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CAROLINE WÄNLUND1 

Samernas bibliotek i Jokkmokk 

Hösten 2018 beviljades jag medel av Institutionen för ABM för att åka på en 
studieresa till Samernas bibliotek (SB) i Jokkmokk. Detta bibliotek drivs av Sa-
metinget. Där besökte jag även Àjtte Fjäll- och Samemuseum och Jokkmokks 
folkbibliotek. Syftet med resan var att lära mig mer om det samiska bibliotekets 
situation i samhället och se ett exempel på hur ett specialbibliotek styrs. 

Nyckelord: bibliotek, samer, sametinget, urfolk, dolda bibliotek, Jokkmokk,  
Jåhkåmåhkke 

Biblioteket 

VARFÖR JOKKMOKK? 
Personligen ville jag veta mer om de samiska språken och deras situation i 
dagens samhälle. Så när jag stötte på en nyhetsartikel på SVT Norrbottens 
webbsida med rubriken ”Samernas bibliotek i kris – lånar inte ens ut en bok 
om dagen” (Päiviö & Niia 2018) ville jag undersöka bakgrunden. För att lära 
mig mer åkte jag upp till Jokkmokk och intervjuade bibliotekskonsulent Bir-
gitta Edeborg. Som utgångspunkt ställde jag mig frågan: vem är det egentli-
gen som ansvarar för SB? Studieresan gjorde jag medan jag läste kursen Sam-
hället och ABM-institutionerna under andra terminen på masterprogrammet 
i ABM. Jag kunde räkna in studieresan i kursen och upplevde att kursen ökade 
min förståelse för SB:s samhälleliga kontext. 

  

 

 
1 Caroline Wänlund läser första året på Masterprogrammet i informations- och biblioteks-
vetenskap vid Institutionen för ABM, Uppsala universitet.  
E-post: carolinewanlund@gmail.com. 
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JOKKMOKK 
Klockan 12:35 en ovanligt kall dag i januari kom jag till Jokkmokk. Eftersom 
jag några timmar senare hade ett avtalat möte med Birgitta Edeborg så skyn-
dade jag mig till mitt vandrarhem för att göra mig iordning. När jag kom till 
vandrarhemmet såg jag att både den svenska och den samiska flaggan 
hängde på framsidan. Senare upptäckte jag att den samiska flaggan hänger 
överallt i staden och att den samiska kulturen genomsyrar samhället. Jokk-
mokk kallas för ”samernas huvudstad” av en anledning. Här ligger samernas 
utbildningscentrum och varje år strömmar folk från hela landet hit inför Jok-
kmokks marknad, en samisk sammankomst som pågått sedan 1600-talet 
(från början var marknaden ett tvång från svenska staten). Mycket av den 
samiska kulturen jag iakttog var delar av den kommersiella turistnäringen. 
Jokkmokks kommun, liksom andra samhällen i Sápmi, satsar på att nå ut med 
den samiska kulturen i form av hemslöjd, upplevelseturism etc. Det politiska 
projektet Kulturella och kreativa näringar (KKN) som vill förena entreprenör-
skap och kulturella uttryck omnämns av Sametingets kulturpolitiska hand-
lingsprogram (Sametinget 2018, s.10) som gäller för 2018-2021. Där står det 
att man ser en stor utvecklingspotential för samiska kulturella näringar, sär-
skilt i glesbygden. Men frågan är vad som händer med de samiska organisat-
ioner som inte har någon möjlighet att bli mer näringslivsinriktade? 

När jag på eftermiddagen kom fram till byggnaden där SB har sin lokal 
tar det en bra stund innan jag hittar ingången. Det finns endast skyltar till 
Àjtte Fjäll- och Samemuseum som ligger i samma byggnad. Medan jag går 
runt huset ser jag bland annat en enorm skylt till museet (se bild 2). Att män-
niskor inte känner till eller hittar till SB är ett av dess stora problem. Detta 
uppmärksammades i rapporten Samernas bibliotek – en dold resurs (2018) 
som genomfördes av konsulten Nils-Henrik Sikku på begäran av Sametinget. 
I rapporten konstaterades att SB behöver utökade resurser och en förtydli-
gad roll för att kunna uppfylla målen för verksamheten (Sikku 2018, s.3). För 
nuvarande består personalstyrkan av en halvtidstjänst och det är orimligt att 
biblioteket ska kunna arbeta utåtriktat i någon högre grad när det finns så 
många andra arbetsuppgifter. SB arbetar bland annat med att samla in litte-
ratur på de samiska språken och litteratur om samer, de katalogiserar och 
skapar poster i LIBRIS, de köper in barnlitteratur och ordnar med bokdepåer 
till samiska skolor, de skickar ut fjärrlån till hela landet och tar emot besökare. 
Man jobbar också på att klassificera om delar av samlingen till Dewey Dec-
imal Classification (DDC). Dessa aspekter togs inte upp i SVT:s artikel. 

När jag tillslut hittade ingången till biblioteket blev även jag en besökare. 
Där träffade jag Birgitta Edeborg som temporärt arbetar halvtid som biblio-
tekskonsulent. Personalfrågan ser ut på detta sätt eftersom man vill vänta 
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med att tillsätta en fast bibliotekskonsulent på heltid tills regeringen svarat 
på de åtgärdsförslag som ska följa på Sikkus rapport.2 

 

Bild 1. Välskyltat till Àjtte Fjäll- och Samemuseum när man kör in i Jokkmokk. 
 

Bild 2. Skylt till Àjtte Fjäll- och Samemuseum på fasaden till byggnaden där Àjtte och 
Samernas bibliotek ligger. 
 
 

 
2 Susanne Idivuoma, avdelningschef för Kultur i Sametingets ledningsgrupp, telefonintervju 
den 6 februari 2019. 
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Efter intervjun med Birgitta fikar vi i personalrummet. Vi diskuterar bland an-
nat hur svårt det kan vara att hitta personal som både talar ett samiskt språk 
och kan katalogisera. Själv kan hon urskilja de olika samiska språken men ta-
lar inget av dem flytande. Birgitta berättar att de en gång anställde en kvinna 
med samisk bakgrund och ordnade så att hon fick studera katalogisering vid 
Högskolan i Borås.3 Kvinnan jobbade sen på biblioteket i några år. Birgitta 
misstänker att de som både talar ett samiskt språk, har samiskt ursprung och 
katalogiseringskompetens antagligen kan räknas på ena handens fem fingrar. 
 
 

Bild 3. Samernas bibliotek 
 

 SYNLIGHET 
Min andra dag skulle jag ta foton i biblioteket. Även den här gången råkar jag 
gå förbi gatan där ingången ligger men tillslut hittar jag in.4 Därinne är det 
lugnt men en person kommer i alla fall in och återlämnar en bok. Under hela 
vistelsen i Jokkmokk undrar jag hur det kommer gå för biblioteket. Same-
tinget som styr SB är både en myndighet och folkvalt organ och lyder därför 
under staten. I Sametingets budgetunderlag för 2020–2022 (Sametinget 
2019, s.24) önskar man att biblioteket ska bli centrum för samisk biblioteks-
verksamhet. Denna fråga har drivits bland annat av Ingrid Inga, ordförande i 
Sametingets kulturnämnd som tycker att Samernas bibliotek bör utnämnas 
till nationalbibliotek (Päiviö & Niia 2018). Idén om centrala instanser som är 

 
3 Birgitta Edeborg, bibliotekskonsulent på Samernas bibliotek, intervju på Samernas biblio-
tek den 23 januari 2019. 
4 Att inte skylta från gatan går emot tillgänglighetsdirektivet. På frågan varför det är så fick 
jag olika svar. 
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specialiserade på respektive minoritetsspråk finns också i Demokratins skatt-
kammare (2019): 

Flera av de nationella minoriteternas bibliotek kan ges ett ansvar som statligt 
finansierade resursbibliotek för sina respektive språkområden. Sådana särskilt 
utpekade resursbibliotek för olika nationella minoriteter och urfolket samerna 
kan då arbeta stödjande och erbjuda dessa tjänster till biblioteken, gärna via 
lånecentral. 

(Fichtelius, Persson &  Enarson 2019, s. 8) 

Besluten om SB måste i princip tas på nationell nivå eftersom Sametinget är 
en myndighet som bland annat styrs av regleringsbrev från kulturdeparte-
mentet. Framtiden kommer att utvisa vilka beslut som tas. Just nu väntar 
man på beslut från regeringen om Demokratins skattkammare och de re-
formpaket som föreslagits. Ett av de sex reformpaket som föreslagits omfat-
tar förstärkning av urfolket samernas bibliotek. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bild 4. Bilderböcker på 
olika samiska språk. 
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Bild 5. Hylla med litteratur om samer på folkbiblioteket i centrala Jokkmokk. 
 
På min tredje dag går jag till folkbiblioteket i Jokkmokk som, till skillnad från 
SB, är kommunalt. Här rör sig ganska många människor och det finns ett par 
avdelningar för samisk litteratur, en för barn och en för vuxna, väl synliga. 
Folkbiblioteket frontar några titlar och jag fick direkt syn på en snygg bok som 
heter ”Queering Sápmi”. Den fångade mitt intresse och jag satte mig ner och 
läste ett bra tag. Folkbibliotekets avdelningar för samisk litteratur är förstås 
inte lika omfattande som på SB. Dock kan de, eftersom de vänder sig till all-
mänheten i kommunen, kosta på sig att ha ett mindre men mer tillgängligt 
utrymme för samisk litteratur. 

Àjtte 
På min sista dag innan hemresan besökte jag Àjtte Fjäll- och Samemuseum. 
Det drivs av en stiftelse som bildats av både kommun, landsting och stat samt 
Svenska Samernas riksförbund och Same Ätnam. Museet lockar till sig många 
turister. Här betalar man inträde och får, om man vill, en interaktiv upple-
velse i form av inspelade berättelser och jojk-karaoke för barnen. Det finns 
även klassiskt utställda föremål såsom samiska dräkter från olika regioner i 
Sápmi. Àjtte har också ett arkiv och bibliotek som ligger i samma lokaler som 
SB. Därför finns det ganska många dubbletter av de skönlitterära böckerna i 
dessa lokaler (se bild 6). 
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Efter resan 
Ett par veckor efter min resa, närmare bestämt på den samiska nationalda-
gen den 6 februari talade jag på telefon med Susanne Idivuoma, avdelnings-
chef för kultur i Sametingets ledningsgrupp.  Vi diskuterade framtiden för SB 
och samisk litteratur. Idivuoma menade att det verkligen behövs förstärkning, 
både till biblioteket och samisk litteratur i allmänhet. Men hon tycker sig 
också se en förändring på gång. ”Det rör på sig”, fastslog hon. Hon hoppas på 
att regeringen ska bevilja den nationella biblioteksstrategins reformpaket för 
nationella minoriteter (det höll fortfarande på att ta form när samtalet ägde 
rum). En annan viktig punkt som både Sikkus rapport, Birgitta Edeborg och 
Susanne Idivuoma tryckte på var att det behöver produceras och tillgänglig-
göras mer barn- och ungdomslitteratur på de samiska språken i Sverige. Om 
barn inte lär sig samiska kommer vi inte heller få några nya barnboksförfat-
tare i framtiden. Det blir en negativ spiral, menar Idivuoma. 
 
 

Bild 6. Böckerna i Samernas bibliotek står uppställda med böcker från Àjttes ÁJA bibliotek. 
På bilden ser man att flera av dem är dubbletter. 

Avslutande reflektioner 
När det kommer till de samiska språken finns det många myndigheter och 
organisationer som arbetar för att stärka litteraturen och språkanvändningen 
bland (framförallt unga) samer. Inom biblioteksväsendet finns det idag dock 
inte någon med tydligt ansvar för samisk litteratur. Det skulle kanske ha varit 
en bra idé om det funnits det eftersom det bor samer i hela landet och 
många samer vill lära sig språket och ha litteratur på samiska tillgängligt. SB 
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skulle kunna bli en knutpunkt för Sveriges alla offentliga bibliotek när det 
kommer till litteratur av och om samer. De som huvudsakligen har ansvaret 
för SB är Sametinget. Men eftersom de inte har någon anknytning till resten 
av biblioteksväsendet kan inte de själva bestämma vilken roll SB ska ha. Detta 
måste göras på nationell nivå. Dessutom krävs en större budget för att över-
huvudtaget uppfylla en sådan roll. Kanske kommer läget att förändras i och 
med de strukturella förändringarna och de reformpaket som föreslagits i De-
mokratins skattkammare (2019). 

Det ligger också ett ansvar hos varje bibliotekarie. Som vi vet är de nat-
ionella minoriteterna en prioriterad grupp enligt Bibliotekslagen (SFS 
2013:801, §5). Jag föreslår att vi tar en stund att reflektera över hur just vi 
kan tillgängliggöra samisk litteratur på bästa sätt på vår arbetsplats. 

Till sist vill jag passa på att rikta ett varmt tack till Birgitta Edeborg och 
Susanne Idivuoma för intervjuerna och till institutionen för ABM som gjorde 
min resa möjlig. 
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