoritetsspråkskontext. På de biblioteken blev minoritetsspråken inte
uppmärksammade eller utmärkta på något särskilt sätt. På en del bibliotek fanns bara
något enstaka av de fem språken, men på andra bibliotek som låg inom
förvaltningsområdet för finska eller samiska gavs just dessa språk en särställning genom
att de var något mer synliga.
Generellt kan man dock säga att det gick en tydlig skiljelinje mellan de bibliotek i norra
Sverige som tillhört förvaltningsområdena under lång tid, och de bibliotek i mellersta
respektive södra Sverige som inte tillhör förvaltningsområdet eller gjort det under
kortare tid.

Fördelning texter på
minoritetspråk på bibliotek och
vårdcentraler
Jiddisch
11%
Finska
29%
Romska
17%

Meänkieli
20%

Samiska
23%

Bylin, Maria, Spetz, Jennie (2019). ”Svenska är den fasta inredningen – en
undersökning om språkens synlighet i det offentliga rummet” kommande rapport från
Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen.
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