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Sammanfattning 
Detta arbete undersöker hur den så kallade minoritetsreformen, som kom 2010, har påverkat arbetet 

med material på samiska på Umeå stadsbibliotek. För att ta reda på detta har vi använt oss av 

kvalitativa intervjuer med bibliotekarier på stadsbiblioteket och Samernas bibliotek samt en 

representant för Umeå kultur. Intervjuerna visade på ett antal utmaningar och svårigheter i detta 

arbete, framförallt knutet till beståndsutveckling och förvärv samt synliggörandet av den samiska 

litteraturen. Analysen förhåller sig till och bygger vidare på tidigare studier som berör de svenska 

bibliotekens arbete med de nationella minoriteterna och minoritetsspråken. Det som framförallt 

framgår i såväl intervjuerna som källmaterialet är ett tydligt behov av utrymme och resurser för 

arbetet samt material som tilltalar de tänkta användarna. Studien pekar också på en problematik som 

uppstår i förhållandet mellan det moderna samhällets marknadsstyrda tankesätt och bibliotekets roll i 

bevarandet och främjandet av marginaliserade kulturella uttryck. I texten framkommer också förslag 

på hur man inom stadsbibliotekets verksamhet skulle kunna synliggöra och lyfta fram den samiska 

litteraturen som man idag samlat i en ”samisk hörna”.  
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1. Introduktion 

 

Den här uppsatsen handlar om hur minoritetsreformen har implementerats på Umeå Stadsbibliotek. 

Utvärderingens centrala idé uppkom genom ett förslag ifrån Maria Westerlund på stadsbiblioteket 

och Leif Mårtensson på Umeå kultur. Det ursprungliga önskemålet ifrån deras sida var att utvärdera 

hur stadsbiblioteket arbetar utifrån Umeås uppgifter som förvaltningsområde för de finska och 

samiska språken. Utifrån ett inledande möte där olika idéer kring detta diskuterades arbetade vi 

därefter fram en konkret plan för vår utvärdering. Vi ville undersöka hur arbetet har påverkats genom 

de lagar och bestämmelser som tillkommit de senaste åren och vilka konkreta förändringar som 

genomförts på stadsbiblioteket. Språklagen och minoritetsreformen omfattar alla de fem nationella 

minoritetsspråken, men i och med att Umeå som sagt utgör förvaltningsområde för finska och 

samiska får dessa ett särskilt fokus inom arbetet med minoritetsspråk inom Umeå Kommun. Vi har 

utifrån detta valt att begränsa oss till det samiska språket, då arbetet med detta förefaller mer 

problematiskt och utmanande för stadsbiblioteket i och med att språket i sig är mindre använt varför 

det i högre grad kan anses hotat. För att ta reda på detta verkar det lämpligt att inleda texten med att 

presentera de nya lagar och reformer som ligger i centrum för vår studie. I detta har vi sedan tagit 

avstamp vid formuleringen av arbetets syfte och frågeställningar som presenteras efter följande 

avsnitt. 

1.1 Språklagen och minoritetsreformen 

Den 1 juli 2009 trädde en ny språklag i kraft i Sverige efter att riksdagen godkänt regeringens 

förslag. Språklagen innebär att svenska officiellt är huvudspråk i Sverige. Man motiverade vikten av 

detta med att ett gemensamt språk är en avgörande förutsättning för en fungerande demokrati. Lagen 

är tänkt att garantera alla som är bosatta i Sverige tillgång till det svenska språket. Den innebär också 

att ett särskilt ansvar för svenskans utveckling läggs på de offentliga institutionerna.  

 

En annan viktig aspekt av språklagen, där denna utvärderings fokus ligger, är skyddandet och 

främjandet av de nationella minoritetsspråken. Dessa minoritetsspråk är enligt lagen finska, jiddisch, 

meänkieli, romani chib och samiska, de språk i Sverige som omfattas av Europarådets 

minoritetsspråkskonvention vilken Sverige som nation har ratificerat. Man delar enligt denna upp 

minoritetsspråken i två grupper där finska, meänkieli och samiska får en särställning som landsdels– 

eller minoritetsspråk med historisk geografisk anknytning medan jiddisch och romani chib definieras 



5 

 

som territoriellt obundna minoritetsspråk. De icke territoriella minoritetsspråken har ett mindre 

omfattande skydd än de som har historisk geografisk anknytning.
1
 

 

Dessa minoritetsspråk omfattas av lagen på grund av att de går tillbaka i tiden minst tre generationer, 

eller ungefär hundra år, samt att de anses höra till Sveriges kulturarv. Språklagen innebär en 

statushöjande effekt och bidrar till att synliggöra dessa språk i det svenska samhället. Lagen är också 

konstruerad med avsikten att säkra språkens fortlevnad. Språklagen
2
 behandlar inte förfarandet kring 

minoritetsspråken i detalj utan detta tas i stället upp av en annan lag som tillkom 1 januari 2010 som 

en direkt följd av språklagen – lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
3
 

 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, vars implementering kallas 

Minoritetsreformen, tar upp allmänna bestämmelser om nationella minoriteter, minoritetsspråk, 

förvaltningsområden samt rätten att använda minoritetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och 

domstolar. Minoritetsreformen tar också upp vissa skyldigheter relaterade till dessa språk inom 

förskoleverksamhet och äldreomsorg. Den ämnar främja de nationella minoriteternas möjligheter att 

behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och möjlighet att 

använda det egna minoritetsspråket skall främjas särskilt enligt lagens formulering, då detta anses 

stärka språkets möjlighet till fortlevnad. Lagen fastslår också att minoriteterna skall erbjudas 

inflytande i frågor som rör dem samt att förvaltningsmyndigheter i den mån det är möjligt skall 

samråda med representanter för de berörda minoritetsgrupperna.  

1.2 Kommunen och minoritetsreformen 

En central aspekt av minoritetsreformen är upprättandet av särskilda förvaltningsområden för de 

lokalt förankrade minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska. Umeå ingår i ett sådant 

förvaltningsområde för finska och samiska. Vad detta innebär i praktiken för kommunen är ett ansvar 

att tillhandahålla särskilda tjänster som inte fordras i andra kommuner, som till exempel möjligheter 

till myndighetskontakt på samiska och finska via tolk. Det innebär även att kommunen skall kunna 

erbjuda barn- och äldreomsorg helt eller delvis med personal som behärskar finska eller samiska. 

Kommunen har även en skyldighet att informera minoriteterna om deras lagstadgade rättigheter.
4
 

Den minoritetspolitiska handlingsplanen som utvecklats av Umeå kommun innebär ett fastställande 

av målsättningen att främja minoriteternas ställning. Varje nämnd har skyldigheten att följa 

                                                 
1
 Språkrådets uttolkning av språklagen,  http://www.sprakradet.se/6641, 2012-10-30 

2
 SFS 2009:600 

3
 SFS 2009:724 

4
 Umeå kommuns webbplats, www.umea.se/minoriteter 2012-10-29 

http://www.sprakradet.se/6641
http://www.umea.se/minoriteter
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handlingsplanen och skriva in de beslutande åtgärderna i sina verksamhetsplaner. 

Kommunfullmäktige skall enligt handlingsplanen även revidera och utveckla själva planen varje ny 

mandatperiod. 

 

Kommunen ska enligt förordningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i samråd med 

samiska och sverigefinska representanter genomföra en kartläggning av de behov som finns i 

kommunen hos dessa grupper för att uppfylla de krav som minoritetsreformen ställer. I den ovan 

nämnda minoritetspolitiska handlingsplanen hänvisar kommunen till rekommendationer, 

formulerade av sametinget, för hur detta kan gå till. Författarna lyfter fram språkkompetens inom 

kommunen, de behov som finns inom förskola och äldreomsorg samt allmänna frågeställningar för 

att kartlägga hur minoriteterna synliggörs och får möjlighet till inflytande. Denna kartläggning är ett 

nu pågående projekt vars resultat skall redovisas till sametinget i början av 2013. I samband med 

detta kommer också kommunen att redovisa hur man har använt de statliga bidrag man tilldelats för 

att lyfta fram minoritetsfrågorna i den politiska agendan. 

1.3 Biblioteken och minoritetsreformen 

I Umeå kommuns minoritetspolitiska handlingsplan (för de fem nationella minoriteterna) för 2012 

hänvisar man till bibliotekslagen som slår fast den grundläggande rättigheten till ett bibliotek och 

tillgång till dess tjänster för alla medborgare. Den slår också fast att ”folk– och skolbibliotek skall 

ägna särskild uppmärksamhet åt […] minoriteter bland annat genom att erbjuda litteratur på andra 

språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.”
5
 Kommunens 

handlingsplan lyfter också fram att alla typer av media som biblioteken tillhandahåller; böcker, 

tidningar, tidsskrifter och andra medier, skall erbjudas även på samiska och finska.
6
 

 

Inköpen av ovanstående medier grundas enligt handlingsplanen på aktuell befolkningsstatistik, vilket 

vi vill undersöka närmare i vår utvärdering för att utröna hur minoritetsreformen påverkar arbetet 

med beståndet på Umeå stadsbibliotek. På stadsbiblioteket finns i dag en ”samisk hörna” där man 

dels samlat material på samiska samt ger information och försöker lyfta fram delar av den samiska 

kulturen. I handlingsplanen heter det att denna hörna skall ”erbjuda ett speciellt samiskt 

profilområde.”  

 

                                                 
5
 SFS 1996:1596, 8§ 

6
 Umeå kommun, Minoritetspolitisk handlingsplan 2012 
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Handlingsplanen innehåller ett antal tydligt uppställda mål vilka vi också kommer att förhålla oss till 

vid utvärderingen av stadsbiblioteks verksamhet. Dessa återkommer vi till i avsnittet 

”bedömningskriterier” längre fram i texten.  I syftet att definiera vad som utgör ”god verksamhet” 

förefaller kommunens uppställda målsättningar för organisationen vara en logisk utgångspunkt. Med 

detta avses Kulturnämndens styrdokument, eller styrkort, som också kommer att gås igenom under 

vår uppställning av bedömningskriterier för arbetet. 

 

2. Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 

Den här utvärderingen ställer det samiska språket i särskilt fokus, men vi berör även de andra 

minoritetsspråken som omfattas av språklagen.  Det vi fokuserar på är hur minoritetsreformen 

påverkat arbetet på Umeå stadsbibliotek. Uppsatsen ämnar ta reda på vilka åtgärder som har vidtagits 

i syfte att efterleva minoritetsreformens målsättningar och om det har inneburit någon förändring för 

vad som sker i verksamheten på biblioteket. I och med att utvärderingen fokuserar på det samiska 

språket vill vi undersöka hur man på kommunen och bilioteket förhåller sig till de olika dialekterna 

som faller under den bredare kategorin samiska.  

 

En mycket viktig aspekt av den verksamhet som utvärderas är utformningen av beståndet och hur 

inköp planeras. I studien av detta undersöks på vilka grunder inköp görs och hur man förhåller sig till 

befolkningsstatistiken respektive efterfrågan. Vi undersöker även bibliotekets egna styrdokument för 

hur de skall arbeta med dessa frågor i syfte att definiera vad som, i bibliotekets perspektiv, anses vara 

”god verksamhet”. Lever de upp till sina egna krav och förväntningar? 

 

Våra intervjuer koncentrerar sig på en liten utvald skara i vårt tycke viktiga representanter för de 

inblandade parterna i arbetet med minoritetsreformen. Representanter för Umeå stadsbibliotek, med 

fokus på de i vårt tycke mest insatta i frågan, Umeå kultur samt Samernas bibliotek i Jokkmokk 

kommer att utgöra vår intervjugrund. Detta gäller individer som i något avseende arbetat med 

utformning av programverksamhet, bestånd eller som varit inblandade i kontakten mellan samiska 

intressen och kommunen. Arbetets fokus ligger i första hand på bibliotekets arbete, varför intervjuer 

med dess representanter kommer att ta upp merparten av vår studie. 
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2.2 Forsknings- och arbetsfrågor 

Vår grundläggande frågeställning kan alltså formuleras på följande vis: Hur har minoritetsreformen 

påverkat arbetet med det samiska språket på stadsbiblioteket i Umeå? Utifrån detta växer en rad 

detaljfrågor som vi också arbetar med och förhåller oss till, men vårt huvudsakliga fokus handlar om 

bestånd och litteratur. 

 

Vi intresserar oss också för hur man förhåller sig till de olika samiska dialekterna. Behandlas samiska 

som ett enda språk eller tar man hänsyn till de dialekter som existerar? Umesamiskan kan till 

exempel antas vara betydligt mer utsatt än nordsamiskan, där mer litteratur och ett större 

befolkningsunderlag finns. 

 

Hur ser bibliotekarierna på utbudet hos förlagen? Hur ser det faktiskt ut på biblioteket? Det förefaller 

intressant att diskutera hur biblioteket synliggör den samiska litteraturen och övrigt mediebestånd. 

Det fysiska rummet, och hur medierna är placerade, betraktar vi som väldigt viktigt. Detta kommer 

att utforskas genom en exkursion där vi själva undersöker Umeå stadsbibliotek med dessa aspekter i 

åtanke. Den samiska hörnan är ett inslag på stadsbiblioteket som vi kommer att utforska. Vilka har 

deltagit i diskussionen kring och utformningen av den? Vilka planer finns i nuläget för vad som kan 

tillkomma? Rummets placering? Vilka användare vänder de sig till?  

 

En sista fråga vi utforskar är hur samarbetet mellan stadsbiblioteket och kommunen fungerat i dessa 

frågor samt om det funnits någon form av samverkan med andra bibliotek för att höja kvalitén på 

arbetet. 

2.3 Bedömningskriterier 

I syfte att utvärdera verksamheten har vi formulerat ett antal kriterier att förhålla oss till vid 

undersökningen av stadsbibliotekets arbete. Dessa utgör inte den fullständiga grunden för vår studie 

av verksamheten, utan fungerar som en referenspunkt. Något vi har i bakhuvudet vid kontakten med 

vårt studieobjekt. Där det är möjligt ställs resultaten i relation till dessa, men det är inte så att hela 

arbetet bygger på dem. Arbetet förhåller sig, som sagt, så långt som möjligt till stadsbibliotekets egna 

styrdokument vid definitionen av vad som utgör god verksamhet. Dessa styrdokument utgörs av 

kulturnämnden i Umeå kommuns mål för bibliotekets verksamhet och är alltså inte internt 

formulerade av biblioteket på egen hand. I ett större perspektiv betraktar vi också dels kommunens 

målformuleringar samt den för ämnet relevanta lagstiftningen som finns och det som nämnts om 

målen med denna. 
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När det gäller de målsättningar som ställts upp av kulturnämnden i Umeå kommun finns det några 

relevanta punkter. Tar vi vår utgångspunkt i de så kallade styrkorten ser vi att det inte behandlas i 

någon särskilt stor detalj eller omfattning, men man har dels formulerat en allmän målsättning under 

rubriken ”övergripande mål” samt ett par punkter som rör bibliotekets faktiska arbete under rubriken 

”aktiviteter”. Den förstnämnda, väldigt generella, formuleringen lyder ”alla ska oavsett etnicitet, 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och social bakgrund ha likvärdiga rättigheter, 

möjligheter och skyldigheter inom livets olika områden.”
7
 Man har även, i anslutning till detta, 

formulerat att ”tillgängligheten ska förstärkas genom fortsatt utveckling och samverkan mellan 

kulturinstitutioner, folkbildning och föreningar för att alla medborgare ska vara delaktiga och 

medskapande i kulturlivet.”
8
 Detta kan betraktas som en underliggande målformulering vilken 

innefattar ett stort antal åtgärder i syfte att främja och försäkra inkludering i Umeå kommuns 

kulturinstitutioner, under vilket främjandet av de nationella minoritetsspråken faller i högsta grad. 

Detta innebär inte att denna målformulering omfattar hela avsikten bakom minoritetsreformen, då 

den även, utöver inkludering av individer inom de berörda minoritetsgrupperna, innehåller en 

målsättning att bevara och främja en del av det svenska historiska och kulturella arvet. 

 

Under rubriken ”aktiviteter” finns som sagt ett par för ämnet relevanta punkter. Den i vårt tycke 

viktigaste lyder ”media köps in på de språk som förutom svenska är mest förekommande i Umeå, 

baserat på aktuell befolkningsstatistik och med särskild hänsyn till minoritetsspråken.” Här får vi 

alltså klart och tydligt uttalat målsättningen att minoritetsspråken tillskrivs en form av särställning i 

förhållande till inköp av material, huruvida detta avser de nationella minoritetsspråken eller 

minoritetsspråk i allmänhet framgår inte definitivt – men vi finner det relevant att man åtminstone 

poängterar att det skall finnas en tillgång av material på minoritetsspråk som inte enbart baseras på 

förmodat intresse eller användning. Detta innebär också, antagligen, att man inte låter 

utlåningsstatistik styra beståndet i alltför hög grad inom denna kategori.  

 

Nästa punkt är att biblioteket skall ha tillgängliga översättningar av sina låneregler på ett tiotal olika 

språk, vilka dessa språk är fastställs inte direkt i styrkorten men detta planeras i större detalj i 

kommunens minoritetspolitiska handlingsplan. Där framgår bland annat att de tre samiska 

dialekterna umesamiska, sydsamiska och nordsamiska samt finska skall ingå i dessa tio språk. 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att styrkorten inte i någon större mån innehåller tydliga 

                                                 
7
 Kulturnämndens styrdokument, se bilaga 2. 

8
 Ibid. 
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målsättningar för arbetet med de nationella minoritetsspråken, men detta är något som behandlas 

vidare i den minoritetspolitiska handlingsplanen varför det förefaller naturligt att gå vidare till den. 

 

I handlingsplanen, under avsnittet 5.2.2. – ”Mål”, finns en lista över kommunens målsättningar i 

förhållande till arbetet med de nationella minoriteterna inom kultursfären. Dessa är följande: 

 Umeå kulturs mål är att de olika verksamheterna ska erbjuda aktiviteter och media för de samiska och finska 

grupperna och andra intressenter. 

 Kulturaktiviter ska erbjudas såväl av kulturcentrum för barn och unga som av biblioteket, till exempel i 

anslutning till kulturnatta. 

 Skall via skolprogrammen erbjuda samiska och finska kulturaktiviteter. 

 Information på samiska och finska på bibliotekets hemsida www.minabibliotek.se 

 Bibliotekets låneregler ska finnas på samiska och finska 

 Tillsammans med Umeå fritid tillhandahålla bidrag till samiska och finska kulturaktiviteter genom 

”Kulturpotten”. 

 Enkel och snabb handläggning för kulturpott för att stödja riktade aktiviteter. 

 Bjuda in till verksamhetsspecifikt samråd tillsammans med Umeå fritid.
9
 

 

Här finner vi att det som framförallt är relevant för biblioteken är dels kravet på att erbjuda 

information på de två språk för vilka Umeå är förvaltningsområde samt att så kallade 

kulturaktiviteter skall erbjudas i någon form. Hur de ska arbeta med inköp och bestånd framgår 

delvis under punkt 5.2.3 – ”Åtgärder”, där man framför att man skall: ”tillhandahålla en samisk 

hörna på stadsbiblioteket som innehåller tidningar, tidskrifter och litteratur, men också en digital 

utställning, i samarbete med samiskt informationscentrum, om samer.”
10

 Det framgår också att man 

skall ”genomföra verksamhetsområdesspecifikt samråd med samer och finnar.”
11

 Man fastställer 

alltså tydligt att bibliotekets arbete skall utföras i samarbete med de berörda minoritetsgrupperna i 

något avseende. 

 

En annan viktig aspekt av bedömningen är att ställa frågan om god verksamhet till de individuella 

bibliotekarierna. I vårt fall begränsas detta till stadsbiblioteket i Umeå. Med andra ord ämnar vi alltså 

ta hjälp av våra intervjuobjekt för att, om möjligt, utröna deras bedömningskriterier och därmed få 

mer kött på benen till våra egna. 

 

                                                 
9
 Umeå kommun, Minoritetspolitisk handlingsplan 2012, 12 

10
 Ibid 

11
 Ibid 

http://www.minabibliotek.se/
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3. En överblick över det samiska språket 

Samiskan tillhör den finsk- ugriska språkfamiljen där finska, estniska, liviska och ungerska ingår. 

Ungefär 1000 f.kr eller tidigare utvecklades finskan och samiskan åt varsitt håll.  Den tidiga 

samiskan, ursamiskan, var ett relativt enhetligt språk som talades över det stora område där samernas 

förfäder bodde. Man tror att uppdelningen till olika dialekter hade kommit ganska långt redan på 

800- talet e.kr och att detta beror på att samerna var nomader som vandrade längs älvdalarna och 

sjösystemen i jakt på vildren.
12

 

 

3.1 Språk, dialekter och utbredning 

Man kan, delvis med anledning av språklagens utformning och vad som sägs i minoritetsreformen, få 

uppfattningen att samiska är ett enda språk. Faktum är dock att man vanligtvis brukar dela in samiska 

tre olika huvudspråk, som alla innehåller olika dialekter, utifrån grovt dragna regionala 

avgränsningar. Dessa huvudspråk är östsamiska, centralsamiska och sydsamiska.
13

 På språkrådets 

hemsida ställer man upp indelningen av dialekterna på följande vis: ”sydsamiska dialekter är 

sydsamiska och umesamiska; centralsamiska dialekter är arjeplogssamiska, lulesamiska och 

nordsamiska; östsamiska dialekter är enaresamiska, skoltsamiska, kildinsamiska och tersamiska.”
14

 

Det förekommer också att man, istället för språk, kallar de tre huvudsakliga varieteterna för 

huvuddialekter. Detta gör man till exempel på Samiskt informationscentrums redogörelse för de 

samiska dialekterna på webbsidan samer.se.
15

 Samiskt informationcentrum menar vidare att 

skillnaden mellan de olika huvuddialekterna på samiska är ungefär som skillnaden mellan svenska, 

norska och danska. De som vant sig vid en annan dialekt kan prata med varandra medan andra har 

svårt att kommunicera. De varieteter som är längst bort ifrån varandra, samiskan i öster och samiskan 

i söder är ungefär lika stor skillnad på som svenska och tyska.
16

 

 

Samiska talas i de norra delarna av Finland, Norge och Sverige samt på Kolahalvön i Ryssland. 

Enligt Språkrådets hemsida
17

 uppskattar man att det finns ungefär 70 000 samer i området, varav 

cirka 20 000 talar samiska överhuvudtaget och de flesta av dessa talar nordsamiska. I Sverige talar 

cirka 6000 personer samiska varav sydsamiska och lulesamiska har ungefär 500 utövare vardera. De 

                                                 
12

 Samiskt informationscentrum, http://www.samer.se/1185, 2012-11-08 
13

 Barruk, H., Samiskan i Sverige, Kiruna: Sametinget, 2008, 22 
14

 Språkrådets webbplats, www.sprakradet.se/samiska 2012-11-08 
15

 Samiskt informationscentrum, http://www.samer.se/1186, 2012-11-08 
16

 Ibid. 
17

 http://www.sprakradet.se/samiska, 2013-01-04 

http://www.samer.se/1185
http://www.sprakradet.se/samiska
http://www.samer.se/1186
http://www.sprakradet.se/samiska
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mindre varieteter som umesamiska och arjeplogssamiska har endast ett fåtal utövare. En annan 

undersökning gjord för samiska språkrådet i Norge år 2000 av samiskt närings – och 

utredningscenter visar att ca 25000 samer i Norge använder sitt språk i någon mån och ungefär 

hälften både talar, läser och skriver på samiska.
18

 En snabb jämförelse mellan dessa siffror visar att 

det skiljer sig markant mellan de två undersökningarna, enligt den norska undersökningen ifrån 2000 

fanns det bara i Norge 25000 talande medan den senare informationen, ifrån språkrådet i Sverige 

hävdar att det i hela det samiska området talas av endast 20000. Antingen har antalet talande sjunkit 

markant under dessa tolv år, eller så visar detta på svårigheten med att dokumentera och föra statistik 

över folkgruppen samer och hur språket nyttjas. 

3.2 Skriftspråket 

När det gäller skriftspråket har man inte heller där ett enhetligt språk då dialekterna skiljer sig åt. Det 

finns sex olika skriftspråk, eller ortografier, inom samiskan varav man i Sverige använder tre; 

sydsamiska, lulesamiska och nordsamiska. De övriga tre ortografierna är enaresamiska, skoltsamiska 

och kildinsamiska. Övriga varieteter har fått anpassa sitt skriftspråk till en närliggande varietet även 

om talspråket skiljer sig åt. Det tog lång tid innan det utvecklades någon form av enhetlighet inom 

samiskans skriftspråk, först på 1950- talet utkom ett gemensamt nordsamiskt skriftspråk i Sverige 

och Norge.
19

 1979 kom en nordsamisk ortografi som den samiska språknämnden arbetat fram 

tillsammans med de finländska samerna.  

 

Den historiskt första nedtecknande samiska skriften är en lista på nittiofem ord som 1557 blev 

nedtecknade av en engelsk sjökapten, Stephen Borrough, som efter att ha förlist med sitt skepp vid 

kolahalvön tillbringat ett par månader med de samiska invånarna.
20

 År 1619 kom den första 

samiskspråkliga boken ut skriven av Nicolao Andreae, ABC- bok på lappska. I Norge gavs den första 

boken på samiska ut 1728. Det var Luthers lilla katekes som översatts till nordsamiska. I Finland 

utkom den första översättningen till samiska först 1825. Den bestod av några kapitel av 

Matteusevangeliet. Det som kännetecknar översättningar på sjutton- och artonhundratalet är att de 

fokuserar på religiösa texter. 1755 utkom det nya testamentet, därefter dröjde det till 1895 innan hela 

bibeln utkom i en nordsamisk översättning.
21

 

 

                                                 
18

 Solbakk, John Trygve, SAMENE – en håndbok, S 114. 
19

 http://www.samer.se/1190, 2013-01-04 
20

 Solbakk, John Trygve, SAMENE – en håndbok, S 116. 
21

 Ibid. 

http://www.samer.se/1190
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Den första boken med originaltext på samiska utkom 1910; den hette Muittalus Samid Birra (En 

berättelse om samerna) och var skriven av Johan Turis. Boken handlade om de renskötande samernas 

liv och blev en klassiker som utgetts på flera språk och många har hämtat sin kunskap om hur samer 

levde, den samiska folktron och folkmedicinen från detta verk. Den första romanen på samiska 

utkom 1912 och var författad av Anders Larsen. Assimileringspolitiken från myndigheternas sida och 

de båda världskrigen gjorde att väldigt få böcker på samiska utkom mellan åren 1910 till 1970. Det 

dröjde ända till 1976 innan den första barnboken på originaltext på samiska utkom.
22

 

 

Läs- och köpkretsen för samisk litteratur är så liten att inget förlag kan räkna med att få igen sina 

produktionskostnader för den samiska litteraturen. Författarna kan inte heller räkna med någon 

speciell förtjänst på sina böcker då de skriver för en väldigt liten publik. För att förlagen och 

författarna skall kunna gå runt är de beroende av ekonomisk uppbackning från de statliga 

kulturmyndigheterna. 

 

3.3 Utveckling och fortlevnad 

Under de senaste hundra åren har samiskan genomgått en språkbytesprocess. Det hårda trycket att bli 

assimilerade i det svenska samhället har lett till att många samer idag inte kan tala eller förstå 

samiska. I stället har svenska blivit det språk som dominerar. Många samer har inte heller fått lära sig 

att läsa och skriva på samiska i skolan. Åtskilliga samer har också mötts av en väldigt negativ attityd 

som gjort att de velat smälta in i majoritetsbefolkningen. Detta har även gjort att man inte velat föra 

språket vidare till sina barn av rädsla för att de skulle utsättas för samma svårigheter.
23

 

 

För att rädda ett språk från att dö ut måste samhället skapa förutsättningar för de som talar ett 

minoritetsspråk att få göra detta. Vikten av att lära sina barn är också stor om språket skall fortleva. 

Här kommer lagar och förordningar in som förhoppningsvis, innan det är för sent, skall kunna skapa 

förutsättningar för minoritetsspråkens fortlevnad; språklagen, skollagen, lagen om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk och minoritetsspråkreformen som alla försöker skydda de nationella 

minoriteternas rättigheter och deras språk. Det vi vill visa på i vår undersökning är just betydelsen av 

dessa lagar och reformer och deras påverkan ända ner till biblioteksnivån. 

4. Tidigare forskning/utvärdering 

                                                 
22

 Ibid.,. S 118-119. 
23

 Språkrådets webbplats, www.sprakradet.se/samiska 2012-11-08 
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4.1 Biblioteken och de nationella minoriteterna 

Det finns en rapport, som tillkommit genom ett samarbete mellan Svensk biblioteksförening och 

Joacim Hansson (professor i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet), med 

titeln Biblioteken och de nationella minoriteterna.
24

 Den presenterar en sammanställning av en enkät 

som skickades ut till samtliga kommun- och regionbibliotek i Sverige med syftet att ge svar på hur 

folkbiblioteken förhåller sig till och arbetar för de nationella minoriteterna.  

 

Rapportens slutsats är att biblioteken både har ett bristfälligt bestånd och är dåliga på att förvärva 

litteratur för minoriteterna. Den kritiserar också avsaknaden av samarbeten mellan biblioteken och 

minoritetsgrupper. De svenska folkbiblioteken har, enligt rapporten, ”en synnerligen begränsad 

verksamhet riktad mot de av staten definierade fem nationella minoritetsgrupperna”
25

 vidare 

förklarar den att ”detta gäller såväl i beståndsutveckling och förvärv som i olika verksamheter och 

former för samarbete.”
26

 Den redogör inte på något vis för vad detta problem beror på, utan hänvisar 

kort till att det går att skönja vissa tendenser – exempelvis att biblioteken inte ges tillfredställande 

förutsättningar för att arbeta för minoriteter varken ifrån sin egen sektor eller från sina huvudmän. 

Något som dock framgår tydligt i rapporten är att de bibliotek som har en lokal förankring i 

minoritetsspråken också är de som förefaller ha en verksamhet kring dessa frågor överhuvudtaget. 

Det som enligt rapporten fordras för att bryta detta problematiska mönster är resurser, samordning 

och mod.
27

 

 

Ett avgörande problem i rapporten ligger i sättet den förhåller sig till minoriteterna som grupp 

respektive minoritetsspråken, eller kanske snarare att den inte förhåller sig till denna uppdelning. 

Rapportens författare hänvisar upprepade gånger till minoriteter och ursprungsbefolkningar men 

väldigt lite nämns om själva språken. De definierar visserligen vad minoritetsspråk är (i samband 

med avsnittet som definierar begreppet ”minoritet”) samt lyfter fram den europeiska stadgan om 

landsdels- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkskonventionen) men ett klart fokus ligger på att 

beskriva minoritetsgruppernas historik och förutsättningar.  

 

Anledningen till att vi uppfattar detta som problematiskt är att ett fokus på folkgrupper istället för 

språk innebär att man kanske inte lika lätt kan skönja vari problemen, som är specifikt relaterade till 

språken, har sin grund och sina potentiella lösningar. När man inte koncentrerar sig på att diskutera 

                                                 
24

 Ahlryd, S., Vigur, L., Hansson, J., Biblioteken och de nationella minoriteterna,  
25

 Ahlryd, 29 
26

 Ibid. 
27

 Ibid., 30 
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och kritisera språklagens formulering och implementering, utan istället förhåller sig nästan 

uteslutande till den mycket bredare problematiken kring de nationella minoritetsgruppernas utrymme 

i det svenska samhället, blir det betydligt svårare att lyfta fram potentiella lösningar. Rapportens 

fokus ligger mer på att synliggöra minoriteterna kulturellt än hur deras språk ser ut och behandlas. 

Kanske ligger detta på något sätt till grund för bristen på förklaringar av de bakomliggande orsakerna 

till de problem rapporten beskriver. Även om minoriteternas kulturella identitet naturligtvis ingår 

som en oundviklig bakgrundsfråga så är det minoritetsspråken och hur Umeå stadsbibliotek arbetar 

med frågan som står i fokus och kommer att behandlas mer i vår utvärdering. 

 

4.2 På mitt modersmål 

En magisteruppsats från 2012 av Sanna Gunnare, med titeln På mitt modersmål,
28

 tar upp frågan om 

hur de nationella minoriteterna som har finska, samiska och meänkieli som modersmål använder 

biblioteket, både sett till medieanvändande och nyttjandet av själva utrymmet som en kulturell 

mötesplats. Undersökningen syftar också till att belysa vilken uppfattning minoriteterna har av den 

service som erbjuds på biblioteken. Gunnares studie koncentrerar sig på folkbiblioteken i norra 

Sverige och deras service till dessa grupper och slutsatserna i hennes studie visar på flera saker. Dels 

användes biblioteket i väldigt liten mån som ett kulturcentrum, man gick till biblioteket i första hand 

för att låna media. Studien visade också på stora skillnader i användandet och på tillgång för de olika 

nationella minoritetsspråken. Finskan hade ett stort utbud på biblioteken och något överraskande 

visade studien att några av de finsktalande även lånade litteratur på meänkieli, där dock utbudet 

visade sig vara magert. När det gällde de samiska intervjupersonernas syn på bestånd tyckte de i stort 

att det var magert, även om ett av biblioteket i undersökningen ansågs ha ett godkänt utbud. 

Genomgående visar studien att de intervjuade ansåg att det fanns väldigt lite litteratur för barnen.
29

 

 

Några viktiga aspekter som framkom i På mitt modersmål är bibliotekens språkbevarande och 

identitetsskapande roll.
30

 Vikten av att ha ett annat ställe än hemmet där det finns tillgång till 

litteratur lyftes fram, särskilt för barnen.  Studien visar att bibliotek har en möjlighet att lyfta fram 

kulturen och litteraturen och när det gällde de samiska intervjupersonerna var detta extra viktigt. 

Bibliotekens utbud av media på samiska var nödvändig för tillgänglighetens skull då förlagen låg i 

Norge och det var svårt för samerna att själva få tag i litteratur på samiska. 

                                                 
28

 På mitt modersmål, en kvalitativ studie av biblioteksanvändare med samiska, finska och meänkieli som modersmål, 

Uppsala universitet, institutionen för ABM, 2012. 
29

 Gunnare, 80 
30

 Gunnare, 82 
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4.3 Folkbibliotekens service till samerna i Sverige 

En för sammanhanget intressant publikation av mer historisk karaktär är rapporten Folkbibliotekens 

service till samerna i Sverige
31

 utgiven av Statens kulturråd 1987. I den behandlas vikten av ett 

medvetet, aktivt arbete för att lyfta fram och väcka intresse hos den samiska minoritetsgruppen 

utifrån en utredning av vilka behov som på den tiden fanns. Texten består till stor del av en 

kartläggning som syftar till att mynna ut i förslag på åtgärder för att förbättra samernas 

litteraturförsörjning genom de offentliga anslag som vid tiden för rapportens tillkomst fanns att tillgå. 

En del av denna utredning bestod i att utröna behovet av en samisk bibliotekskonsulent, en tjänst 

som efter rapportens tillkomst upprättades i Umeå. Denna konsulent satt i Umeå mellan 1988 och 

1995 varefter tjänsten flyttades till Jokkmokk. Om den samiska bibliotekskonsulenten säger man 

följande i rapporten: ”stadsbiblioteket anser att en samisk bibliotekskonsulent skall knytas till 

lånecentralen i Umeå och att denna skall arbeta med uppsökande verksamhet bland samer i hela 

landet, skall ha kontakter med samiska förlag och organisationer och ge råd till bibliotek. Vidare ska 

konsulenten arbeta med utgivning av samisk bibliografi, kursverksamhet med mera.”
32

 Att denna 

tjänst skulle placeras just i Umeå motiveras med följande skäl: 

- goda kommunikationer med övriga landet 

- närhet till SSR [Svenska samernas riksförbund] (vars kultursekreterare har likartade arbetsuppgifter)  

- möjlighet till samarbete med den samiska institutionen vid universitetet i Umeå 

- Umeå har sedan flera år statliga medel för inköp av samiska böcker.
33

 

 

Man målar i rapporten upp en omfattande problematik beträffande folkbibliotekens arbete mot den 

samiska minoritetsgruppen i stort. Kärnan i studiens resultat är enkelt uttryckt att folkbiblioteken 

försummat samerna på ett sätt som enligt rapportens författare är förvånansvärt sett till generella 

framsteg som gjorts inom kultur, forskning och utbildning. Detta understryker man genom att peka 

på tillkomsten av exempelvis den samiska institutionen vid Umeå universitet, Sameskolstyrelsen i 

Jokkmokk och läromedelsprojektet i samiska.
34

 Man poängterar också att på samma sätt som 

folkbiblioteken inte engagerat sig i någon service till samer har samerna heller inte ställt några 

direkta krav på biblioteken. Man menar att det som aktualiserade denna viktiga fråga var 

diskussionen om bibliotekens service till invandrare, snarare än att samtalet skulle ha existerat 

mellan samerna och biblioteken sedan tidigare. En intressant aspekt av den här texten är jämförelsen 

                                                 
31

 Rapport från statens kulturråd 1987:2, Folkbibliotekens service till samerna i Sverige 
32

 Ibid, 30 
33

 Ibid, 30-31 
34

 Ibid, 35 
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som låter sig göras med dagsläget och huruvida något har förändrats, vilket vi återkommer till i ett 

senare skede i arbetet. 

 

4.4 Samiskan i Sverige 

En rapport finns också om det samiska språkets utbredning och dess situation idag. Den heter 

Samiskan i Sverige och har författats av Henrik Barruk för det samiska Språkkampanjrådet. Denna 

rapport utkom 2008 och innehåller bland annat en detaljerad redogörelse för i vilken mån man anser 

att det samiska språket och dess olika dialekter är hotat idag samt hur man i allmänhet kan arbeta i 

språkbevarande syfte och vad som idag sker i till exempel det svenska skolsystemet. 

 

I rapporten, under rubriken ”Graden av hot”, hänvisar man till ett dokument från 2003 som 

sammanställts av en stor grupp lingvister för UNESCO:s räkning med titeln Language vitality and 

endangerment.
35

 Detta dokument presenterar en lista över de kriterier man bör ta hänsyn till vid 

avgörandet huruvida ett språk kan anses hotat. Dessa kriterier är följande:  

1. i vilken grad språket förs över till nästa generation,   

2. antalet talare,  

3. andel talare inom hela populationen,  

4. i vilka domäner och i vilken utsträckning språket används,  

5. i vilken grad språket används i nya domäner  

6. vilka förutsättningar för språkundervisning som finns  

7. språkets status och i vilken grad språket har lagligt skydd i samhället  

8. hur gruppens egna attityder är till det egna språket  

9. samt vilket språkmaterial det finns för språket, t.ex. grammatikor och ordböcker.
36

 

 

Rapporten visar med hjälp av dessa kriterier att alla de samiska dialekterna är hotade, men i olika 

grad. Nordsamiskans situation beskrivs som ”osäker”, snarare än direkt hotad, umesamiskan och 

arjeplogsamiskans tillstånd beskrivs som kritiskt, medan sydsamiskan och eventuellt också 

lulesamiskan definieras som hotade.
37

 I samband med detta trycker man i rapporten på behovet av 

”skyndsamma åtgärder” för de hotade dialekternas överlevnad. Detta är i hög grad relevant för vårt 

arbete då biblioteken, åtminstone i våra och bibliotekens egna ögon, bär en icke försumbar roll i 

bevarandet och revitaliseringen av hotade språk. 

                                                 
35

 Language vitality and endangerment, http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00120-EN.pdf 2012-12-19 
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5. Metod 

För att ta reda på hur stadsbiblioteket arbetar med frågorna om de nationella minoritetsspråken har vi 

intervjuat nyckelpersoner inom personalen med insyn i verksamheten och särskilda ansvarsområden 

relaterade till nämnda frågor. Bakom våra intervjuer ligger ett antal olika syften och frågeställningar 

för att utreda hur de inblandade själva upplever såväl målsättningarna och minoritetsreformens 

inverkan på deras uppgifter som utförandet av själva uppgifterna och vad som hänt sedan reformens 

genomförande.  Hur har deras subjektiva upplevelser och känslor kring arbetet utvecklats och 

förändrats under de snart tre åren som gått sedan lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

trädde i kraft den första januari 2010? 

 

De två nyckelpersoner vi har intervjuat på stadsbiblioteket har valts ut därför att de i någon mån har 

ett särskilt ansvar för de nationella minoriteterna. Ann Alenbro Lindström är ansvarig i och med sitt 

arbete med litteratur på andra språk än svenska på vuxenavdelningen, medan Maud Westerlund 

arbetar med samma material inom barn och ungdomsavdelningen. De har arbetat med att utveckla 

beståndet just utifrån dessa frågor och de målsättningar som ställts från kommunalt håll, vilket gör 

deras perspektiv högst relevanta för vår frågeställning. En intressant aspekt av dessa 

intervjupersoners arbete är att ingen av dem har en specifikt utformad tjänst i förhållande till de 

nationella minoritetsspråken. De arbetar båda med all litteratur på andra språk än svenska. De 

resurser Umeå kultur erhållit för arbete med de nationella minoritetsspråken har alltså inte lett till att 

en särskild tjänst relaterad till dessa tillkommit på stadsbiblioteket. 

 

Vi har även lyft blicken utanför stadsbiblioteket och funnit två nyckelpersoner till i syfte att lyfta 

fram andra perspektiv och intryck än de interna. Den första av dessa två externa intervjuer utfördes 

med syftet att utforska det kommunala perspektivet. Därför kontaktade vi Leif Mårtensson som 

arbetar med minoritetsfrågor inom Umeå Kultur. Av denna intervju vill vi få en inblick i hur Umeå 

kommun arbetar med de nationella minoriteterna med särskilt fokus på hur man ser på arbetet inom 

stadsbiblioteket, både det historiska arbetet och det aktuella. 

 

Slutligen vill vi lyfta fram ett slags övergripande samiskt perspektiv på biblioteksfrågor, där Birgitta 

Edeborg på Samernas bibliotek i Jokkmokk fått stå som representant i egenskap av samisk 

bibliotekskonsulent. Den här intervjun fokuserade på hur de arbetar med material på samiska, i syfte 

att tillföra ett relevant externt perspektiv på arbetet med samisk litteratur 
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. Vi ville också ta reda på vilket eventuellt samarbete som existerat mellan biblioteken och hur detta i 

så fall sett ut. 

 

Intervjuerna bygger till stor del på intervjupersonernas subjektiva uppfattningar av de uppgifter och 

problem som följer målsättningen att arbeta med det samiska språket inom biblioteksvärlden. Vi har 

använt oss av en kvalitativ metod med öppna frågor just i syfte att nå fram till dessa personliga 

uppfattningar för att skapa oss en bild av hur de inblandade känner inför sitt arbete. 

6. Resultat 

6.1 Stadsbibliotekets verksamhet 

Vi ville först ta reda på vilka specifika uppgifter de intervjuade har i relation till de nationella 

minoritetsspråken för att få information om hur stadsbiblioteket förhåller sig till de uppgifter som 

följer med minoritetsreformen samt för att få djupare insyn i deras individuella arbetssituation, det 

kan också säga något om hur biblioteket fungerar som organisation. Av intervjuerna framgår att båda 

bibliotekarierna, i förhållande till de nationella minoritetsspråken, har uppgifter som i första hand 

utgörs av att underhålla bokbeståndet, alltså inköp och gallring av litteratur. Intervjupersonerna 

menar vidare att den specifika kontexten kring litteratur på samiska innebär en särskild form av 

beståndsarbete där ett mer aktivt sökande är nödvändigt för att överhuvudtaget finna material i och 

med att Bibliotekstjänst, vars listor man i vanliga fall i första hand använder sig av vid inköp, inte 

erbjuder material på samiska. Detta innebär att man måste vara flexibel i sitt sökande och röra sig 

utanför de vanliga ramarna genom att knyta kontakter, söka på andra platser än de vanliga och 

framförallt lägga ner betydligt mer tid och tålamod än vid arbetet med material på till exempel 

finska, där förlagen erbjuder det material som efterfrågas.  

 

Här kan man alltså konstatera att arbetsuppgifterna och tidsfördelning dem emellan har förändrats en 

hel del sedan målet att lyfta fram material på samiska blivit viktigare i och med minoritetsreformen. 

När vi frågar vilket fokus arbetet med de nationella minoritetsspråken i allmänhet och samiska i 

synnerhet har haft på arbetsplatsen poängterar Maude Westerlund, ansvarig för material på andra 

språk än svenska på barn- och ungdomsavdelningen, att man till en början, vid minoritetsreformens 

införande, förde en förhållandevis intensiv diskussion kring detta. Med tiden tycks diskussionerna 

dock ha ebbat ut något, Westerlund formulerar det som att det ” har lagt sig” och menar att delar av 

de diskussioner som funnits mynnat ut i detaljer som infogats i arbetsuppgifterna och rutinerna men 
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det är inte längre något man reflekterar och diskuterar medvetet. Samtal kan förekomma i den 

”mångkulturgrupp” som både Westerlund och Alenbro Lindström ingår i, men då inte i specifikt 

förhållande till nationella minoriteter eller minoritetsspråk utan som allmänna spörsmål inom 

mångkulturella ärenden. Westerlund har också deltagit i ett antal utbildningsdagar inom ämnet och 

försökt förmedla det hon lärt sig där, men menar ändå att det inte finns ”något speciellt fokus”. 

 

En viktig förändring i och med reformen är att man nu måste tillhandahålla ett visst material oavsett 

efterfrågan eller användning. De intervjuade kommenterar att man i vanliga fall förändrar och 

anpassar en samling utifrån statistik och intresse, men i och med att man har ett särskilt ansvar att 

främja språkets synlighet på biblioteket utgår man ifrån andra faktorer när det gäller samiska. När vi 

ställer frågan om det är en kombination av användningsstatistik och befolkningsstatistik som utgör 

grunden för deras material på samiska svarar Anne Alenbro Lindström på vuxenavdelningen att det 

kan leda till en ond cirkel om man förhåller sig för hårt till utlåningsstatistiken eftersom ett 

krympande utbud på biblioteket leder till minskat intresse och ännu mindre utlåning. 

 

 

6.1.1 Tillgång och utbud 

Ett på sätt och vis angenämt problem som uppstått i och med detta ansvar för främjandet av material 

på minoritetsspråk är att det finns pengar som är svåra att spendera. Maud Westerlund kommenterade 

att det finns ”resurser som är svåra att utnyttja därför att det är så svårt att få tag på material.” Något 

som även Anne Alenbro Lindström på stadsbibliotekets vuxenavdelning poängterade: ”Vi hade ju en 

budget och fick extra pengar. Problemet var snarare att få tag på material.” Beståndsutvecklingen 

inom en materialtyp som upplevs svåråtkomlig av bibliotekarierna förefaller här i viss mån baseras 

på tillfälligheter och att helt enkelt ha tur i sitt sökande, utifrån de beskrivningar av 

förvärvsprocessen som framkommer i intervjuerna. Ett exempel på detta inträffade när man på 

stadsbiblioteket sökte samisk musik till sina samlingar och tog kontakt med Samiskt 

informationscentrum i Östersund samtidigt som de var i färd med att göra sig av med ett stort antal 

skivor. Biblioteket kunde alltså av en ren tillfällighet erhålla en del material av precis den typ de 

sökte i och med att de råkade ställa frågan vid rätt tillfälle. 

 

En viktig poäng när det gäller material på samiska är att tillgången skiljer sig avsevärt mellan de 

olika dialekterna inom språket. Mycket av det bestånd som finns på nordsamiska har man fått som 

gåvor av det norska förlaget Davvi Girji, som alltså sänder ut material till bland annat 
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stadsbiblioteket. När det gäller sydsamiska finns det däremot, enligt Alenbro Lindström, inte alls 

någon omfattande utgivning varför man måste arbeta väldigt aktivt och ha en del tur för att få tag på 

något. Man har en uttalad målsättning att utöka beståndet av material på de samiska dialekter som 

faktiskt talas här i området, men det är i dagsläget väldigt svårt. Antagligen beror detta delvis på att 

nordsamiskan är betydligt mer utbredd och talas och läses av fler överlag. 

 

Det är inte bara inom arbetet med samiska det finns ett problem med att finna material. När det gäller 

romani finns det, enligt Alenbro Lindström, ”fyra-fem vuxenböcker och något fler barnböcker”. 

Material på jiddisch har hon däremot inte hittat någonting alls av, så det beståndet är obefintligt. Det 

finns facklitteratur om jiddisch att få tag på, men enligt intervjun ska skönlitteratur vara väldigt svårt 

att hitta. Huruvida detta i första hand beror på tidsbrist och att sökandet efter just material på dessa 

språk inte prioriterats framgår inte definitivt i samtalet. Att någon utgivning inte skulle existera 

förefaller hursomhelst osannolikt. Det finns ett förlag som publicerar böcker på Meänkieli, varifrån 

stadsbiblioteket har köpt in en del litteratur, men det är likt de föregående två språken ett mycket 

begränsat urval som finns att tillgå. 

 

Material på finska är det däremot inte något problem att få tag på. Dels på grund av att de 

finsktalande är den största nationella minoritetsspråksgruppen samt därför att förlagen har en 

omfattande utgivning av skön- och facklitterärt material på finska. Det är också lätt att hitta då det 

finns på ”vanliga” kanaler som Adlibris. Därmed finns det också ett avsevärt antal hyllmeter material 

på stadsbiblioteket, antagligen det största icke-svenska språket möjligen med undantag för engelska. 

Detta påverkas också av att det inkommer ett stort antal inköpsförslag och kommentarer ifrån 

användargruppen, både via bibliotekets webbplats och faktiska besök på biblioteket. Stadsbiblioteket 

har som policy att alla dessa förslag köps in. Att det inkommer många inköpsförslag kan i sig ha ett 

stort antal olika anledningar. Det kan till exempel, utöver den uppenbara mängdfaktorn, ha att göra 

med gruppens kulturella utrymme i det svenska samhället. Det finns också en finsktalande 

bibliotekarie på stadsbiblioteket, som kan hjälpa finsktalande användare att nå ut med sina 

synpunkter samt naturligtvis läsa material och komma med egna förslag. 

 

 

6.1.2 Beståndet 

En snabb jämförelse mellan material på finska och samiska, för vilka Umeå kommun som sagt är 

förvaltningsområde, i beståndsstatistiken visar att det finns 1261 skönlitterära titlar på finska på 
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vuxenavdelningen medan det bara finns 125 på nordsamiska – som är den klart största samiska 

dialekten sett till litterärt material på biblioteket. Materialet på nordsamiska utgör alltså ungefär en 

tiondel av det som finns på finska.
38

 Biblioteket har även litteratur på de mindre utbredda samiska 

dialekterna, som sammantaget består av tjugotvå titlar. Av dessa är tretton på lulesamiska, sju på 

sydsamiska och två på östsamiska. På barn- och ungdomsavdelningen är fördelningen något mindre 

ojämn, om än marginellt, då bibliotekets statistik anger att det finns 432 skönlitterära titlar på finska 

och 62 nordsamiska. Även här finns övriga samiska dialekter representerade. Något som kan vara 

värt att notera är att sydsamiskan utgör en avsevärt större del av det sammantagna materialet på barn- 

och ungdomssidan då det finns trettiotvå titlar (jämfört med de sju som finns på vuxenavdelningen.) 

Vad förklaringen till detta är kan vi endast spekulera i, men antagligen har det helt enkelt att göra 

med vad som finns att tillgå hos förlagen. Det framgår i våra intervjuer att något medvetet avvägande 

ifrån bibliotekets sida i varje fall inte ägt rum – man har helt enkelt köpt det som funnits. 

 

6.1.3 Användning 

Det framgick tydligt i våra intervjuer med stadsbibliotekets anställda att en problematik som finns 

inom arbetet med de nationella minoritetsspråken ligger i att få användarna att hitta till materialet, 

eller kanske biblioteket överhuvudtaget. Båda intervjupersonerna poängterade att det lånas väldigt 

lite i förhållande till de förhoppningar som funnits och den arbetsinsats som lagts ned i samlingarna. 

Ser man till den totala användningsstatistiken över material på samiska under 2011 lånades det 

endast ut sju skönlitterära titlar och tjugoen facklitterära böcker.
39

 Samma problem upplever 

bibliotekarierna finns inom samlingarna med romani chib och meänkieli, där utbudet visserligen är 

mindre. Inom finskan tycks denna problematik också vara framträdande, särskilt med ett historiskt 

perspektiv då användningen enligt Alenbro Lindström haft en stadigt nedåtgående trend under de 

senaste tio åren; detta märks även nationellt. Vad detta beror på kan vi inte veta säkert, men Alenbro 

Lindström tror att det kan ha att göra med att den finsktalande gruppen har blivit bättre på svenska 

och därför i större utsträckning också vill läsa på svenska.  

 

En intressant aspekt av detta är att man inte kan förutsätta att individer inom de nationella 

minoritetsgrupperna vill läsa på sina respektive minoritetsspråk, eller hur många som kan göra det. 

Det är dock, som sagt, inte efterfrågan i första hand som styr arbetet i och med att en viktig del av 

minoritetsreformen ligger i viljan att främja språkens fortlevnad. Detta ger biblioteket en viktig 

uppgift i att bevara och vårda de nationella minoritetsspråkens utrymme. Det skall fungera som en 
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plats där språken kan fortsätta existera oavsett hur det ser ut i samhället runtom. Alenbro Lindström 

säger att ”[…]samiskan blir mindre och mindre och det är så få som använder det i vardagen. Så det 

handlar om ett bevarande också.” 

 

6.1.4 Den samiska hörnan 

På stadsbiblioteket finns ett rum som har döpts till ”samiska hörnan”, där man samlat i stort sett allt 

material om den samiska kulturen och historien samt all litteratur på de samiska dialekterna. Den 

skall också fylla en informerande, bildande funktion om den samiska kulturen i allmänhet sett till 

historia, geografi och intressanta kulturella aspekter såsom de åtta årstiderna enligt den samiska 

kalendern. Materialet utöver det litterära beståndet består av en digital utställning, som utgörs av tre 

tv-skärmar med text och bilder, samt ett antal broschyrer och tidningar. Själva rummet som blev den 

samiska hörnan utgjorde från början en lokal med anpassade datorer för användare med speciella 

behov, till exempel talsyntes, som inte kom till användning i större utsträckning än att man kunde 

flytta det till ett mindre rum och därmed frigöra ytan. Faktum är att själva konceptet med en samisk 

hörna har prövats tidigare på stadsbiblioteket. Båda våra intervjupersoner på stadsbiblioteket nämner 

detta och hänvisar till det i olika sammanhang. Alenbro Lindström pekar på att det på den tiden fanns 

en samisk bibliotekarie med projektanställning på biblioteket som arbetade med just detta. Det var 

före hennes tid varför hon inte kan förmedla dess utseende i större detalj, men detta visar åtminstone 

att diskussionen om de nationella minoritetsspråken, åtminstone det samiska, har funnits tidigare på 

stadsbiblioteket.  

 

Exakt hur den samiska hörnan uppkom på stadsbiblioteket är svårt att fastställa, men tanken 

formulerades vid ett möte med den mångkulturgrupp i vilken våra intervjupersoner ingår. Det fanns 

inledningsvis en viss skepsis till konceptet i och med att det som sagt prövats tidigare, men man 

valde trots detta att gå vidare. Idén tillkom och projektet genomfördes året efter minoritetsreformens 

inträde och byggde från början på ambitionen att samarbeta med de samiska föreningarna som finns 

representerade i Umeå. Den digitala utställningen har utformats i samarbete med Samiskt 

informationscentrum i Östersund. Den tänkte användaren av den samiska hörnan är naturligtvis 

samerna själva, samt ”vem som helst som har intresse för samernas historia och etnografi”, enligt 

Alenbro Lindström. Det visade sig dock, enligt intervjupersonerna, att det samiska intresset inte 

motsvarade de förhoppningar som fanns, varken när det gäller användning eller utformningen av den 

samiska hörnan. ”Det har inte hänt så mycket, kan jag säga. Det är ju lite förvånande tycker jag att de 

inte hugger”, säger Alenbro Lindström. Maud Westerlund hänvisar också till en ursprunglig idé om 
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en utställning bestående av en glasmonter med olika samiska föremål som skulle utformas av en 

samisk förening man haft kontakt med, som aldrig blev verklighet. 

 

I arbetet med samlingen i den samiska hörnan har man inte genomfört något särskilt urval. Man har 

helt enkelt flyttat in det tillgängliga material som funnits på biblioteket och sorterat hyllorna enligt 

SAB-systemet. Anledningen till detta är, enkelt uttryckt, att det inte finns ett tillräckligt stort utbud 

på samiskt material för att kunna göra ett speciellt urval riktat mot specifika tematiska inriktningar. 

Alenbro Lindström menar här att ”[det finns] ingen sådan tanke. Det är tillgången som styr. Här 

handlar det verkligen om tillgång, inte efterfrågan.” 

 

Maude Westerlund uttrycker en viss besvikelse över att rummet, rent visuellt, inte motsvarat 

visionerna som ursprungligen fanns: ”om jag skall vara ärlig utifrån min upplevelse, så blev det lite 

halvdant och tråkigt. Det kunde ha gjorts mycket finare. En varm färg på golvet eller en matta och 

lite mer konst helt enkelt.” Detta beror inte på någon brist på resurser eller möjligheter inom 

stadsbiblioteket som organisation, utifrån de perspektiv vi tagit del av i våra intervjuer. Snarare 

förefaller det bero på en brist på yttre engagemang och intresse, vilket i sin tur lett till att arbetet med 

den samiska hörnans utseende med tiden sjunkit i prioriteringarna.  

 

En orsak till att engagemanget förefaller ha sjunkit med tiden är att varken materialet eller själva 

hörnan som utrymme tycks komma till någon större användning. Lånen av litteraturen som finns där 

inne är väldigt få (som vi diskuterat tidigare i texten)
40

 och båda intervjupersonerna hänvisar till 

exempel till att de ibland går förbi rummet och upptäcker att lyset inte är tänt. Ett annat exempel som 

skulle kunna peka på att hörnan inte kommer till användning och är något eftersatt av personalen är 

att skärmarna med den digitala utställningen inte fungerade när vi genomförde en av våra intervjuer 

där, vilket ingen tycktes ha upptäckt. Detta problem, det vill säga bristen på intresse, tycks ha varit 

aktuellt även vid den tidigare upplagan av den samiska hörnan, då Westerlund hänvisar till en viss 

tveksamhet som fanns vid konceptstadiet som byggde på att den tidigare versionen inte kom till 

någon större användning. Ett problem som skulle kunna ligga till grund för bristen på användare i 

den samiska hörnan är rummets placering. ”Det är väl inte det optimala läget att det ligger längst in i 

biblioteket”, säger Alenbro Lindström, men hon pekar också på positiva aspekter i och med att 

rummet är en avgränsad yta som innebär att det samiska inslaget på biblioteket får ett helt eget 

utrymme. 
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Den samiska hörnans framtid är för närvarande något oviss i och med den planerade flytten av 

stadsbiblioteket till det nya kulturhuset som är under uppbyggnad. Planen är att biblioteket skall vara 

inflyttat där 2014 och vad som då händer med hörnan har ännu inte diskuterats i detalj. Alenbro 

Lindström menar att detta i någon mån måste aktualiseras i samband med flytten, ”någonting måste 

hända. Någonting måste vi göra och vi måste diskutera hur vi ska göra när vi flyttar.” Att 

mediebeståndet skall med uttrycks som självklart, men hur man skall göra med utställningen 

betraktas för närvarande som en fråga för framtiden. Westerlund menar i alla fall att arbete som 

arkitekter och inredningsarkitekter tillägnar projektet ”känns förtroendeingivande” Samtalen har 

hittills varit i allmänna termer, men man kommer med tiden in på mer konkreta frågor vilket så 

småningom kommer att innefatta vad som händer med den samiska hörnan. Detta måste dock 

komma att diskuteras inom kort då tiden att planera inför flytten börjar bli knapp. 

 

6.2 Den kommunala aspekten 

I Umeå kommun finns sedan minoritetsreformens inträde en arbetsgrupp bestående av representanter 

för de olika förgreningarna av verksamhet som finns inom kommunen och berörs av 

minoritetsreformen. Denna arbetsgrupp har en samordnande funktion och arbetar bland annat för att 

skapa rutiner för att möta de behov som finns. Tanken är att arbetsgruppen skall arbeta med ett brett 

spektrum av uppgifter och frågor som täcker de organisatoriska och praktiska behov som finns i 

kommunens arbete med de nationella minoriteterna. Enligt kommunens webbsida är en viktig aspekt 

av detta att det skall ske genom samråd med minoriteterna själva för att generera kunskap om de 

behov som upplevs utifrån deras perspektiv.
 41

 

 

En viktig aspekt av denna arbetsgrupps funktion är det som faller under kategorin kultur, av vilket 

bibliotekens arbete naturligtvis är en betydande del. Den som representerar Umeå Kultur i 

arbetsgruppen är Leif Mårtensson, som varit högst delaktig i organisationen av det arbete med den 

samiska hörnan och nationella minoritetsspråk på stadsbiblioteket i allmänhet vi tidigare beskrivit. 

Han beskriver själv sin roll i arbetet som att han har ett ansvar att föra ut frågorna rörande de 

nationella minoriteterna i Umeå Kultur på olika vis. I den specifika kontexten för stadsbiblioteket bär 

han på ett grundläggande plan ansvaret för att dessa frågor finns med i verksamhetsplaneringen. 

Hans yrkesroll förefaller till stor del utgöras av samordning och kommunikation - mellan kommunen, 
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minoriteterna och biblioteken. Ett exempel på detta är vid den inledande organisationen av den 

samiska hörnan, då Mårtensson uppmärksammade önskemål ifrån samernas intresseorganisationers 

riksförbund och förmedlade kontakten till stadsbiblioteket.  

 

Något som Leif Mårtensson påpekar, precis som i våra intervjuer med de ansvariga bibliotekarierna, 

är bristen på intresse ifrån samernas håll efter det inledande stadiet med uppförandet av den samiska 

hörnan. Han menar att ”man kan konstatera att samerna själva inte har använt eller varit så 

intresserade som [de] kanske gav sken [av] i de första kontakterna.” Mårtensson pekar vidare på att 

samerna i Umeå Kommun nu fått egna lokaler på Gammlia vilket han tror kommer leda till att 

intresset för den samiska hörnan kommer att minska ytterligare. Vi ställde frågan om huruvida tanken 

funnits att använda denna nya samiska mötesplats som ett utrymme för någon form av 

litteraturförmedling i samarbete med stadsbiblioteket, vilket han påpekar har diskuterats. Han lyfter 

dock fram ett antal hinder för att detta skulle kunna genomföras. Ett problem han trycker på är vikten 

av att den berörda litteraturen finns tillgänglig för alla låntagare, de ska kunna ”[…]se att boken 

finns, var den finns och kunna låna.” Mårtensson menar vidare att det egentligen inte skulle vara 

något betydande problem att teoretiskt konstruera en ny biblioteksfilial, men i praktiken skulle det 

inte vara ett effektivt sätt att spendera de begränsade resurser som Umeå Kultur förfogar över i detta 

syfte.  

 

De ekonomiska resurser som inledningsvis tilldelats Umeå Kommun i egenskap av 

förvaltningsområde för de finska och samiska språken består av ett statligt anslag på drygt 2,4 

miljoner kronor. Av detta tilldelas endast en liten del till Umeå Kulturs verksamheter. Kommunen har 

anställt en samisk och en finsk samordnare i syfte att främja samrådet och möjligheterna att 

kommunicera med de minoriteter för vilka man är förvaltningsområde. Andra stora delar i budgeten 

går till grundläggande samhälleliga funktioner såsom socialtjänst och skola, till exempel i form av 

språklig kompetens inom äldreomsorgen och hemspråksundervisning för finska och samiska elever. 

Det som efter att alla högre prioriterade verksamheter tilldelats sina delar av anslaget återstår för 

kulturen är 65000 kronor för 2012. Detta har bland annat använts till att översätta viss information på 

de kommunala bibliotekens hemsida samt programverksamhet vid olika kulturella institutioner 

runtom i Umeå, till exempel kulturcentrum för barn och unga, skolor samt naturligtvis biblioteken. 

Mårtensson poängterar dock att inköp och beståndsutveckling på stadsbiblioteket inte sker genom 

detta anslag, utan ingår i stadsbibliotekets egna budget. 
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Även Leif Mårtensson trycker på det faktum att det ges ut lite litteratur på samiska. Något som han 

lyfter fram som en försvårande omständighet för utgivning av litteratur på samiska är de många 

språkliga varieteterna;  

Jag tror att det är en komplicerande faktor för det samiska språket som sådant. […] om du ska välja att 

översätta en bok, ska du bara välja nordsamiska, sydsamiska, lulesamiska, pitesamiska eller umesamiska – 

som man då verkligen vill revitalisera? Men då har du […] tjugo personer som idag som pratar 

umesamiska? Inget förlag vill ta kostanden för de böckerna, de personerna. Hade vi haft ett språk för alla 

20-30000 samer så hade det varit mycket lättare. 

 

Han menar vidare att ett i hans tycke grundläggande ansvar som faller på biblioteket är att, i 

och med den begränsade utgivningen, det som finns att tillgå faktiskt finns på biblioteket. ”Det 

biblioteket kan göra är att se till att allt finns som finns på samiska.” 

 

I och med att Umeås kulturhuvudstadssatsning till stor del involverar den samiska kulturen, 

bland annat genom att innehålla åtta invigningar baserat på den samiska kalenderns åtta 

årstider, är det inte orimligt att fråga sig vad som kan tänkas hända på stadsbiblioteket i 

förhållande till den samiska litteraturen under 2014. Leif Mårtensson poängterar att man ännu 

inte hunnit så långt i diskussionerna att man har planerat något specifikt kring litteratur på 

samiska, men trycker på att man inte kommer att göra något bara för sakens skull. Det är 

viktigt att det känns rätt i förhållande till allt annat inom det breda spektrum av satsningar som 

är relaterade till den samiska kulturen under kulturhuvudstadsåret. Mårtensson menar att om 

något skall göras måste det planeras på ett sådant sätt att det inte upplevs överflödigt genom att 

man utkonkurrerats av antingen det som genomförs av samiska föreningar eller 2014-

organisationen själva. Vidare så trycker han också hårt på vikten av att, som han uttrycker det, 

”[...]tänka på 2015 så att inte 2014 blir ett år där det blir väldigt mycket samiskt och sedan så 

spikar du igen luckan så att 2015 blir det ingenting.” 

 

6.3 Samernas bibliotek 

På fjäll- och samemuséet Ájtte i Jokkmokk finns Samernas bibliotek, som utgör en central 

biblioteksverksamhet för material som rör den samiska kulturen eller är skrivet på samiska. I deras 

verksamhet ingår bland annat, enligt bibliotekets hemsida, utlån av litteraturdepåer till samebyar, 

sameskolor och sameföreningar. Man erbjuder även fjärrlån till andra bibliotek runtom i landet. 

Enligt Birgitta Edeborg, som är vikarierande samisk bibliotekskonsulent och arbetar vid Samernas 

bibliotek, finns också möjligheten för andra skolor och folkbibliotek att utnyttja deras tjänster för att 
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få hjälp med att utveckla bestånd och organisera samlingar med samiskt material. Enligt Edeborg är 

det i första hand institutioner i norr som har tagit kontakt med Samernas bibliotek för att få hjälp, 

men kontakter har även skett så långt söderut som i Småland och Skåne. Umeå Stadsbibliotek har 

däremot inte under Edeborgs tid (ungefär ett och ett halvt år) sökt något samarbete. Vad detta beror 

på kan hon naturligtvis inte säkert svara på, men hon gissar att det kanske kan vara så att vissa 

förutsättningar, resurser och kunskaper redan fanns då den samiska bibliotekskonsulenten tidigare 

satt i Umeå varför man därmed kan antas haft ett historiskt arbete med dessa frågor. Även Leif 

Mårtensson bekräftar den här bilden. Han påpekar att man känner till Samernas bibliotek men att 

ingen form av organiserat eller avtalat samarbete sker. 

 

När det gäller litteratur på samiska framhåller Edeborg samma bild som tidigare intervjupersoner 

beträffande bristen på material, utom på nordsamiska där en relativt stor utgivning finns framförallt i 

Norge och till viss del Finland där sametinget har en viss publicering. Det lilla förlaget Podium finns 

också i Stockholm, som bland annat profilerar sig mot litteratur på minoritetsspråk och på senare år 

har börjat publicera en del på samiska. Hon påpekar att det också, för ungefär tio år sedan, fanns ett 

förlag i Jokkmokk som i samarbete med skolstyrelsen gav ut material på samiska. Utöver detta är 

utgivningen i Sverige närmast obefintlig. Samernas bibliotek arbetar inte enbart genom egen kontakt 

med dessa förlag, utan en del i deras förvärvsprocess är beställningar genom Åkerbloms bokhandel i 

Umeå. 

7. Diskussion 

Vår studie har blottlagt ett antal olika linjer inom problematiken som präglar kommunens och 

stadsbibliotekets arbete med det samiska språket före och efter minoritetsreformen. Mest frekvent 

förekommande i intervjuer, och därmed också kanske det mest påfallande, är problemet med 

tillgången till litteratur på alla de samiska dialekterna. Att det upplevs finnas en viss brist på både 

befintligt utgivet material och tillväxt inom litteratur på de samiska dialekterna, både vad gäller 

texter producerade direkt på samiska och översättningar, framträder tydligt av alla våra intervjuer. 

Bibliotekarierna på Umeå stadsbibliotek verkar uppleva en stor utmaning i arbetet med beståndet på 

samiska och det faktum att representanten för Samernas bibliotek, som har det samiska språket i fullt 

fokus i sitt arbete, också upplever en viss svårighet ger bilden av ett problematiskt utgångsläge. 

Bristen på tillgång till material återspeglas både i stadsbibliotekets hyllor, där bibliotekarierna 

uttrycker en tydlig önskan att det skulle vara möjligt att utöka beståndet, och på de bibliotek som 

förekommer i Gunnares uppsats, där intervjupersonerna uttryckte en viss besvikelse över utbudet. 
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Särskilt det som riktar sig till barn. En av dessa föreslog också att ett bredare utbud skulle kunna leda 

till ett allmänt större intresse och fler lån.
42

 

 

Anmärkningsvärt är att statistiken över beståndet på Umeå stadsbibliotek visar att antalet böcker på 

samiska har minskat sedan rapporten Folkbibliotekens service till samerna i Sverige publicerades 

1987. Enligt rapporten fanns då på stadsbiblioteket 405 samiska vuxenböcker och 293 barnböcker i 

mars 1986, medan det enligt den statistik ifrån 2011 som vi fått ta del av finns 302 vuxenböcker och 

140 barn- och ungdomsböcker. I de senare siffrorna ingår även facklitteratur, vilket inte framgår av 

rapporten från 1987 huruvida det är inräknat i de tidigare – men hursomhelst rör det sig om en 

markant minskning i beståndet. Vad detta beror på kan vi bara spekulera i. 1987 fanns ett statligt 

anslag till Umeå stadsbibliotek för inköp av samisk litteratur. Å andra sidan har inte bibliotekarierna 

vi talat med någonstans angivit ekonomiska skäl som en orsak till att utvecklingen av det samiska 

beståndet varit svårt. 

 

Även om det finns en större utgivning av material på nordsamiska än övriga dialekter så behöver inte 

detta betyda att det material som finns att tillgå har en tillfredsställande dragningskraft hos 

användarna. Lånestatistiken talar här sitt tydliga språk, även om man inte kan säga säkert att utbudet 

är den enda grundläggande orsaken till att det bara lånades ut sju skönlitterära verk under 2011 så 

kan man i alla fall säga att materialet inte lockat särskilt många användare i sig. Att utbudet påverkar 

intresset föreslås som sagt i intervjuerna med samiska låntagare i Gunnares undersökning och får 

anses vara en logisk slutsats.  

 

Naturligtvis kan det finnas andra viktiga faktorer som ligger till grund för den upplevda bristen på 

intresse och den låga frekvensen på utlån av materialet i samlingen inom den samiska hörnan. En 

sådan, som i viss mån indikerats eller antytts av bibliotekarierna själva i våra intervjuer, är den 

samiska hörnans fysiska placering på stadsbiblioteket. I och med att den, av den enkla anledningen 

att det var den lokal som fanns tillgänglig, hamnat något undanskymd i ett av bibliotekets bortre hörn 

sett från entrén är det klart mindre sannolikt att någon skulle hitta den som inte redan känner till dess 

existens och kanske också dess placering än om den hade stått någonstans nära entrén. Den har också 

hamnat på en plats där det omgivande materialet generellt kan anses rikta sig emot grupper med ett 

specialintresse snarare än att vara riktat till allmänna besökare. Den litterära omgivningen består av i 

huvudsak av lagböcker och offentligt tryck. Vägg i vägg med den samiska hörnan finner man 

                                                 
42

 Gunnare, 80 



30 

 

kommunal information, som visserligen kan anses vara av visst allmänintresse men sannolikt inte 

heller drar användare till sig utan kräver att man medvetet söker efter något som finns där och känner 

till dess existens. Placeringen innebär också, vilket framgår i våra intervjuer, att bibliotekarierna 

sällan ”får vägarna förbi” och därmed möjlighet att underhålla och se över hörnans tillstånd. I 

allmänhet kan detta påstås innebära att den sjunker något i uppmärksamhets- och intressenivå hos 

bibliotekarierna så att den hamnar i skymundan av annat arbete, detta kan naturligtvis leda till att 

användarnas intresse minskar vilket i sin tur leder till att bibliotekarierna så klart prioriterar annat 

och så vidare. 

 

Det finns positiva aspekter med att samla materialet i en samisk hörna. Den samiskt orienterade 

samlingen får en viss statushöjning av att ha en egen, avgränsad yta vilket särställer den ifrån övrig 

litteratur. Det blir också betydligt lättare för användaren som är intresserad av samiskt material i 

allmänhet att söka då utbudet inom vilket man söker är samlat på ett begränsat utrymme. Att samla 

materialet skapar också möjligheten att i anknytning till samlingen lyfta fram den samiska kulturen 

och relevant information som i alla fall i teorin har större chans att nå ut till de tilltänkta användarna. 

Trots en god ansträngning med utformning och konstruktion av den samiska hörnan är det dock 

uppenbart att de tänkta användarna inte hittar till materialet i den utsträckning som bibliotekarierna 

skulle ha önskat. Förutom det dåliga läget i biblioteket kan det också bero på en viss brist på 

skyltning och vägvisning för att leda uppmärksamhet till hörnan. Ett sätt att nå ut till de potentiella 

användarna skulle kunna vara att utnyttja den uppmärksamhet som det nya samiska kulturhuset på 

Gammlia kommer att ådra sig. Det vore antagligen en utmärkt plats att göra reklam och skylta och 

därigenom leda användarna till biblioteket, förutsatt att det inte finns resurser eller vilja att flytta 

samlingarna dit (vilket Mårtensson påpekar i sin intervju.) 

 

Något som också kan vara en orsak till det låga intresset för den samiska hörnan är vad som faktiskt 

finns att låna där, i vart fall om man tänker på den samiska användaren som vill läsa på samiska. Är 

man då verkligen bara intresserad av att läsa om sin egen kultur och skönlitteratur författad av eller 

om samer? Kanske skulle det skapa ett större intresse ifrån den tänkta användargruppen om man fick 

tag på översättningar av klassiker eller nyutgiven skönlitteratur ifrån världslitteraturen? Här är också 

ett problem som vi ser det att det inte verkar finns något förlag som har ekonomiska förutsättningar 

eller intresse av att föra in världslitteraturen i den samiska språksfären. En robust produktion av 

populärlitteratur på samiska skulle sannolikt främja språkets fortlevnad och utveckling, varför detta 

initiativ potentiellt skulle kunna vara föremål för statliga anslag. Skall de nationella 

minoritetsspråken ha en särställning och skyddas av samhället måste det också finnas resurser för att 
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främja mer än bara de grundläggande rättigheterna att använda det. I stället för att bara skydda de 

nationella minoritetsspråken genom rätten att använda sitt språk i myndighetskontakter skulle man 

kunna uppmuntra dess användning genom att främja produktion och konsumtion av populärkultur på 

till exempel samiska. Detta är dock inte något som biblioteket kan påverka, åtminstone inte med 

egna resurser. Möjligen skulle man kunna driva frågan eller i alla fall få den på dagordningen.  

 

När det gäller att bemöta användarnas förfrågningar och kommentarer, såväl kring inköpsförslag som 

det allmänna arbetet, har stadsbiblioteket en finsktalande bibliotekarie som kan ta emot finsktalande 

användare på sitt eget språk. Biblioteket har annonserat i lokaltidningen Västerbottens Kuriren för att 

visa att man kan erbjuda dessa tjänster. Den stora fördelen med en bibliotekarie som kan möta 

användarna på deras eget språk är naturligtvis att det är lättare att öppna en dialog, förmodligen är 

detta särskilt gynnsamt i kontakten med äldre användare där sannolikheten är större att de inte känner 

sig lika bekväma med svenska. Detta behöver inte vara lika viktigt när det gäller samisktalande 

användare eftersom en större del av den samiska befolkningen i Umeå sannolikt talar svenska lika 

bra eller bättre än samiska. Däremot skulle initiativet att försöka nå ut till den samiska befolkningen 

och göra dem delaktiga kunna öka intresset för bibliotekets verksamhet. Ett förslag för hur man 

skulle kunna underlätta arbetet med detta är att ta hjälp av den samiska bibliotekskonsulenten, att 

kanske bjuda in denne en dag och samtidigt försöka nå ut till de potentiella användarna för att låta 

dem komma med förslag och idéer genom deltagande med ett öppet samtal med insatta parter. Detta 

skulle också kunna utnyttjas internt till att öppna upp ett samarbete och utbyte av erfarenheter, vilket 

inte förefaller ha funnits tidigare, mellan bibliotekarierna på stadsbiblioteket och Samernas bibliotek. 

Man skulle även kunna engagera kommunens samiska samordnare för att på så vis genom närvaron 

av en samisktalande kommunanställd släppa in alla i kommunikationen. 

 

Den uppfattning som vi fått genom samtalen med bibliotekarier på stadsbiblioteket är att det i 

grunden funnits, och finns, ett stort engagemang för dessa frågor. De problem som finns idag med 

detta arbete, vilka framkommer tydligt i intervjuerna, verkar bottna i den uppfattade bristen på 

intresse ifrån användarna vilket som sagt kan ha många skäl. Mest intressant är kanske inte i första 

hand vad som ligger till grund för detta ointresse, utan vilken vikt arbetet med minoritetsspråken på 

biblioteket bär oavsett användarnas intresse i dagsläget. Kanske är det så att ett problem ligger i det 

väldigt ”kundorienterade” perspektiv som präglas av ett marknadsinriktat tankesätt vilket 

genomsyrar vårt moderna samhälle. Detta påverkar i stor utsträckning också arbetet på biblioteken, 

som med ständigt krympande resurser måste jonglera och balansera ett antal olika roller och 

funktioner såsom urval, förvärv, organisation och tillgänglighet, användartjänster och utbildning samt 
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den gamla men ack så viktiga bevarandefunktionen. Vissa av uppgifterna hos ett modernt bibliotek 

drivs i högre grad av användarnas direkta behov och önskemål medan andra kan anses baserade i en 

mer långsiktig idé om samhällsnytta, till exempel bevarandet. Arbetet med material på 

minoritetsspråk förefaller definitivt falla under den senare kategorin, då det fyller ett annat syfte än 

att tillhandahålla det användarna för tillfället vill ha. Det kan inte genomföras framgångsrikt om vi 

låter tillgång och efterfrågan styra det på samma sätt som det styr många andra saker i vårt samhälle. 

 

Att bibliotekarier prioriterar uppgifter som direkt tillfredställer existerande användarbehov är i sig 

inte något konstigt, utan får ses som ett uttryck för en brist på tid och resurser till att kunna arbeta i 

samma utsträckning med alla aspekter av biblioteksverksamheten. Detta innebär inte på något vis att 

vi uppfattar det som att man på stadsbiblioteket prioriterat ner eller ignorerat frågan, men att nya 

projekt hela tiden dyker upp som tilldrar sig den begränsade tid och resurser som finns att tillgå inom 

organisationen. I och med att man lägger ner mycket energi på att tillfredställa de mest aktuella 

behoven är det naturligt att tidigare projekt får stiga tillbaka. 

 

I vårt arbete har vi tagit upp argument ifrån flera olika källor för att lyfta fram den samiska 

litteraturen i bibliotekets samlingar. Barruk menar till exempel att det fordras skyndsamma åtgärder 

för att säkra de hotade dialekternas överlevnad. En sådan åtgärd kan vara att bygga upp ett stort 

bestånd på stadsbiblioteket för att bevara och skydda de texter som finns, men det krävs också en 

utgivning av rätt karaktär för att locka användare och revitalisera språket. Sanna Gunnare trycker på 

bibliotekens språkbevarande och identitetsskapande roll – genom lyfta fram kulturen och litteraturen 

har biblioteken en unik möjlighet att stärka samernas identitet och utrymme i det svenska samhället 

och därmed språket och kulturens möjligheter till utveckling och fortlevnad. I rapporten Biblioteken 

och de nationella minoriteterna sammanfattas läget med att arbetet med de nationella 

minoritetsspråken kräver resurser, samordning och mod. Detta stämmer till stor del överens med våra 

iakttagelser. Resurser finns till viss del, men det skulle behövas mer tid till kontakt med 

organisationer och förlag i syfte att hitta den rätta litteraturen. Samordning mellan de institutioner 

som i något avseende arbetar med litteratur på samiska skulle kunna gynna alla inblandade, särskilt 

skulle ett samarbete mellan Samernas bibliotek och stadsbiblioteket i Umeå kunna underlätta arbetet 

med att hitta material på samiska genom utbyte av erfarenheter, kontakter och resurser. Mod behövs 

slutligen för att låta biblioteket arbeta med viktiga demokratiska, språkbevarande uppgifter som inte 

syftar till att tillfredställa omedelbara användarbehov utan strävar mot mer långsiktiga mål. 
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Bilaga 1. Beståndsstatistik från stadsbiblioteket 
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Bilaga 2. Styrdokument från Umeå Kultur 
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Bilaga 3. Intervjuguider 

Intervjuguide för samtal med biblioteksanställda 

 

Hej! Vi arbetar med att undersöka lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (kallad 

minoritetsreformen) som kom 2010 och hur den påverkar arbetet på stadsbiblioteket. I och med att 

Umeå är förvaltningsområde för samiska har vi valt att lägga ett särskilt fokus i vårt arbete på det 

samiska språkets utrymme och behandling inom biblioteket.  

 

Det vi tänker ställa frågor om under intervjun är således hur ni jobbar med frågor som rör de 

nationella minoritetsspråken, med särskilt fokus på samiskan.  

Vi vill intervjua just dig därför att … 

 

Vad är din nuvarande roll inom organisationen? 

 

Hur länge har du haft den? 

 

Vad är din specifika uppgift i relation till de nationella minoritetsspråken? 

 

Vilka är dina specifika uppgifter i relation till just material på samiska? 

 

Hur länge har du haft dessa uppgifter? 

 

Vilka faktorer tar ni hänsyn till när ni planerar inköp av olika medier på de nationella 

minoritetsspråken?  

 

Hur arbetar ni med befolkningsstatistik i detta avseende?  

 

Hur ser beståndsutvecklingen ut ur ett historiskt perspektiv, hur arbetade man med detta förr och på 

vilket sätt har det förändrats?  

 

Har du förslag på var vi kan vända oss för att få mer insyn i detta? 
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Vi tyckte det var spännande att titta genom den samiska hörnan och undrade om du kunde berätta lite 

om dess uppbyggnad, historiskt. Hur kom den att se ut som den gör? 

 

Vad är syftet med den samiska hörnan? Vad ska just denna samling representera? Vem är den tänkte 

användaren av hörnan? 

 

Vilken information har du fått om minoritetsreformen? (Följdfråga kan vara om de haft möten och 

sammanträden om detta och hur de då sett ut och hur det diskuterats.) Fanns den här diskussionen 

även före reformen och hur tog den sig uttryck i så fall? 

 

Vi tänkte nu ställa lite frågor om hur minoritetsreformen konkret har påverkat ditt/ert arbete på 

stadsbiblioteket. 

 

Har era inköpsrutiner förändrats i och med reformen? Har det tillkommit andra direktiv för vad som 

skall styra era inköp?   

 

Vad finns det för efterfrågan på olika medier på de nationella minoritetsspråken?  

 

Hur ser detta ut historiskt? Har efterfrågan förändrats?  

 

Har ni gjort någon kartläggning över detta?  

 

Kommer det materialet som finns på minoritetsspråk till användning?  

 

Hur skiljer sig användningen/lånestatistiken på de olika nationella minoritetsspråken?  

 

Hur ser beståndet faktiskt ut? Vi tänker oss nu hur balansen mellan de olika minoritetsspråken ser ut? 

Finns det annan media än litteratur? 

 

Vad har ni att tillgå när det gäller inköp? Alltså hur ser utbudet ut för er? Vad tycker ni om utbudet?  

 

Har ni ett särskilt förhållningssätt när det gäller inköp av samiska eller följer det samma modell?  
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Är det problem att få tag på samisk litteratur? Hur har detta förändrats över tid? Ökar tillgång och 

utbud eller är det ganska konstant? 

 

 

Har ni diskuterat placeringen och exponering av material på de nationella minoritetsspråken? Har ni 

genomfört dessa förändringar i praktiken. Har du några personliga tankar kring exponeringen?  

 

Om vi ser specifikt på materialet på samiska hur har den diskussionen sett ut?  

 

Vi har själva tittat på den samiska hörnan och är nyfikna på hur ni tänkt och hur ni arbetat med 

utformningen av den? Vilka har varit inblandade? (eventuell följdfråga: har synpunkter från 

utomstående tagits med?) 

 

Finns det idéer om hur man kan vidareutveckla projektet med den samiska hörnan? Eller är det ett 

färdigt arbete?  

 

Har ni köpt in extra material på samiska till den eller samlade man det man redan hade?  

 

Finns det någon särskild anledning till att den samiska hörnan ligger där den gör? 

 

Hur arbetar ni med kulturaktiviteter gentemot de nationella minoriteterna? Hur ser arbets- och 

beslutsordningen ut vid planeringen av dessa? Är detta något ni på biblioteket ägnar er åt eller är det 

snarare något som kommer ifrån kommunalt håll? 

 

Finns det i nuläget några planer på framtida satsningar, aktiviteter eller förändringar relaterat till 

dessa frågor? Har du själv några idéer på vad man skulle kunna göra? Finns det några idéer som, av 

olika skäl, har varit/är svåra att förverkliga? 

 

Intervjufrågor Leif Mårtensson 

Målsättningar med intervjun:  

 

- Vad är Leif Mårtenssons specifika roll i förhållande till dessa frågor? 
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- Ta reda på hur kontakten och kommunikationen med de samiska föreningarna fungerat. 

Enligt intervjuerna är det han som skött detta varför han borde vara rätt person att vända sig 

till för att få svar. Vad hände egentligen med samernas inblandning i den samiska hörnan? 

Hur gick det till när man, från bibliotekshåll, sträckte ut handen till de samiska föreningarna 

och bad om samarbete? Fanns ett intresse och vad har hänt sedan dess? 

- Budgeten är en viktig aspekt! Vad fick man för pengar och vad skulle dessa användas till? 

Hur har budgeten fördelats och spenderats, vad har hänt med eventuella pengar som blev 

över? 

- Exakt vilket ansvar har stadsbiblioteket att arbeta med detta? Officiellt formulerat? Vilket 

ansvar har kommunen? Detta kan vara något sekundärt men i kontexten att kommunen 

ansvarar för att biblioteket lyfter fram det de ska kan det vara intressant. 

- Vilken kontakt har funnits mellan kommunen och biblioteket? Hur har man informerat om 

sina förhoppningar/förväntningar? 

- Finns det några initiativ planerade inför kulturhuvudstadsåret i förhållande till samiska och 

litteraturförmedlning? 

- Eventuellt skulle det nya samiska kulturhuset på Gammlia kunna innehålla något relevant, 

finns litteratur- eller språkrelaterade inslag där? 

 

Frågor 
Vad är din roll i förhållandet mellan Umeå Kommun och stadsbiblioteket? 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

Har du varit inblandad i arbetet med den samiska hörnan? 

Vi förstår att du har hjälpt till med kontakter till samiska föreningar för stadsbibliotekets räkning, hur 

har den här kontakten fungerat? Vad har det mynnat ut i? 

 

Det framstod i våra intervjuer som att intresset ifrån samiskt håll för den samiska hörnan antingen 

var svagt från början eller åtminstone ebbat ut med tiden. Detta tyckte vi var intressant och undrar 

om du har någon reflektion kring detta? (Hur tycker du det har sett ut ur ditt perspektiv?) 

 

Vi är intresserade av de resurser som tillägnats arbetet med nationella minoritetsspråk vilka 

stadsbilioteket har förfogat över.  Stämmer det att det har funnits öronmärkta pengar för detta 

ändamål? 
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Exakt till vad skulle dessa pengar användas? (Hur formulerades det från kommunalt håll?) 

 

Vad har pengarna gått till på stadsbiblioteket, alltså hur har de fördelats mellan olika aspekter av 

verksamheten? 

 

Det verkar som att det i vissa fall varit svårt att spendera budgeten, är det så att det finns resurser 

kvar att spendera? 

 

Finns det planer för vad detta skall användas till? 

 

Exakt vilket ansvar har stadsbiblioteket i förhållande till arbetet med de nationella minoritetsspråken 

i allmänhet och samiska i synnerhet? (Finns det någon officiell formulering?) 

Vad tycker du är viktigt? 

Hur har kommunikationen mellan kommunen och biblioteket sett ut i förhållande till de här 

frågorna? (Har det kommit direktiv eller information från kommunen?) 

 

Finns det några planer på initiativ inför kulturhuvudstadsåret kring samiska relaterat till språk och 

litteraturförmedling? 

 

Vad vet du om det samiska kulturhuset på Gammlia? Finns språk- eller litteraturrelaterade inslag där? 

Har man, eller skulle man kunna, samverkat med något bibliotek? 

 

Vi har hört att den samiska bibliotekskonsulenten mellan 1988-1995 var placerad i Umeå. 

 

Vet du varför den placerades på stadsbiblioteket i Umeå? 

 

Varför flyttades den? 

 

Har du haft någon kontakt med Samernas bibliotek? 

 

Intervjufrågor Birgitta Edeborg  

Målsättningar: 
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- Få reda på mer precis vad hennes tjänst innebär och vilken kontakt hon har med olika 

bibliotek och förlag. 

- Utreda vilken kontakt han har haft med stadsbiblioteket specifikt i förhållande till de här 

frågorna. Vad de har ”använt” honom till. 

- Beskriva situationen på stadsbiblioteket som vi uppfattat den och få eventuella kommentarer 

på problematiken och dess orsaker. 

- Försöka få reda på vilken syn han har på minoritetsreformens effekter på biblioteken i 

allmänhet runtom i landet. 

- Allmänna kommentarer kring vilket utbud som finns för samisk litteratur och hur man får tag 

på den. 

 

Frågor: 

Du arbetar för närvarande som Sametingets bibliotekskonsulent. Vad innebär den tjänsten? 

 

Har du haft kontakt med Umeå Stadsbibliotek i din gamla tjänst som samisk bibliotekskonsulent? 

Vad handlade den kontakten om? (Försök få så specifika detaljer som möjligt) 

 

Finns det något samarbete mellan Umeå Stadsbibliotek och Samernas bibliotek? 

 

På stadsbiblioteket i Umeå har man i arbetet efter lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk (som kom 2010) valt att konstruera en så kallad ”samisk hörna”. Där har man samlat 

allt material som rör samisk kultur eller är skrivet på samiska. Bibliotekarierna vi har pratat med 

menar att det varit väldigt svårt att hitta just litteratur på samiska, så vi undrar lite över vad det finns 

för utbud.  Tycker du att det stämmer att det är svårt att få tag på den här litteraturen? 

 

Ser du någon skillnad på de olika dialekterna inom samiskan? Földjfrågor om sydsamiska… 

 

Hur får man tag på den här litteraturen? 

Har du upplevt någon förändring i arbetet med litteratur på samiska sedan 2010 på biblioteken i 

allmänhet? 

 


