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Sammanfattning
Den här rapporten behandlar språksituationen i Sverige och språkens ställning i utbudet för de
tre public serviceföretagen Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio.
Eftersom det inte finns någon officiell språkstatistik vet ingen hur många språk som talas i
Sverige. En vanlig uppskattning är att det talas omkring 150 olika språk i landet. I SCB:s
statistik över undervisningen i hemspråk ingår 157 olika språk.
De fem största minoritetsspråken i Sverige är finska, serbokroatiska, arabiska, kurdiska och
spanska.
Eftersom samlad statistik saknas över bruket av olika språk i landet finns det heller inga säkra
uppgifter om var de olika språken talas. För de nationella minoritetsspråken med regional
anknytning kan man dock säga att samiska, som modersmål, är kopplat till de områden i
främst i Norrbotten och Västerbotten där renskötsel bedrivs och att meänkieli, även kallat
Tornedalsfinska, har sin tyngdpunkt i kommunerna i Tornedalen.
För mer detaljerad kunskap om språkens geografiska distribution får man lita till uppgifter
sammanställda av lingvister. Den allmänna slutsatsen om minoritetsspråkens geografiska
distribution är att den, i stort sett, inte avviker från den geografiska distributionen av landets
huvudspråk svenska. I klartext: Där det bor mycket människor finns också sannolikt många
talare av minoritetsspråken.
Den geografiska distributionen är dock inte helt utan mönster. Exempelvis finns det ett band
som sträcker sig över Mälardalen och upp i Bergslagen där finska är mer vanligt. Ett annat
exempel är koncentrationen av talare av armeniska till Södertälje. Ett exempel på det motsatta
är tyska: Där kan inga geografiska mönster urskiljas.
När det gäller språken i public service-företagens utbud är den allmänna slutsatsen att många
språk är representerade i utbudet. Sveriges Radio sänder på tolv språk, Sveriges Television på
44 och Sveriges Utbildningsradio på 43 språk, förutom svenska.
Skillnaderna i sändningsvolym kan dock vara stora mellan olika språk. Utbudet på jiddisch
består av 10 sagoprogram på Sveriges Radios webb och tre timmars sändning i Sveriges
Utbildningsradio medan det finska utbudet bara i Sveriges Radio uppgår till 30 466 timmar
inklusive repriser och parallellsändningar.
När det gäller det samlade utbudet i alla tre public serviceföretag av de nationella
minoritetsspråken och svenskt teckenspråk kan man tala om två grupper av språk. I den första
ingår finska, samiska och svenskt teckenspråk. Gruppen skiljer sig från meänkieli, romani
chib och jiddisch genom att ha betydligt mer sändningstid, ett bredare utbud och en året runt
närvaro i tablån i Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio som inte är intermittent.
Det är svårare att dra slutsatser vid jämförelser mellan de nationella minoritetsspråken och de
invandrade minoritetsspråken på grund av skillnader i data. I de fall där tillgången data tillåter
det, kan man dock se ett mönster som tyder på att på finska, samiska och svenskt teckenspråk
är utbudet större och bredare än för både de andra nationella minoritetsspråken och för de
invandrade minoritetsspråken i sändningar riktade särskilt till dessa grupper.
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Mittuniversitetets förord
De tre public service-företagen i Sverige – Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges
Utbildningsradio – har ett särskilt uppdrag att beakta språkliga och etniska minoriteters
intressen. Utifrån årliga public service-redovisningar har granskningsnämnden, som är ett
särskilt beslutsorgan inom Myndigheten för radio och tv, att bedöma om bolagen har uppfyllt
kraven i sändningstillstånden på detta område.
I syfte att få ökad kunskap om vad som faktiskt erbjuds de språkliga minoritetsgrupperna i
public service-medierna har Myndigheten för radio och tv gett DEMICOM, Centrum för
studier av demokrati och kommunikation vid Mittuniversitetet, i uppdrag att närmare
undersöka detta utbud under sändningsåret 2012. Kartläggningen bygger främst på
tablåstudier och uppgifter som inhämtats vid kontakter med de tre programbolagen.
Denna rapport redovisar resultatet av denna genomgång av programutbudet. Dessutom
granskas hur stora de olika minoritetsspråken är och hur de är spridda över landet. Rapporten
är författad av Anders Jalakas på uppdrag av DEMICOM.

Sundsvall i april 2013
Lars Nord
Professor och centrumledare
DEMICOM, Mittuniversitetet

Myndigheten för radio och tv:s förord
I rapporten Minoritetsspråk i public service kartläggs public service-bolagens utbud för
språkliga minoritetsgrupper år 2012. Studien innefattar dels de sändningar som omfattas av
bolagens sändningstillstånd, dels de insatser som görs på internet. Rapporten innehåller även
en genomgång av hur minoritetsspråksgrupperna fördelar sig över landet.
Rapporten har tagits fram på uppdrag av Myndigheten för radio och tv av Anders Jalakas vid
Mittuniversitetet under ledning av professor Lars Nord som också ansvarar för innehållet i
rapporten.
Min förhoppning är att rapporten ska ge en ingående bild av det utbud public service-bolagen
erbjuder minoritetsspråksgrupperna.

Stockholm-Globen i juni 2013
Magnus Larsson
Generaldirektör
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Bakgrund
Public service-bolagen Sveriges Radio (SR), Sveriges Television (SVT), och Sveriges
Utbildningsradio (UR) har i sina respektive sändningstillstånd villkor som innebär att
språkliga och etniska minoriteters intressen ska beaktas. Av villkoren framgår att
verksamheten ska vara ett prioriterat område, att tillgängligheten ska förbättras samt att
minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli och romani chib ska inta en särställning.
Bolagen ska ha en dialog med de berörda grupperna. De tre public service-bolagen får
sinsemellan fördela ansvaret för olika slags insatser för språkliga och etniska minoriteter.
SVT, SR och UR redovisar årligen sina samlade uppdrag i så kallade public serviceredovisningar. Villkoret om minoriteters intressen är ett av flera som tillsammans utgör
uppdraget att verka i allmänhetens tjänst. Granskningsnämnden för radio och tv, ett särskilt
beslutsorgan inom Myndigheten för radio och tv, har i uppgift att årligen i efterhand bedöma
om uppdragen är uppfyllda utifrån de redovisningar som lämnats av bolagen.
I syfte att få en djupare kunskap om vad som erbjuds de språkliga minoritetsgrupperna i
public service har DEMICOM, Mittuniversitetet på uppdrag av Myndigheten för radio och tv
utfört denna studie av de i Sverige talade språkens numerär och geografiska distribution samt
av programutbudet på minoritetsspråk i SVT, SR och UR.
Rapporten ska ge svar på följande frågeställningar.
a. Vilka språk är representerade i programutbudet?
b. Hur stor är sändningsvolymen per språk?
c. Hur tablåläggs programmen?
d. Hur är fördelningen radio- respektive tv-sändningar?
e. Vilka typer av program sänds på respektive språk?
f. Vilka program riktar sig särskilt till minoritetsspråksgrupper, utan att sändningen sker
på något av dessa språk?
g. Vad skiljer utbudet avseende de fyra minoritetsspråken med särställning från utbudet
på andra minoritetsspråk?
h. Ser utbudet olika ut i olika delar av landet (regionala sändningar)?
i. Hur fördelar sig minoritetsspråksgrupperna över landet?
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Metod
Rapporten bygger, vad avser programutbud på olika minoritetsspråk, helt på de uppgifter som
Sveriges Television, Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio på uppdrag av
Mittuniversitetet tagit fram.
Rent praktiskt har det arbetet gått till så att Mittuniversitetet har presenterat den information
vi haft behov av i av form av en lista.
Insamlandet av informationen har skett efter telefonkontakter, skriftväxling via e-post och
fysiska sammankomster i programföretagens huvudkontor i Stockholm. Data har sedan
levererats av programföretagen.
Företagen har också getts tillfälle att ta del av de krav som Myndigheten för radio och tv har
på rapportens innehåll.
Då rapporten är beroende av data levererade av programföretagen har dessa getts, sedan de
fått ta del av vilken typ av uppgifter som önskats av dem, stor frihet i att utforma detaljerna i
dataredovisningen. Det innebär att en del siffror inte är enkelt jämförbara mellan företagen. Å
andra sidan ger metodvalet en möjlighet till mer detaljerad redovisning.
När det gäller uppgifter om användningen av nationella och invandrade minoritetsspråk har
arbetet försvårats av att det i Sverige inte förs officiell statistik över språkanvändning.
Rapporten bygger därför på publicerade beräkningar utförda av lingvister vid svenska
universitet, samt på uppgifter i SOU 2008:26. De senare tas dock med parentetiskt. Skälen till
det är två: Det första är att inget underlag till uppgifterna redovisas. Det andra är att
uppgifterna presenteras med tydliga osäkerhetsmarkörer. 1
En nackdel med att basera rapportens del rörande språkanvändningen till de av lingvisterna
utförda beräkningarna är att dessa räknar antalet personer som har respektive språk som
modersmål. Antalet personer som använder ett språk är, sannolikt för de flesta språk, därför
större än det antal som anges i denna rapport.
En särskild svårighet uppstår vid redovisningen av antalet användare av romani chib. Den
varietet som används av den grupp romer som har lång historia i Sverige räknas av
lingvisterna som ett språk som inte fungerar som modersmål. 2 Antalet användare av svensk
romani syns därför inte i lingvisternas listor över modersmål i Sverige. Detta är det avgörande
skälet till att uppgifterna från SOU2008:26 har använts.
De i SOU 2008:26 angivna uppgifterna om antalet användare av respektive språk återfinns för
övrigt på Språkrådets hemsida 3 och på webbplatsen ”minoritet.se” som drivs av Sametinget
som en del av det särskilda myndighetsansvar för utvärdering Sametinget och Länsstyrelsen i
Stockholms län delar vilket är ytterligare ett skäl att redovisa dem, trots att det är svårt att få
en uppfattning om deras tillförlitlighet.

1

2
3

Se exempelvis kommentaren om antalet talare av finska i SOU 2008:26 sidan 145: ”...det betonas att
uppgiften endast är ett antagande..”
Parkvall s 75, Nationalatlasen s 137
www.sprakradet.se
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En motsvarande svårighet gäller gränsdragningen mellan riksfinska och meänkieli.
Nationalatlasens redovisning skiljer dem inte åt, meänkieli räknas som en nordfinsk dialekt. 4
Någon särredovisning dem emellan förekommer inte varför man får anta att talarna av
meänkieli ingår i gruppen finsktalande.
Berörda företag har getts tillfälle att läsa och kommentera de avsnitt av rapporten som
specifikt handlar om respektive företag.
Av tidsskäl har de inte kunnat se det avslutande avsnittet där data om samtliga tre företag
ställts emot varandra för jämförelse.

Om redovisningen
Eftersom både verksamheten i respektive företag och data från public service-företagen skiljer
sig, så finns det också i denna rapport skillnader mellan hur de olika företagens data
redovisas.
Skillnaderna i redovisningen beror dels på företagens olika sätt att redovisa data för
Mittuniversitetet, dels på att skillnader i hur de sänder: om materialet är det samma i alla
plattformar eller ej (vilket leder till skillnader i redovisningen), och dels på en önskan från
rapportens författare att kunna redovisa alla förekommande plattformar.
Det är små skillnader i metod mellan redovisningarna för Sveriges Radio och Sveriges
Television. En gäller programkategorierna: här tillämpas företagens egna och de skiljer sig åt.
Den andra är att Sveriges Radio redovisar siffror för sändningsvolym för respektive plattform
vilket Sveriges Television inte gör. Redovisningen av data för Sveriges Television är därför
mer kortfattad då sändningsdata saknas för specifika plattformar.
När det gäller Sveriges Utbildningsradio har skillnaden i redovisningssätt sitt upphov i
företagets inriktning på utbildning. I stället för programkategorier används programmens
ändamål som kategori i redovisningen.

Definitioner rörande språk
I denna rapport kan språk delas i fyra grupper:
•

Nationella minoritetsspråk enligt språklagen: finska, meänkieli, samiska, romani chib
och jiddisch.

•

Svenskt teckenspråk

•

Invandrade minoritetsspråk

•

Minoritetsspråk med särställning angivna i sändningstillstånd
serviceföretagen: finska, meänkieli, samiska och romani chib.

för

public

Beräkning av sändningstid för program har skett så att det huvudsakliga språket i sändningen
räknats som det språk sändningen har skett på. Undantagna är ett fåtal program i Sveriges
Utbildningsradio där andelar av programmets sändningstid angetts för olika språk. I dessa fall
har programtiden fördelats mellan de angivna språken efter angiven andel.
4

Nationalatlasen s 112
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Om beräkning av sändningstider
Vid all beräkning av sändningstider har enheten minut används. Resultaten av beräkningarna
har därefter avrundats till hela timmar. Det har till följd att vid en summering av antalet
timmar så kan resultatet avvika från det i tabellen angivna.
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Disposition
Rapporten kan översiktligt sägas bestå av fem delar som mynnar ut i en slutredovisning vilken
kan beskrivas som rapportens sjätte del:
•

I den första delen avhandlas vilka språk som talas i Sverige, vilka officiella statusar de
har och hur många som brukar dem och var dessa finns.

•

Del två handlar kortfattat om sändningsstrukturen för public service-företagen samt
språkens ställning i public service-företagen.

•

I den tredje delen beskrivs utbudet på minoritetsspråken i Sveriges Radio.

•

Den fjärde delen redovisar språken i Sveriges Television.

•

Ämnet för den femte delen är språken i Sveriges Utbildningsradio.

•

Genomgång av frågeställningarna för alla områden.

I varje del besvaras de för området relevanta frågeställningarna då sådana finns.
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Språken i Sverige
I det här avsnittet ska vi se vilka språk som talas i Sverige. Vilken laglig ställning de har och, i
den mån det är möjligt, var de talas.

Osäkert kunskapsläge
Ingen vet hur många språk som talas i Sverige. Språkrådet som bland annat har till uppgift att
studera utvecklingen nämner på sin hemsida att det i Sverige talas minst 150 olika språk 5.
Statistiska centralbyrån listar i sin statistik över hemspråk 157 olika språk. 6 Flertalet av dessa
språk talas av få personer. Antalet språk med fler än 5 000 talare är ungefär 35. Omkring 90
av språken i Sverige talas av 1 000 personer eller färre.
Skälet till oklarheten över antalet talade språk i Sverige är att det inte finns någon officiell
statistik över vilka språk som talas i landet. 7 Det i sin tur beror på att personuppgiftslagen 8
förbjuder ”behandling av … personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung”.
Ännu en källa till osäkerhet om antalet talade språk är svårigheten att definitivt säga vad som
ska räknas som språk och vad som ska räknas som dialekt och vem som ska räknas som talare
av språket och i vilken utsträckning man är talare av det. 9
I statliga utredningar rörande språkfrågor finns uppgifter om antalet brukare av olika
nationella minoritetsspråk. Dock presenteras dessa uppgifter utan förklaring till hur man fått
fram dem och uppgifterna presenteras med tydliga osäkerhetsmarkörer som ”uppskattningar”
och ”beräkningar”. 10 Man använder heller inte genomgående begreppet modersmålstalare
utan grunden för uppgiften synes där variera med vilken typ av uppgift som funnits
tillgänglig.
För de invandrade minoritetsspråken finns så vitt jag kunnat reda ut inga officiella
uppskattningar eller antaganden.
Den som söker en heltäckande bild av det svenska språklandskapet får vända sig åt annat håll.
Det finns beräkningar gjorda av lingvister vid svenska universitet. Dessa är baserade på
statistik över invandring, etablerad lingvistisk kunskap om hur språk förs vidare mellan
generationer, bearbetning av namn i telefonkataloger, uppgifter om medlemsantal i föreningar,
undervisning på hemspråk, adoptioner med mera.

5

http://www.sprakradet.se/minoritetsspråk
hhhttp://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=c9233001&huvudtabell=TotElevMSprak
&deltabell=L1&deltabellnamn=Elever+med+annat+modersm%E5l+%E4n+svenska%2Fsvenska+som+andra
spr%E5k+i+samtliga+skolor+%28alla+huvudm%E4n%29+efter+l%E4n%2C+spr%E5k%2C+%E5rskurs%2
C+ber%E4ttig%2E%2Fdeltag%2E+och+k%F6n%2E+%C5r&omradekod=UF&omradetext=Utbildning+och
+forskning&preskat=O&innehall=AntalElever&starttid=1997&stopptid=2006&Prodid=UF0104&fromSok=
&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1
7
Kunskapsöversikt om den svenska minoritetspolitiken sedan 2005, 2011/12:RFR 11, s 65
8
SFS 1998:204 § 13
9
Se exempelvis Parkvall, M (2009) Sveriges språk - vem talar dem. Stockholm: Stockholms Universitet
10
SOU 2008:26 s 143-149
6
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De är också heltäckande i den meningen att de tar upp både nationella och invandrade
minoritetsspråk samt, i den mån det är möjligt, respektive språks geografiska distribution i
Sverige.
Tabell 1. Två beräkningar av Sveriges 20 vanligaste språk
Avser modersmålstalare
Enligt Parkvall
Språk
Svenska

Enligt Sveriges Nationalatlas

Antal talare
8 000 000

Språk
Svenska

Antal talare
7 007 800

Finska

235 000

Finska

225 000

Serbokroatiska

113 000

Arabiska

147 000

Arabiska
Kurdiska
Spanska
Tyska

93 000
66 000
65 000
64 000

Serbokroatiska
Spanska
Norska
Danska

108 000
62 900
61 200
55 700

Persiska

59 000

Persiska

52 300

Norska

56 000

Kurdiska

46 100

Danska

54 000

Engelska

43 300

Polska

49 000

Albanska

43 200

Albanska
Engelska
Armeniska
Turkiska

49 000
44 000
36 000
34 000

Armeniska
Vietnamesiska
Turkiska
Kantonesiska

40 800
34 100
28 100
26 000

Somaliska

25 000

Ungerska

21 400

Ungerska

21 000

Somaliska

19 600

Ryska

19 000

Estniska

15 500

Thailändska
Kantonesiska

16 000
14 000

Grekiska
Ryska

14 500
13 300

Tabell 1 visar skillnader mellan två olika beräkningar av talade språk i Sverige, förutom svenska.
Tabellen bygger på uppgifter hämtade ur Nationalatlasen och Mikael Parkvalls bok ”Sveriges språk –
vem talar vad var?”.

Två beräkningar
På senare tid har åtminstone två beräkningar över talade språk i Sverige publicerats. Den
senaste finns i Sveriges Nationalatlas. I den listas de 50 språk som har flest modersmålstalare
i Sverige. 11 Metoden för listningen bygger på uppgifter om var personer är födda kombinerat
med antaganden om i vilken utsträckning de utlandsfödda talar svenska eller ej.
Mikael Parkvall, lingvist vid Stockholms universitet, har tagit beräkningarna ett steg längre
och även försökt att, i de fall där det går, visa var i Sverige de olika språken talas. 12 Parkvall

11

12

Nationalatlasen: Dahl, Ö, Edlund, L-E. (2010) Sveriges Nationalatlas - Språken i Sverige. Stockholm:
Nordsteds s 144.
Parkvall, M (2009) Sveriges språk - vem talar dem. Stockholm: Stockholms Universitet
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redovisar också språk för språk hur beräkningarna går till. Metoderna varierar beroende på
vilka källor som är tillgängliga för respektive språk.
Då beräkningen av antalet talare är komplicerad kommer vi i fortsättningen ange både
Nationalatlasens och Parkvalls beräkningar för varje språk. För de nationella
minoritetsspråken kommer även uppgifterna från SOU 2008:26 att anges.
Inledningsvis finns det skäl att visa exempel ur de lingvistiska listningarna av
språkanvändningen i Sverige. Det räcker att visa de 20 största i respektive listning för att få en
uppfattning om svårigheterna att beräkna antalet talare (siffrorna till detta finns i tabell 1).
Även om de två listorna över språken i tabell 1 är mer lika än olika så finns där skillnader som
visar på svårigheterna att beräkna antalet talare av olika språk i Sverige. Ett tydligt exempel är
uppgifterna för antalet talare av polska. I Parkvalls beräkning är det Sveriges elfte största
språk medan det i Nationalatlasen beräkning hamnar utanför tabellen och skulle ha återfunnits
först på plats 24 med 9 800 talare om tabellen sträckt sig längre. Osäkerheten i uppskattning
av antalet talare av polska är alltså ungefär 500 procent.

22
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Språk med särskild ställning enligt lag
Språkens ställning, användning av dem och information om dem i offentliga sammanhang
regleras i flera olika lagar. Här ska vi inte gå ner på detaljnivå utan bara se vilka språk som
pekas ut särskilt.
I Sverige finns elva språk som i jämförelse med andra språk har någon form särställning.
Ett av dem är svenska, som enligt språklagen är huvudspråk i Sverige. Det innebär att
svenskan är det språk alla ska ha tillgång till, och att det ska kunna användas inom alla
samhällsområden. 13
De fem nationella minoriteternas språk – finska, meänkieli, jiddisch, samiska och romani chib
– har en särställning i och med att det allmänna i språklagen ges ett särskilt ansvar för att
skydda och främja dem. 14 För tre av dem, samiska, finska och meänkieli, gäller särskilda
villkor inom, i lag och i föreskrift utfärdad av regeringen, utpekade förvaltningsområden.
Inom dessa ska språken kunna användas i myndighetskontakter såväl skriftligt som
muntligt. 15 Utanför förvaltningsområdena gäller rätten under förutsättning att myndigheten
har tillgång till språkkunnig personal. 16
Det svenska teckenspråket ska enligt språklagen skyddas och främjas av det allmänna.
Detaljregler om rätten att använda språket vid myndighetskontakter finns i flera lagar, bland
annat i förvaltningslagen. 17 18
De nordiska språken; danska, norska, isländska och finska har en särställning i och med att
dessa språk får användas av nordiska medborgare, och personer bosatta i de nordiska
länderna, vid skriftliga kontakter med svenska myndigheter i frågor som rör socialt bistånd
eller sociala tjänster. 19

13
14
15
16
17
18
19

SFS 2009:600 § 4, 5
SFS 2009: 600 § 7
SFS 2009:724 § 1, 8
SFS 2009:724 § 9
SFS 1986:223
SFS 2009: 600 § 9
SFS 1995:479 Artikel 5
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De nationella minoritetsspråken
Det som skiljer de nationella minoritetsspråken från de språk som brukar räknas som
invandrade minoritetsspråk är att de anses ha en lång kontinuerlig historia som etablerade i
Sverige.
I det här avsnittet ska vi se hur många som talar dem och, i den mån det går, var de talas.
Eftersom avsnittet huvudsakligen bygger på av lingvister beräknade antal modersmålstalare
för respektive språk bör man komma ihåg att antalet som använder språket, utan att ha det
som modersmål eller första språk, är större än antalet som anges här (undantaget de uppgifter
som hämtats från SOU 2008:26, vars uppgifter synes vara baserade på skiftande och okända
kriterier.).
Av de fem nationella minoritetsspråken ska alla utom jiddisch, enligt sändningstillstånden för
public service-företagen, ha en särställning. 20

Finska
Finskan är det ojämförligt största av Sveriges nationella minoritetsspråk. Finska har talats i
nuvarande Sverige sedan åtminstone 1500-talet. Men huvuddelen av de som nu har finska
som modersmål är invandrade till Sverige under senare halvan av 1900-talet. Det förtjänar att
nämnas att en ansenlig del av invandringen från Finland bestod av personer med
finlandssvenska som modersmål. Enligt vissa uppskattningar utgör gruppen omkring en
fjärdedel av invandringen till Sverige. 21
Uppgifterna om antalet finska modersmålstalare varierar mellan olika uppgiftslämnare.
Parkvall: 201 000 22
Nationalatlasen: 225 000 23 24
SOU 2008: 26; 240 000 – 250 000 ”personer som anses vara finsktalande” 25
Parkvalls studie 26 av finskans geografiska distribution visar på en koncentration av
finsktalande till Mälardalen och Bergslagen.
Kommuner med störst antal finska talare är Stockholm (19 000), Göteborg 10 000),
Eskilstuna (9 700), Västerås (6 800), Södertälje (6 500), Borås (5 500), Luleå (4 700),
Uppsala (4 200), Norrköping (4 000) och Botkyrka (3 900).
Kommuner med störst andel finsktalande är Surahammar (19 %), Fagersta (14 %),
Hallstahammar (12 %), Skinnskatteberg (12 %), Överkalix (11 %), Eskilstuna (11 %), Gagnef
(10 %), Köping (9 %), Olofström (9 %) och Kalix (9 %).

20
21
22
23
24
25
26

Se exempelvis sändningstillståndet för SVT § 14
Parkvall s 59-60
Parkvall s 62
Innefattar även talare av Meänkieli
Nationalatlasen s 144
SOU 2008:26 s 145
Parkvall s 62 ff
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Ännu en bild av var finska talas kan man få genom att se vilka kommuner som är
förvaltningsområde för språket. 27
Sedan 2013-02-01 är följande kommuner förvaltningsområden för finska.
Borlänge kommun
Borås kommun
Botkyrka kommun
Enköpings kommun
Eskilstuna kommun
Finspångs kommun
Gällivare kommun
Gävle kommun
Göteborgs kommun
Hallstahammars kommun
Haninge kommun
Haparanda kommun
Hofors kommun
Huddinge kommun
Håbo kommun
Hällefors kommun
Kalix kommun
Karlskoga kommun
Kiruna kommun
Köpings kommun
Lindesbergs kommun
Luleå kommun
Motala kommun
Norrköpings kommun
Norrtälje kommun
Pajala kommun
Sandvikens kommun
Sigtuna kommun

27

Uppgifter om samtliga aktuella förvaltningsområden kommer från sammanställningar på minoritet.se
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Skinnskattebergs kommun
Skövde kommun
Solna kommun
Stockholms kommun
Sundbybergs kommun
Surahammars kommun
Södertälje kommun
Tierps kommun
Trollhättans kommun
Uddevalla kommun
Umeå kommun
Upplands Väsby kommun
Upplands-Bro kommun
Uppsala kommun
Västerås kommun,
Älvkarleby kommun
Örebro kommun
Österåkers kommun
Östhammars kommun
Övertorneå kommun
Vidare är följande regioner/landsting förvaltningsområde för finska:
Norrbottens läns landsting
Stockholms läns landsting
Landstinget i Sörmland
Landstinget i Västmanland
Gävleborgs landsting
Örebro läns landsting
Landstinget i Östergötland

Meänkieli
Meänkieli, också kallat Tornedalsfinska, är jämfört med finskan ett litet minoritetsspråk. Det
är territoriellt knutet till ett område med sin tyngdpunkt i Tornedalen i Norrbottens län.
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Urbaniseringen under 1900-talets senare hälft har dock medfört att meänkieli nu till stor del
talas även utan för dess egentliga geografiska bas. 28
Lingvister tenderar att se meänkieli som en nordfinsk dialekt av riksfinskan.
Antalet modersmålstalare av meänkieli:
Parkvall: 15 000 – 45 000 29
Nationalatlasen: Ingen uppgift 30
SOU 2008:26: Cirka 75 000 ”användare i Norrbotten”. 31
Den territoriella basen för meänkieli är ett av de områden i Sverige som påverkats mest av
utflyttning och befolkningsminskning. Det har inneburit att många användare av meänkieli
återfinns utanför språkets egentliga geografiska kärnområde.
Parkvall beräknar att ungefär hälften av dem som har meänkieli som modersmål bor i de fem
kommuner som nu är förvaltningsområde för språket. En stor kontingent meänkielitalare finns
i Luleå och resten är spridda över landet. 32
Sex kommuner och ett landsting är förvaltningsområde för meänkieli:
Kiruna kommun
Pajala kommun
Övertorneå kommun
Haparanda kommun
Kalix Kommun
Norrbottens läns landsting

Samiska
Samiska är liksom meänkieli ett i Sverige historiskt och geografiskt förankrat språk.
Samiskan i Sverige brukar delas in i tre nu talade varieteter: nordsamiska, sydsamiska och
lulesamiska. Skillnaderna mellan olika varieteter är stora. En sydsame förstår svårligen en
nordsame, medan skillnaderna mellan lulesamiska och nordsamiska är betydligt mindre.
Nordsamiskan är, räknat i antalet talare, störst med omkring 70 procent av talarna, därnäst
följer lulesamiskan som, förutom vad gäller några hundra personer som talar sydsamiska,
utgör resten av Sveriges samisktalande befolkning.
Det finns fler varieteter men de är antingen utdöda eller talas nu av maximalt något tiotal
personer. 33 34
28
29
30
31
32
33
34

Parkvall s 42 ff
Parkvall s 48
Talare av meänkieli redovisas som talare av finska
SOU 2008: 26 s 147
Parkvall s 42 ff
Parkvall s 63
http://www.sprakradet.se/samiska
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Uppgifter om antalet modersmålstalare av samiska:
Parkvall: 3 500 – 7 000 35
Nationalatlasen: 5 000 36
SOU 2008:26: 9 000, uppskattat antal 37
Bevarandet av samiska som modersmål har en stark koppling till renskötseln. Personer
sysselsatta inom rennäringen har i högre utsträckning än andra samer samiska som
modersmål. 38 Vilket också betyder att de områden där samiskan i högre grad överlever som
modersmål är de områden där rennäringen är ett betydande näringsfång.
I brist på regelrätta statistiska mätningar kan ett sätt att ringa in samiskans geografiska
distribution vara att studera Sametingets röstlängd. En sådan studie ger vid handen att, under
förutsättning att samisktalandet är någorlunda jämt fördelat i röstlängden, nära hälften av alla
samisktalande bor i Norrbotten – främst i Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arvidsjaur och
Arjeplog. En dryg femtedel av de som har samiska som modersmål bor i Västerbotten –
främst i Storuman och Sorsele. Jämtlands län och Stockholms län har av röstlängden att döma
ungefär jämnstora samiska populationer som vardera utgör omkring sju procent av de
röstberättigade samerna. 39
Förvaltningsområdena för samiska kan också ge information om var samiska talas.
Förvaltningskommuner för samiska:
Jokkmokk
Kiruna
Gällivare
Arjeplog
Storuman
Vilhelmina
Strömsund
Arvidsjaur
Malå
Lycksele
Åre
Östersund
Berg
Härjedalen
35
36
37
38
39

Parkvall s 63
Nationalatlasen s 144
SOU 2008:26 s 164
Parkvall s 50
Parkvall s 54
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Älvdalen
Sorsele
Umeå

Landsting som är förvaltningsområde för samiska:
Norrbottens läns landsting
Jämtlands läns landsting
Landstinget Dalarna

Jiddisch
Jiddisch har talats i Sverige åtminstone sedan slutet 1700-talet, då judar fick laglig rätt att
bosätta sig i landet. Dessa judiska populationer assimilerades dock språkligt för länge sedan
varför de som i dag har jiddisch som modersmål huvudsakligen har invandrat. 40
Beräkningar av antalet modersmålstalare:
Parkvall: Maximalt 1 500 41
Nationalatlasen: Uppgift saknas
SOU 2008:26: ”Omkring 4 000 personer i Sverige talar och förstår jiddisch i olika
utsträckning.” 42
En uppfattning om var jiddischtalarna i Sverige finns kan fås genom att se var det finns
judiska församlingar. Sådana finns i dag i Stockholm, Göteborg och Malmö. 43
Parkvall tar i sin beräkning av den geografiska distributionen av jiddisch med uppgifter ur
The Jewish Year Book och kommer då fram till följande geografiska fördelning av den
judiska befolkningen: 44
Stockholm

50 procent

Göteborg

11 procent

Malmö

11 procent

Borås

2 procent

Norrköping

1 procent

Några särskilda förvaltningsområden för jiddisch finns inte.

40
41
42
43
44

Parkvall s 68, 69
Parkvall s 73
SOU 2008:26 s 148
Svar på e-postförfrågan ställd till Judiskt Centrum i Sverige
Parkvall s 73
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Romani chib
Romani chib har talats i Sverige sedan 1500-talet. Det består, liksom samiska, av ett flertal
varieteter. Skillnaden mellan dem är ofta så stora att talare av en varietet inte alltid förstår en
talare av en annan varietet. Men så länge talarna håller sig till romska grundord brukar det gå
att uppnå förståelse över varietetsgränserna. 45
En komplikation i redovisningen här, är att lingvister inte anser att den varietet av romani som
talas av den grupp av romer som har en lång historisk tradition i Sverige är ett sådant språk
som man kan ha som modersmål. Svensk romani, eller resanderomani som den också kallas,
klassas av lingvister som para-romani eller sammanflätad romani. En sådan variant av romani
lånar sin grammatik från ett annat språk. Svensk romani bygger därför på svenska i så hög
grad att inlärande av svensk romani eller resanderomani förutsätter kunskaper i svenska som
därmed per definition blir talarens modersmål.
I Parkvalls beräkningar av antalet talare av Romani chib ingår därför inte svensk romani.
Huruvida den gör det i Nationalatlasen går inte att avgöra. Att döma av den angivna siffran för
språkets talare, så ingår svensk romani antagligen inte i underlaget för beräkningen i
Nationalatlasen.
Antalet modersmålstalare:
Parkvall: 10 500 46
Nationalatlasen: 5 000 47
SOU 2008:26: Uppskattas till 40 00048
Beräkningen av den geografiska distributionen säger, av skäl som angetts ovan, ingenting om
var de som talar svensk romani är bosatta.
Enligt uppgift på hemsidan för Agnesbergs folkhögskola, Sveriges enda med romsk profil,
utgör de svenska romerna, alltså de potentiella talarna av svensk romani eller resanderomani,
cirka 3 000 personer. 49
När det gäller de övriga varieteterna av romani chib så finns det enligt Parkvall en
koncentration till Stockholm, Göteborg och Malmö, samt till Norrköping, Örebro,
Helsingborg och Vänersborg. 50

45

http://www.sprakradet.se/GetDoc?meta_id=2332
Parkvall s 160
47
Nationalatlasen s 144
48
SOU 2008:26 s 146
49
http://www.agnesbergsfhsk.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=57724
50
Parkvall s 78
46
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Svenskt teckenspråk
Svenskt teckenspråk är inget nationellt minoritetsspråk. Det omnämns dock, liksom de
nationella minoritetsspråken, i språklagen där det anges att det allmänna ska skydda och
främja språket. 51
Antalet talare av svenskt teckenspråk:
Parkvall: 12 000 52
Nationalatlasen: 8 000 53
SOU 2008:26: Ingen uppgift.
Den geografiska distributionen av personer med svenskt teckenspråk som modersmål
påverkas i viss mån av placeringen av utbildningsmöjligheterna på språket. Orter med sådan
utbildning har en högre andel talare av svenskt teckenspråk än riket i genomsnitt. Kommuner
med sådan utbildning är Härnösand, Leksand, Örebro, Stockholm, Gnesta, Vänersborg,
Göteborg och Lund. 54
Räknar man i absoluta tal följer antalet talare av svenskt teckenspråk i större utsträckning
befolkningsstatistiken än utbildningsutbudet. Det vill säga, ju fler invånare desto fler talare av
svenskt teckenspråk. 55

51
52
53
54
55

SFS 2009:600 § 9
Parkvall s 35
Nationalatlasen s 140
Parkvall s 35, Nationalatlasen 140, 141
Ibid
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Invandrade minoritetsspråk
Här kommer de, sett till antalet talare, största invandrade minoritetsspråken att redovisas. I
den mån uppgifter om sådan finns, redovisas även språkets geografiska distribution. Då en
redovisning av alla språk skulle bli alltför ohanterlig begränsas den här till språk som av
Mikael Parkvall beräknats talas av minst 5 000 personer.
Till skillnad från de två territoriellt kopplade nationella minoritetsspråken samiska och
meänkieli uppvisar de invandrade minoritetsspråken få avvikelser i geografisk distribution
jämfört med majoritetsspråket. Flest talare av ett visst språk återfinns i allmänhet där man
också återfinner flest talare av svenska. Däremot finns tydligare variationer mellan andelen
talare av ett visst språk i en kommun. 56
Uppgifterna är beräknade med utgångspunkt i statistik över invandring, kunskaper om hur
modersmål överförs mellan generationer och, för den geografiska distributionen, statistik över
modersmålsundervisning och deltagare i svenska för invandrare. 57
Om inget annat anges används Parkvall som källa.

Serbokroatiska
Här redovisas serbokroatiska som ett språk. Det omedelbara skälet är att Parkvall valt att göra
så, bland annat för att det är så som Skolverkets statistik delvis ser ut. De tre språken som här
slås samman till ett – serbiska, kroatiska och bosniska – är också ömsesidigt förståeliga. Dock
skrivs serbiska vanligen med kyrilliska bokstäver. 58
Antal talare:
Parkvall: 130 000 59
Nationalatlasen: 108 000 60
Geografisk distribution: Storstadsområden samt Småland, särskilt Gnosjö, Gislaved, och
Värnamo.

Arabiska
Även arabiska skulle kunna behandlas som flera språk. 61 Arabisktalande från Marocko och
Irak har svårt att förstå varandra. Dock finns ett gemensamt standardarabiskt skriftspråk. Ett
vägande skäl för att redovisa arabiska som ett språk är att det i statistik ofta räknas som just
ett språk. 62
Antal talare:
56
57
58
59
60
61
62

Parkvall s 85
Parkvall 81 - 85
Parkvall s 90
Parkvall s 90
Nationalatlasen s 144
I SVT:s redovisning redovisas tre varieteter av arabiska som skilda språk
Parkvall s 91
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Parkvall: 93 000 63
Nationalatlasen: 147 000 64

Geografisk distribution: Storstadsområden. Högst andel av befolkningen i Malmö, Södertälje
och Botkyrka.

Kurdiska
Antal talare:
Enligt Parkvall: 93 000 65
Enligt Nationalatlasen: 46 000 66
Geografisk distribution: Stockholm, Göteborg och Uppsala. Stor andel av befolkningen i
Falköping, Botkyrka och Västerås.

Spanska
Antal talare:
Enligt Parkvall: 65 000 67
Enligt Nationalatlasen: 62 900 68
Geografisk distribution: Stockholms län. Botkyrka, Sundbyberg och Haninge har landets
högsta andelar.

Tyska
Antal talare:
Enligt Parkvall: 64 000 69
Enligt Nationalatlasen:15 300 70
Geografisk distribution: Inga urskiljbara mönster.

Persiska
Antal talare:
Enligt Parkvall: 59 000 71
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Parkvall s 112
Nationalatlasen s 144
Parkvall s132
Nationalatlasen s 144
Parkvall s148
Nationalatlasen s 144
Parkvall s 92
Nationalatlasen 2 144
Parkvall s 92
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Enligt Nationalatlasen: 52 300 72
Geografisk distribution: Östra Svealand, särskilt Uppsala, Sundbyberg, Solna och Upplands
Väsby.

Norska
Antal talare:
Enligt Parkvall: 56 000 73
Enligt Nationalatlasen: 61 200 74
Geografisk distribution: Gränstrakter som Bohuslän och Värmland.

Danska
Antal talare:
Enligt Parkvall: 54 000 75
Enligt Nationalatlasen: 55 700 76
Geografisk distribution: Tätaste koncentrationer i Skåne.

Polska
Antal talare:
Enligt Parkvall: 49 000 77
Enligt Nationalatlasen: 9 800 78
Geografisk distribution: Skåne, Blekinge.

Albanska
Antal talare:
Enligt Parkvall: 49 000 79
Enligt Nationalatlasen: 43 200 80
Geografisk distribution: Småland, Skåne. Hög koncentration i Landskrona.

72
73
74
75
76
77
78
79
80

Nationalatlasen s 144
Parkvall s 93
Nationaltlasen s 144
Parkvall s 93
Nationalatlasen s 144
Parkvall s 93
Nationalatlasen s 144
Parkvall 93
Nationalatlasen s 144
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Engelska
Antal talare:
Enligt Parkvall: 44 000 81
Enligt Nationalatlasen: 43 300 82
Geografisk distribution: Vanligast i Svealand. Särskilt Sundbyberg, Stockholm och Solna.

Armeniska
Antal talare:
Enligt Parkvall: 36 000 83
Enligt Nationalatlasen: 40 800 84
Geografisk distribution: Södertälje har en avsevärd koncentration.

Turkiska
Antal talare:
Enligt Parkvall: 36 000 85
Enligt Nationalatlasen: 28 1000 86
Geografisk distribution: Södra delarna av Storstockholm, Botkyrka, Haninge och Huddinge.

Somaliska
Antal talare:
Enligt Parkvall: 25 000 87
Enligt Nationalatlasen: 19 600 88
Geografisk distribution: Storstadskommuner. Hög andel av befolkningen i Flen.

Ungerska
Antal talare:
Enligt Parkvall: 21 000 89
81
82
83
84
85
86
87
88

Parkvall s 93
Nationalatlasen s 144
Parkvall s 94
Nationalatlasen s 144
Parkvall s 95
Nationalatlasen s 144
Parkvall s 96
Nationalatlasen s 144
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Enligt Nationalatlasen: 21 400 90
Geografisk distribution: Storstadsområdena.

Ryska
Antal talare:
Enligt Parkvall: 19 000 91
Enligt Nationalatlasen: 13 300 92
Geografisk distribution: Stockholm, Göteborg, Uppsala.

Thailändska
Antal talare:
Enligt Parkvall:16 000 93
Enligt Nationalatlasen: 10 900
Geografisk distribution: Storstadsområdena. Stor andel i Oxelösund, Jokkmokk, Sundbyberg.

Kantonesiska
Antal talare:
Enligt Parkvall: 14 000 94
Enligt Nationalatlasen: 26 600 95
Geografisk distribution: Göteborg, Malmö, Hässleholm. Stor andel av befolkningen i Gnosjö,
Oskarshamn, Hässleholm.

Grekiska
Antal talare:
Enligt Parkvall: 14 300 96
Enligt Nationalatlasen: 14 900 97
Geografisk distribution: Stockholm, Göteborg, Solna. Stor andel av befolkningen i Solna,
Sundbyberg, Munkfors.
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Parkvall s 155
Nationalatlasen s 144
Parkvall s 144
Nationalatlasen s 144
Parkvall s 152
Parkvall 129
Nationalatlasen s 144
Parkvall s 123
Nationalatlasen s 144
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Estniska
Antal talare:
Enligt Parkvall: 13 000 98
Enligt Nationalatlasen: 15 500 99
Geografisk distribution: Stockholm, Eskilstuna, Göteborg. Stor andel av befolkningen i
Pajala, Ragunda, Åsele.

Tigrinska100
Antal talare:
Enligt Parkvall: 12 000 101
Enligt Nationalatlasen: 8 400 102
Geografisk distribution: Stockholm, Göteborg, Uppsala. Stor andel i Sundbyberg, Solna,
Skara.

Rumänska
Antal talare:
Enligt Parkvall: 11 000 103
Enligt Nationalatlasen: 10 900 104
Geografisk distribution: Storstadsområdena och Marks kommun. Stor andel av befolkningen i
Sölvesborg, Åstorp, Bjuv.

Vietnamesiska
Antal talare:
Enligt Parkvall: 9 600 105
Enligt Nationalatlasen: 34 100 106
Geografisk distribution: Göteborg, Malmö, Helsingborg. Stor andel av befolkningen i Gnosjö,
Värnamo, Hylte.

98
99
100
101
102
103
104
105
106

Parkvall s 119
Nationalatlasen s 144
Tigrinja i UR:s redovisning
Parkvall s 152
Nationalatlasen s 144
Parkvall s 142
Nationalatlasen s 144
Parkvall s 156
Nationalatlasen s 144
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Franska
Antal talare:
Enligt Parkvall: 9 100 107
Enligt Nationalatlasen: 9 800 108
Geografisk distribution: Storstadsområdena. Stor andel av befolkningen i Högsby,
Sundbyberg, Dorotea.

Italienska
Antal talare:
Enligt Parkvall: 8 500 109
Enligt Nationalatlasen: 9 400 110
Geografisk distribution: Stockholm, Västerås, Göteborg. Stor andel av befolkningen i
Västerås, Solna, Partille.

Nederländska
Antal talare:
Enligt Parkvall: 7 700 111
Enligt Nationalatlasen: 7 900 112
Geografisk distribution: Stockholm, Hagfors, Göteborg. Stor andel av befolkningen i Hagfors,
Åsele, Torsby.

Portugisiska
Antal talare:
Enligt Parkvall: 7 600 113
Enligt Nationalatlasen: 7 700 114
Geografisk distribution: Storstadsområdena. Stor andel av befolkningen i Malå, Arjeplog,
Solna.

107
108
109
110
111
112
113
114

Parkvall s 120
Nationalatlasen s 144
Parkvall s 127
Nationalatlasen s 144
Parkvall s 138
Nationalatlasen s 144
Parkvall s 141
Nationalatlasen s 144
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Tjeckiska
Antal talare:
Enligt Parkvall: 5 500 115
Enligt Nationalatlasen: 5 900 116
Geografisk distribution: Stockholm, Malmö, Helsingborg. Stor andel i Helsingborg,
Mörbylånga, Vaggeryd.

Makedonska
Antal talare:
Enligt Parkvall: 5 300 117
Enligt Nationalatlasen: 4 800 118
Geografisk distribution: Göteborg, Malmö, Trelleborg. Stor andel av befolkningen i
Trelleborg, Eslöv, Göteborg.

Slovenska
Antal talare:
Enligt Parkvall: 5 200 119
Enligt Nationalatlasen: 5 200 120
Geografisk distribution: Uppgift saknas.

115
116
117
118
119
120

Parkvall s 153
Nationalatlasen s 144
Parkvall s 135
Nationalatlasen s 144
Parkvall s 147
Nationalatlasen s 144
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Frågeställningar rörande språken i Sverige
Här ska de frågeställningar som rör minoritetsspråken i Sverige besvaras.
Hur fördelar sig minoritetsspråksgrupperna över landet?
Med undantag av de två språkliga minoriteterna med regional förankring, samer i Norrlands
fjällbygder och meänkielitalare i Tornedalen, är det svårt att urskilja tydliga mönster i
minoritetsspråkens geografiska distribution. Talare av minoritetsspråk finns på det stora hela
där talare av svenska finns.
Det går dock att urskilja mönster i fördelningen. I vissa områden uppvisar koncentrationer av
talare av vissa minoritetsspråk. Eftersom en redovisning av dessa mönster skulle bli en
upprepning av stora delar av kapitlet om språken i Sverige ska här bara redovisas ett par
exempel – de nationella minoritetsspråken, svenskt teckenspråk och de fem största invandrade
minoritetsspråken.
Finska – Talare av finska uppvisar en koncentration till Mälardalen och Bergslagen.
Meänkieli – Tyngdpunkten för talare av Meänkieli ligger i Tornedalen.
Samiska – Stor andel av de samisktalande bor i områden med renskötsel. Ungefär hälften bor
i Norrbotten, främst i Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arvidsjaur och Arjeplog.
Romani chib – De tre storstäderna och Norrköping, Örebro, Helsingborg och Vänersborg
uppvisar en koncentration av talare.
Jiddisch – Hälften finns i Stockholm. Flertalet andra i Göteborg, Malmö, Borås och
Norrköping.
Svenskt teckenspråk – En viss koncentration till orter med dövskolor kan skönjas. Sådana
orter är Härnösand, Leksand, Örebro, Stockholm, Gnesta, Vänersborg, Göteborg och Lund.
Serbokroatiska – Storstadsområden samt Småland.
Arabiska – Storstadsområden. Hög andel av befolkningen i Malmö. Södertälje och Botkyrka.
Kurdiska – Stockholm, Göteborg och Uppsala.
Spanska – Stockholms län. Botkyrka, Sundbyberg och Haninge har höga andelar.
Tyska – Inga urskiljbara mönster.
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Programföretagens sändningsstruktur
Det är länge sedan som att lyssna på radio eller se på tv innebar att man måste slå sig ner
invid en speciell maskin som man startade för att ta del av utbudet. Den tekniska utvecklingen
på senare år har inneburit att man nu kan ta del av tv och radioutbud på en mängd olika sätt på
en rad olika platser. Tv-och radioutbud kan nu nå publiken också via datorer och
mobiltelefoner och, åtminstone vad gäller radio, via bärbara musikspelare.
För de sändande företagen innebär det att de nu kan möta sin publik på olika sätt via olika
plattformar och att de också tillgängliggör sitt utbud via dessa.
Utrymmet för sändningar på Internet är i praktiken nästintill obegränsat och ger utrymme för
speciella insatser eller program vid särskilda evenemang eller för specifika publiker.
Men den nya tekniken innebär också att innehållet frigörs från klockan. Tekniken gör att
publiken kan ta del av, åtminstone delar av, utbudet när den vill. När det gäller detta sätt att ta
del av programutbudetkan man skilja mellan tre principiellt olika sätt. Det första, strömmat
eller streamat, är direktsänd radio via webben, det andra så kallade on demand innebär att
lyssnaren själv startar ett program på webben (eller i mobilen). Detta kan göras så länge
programmet finns kvar på webben, normalt 30 dagar efter sändning. Det tredje är så kallad
podd-radio och innebär att program laddas ner för senare uppspelning.
Den tekniska utvecklingen har också inneburit att medielandskapet för en utomstående blivit
mer svåröverblickat. Därför följer här en överblick av strukturerna i det nya medielandskapet.

Sveriges Radios sändningsstruktur
Sveriges Radio sänds via flera olika tekniker. Dessa sker genom flera olika kanaler som getts
olika profiler vad gäller innehållet och målgrupper, som exempelvis P1, P2 med flera.
Sveriges Radios sändningstekniker
Sveriges Radios program når lyssnarna via FM-radio, webben (strömmat och efterlyssning i
upp till 30 dagar efter sändning och som nedladdningsbart), mobilsändningar, DAB (digital
radio) samt via Com Hems nät för kabelteve.
Via FM- radio sänds:
SR P1 – talat innehåll om samhälle, kultur, vetenskap, nyheter mm.
SR P2 – musik, samt innehåll för minoriteter
P2 Musik – musik dygnet runt i Stockholmsområdet.
SR P3 – ung public service-radio.
SR P4 – 24 lokala radiokanaler.
SR P6 – Lokalt i Stockholm, musik och invandrarspråk.
SR-Metropol – lokal kanal i Stockholmsområdet för unga med annan än helsvensk bakgrund
SR-International – sänder på minoritetsspråk samt sändningar på engelska riktade delvis mot
utlandet samt på tyska och ryska avsett för en utländsk publik. Sänds i P2 och i P6.
Din Gata 100,6 – för unga i Malmöområdet.
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Via webb och mobil sänds:
Allt som sänds i FM
Allt som sänds i DAB
SR-minnen – sändningar ur arkiven
P2 Klassiskt – klassisk musik
SR Sisuradio – finsk kanal, även kallad P7 i DAB
P2 Musik – även lokalt i Stockholm
P3 Star – musikkanal för ungdomar
P4 Radioapans knattekanal – barnkanal
SR C – radiokonst och experimentell radio
SR Sápmi – den samiska kanalen
P2 Världen – världsmusik
Evenemangskanaler, 13 stycken att använda vid evenemang
I DAB sänds:
P1
SR Minnen
P2 Klassiskt
SR Sisuradion, även kallad P7
P3 Star – musikkanal för ungdomar
P4 Radioapans knattekanal
SR Världen
DAB Event – möjlighet till utökad sändning vid evenemang
Via Com Hems kabeltevenät sänds:
P1
P2
P3
SR Sisuradio
Övrigt utbud.
Via företagets hemsida, sverigesradio.se, nås de olika kanalernas och programmens hemsidor.
Förutom programinformation finns även nyheter i textform från företagets olika
nyhetsredaktioner. Enskilda kan mot betalning beställa tidigare sända program för leverans på
CD-skiva. Alla program finns också för efterlyssning på webben eller i mobilen 30 dagar efter
sändning.

Sveriges Televisions sändningsstruktur
Sveriges Televisions sänds liksom Sveriges Radio med olika slags teknik men i jämförelse
med radions utbud är de regionala sändningar av mindre volymmässig betydelse.
Via digitalt marknät sänds:
SVT1– Beskrivs som hela Sveriges kanal med ett brett utbud. Regionala sändningar.
SVT2 – För fördjupning och utveckling
SVTB – SVT:s barnkanal
Kunskapskanalen – Kunskapsutbud för SVT och UR
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SVT24 – Återutsändningar av program. Nattetid med nyhetssändningar
SVT1HD – parallellsändning, förutom regionala sändningar
SVT2HD – parallellsändning

Via kabel-tv sänds:
SVT1
SVT2
SVTB
Kunskapskanalen
SVT24
SVT1HD – parallellsändning, förutom regionala sändningar
SVT2HD – parallellsändning
Via satellit sänds:
SVT1
SVT2
SVTB
Kunskapskanalen
SVT24
SVT1HD – parallellsändning, förutom regionala sändningar
SVT2HD – parallellsändning
SVTWorld – Sändningar för svensktalande i Finland. Dessutom krypterad i Europa, Asien,
Afrika och Australien.
Via IPTV (Internet Protocol Television) sänds:
SVT1
SVT2
SVTB
Kunskapskanalen
SVT24
SVT1 HD – parallellsändning, förutom regionala sändningar
SVT2 HD – parallellsändning
SVTWorld- krypterad i delar av Nordamerika
Via webben och mobil sänds
SVT Play121 – strömmade program on demand. Återutsändning samt viss direktsändning
Övrigt utbud:
Under sändningstid finns SVT Text att tillgå. Kan också nås via svt.se.
På hemsidan svt.se finns bland annat texter om företagets program samt nyhetstexter.

121

Sedan februari 2013 direktsänds SVT1, SVT2, SVT 24, Barnkanalen och Kunskapskanalen i SVT Play på
webb och i mobil.
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Sveriges Utbildningsradios sändningsstruktur
Sveriges utbildningsradio producerar både radioprogram och tv-program. De sänds i fönster
över SVT:s och SR:s kanaler. Det går alltså att beskriva företagets sändningsstruktur på ett
ganska enkelt sätt:
Utbildningsradions tv-program sänds i SVT1, SVT2, SVTBarn, Kunskapskanalen, SVT HD
och viss utsträckning i SVTWorld.
Utbildningsradions radioprogram sänds i P1, P2, P3 och P4.
Utbildningsradions innehåll kan också nås via webben på två sätt: via ur.se och via UR Play.
Utbildningsradions program distribueras också via mediecentraler för utlåning till skolor.
Övrigt innehåll
UR producerar böcker, interaktiva inlärningstjänster, lärarhandledningar och liknande.
UR disponerar sidor på SVT:s text-tv. De används som komplement till programmen. Där
finns även UR:s sidor på lättläst svenska för lässvaga personer.
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Public service-företagen och språken
Rapporten avser minoritetsspråkens ställning i de tre public service-företagens programutbud,
Sveriges Television, Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio. Gemensamt för dessa
företag är att deras verksamhet regleras genom villkor i respektive företags sändningstillstånd.
I dessa finns bland annat föreskrifter om olika språks ställning.
språkliga och etniska minoriteters intressen.

Företagen ska beakta

Fyra språk som ska ges en särställning pekas ut sändningstillstånden. Dessa är samiska,
finska, meänkieli och romani chib. De tre företagen får fördela ansvaret för olika åtgärder
sinsemellan. 122
I huvudsak likvärdiga villkor stadgas i sändningstillstånden för de tre företagen vad gäller
svenskt teckenspråk via regler om att beakta behoven hos personer med funktionshinder. 123
Därmed är det dags att gå över till att se hur de olika nationella och invandrade
minoritetsspråken representeras i respektive programföretags utbud.

Företagens överenskommelse om minoritetsspråk
De tre public service-företagen får sinsemellan fördela ansvaret för sändningar på de
nationella och invandrade minoritetsspråken och sändningarna på svenskt teckenspråk. 124
Överenskommelsen lämnas till Kulturdepartementet och Myndigheten för radio och tv.
Överenskommelsen reglerar vilken typ av program som ska sändas, för vilka målgrupper som
det ska sändas, i vilket eller vilka företags utbud olika språk och målgrupper ska beaktas och
vilka samarbeten som ska genomföras.
Av betydelse för denna rapport är fördelningen av ansvar för invandrade minoritetsspråk. För
det första visar rapporten vilka dessa språk anses vara. I överenskommelsen nämns följande
språk: arabiska, kurdiska, persiska, somaliska samt engelska som cross over-språk. Dessutom
nämns tyska och ryska som sänds över webben i Sveriges Radio. För det andra slås det fast att
det är Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio som har ansvarar för att sända på dessa
språk. 125

122
123
124

125

Se exempelvis sändningstillståndet för Sveriges Television § 14
Se exempelvis sändningstillståndet för Sveriges Radio § 15
Överenskommelse mellan Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB
angående programverksamhet för språkliga och etniska minoriteter 2012.
Ibid sidan 2.
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Språken i Sveriges Radio
Sveriges Radio sänder på tolv olika språk förutom svenska. Det motsvarar de nationella
minoritetsspråken plus de invandrade minoritetsspråk som nämns i överenskommelsen mellan
public serviceföretagen. 126
Sändningar sker på alla fem nationella minoritetsspråk – dock förekommer jiddisch enbart i
ett barnprogram som finns för lyssning on demand och nedladdningsbart på webben. Samtliga
språk, utom jiddisch, sänds i FM. Därutöver har Sisuradio en egen DAB-kanal och
Sameradion en egen webb-kanal. Allt utbud i FM och DAB parallellsänds via webb och
mobil, och det webb-unika samiska utbudet parallellsänds via mobil.
Av de språk som talas av invandrade minoriteter har Sveriges Radio sändningar på sju språk.
Dessa är engelska, arabiska, kurdiska, persiska, somaliska, ryska och tyska. De två
sistnämnda finns dock bara som nedladdningsbar podradio.
Sveriges Radios mätningar av sändningar på invandrade minoritetsspråk är behäftade med fel
som gör att det förekommer en del repriser i rapporteringen av originalsändningar. 127 Det kan
för romani chib, samiska och meänkieli innebära att uppgifterna i tabellform i denna rapport
inte alltid överensstämmer fullt ut med uppgifter i texten.
Ännu en anledning till avvikelser mellan uppgifterna är att allt material inte tablåläggs i
samma form. Det gäller exempelvis för specialsändningar i norra sändningsområdet och
samiska i P4.

Om redovisningen av språken i Sveriges Radio
Två saker förtjänar att nämnas särskilt. För det första är webb och mobilsändningar med flera
distributionsplattformar så integrerade delar av utbudet att det inte gynnar tydligheten att
redovisa dem särskilt. Dessa kommer därför att redovisas tillsammans med utbudet i FM.
För det andra använder Sveriges Radio två synsätt i sina redovisningar:
Produktionsperspektivet som enbart redovisar första sändningen, och lyssnarperspektivet där
alla återutsändningar oavsett plattform tas med.
Eftersom denna studie gäller språkens ställning i utbudet är det rimligaste valet att använda de
data som gäller lyssnarperspektivet då detta mått visar hur det tillgängliga utbudet ser ut för
den som talar något av de minoritetsspråk som Sveriges Radio har sändningar på.
Avsnittet bygger helt på uppgifter lämnade av Sveriges Radio på begäran av Mittuniversitetet.

126
127

Se avsnittet om public serviceföretagen och språken
Sveriges Radios public service redovisning 2012, sidan 80.
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Nationella minoritetsspråk i Sveriges Radio
Redovisningen här kommer att göras språk för språk innefattande alla plattformar och
information om tablåläggning och volym samt för programinnehåll sett som kategori av
program i den mån informationen gjorts tillgänglig av Sveriges Radio.

Finska
Sändningar i FM:
I P2 Riks:
Alla vardagar 06.00-06.35 samt 16.00 -17.00.
Under morgonen är det ”morgonradio” av P4-typ med nyheter plus aktualiteter och eventuellt
samtal med gäster per telefon. På eftermiddagarna Studio Sisu, aktualiteter liknande ”Studio
Ett”. Söndagar 07.00-08.30, nyheter och kulturprogram (därefter 08.34-09.00 sändning på
meänkieli) samt 16.00-17.00, sportsändning.
I P4 Riks:
Måndag till torsdag sänds sju olika regionala aktualitetssändningar klockan 18.10 -19.00,
varav sex på finska samt en på meänkieli. Riksnyheter ingår klockan 18.15 -18.22. Fredagar
sänds programmet Finska Pinnar på finska och svenska i sex av regionerna, i den sjunde
(Norr) sänds Finnmix (se nedan).
Finska i P6, lokalt 89,6 över Stockholm:
Alla vardagar 06.00-06.35 samt 16.00 -17.00 (se ovan).
Söndagar 07.00-08.30 (därefter 08.34-10.00 sändning på meänkieli) 16.00 -17.00.
Sisu sänder även ett sammanfattande veckomagasin på svenska för såväl svenska som
finlandssvenska lyssnare söndagar 10.00 -11.00.
Övriga plattformar:
DAB P7 – SR Sisuradio, en egen kanal på DAB
Webb-kanal – SR Sisuradio
Kabel- tv (Com Hem) – SR Sisuradio
SR i mobilen – SR Sisuradio
Webb (strömmat) – lokalt Stockholm P6 89,6 – SR Sisuradio
Webb (strömmat) – regionala sändningar P4 Sisuradio
Webb (strömmat) – riks P2 – SR Sisuradio
Originalsändningarna återfinns i FM och DAB P7.

Innehåll på finska
Av tabell 2 kan man utläsa att finska sänds i Sveriges Radio i såväl regionala som nationella
sändningar i FM. De regionala sändningarna i P4 och i P6 är tillsammans flera gånger mer
omfattande i tid än de nationella – 2 493 timmar mot 602. Å andra sidan skulle man kunna
betrakta den finska kanalen i DAB som rikssänd vilket då skulle öka andelen rikssänt material
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på finska. Dock finns där ett problem. De digitala sändningarna når bara omkring 35 procent
av befolkningen, främst i storstadsområdena, vilket gör att denna finska kanal är svår att
klassificera. 128
Av tabell 2 framgår också att samtliga innehållskategorier är representerade på samtliga
plattformar.

Tabell 2. Sändningstid i timmar på finska fördelat efter innehåll
Inklusive tablålagda repriser
Nyheter Samhälle Kultur
FM riks i P2 – SR Sisuradio

Sport

Underhållning

Musik

Service

Livsstil

Alla

114

157

66

48

42

133

6

36

602

149

203

86

63

55

172

8

47

782

239

290

136

34

153

767

17

68

1 705

DAB P7 – SR Sisuradio

477

901

477

106

318

2 703

106

212

5 299

Webb-kanal – SR Sisuradio

477

901

477

106

318

2 703

106

212

5 299

477

901

477

106

318

2 703

106

212

5 299

149

203

86

63

55

172

8

47

782

830

1 347

680

188

514

3 603

129

316

7 607

149

203

86

63

55

172

8

47

782

239

290

136

34

153

767

17

68

1 705

114

157

66

48

42

133

6

36

602

3 413

5 553

2 774

858

2 023

14 026

516

1 302

30 466

FM lokalt i Stockholm P6 89,6 –
SR Sisuradio
FM regionala sändningar i P4 *)
– SR Sisuradio

Kabel-TV (ComHem) – SR
Sisuradio
SR i mobilen – lokalt i
Stockholm P6 89,6 – SR
Sisuradio
SR i mobilen – SR Sisuradio
Webb (strömmat) – lokalt Sthlm
P6 89,6 – SR Sisuradio
Webb (strömmat) regionala
sändningar P4 – SR Sisuradio
Webb (strömmat) – riks P2 – SR
Sisuradio
Samtliga

Tabellen visar Sveriges Radios sändningar på finska fördelat på sändningsplattform och innehåll.
Avser år 2012.

Skillnader mellan regionalt och nationellt utbud på finska
Det stora antalet plattformar och därmed följande parallellsändningar gör att det inte är så lätt
att urskilja vad som är regionalt och vad som är nationellt material. Det regionala materialet
finns ju i stor utsträckning tillgängligt för hela riket på webben eller via mobil. Det gör att det
blir mer komplicerat att studera skillnader i utbud.
Det går dock att urskilja åtminstone tre möjliga jämförelseobjekt i det i klassisk mening
radioutsända materialet. Innehållet i de finska sändningarna i riks P2 kan ställas mot
innehållet i de regionala finska sändningarna i P4 och mot innehållet i Sisuradio i P7 DAB.
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http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2205&artikel=4454031
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Det går att urskilja två tendenser till
skillnader mellan det nationella utbudet
på finska och det regionala.

Tabell 3. Innehåll i regionalt och nationellt utbud.
Andelar i procent.
Riks P2

P4

P7 DAB

Det nationella utbudet i P2 har en
tydligare fokus på nyhetsmaterial och
samhälle än det regionala i P4. I de
nationella sändningarna utgör sådant
innehåll 45 procent av utbudet medan det
i de regionala sändningarna utgör 31
procent.

Nyheter

19

14

9

Samhälle

26

17

17

Kultur

11

8

9

Sport

8

2

2

Underhållning

7

9

6

Musik

22

45

51

Service

1

1

2

Den andra skillnaden är att tonvikten
lagd på musik är betydligt högre i det
regionala utbudet än det nationella - 45
procent mot 22 procent. Samma tendens
till skillnad, men något förstärkt, ses
också vid en jämförelse mellan innehållet
i det nationella utbudet och i Sisuradio i
P7 i DAB.

Livsstil

6

4

4

Summa

100

100

100

N-tal (timmar)

602

1 705

5 299

Tabellen visar utbudet i Sveriges Radios
sändningar på finska.

Meänkieli
Sändningar i FM:
I P4 Norrbotten lokalt:
Måndag till och med torsdag 17.10 -18.00 sänder Meänraatio nyheter och aktualiteter på
meänkieli. Vissa tisdagar ingår programmet Gränslöst, riktat till en ung publik i detta utbud.
Programmet har kompletterande material på webben.
Fredagar 17.10 -19.00 sänds Finnmix, ett interaktivt lyssnarprogram med samtal och musik på
finska och meänkieli (ca 50/50) samt lite svenska. Finnmix första timme klockan 17.10 -18
sänds även i DAB liksom Meänraatio måndag till torsdag.
I P6 över Stockholm lokalt:
Söndagar 08.34 – 10.00 Meän pyhä – veckomagasin på meänkieli, nyheter, aktualiteter och
livsstil. Samsändning med DAB.
Sändningar på övriga plattformar:
DAB P7 – SR Sisuradio
Webb-kanal – SR Sisuradio
SR i Mobilen – SR Sisuradio
Webb (strömmat) – SR Sisuradio
Webb (strömmat) – P4 Norrbotten – SR Sisuradio
Redovisningen ovan innehåller såväl originalsändningar som parallell- och återutsändningar.
Originalsändningarna finns i FM riks P2, FM lokalt i P4 Norrbotten samt i DAB P7.

Minoritetsspråk i public service

55

Tabell 4. Sändningstid i timmar på meänkieli fördelat efter innehåll

Inklusive tablålagda repriser
Nyheter

Samhälle

Kultur

Sport

Underhållning

Musik

Service

Alla

FM riks i P2 – SR Sisuradio

0

9

3

0

2

7

1

22

FM lokalt i P4 Norrbotten – SR
Sisuradio

17

59

15

2

21

93

4

212

DAB P7 – SR Sisuradio

12

141

44

4

32

162

8

404

Webb-kanal – SR Sisuradio

11

142

45

4

33

160

8

404

Kabel-TV (ComHem) – SR
Sisuradio

11

142

45

4

33

160

8

404

SR i mobilen – SR Sisuradio

12

150

48

4

35

168

9

425

17

59

15

2

21

93

4

212

0

9

3

0

2

7

1

22

17

59

15

2

21

93

4

212

98

772

234

22

201

942

47

2 316

SR i mobilen – P4 Norrbotten-–
SR Sisuradio
Webb (strömmat) – riks P2 –
SR Sisuradio
Webb (strömmat) - P4
Norrbotten – SR Sisuradio
Samtliga

Tabellen visar sändningstiden för respektive programkategori fördelat på olika plattformar.
En nolla anger sändningstid mindre än 31 minuter.

Innehåll på meänkieli
I tabell 5 kan man se att Sveriges Radio sänder på meänkieli över flera plattformar såväl på
nationell nivå som lokalt över Norrbotten. Ser man till
utbudet i FM dominerar de lokala sändningar stort över
de nationella. I nationell FM-radio sändes 22 timmar Tabell 5. Innehåll i regionalt och
nationellt utbud.
radio på meänkieli medan det över Norrbotten i P4 Andelar i procent.
sändes ut 212 timmar radio på meänkieli.
Riks P2
P4
Tyngdpunkten, åtminstone vad gäller originalsänd0
8
ningar ligger dock i DAB som hade 404 timmar Nyheter
Samhälle
41
28
sändningar på meänkieli.
Alla plattformar har heller inte alla typer av
programinnehåll. Sändningarna i riks P2 innehåller inga
program om sport och heller inga nyheter på meänkieli.

Skillnader mellan regionalt och
nationellt utbud på meänkieli
Det är svårt att prestera en riktig jämförelse mellan det
lokala och nationella utbudet på meänkieli i FM-radio
eftersom antalet nationella sändningstimmar är så få.
Tydligt är dock att det i de nationella sändningarna
saknas nyheter och sport på meänkieli.
Dessa två innehållskategorier är dock, som framgår av

Kultur

14

Sport

1

1

Underhållning

9

10

Musik

31

44

7

Service

4

2

Summa

100

100

N-tal (timmar)

22

212

Tabellen visar sändningstiden för
respektive programkategori fördelat
på olika plattformar.
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tabell 4, väl representerade i andra plattformar än FM. En slutsats som kan dras av det är att
för den som talar, eller vill hålla kontakten med meänkieli, är Sveriges Radios sändningar
över webb, mobil mm av stor betydelse.

Samiska
Sveriges Radio sänder på samiska i tre varieteter: nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska.
Sändningar i FM:
P2 Riks
Alla vardagar klockan 06.35-06.50 och 15.30 -16.00, samt på söndagar 15.00 -16.00.
Huvudspråket är nordsamiska.
P2 regionalt över norra sändningsområdet samt i P6 lokalt över Stockholm
Alla vardagar klockan 06.50-08.00 samt 15.00 -15.30 (i norra sändningsområdet), alternativt
18.00-18.30 (i P6). Huvudspråket är nordsamiska, men sändningar på sydsamiska och
lulesamiska förekommer.
P4 Jämtland
Sydsamiska och lulesamiska sänds lokalt över P4 i Jämtland klockan 18.10 till 18.25 tisdagar
och torsdagar.
Sändningar på övriga plattformar:
Webb (unikt) – Webbkanal, SR Sameradio
Webb (strömmat) – lokalt P6 89,6 , SR Sameradio
Webb (strömmat) – P2 Riks, SR Sameradio
Mobil – Webbkanal, SR Sameradio
Mobil – lokalt P6 89,6 , SR Sameradio

Innehåll på samiska
Det mest slående med Sveriges Radios utbud på samiska är den stora betydelse som det
webbsända innehållet har. Ser man till det unika 129 materialet, det vill säga förstasändningar,
sänds 90 procent av materialet där. Eftersom det materialet parallellsänds i mobilen utgör den
samiska webbkanalen – på webb och i mobilen – 87 procent av det tillgängliga utbudet på
samiska.
Ser man till vilken typ av program som sänds i olika plattformar ser man att alla kategorier av
program inte finns i alla plattformar. De lokala sändningarna över P4 Jämtland saknar kultur
och sport. Den samiska webbkanalen (och därmed också i parallellsändningen i mobilen)
saknar också sport. Några andra tendenser är svåra att urskilja. Sett till fördelning av innehåll
verkar de olika kanalerna vara mer lika än olika.

129

Se tabell 12 för uppgifter om förstasändningar på samiska
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Tabell 6. Sändningstid i timmar på samiska fördelat efter innehåll

Inklusive tablålagda repriser
FM riks i P2 – SR Sameradio
FM lokalt i Sthlm P6 89,6 – SR
Sameradio och P2 Norr. Sänd.
omr.
FM lokalt – P4 Jämtland – SR
Sameradio
Webb-unikt – SR Sameradio
SR i mobilen – webbkanal – SR
Sameradio
SR i mobilen – lokalt Stockholm
P6 89,6 – SR Sameradio
Webb (strömmat) – lokalt Sthlm
P6 89,6 – SR Sameradio
Webb (strömmat) – P2 riks – SR
Sameradio
Samtliga

Nyheter

Samhälle

Kultur

Sport

Underhållning

Musik

Alla

85

57

12

2

52

40

248

189

205

17

7

170

96

684

6

9

0

0

7

3

26

1 054

615

966

0

1 054

5 095

8 784

1 054

615

966

0

1 054

5 095

8 784

189

205

17

7

170

96

684

189

205

17

7

170

96

684

85

57

12

2

52

40

249

2 850

1 968

2 008

26

2 729

10 561

20 142

Tabellen visar sändningstiden för respektive programkategori fördelat på olika plattformar.
En nolla anger sändningstid mindre än 31 minuter.

Skillnader mellan regionalt och nationellt utbud på samiska
Den tydligaste skillnaden mellan de olika samiska kanalerna i Sveriges Radio handlar om
språket. Sveriges Radio sänder samisk radio på tre samiska varieteter. I sändningarna i P2 riks
är nordsamiska huvudspråk. I P2 regionalt över
Tabell 7. Innehåll i regionalt och nationellt
norra sändningsområdet och i P6 lokalt i
utbud.
Stockholm och över norra regionen är
Andelar i procent.
nordsamiska
huvudspråk,
men
även
P4
P6
sydsamiska och lulesamiska förekommer.
Riks P2
Jämtland Stockholm
Sändningarna i P4 Jämtland sker på sydsamiska
Nyheter
34
23
28
och lulesamiska.
En jämförelse mellan regionala och
rikssändningar är vansklig att göra på grund av
att antalet sända timmar är lågt i ett av fallen.
Dock kan man rimligen dra slutsatsen att det
regionala och nationella utbudet är mer likt än
olikt. Betoningen på nyheter och samhälle är
genomgående lika stor vilket också kan sägas
gälla för såväl musik som underhållning.
Man kan dock notera att de lokala
sändningarna över Jämtland saknar kultur och
sport.

Samhälle

23

35

30

Kultur

5

1

2

Sport

1

1

1

Underhållning

21

27

25

Musik

16

12

14

Summa

100

100

100

N-tal (timmar)

249

26

684

Tabellen visar sändningstiden för
respektive programkategori fördelat på
olika plattformar.
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Romani chib
I FM sänder Sveriges Radio på i huvudsak två varieteter av romani chib, lovari-kalderash och
arli-gurbeti. I P2 Riks sänds det fem vardagar per vecka 30 minuter klockan 13.30 -14.00.
Innehållet parallellsänds i FM P6 lokalt i Stockholm dagtid 30 minuter och repris kvällstid 30
minuter klockan 19.00 -19.30.
Övriga plattformar:
Mobilen – P6 lokalt Stockholm 89,6
Mobilen – riks P2
Webb (strömmat) – P6 lokalt Stockholm 89,6
Webb (strömmat) – riks P 2
Innehåll på romani chib
Innehållet i Sveriges Radio består huvudsakligen av nyheter och samhällsprogram men även
kultur, musik och ett utbud för barn och unga erbjuds.
Tabell 8. Sändningstid i timmar på romani chib fördelat efter innehåll

Inklusive tablålagda repriser
FM riks i P2
FM lokalt i Stockholm P6 89,6
SR i mobilen – lokalt Stockholm P6 89,6
SR i mobilen – riks P2
Webb (strömmat) – lokalt Stockholm P6 89,6
Webb (strömmat) – riks P2
Samtliga

Nyheter

Samhälle

Kultur

Musik

Alla

39
78
78
39
78
39
351

70
140
140
70
140
70
631

1
1
1
1
1
1
5

21
42
42
21
42
21
187

131
261
261
130
261
131
1 174

Tabellen visar sändningstiden för respektive programkategori fördelat på olika plattformar.

Skillnader mellan regionalt och nationellt utbud på romani chib
Den enda skillnaden mellan rikssändningarna i P2 och de regionala sändningarna över P6 i
Stockholm är att materialet även reprissänds en gång i P6.

Jiddisch
Sveriges Radios utbud på jiddisch utgörs av ett barnprogram som är nedladdningsbart
(podradio) och tillgängligt för lyssning on demand: Sagoprogrammet Magiska Skrinet. För
närvarande 130 finns det tio sagor.

130

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3129&artikel=4326850, 2013-03-19
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Några geografiska skillnader finns alltså inte och de enda innehållskategorier som kan bli
aktuell är antingen ”kultur” eller möjligen ”underhållning”. (I fortsättningen väljs klassningen
kultur.)

Sveriges Radios sändningar på invandrade minoritetsspråk
När det gäller redovisningen av Sveriges Radios sändningar på invandrade minoritetsspråk
finns det, bland annat för att inte belasta läsaren med alltför många små tabeller, skäl att
förenkla redovisningen. Även utbudet talar för en sådan förenkling. Strukturen på
sändningarna är nämligen likartad för samtliga språk i kategorin: En eftermiddagssändning,
två till fem vardagar i veckan, i riks P2 samt parallellsändning samt en kvällsrepris i P6 lokalt
i Stockholm. Innehållet är också i sin helhet tillgängligt via webben (strömmat) och i mobilen
(se tabell 9).
För Sveriges Radios sändningar på tyska och ryska gäller dock andra villkor.
Tabellmässigt redovisas Sveriges Radios sändningar på engelska här. De redovisas dock
särskilt i avsnittet om sändningar på annat språk riktade till minoritetsspråksgrupper.

Arabiska
I P2 Riks alla vardagar 30 minuter nyheter 14.30 -15.00.
Innehållet parallellsänds i P6 lokalt i Stockholm fem vardagar dagtid 30 minuter och repris
kvällstid 30 minuter klockan 20.00 -20.30.
Innehållet är också i sin helhet tillgängligt via webben (strömmat) och i mobilen.

Kurdiska
I P2 Riks alla vardagar 30 minuter nyheter klockan 14.00 -14.30
Innehållet parallellsänds i P6 lokalt i Stockholm fem vardagar dagtid 30 minuter och repris
kvällstid 30 minuter 19.30.
Innehållet är också i sin helhet tillgängligt via webben (strömmat) och i mobilen.

Persiska
I P2 Riks tre vardagar, måndag till onsdag, i veckan 30 minuter nyheter 13.00 -13.30.
Innehållet parallellsänds i P6 lokalt i Stockholm tre vardagar i veckan 30 minuter, samt med
repris kvällstid 30 minuter klockan 18.10 -18.40.
Innehållet är också i sin helhet tillgängligt via webben (strömmat) och i mobilen.

Somaliska
I P2 Riks två vardagar, torsdag och fredag, i veckan 30 minuter nyheter klockan 13.00 -13.30.
Innehållet parallellsänds i P6 lokalt i Stockholm två vardagar i veckan 30 minuter samt repris
kvällstid 30 minuter 18.10 -18.40.
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Innehållet är också i sin helhet tillgängligt via webben (strömmat) och i mobilen.

Tyska
Vardagliga program för nedladdning på webben i genomsnitt 15 minuter. Programtid: cirka 65
timmar

Ryska
Vardagliga program för nedladdning på webben i genomsnitt 15 minuter. Programtid: cirka 65
timmar.
Tabell 9. Sändningstid i timmar på invandrade minoritetsspråk efter innehåll

Inklusive tablålagda repriser
Språk

Arabiska

Kurdiska

Persiska

Somaliska

Engelska

Plattform

Nyheter

Samhälle

FM (riks och lokalt)

117

SR i mobilen

117

Webb (strömmat)

Kultur

Musik

Alla

235

39

392

235

39

392

Summa

117
352

235
705

39
117

392
1 175

FM (riks och lokalt)

117

235

39

392

SR i mobilen
Webb (strömmat)
Summa

117
117
351

235
235
705

39
39
117

392
392
1 175

FM (riks och lokalt)

71

141

24

236

SR i mobilen

71

141

24

236

Webb(strömmat)
Summa

71
212

141
424

24
71

236
707

FM (riks och lokalt)

47

94

16

156

SR i mobilen

47

94

16

156

Webb (strömmat)
Summa

47
140

94
281

16
47

156
468

FM (riks och lokalt)

117

235

39

392

SR i mobilen

117

235

39

392

Webb (strömmat)

117

235

39

392

Summa

352

705

117

1 175

FM (riks och lokalt)
Tyska

SR i mobilen
Webb (podradio)
Summa

65
65

65
65

65
65

65
65

FM (riks och lokalt)
Ryska

SR i mobilen
Webb (podradio)
Summa
FM (riks och lokalt)

Jiddisch

SR i mobilen
Webb (strömmat & podr.)
Summa

10 sagor
10 sagor

Tabellen visar sändningstiden för respektive programkategori fördelat på olika plattformar.

10 sagor
10 sagor
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Sändningar riktade till språkliga minoriteter på annat språk
Sveriges Radio sänder program på svenska och engelska riktade till brukare av
minoritetsspråk.

Svenska
Den största omfattningen bland sändningar på svenska riktade till minoritetsgrupper har
sändningarna riktade till finska språkbrukare och till personer invandrade från Finland med
svenska som modersmål. 131 Originalsändningarna sker, sett till volymen sända timmar, främst
i P6 lokalt i Stockholm men också regionalt i P4 samt i DAB.
Tonvikten i verksamheten ligger som nämnts på P6 lokalt i Stockholm, men genom att
parallellsändningar via webb och mobil är innehållet tillgängligt utanför det området.

Innehåll på svenska
Alla kategorier av programinnehåll förekommer inte i alla plattformar. Som framgår av tabell
10 saknas, exempelvis nyheter i P6 och de regionala sändningarna över P4, sport och
underhållning saknas helt och kultur sänds bara P6 i dess olika plattformar.
Tabell 10. Sändningstid i timmar på svenska för brukare av finska fördelat efter innehåll

Inklusive tablålagda repriser
FM lokalt i Stockholm P6 89,6 – SR Sisuradio
FM regionala sändningar i P4 *) – SR Sisuradio
DAB P7 – SR Sisuradio
Webb-kanal – SR Sisuradio
Kabel-TV (ComHem) – SR Sisuradio
SR i mobilen – lokalt Stockholm P6 89,6 – SR
Sisuradio
SR i mobilen – SR Sisuradio
Webb (strömmat) – lokalt Sthlm P6 89,6 – SR
Sisuradio
Webb Regionalt (strömmat) – SR Sisuradio
Samtliga

Nyheter

Samhälle

Kultur

Musik

Service

Alla

0
0
43
43
43

3 609
0
0
0
0

118
0
0
0
0

2 234
10
0
0
0

0
24
0
0
0

5 961
35
43
43
43

0

3 609

118

2 234

0

5 961

43

0

0

10

24

78

0

3 609

118

2 234

0

5 961

0
174

0
10 827

0
339

10
6 734

24
73

35
18 161

Tabellen visar sändningstiden för respektive programkategori fördelat på olika plattformar.
En nolla anger sändningstid mindre än 31 minuter.

Engelska
Sveriges Radio använder engelska som ett lingua franca för invandrade personer. Den interna
termen inom public service-företagen är ”cross over-språk”. Tanken är att engelska i
åtminstone någon mån förstås av en stor andel av de nyanlända och att de därmed kan ta del
av ett basutbud.
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Sändningarna innehåller nyheter, samhälle och musik. För fördelningen på respektive
kategorier se tabell 9.
Engelska sänds i P2 Riks alla vardagar 30 minuter nyheter 15.00 -15.30.
I P6 parallellsändning fem vardagar dagtid 30 minuter och repris kvällstid 30 minuter 20.30 21.00.
Innehållet finns också på webben (strömmat) och i mobilen. Sammanlagd sändningstid i alla
plattformar är 1 175 timmar.

Tablåläggning av program på minoritetsspråk
När det gäller tablåläggning får den aspekten anses vara av intresse bara för sändningarna i
FM eftersom det är där minoritetsspråken får konkurrera om sändningsutrymmet med
majoritetsspråket. För strömmat material är tablåläggning inte adekvat.
Sändningstider för varje språk har redovisats tidigare.
Om tablåläggningen generellt kan sägas att minoritetsspråken sänds dagtid, beroende på
språk, tidig förmiddag till sen kväll.
Finska finns i FM utbudet varje dag, samiska varje dag utom lördag. Övriga språk sänds
vardagar, somaliska dock torsdag till fredag och persiska måndag till onsdag.
När det gäller skillnader i tillgång till utbudet i FM finns det skillnader mellan såväl språk
som region.
Finska finns tillgängligt vid flera tidpunkter under dygnet i såväl nationella som regionala och
lokala sändningar. Meänkieli finns tillgängligt vid två sändningstillfällen i P4 Norrbotten samt
en gång lokalt i Stockholm i P 6. Samiska finns tillgängligt två gånger per dag i riks P2 samt i
P6 i Stockholm.
För övriga språk gäller ett tillfälle per sändningsdag i riks P2 och två tillfällen i P6
Stockholm.
Veckotablåer för P2, P4 och P6 med minoritetsspråken markerade finns som bilaga.

Övrigt material på andra språk
På sverigesradio.se finns texter som beskriver innehållet i program på andra språk samt
nyhetstexter. Det finns ingen statistik över volymen på detta.

Översikt och jämförelse
Innan det är dags att se på de frågeställningar som är relevanta för Sveriges Radios utbud på
minoritetsspråk finns det skäl att dels ge en översikt av språkutbudet, dels att presentera
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siffror som är något mer jämförbara med de övriga public service-företagens eftersom dessa
inte redovisar sändningsvolymer för parallellsändningar i olika plattformar.
I tabell 12 visas därför den totala volymen per språk. Det görs dels ur publikperspektivet, det
vill säga alla sändningar inklusive repriser och parallellsändningar, och ur
produktionsperspektivet, det vill säga originalsändningar.
Man bör dock notera att ingen av varianterna är direkt jämförbar med övriga företags
redovisningar.

Tabell 12. Sändningar per språk
i timmar för alla plattformar

Tabellen visar volymen för parallelloch reprissändningar samt för
originalsändningar på
minoritetsspråk i Sveriges Radio

Finska
Meänkieli
Samiska
Romani chib
Jiddisch
Arabiska
Kurdiska
Persiska
Somaliska
Engelska
Svenska
Tyska
Ryska
Summa

Parallell- och
reprissändningar
30 466
2 316
20 142
1 174
10 sagor
1 175
1 175
707
468
392
18 161
65
65
76 306

Originalsändningar
8 131
637
9 677
391
10 sagor
392
392
236
156
392
6 039
65
65
26 573
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Frågeställningar för Sveriges Radio
I det här avsnittet ska tillämpliga delar av rapportens syfte besvaras explicit för
minoritetsspråken i Sveriges Radio.
Vilka språk är representerade i programutbudet?
Av de nationella minoritetsspråken sänder Sveriges Radio på finska, mieänkieli, samiska
(nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska), romani chib (huvudsakligen lovari-kalderash och
arli-gurbeti). Jiddisch finns enbart tillgängligt som ett på webben strömmat sagoprogram om
tio avsnitt.
Av de invandrade minoritetsspråken sänder Sveriges Radio på arabiska, kurdiska, persiska,
somaliska och engelska (engelska är dock inte riktat till i första hand engelsktalande).
Sveriges Radio sänder på svenska riktat till den finska minoriteten.
Som nedladdningsbar podradio finns program på tyska och ryska.
Hur stor är sändningsvolymen per språk?
Volymen anges efter det som Sveriges Radio benämner publikperspektivet. Det vill säga
inklusive alla sändningsplattformar, parallellsändningar och repriser.
Finska

30 466 timmar

Meänkieli

2 316 timmar

Romani chib

1 174 timmar

Samiska

20 142 timmar

Jiddisch

Tio sagor – Strömmad och podradio

Arabiska

1 175 timmar

Kurdiska

1 175 timmar

Persiska

707 timmar

Somaliska

468 timmar

Tyska

65 timmar podradio

Ryska

65 timmar podradio

Engelska

1 175 timmar

Svenska

18 161 timmar – avser sändningar i SR Sisuradio

Hur tablåläggs programmen?
Sveriges Radio har redovisat tablåer för FM P2, FM P4 och FM P6.
Av dessa framgår att minoritetsspråken sänds dagtid, beroende på språk, tidig förmiddag till
eftermiddag och sen kväll.
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Finska finns i FM-utbudet varje dag, samiska varje dag utom lördag. Övriga språk sänds
vardagar, somaliska dock torsdag till fredag och persiska måndag till onsdag.
Finska finns tillgängligt vid flera tidpunkter under dygnet i såväl nationella som regionala och
lokala sändningar. Meänkieli finns tillgängligt vid två sändningstillfällen i P4 Norrbotten samt
en gång lokalt i Stockholm i P 6. Samiska finns tillgängligt två gånger per dag i riks P2 samt i
P6 i Stockholm.
För övriga språk gäller ett tillfälle per sändningsdag i riks P2 och två tillfällen i P6
Stockholm.
Vilka typer av program sänds på respektive språk?
Redovisningen här bygger på programinnehållet. Uppgifter om programform finns bara
undantagsvis. Svaret på frågeställningen redovisas i tabellform (tabell 12).
Tabell 12. Programinnehåll efter språk
Samtliga sändningsplattformar
Nyheter

Samhälle

Kultur

Sport

Finska

Ja

Ja

Ja

Ja

Underhållning
Ja

Meänkieli

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Samiska

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Romani chib

Ja

Ja

Ja

Jiddisch

Musik

Service

Livsstil

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Arabiska

Ja

Ja

Ja

Kurdiska

Ja

Ja

Ja

Persiska

Ja

Ja

Ja

Somaliska

Ja

Ja

Ja

Engelska

Ja

Ja

Ja

Svenska

Ja

Ja

Tyska

Ja

Ryska

Ja

Ja

Ja

Ja

Tabellen visar programinnehållet sett som kategorier i Sveriges Radios sändningar för minoriteter.

Vilka program riktar sig särskilt till minoritetsspråksgrupper, utan att sändningen sker
på något av dessa språk?
Sveriges radio sänder på engelska riktat till nyanlända invandrare och på svenska i Sisuradio
till personer med finländsk bakgrund varav många har svenska som modersmål. 132
Sändningarna på engelska omfattar sammanlagt 1 175 timmar inklusive parallellsändningar
och repriser.
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Sändningarna på svenska omfattar 18 161 inklusive parallellsändningar och repriser.
Vad skiljer utbudet avseende de fyra minoritetsspråken med särställning från utbudet
på andra minoritetsspråk?
Så som frågan är ställd går den egentligen inte att besvara eftersom varken prioriterade eller
övriga minoritetsspråk är enhetliga grupper. Snarare är det så att minoritetsspråken kan delas
in i tre grupper efter sändningstid, bredd på innehåll och antal sändningsplattformar.
Grupp 1. Omfattar finska, meänkieli och samiska. Dessa tre språk har mest
sändningstid: finska 30 466 timmar, meänkieli 2 316 timmar, samiska 20 142
timmar. De har bredast innehåll sett till utbudet i antal representerade
innehållskategorier: finska 8 kategorier, meänkieli 7 kategorier och samiska
6 kategorier. De sänds i fler plattformar än de övriga som inte sänds i DAB
(gäller ej samiska) eller kabeltevenät. De har också ett bredare utbud av lokala
och regionala sändningar än språken i övriga grupper. Finska och samiska har
egna webbkanaler med omfattande utbud.
Grupp 2. Omfattar romani chib, arabiska, kurdiska, persiska, somaliska och
engelska. Dessa språk har mindre sändningstid, som mest 1 175 timmar, och
sänds i färre plattformar än grupp 1. Finns ej DAB eller kabeltevenät. Särskilda
lokala eller regionala sändningar finns ej annat än som parallell- och
reprissändning i P6 i Stockholm. Utbudet är begränsat till tre innehållskategorier. (1 timme kultur gör dock att för Romani chib redovisas fyra
kategorier.)
Grupp 3. Omfattar jiddisch, tyska och ryska. Har kortast sändningstid. Ingen
sändningstid i FM utan är bara tillgängliga via webben. Innehållet är begränsat.
Utbudet på jiddisch består av tio sagor. Utbudet på tyska och ryska består av
cirka 15 minuter nyheter per dag, cirka 65 timmar per år.
Ska man ändå försöka besvara frågeställningen blir svaret att tre av de fyra språken med
särställning har mer sändningstid, bredare innehåll, mer omfattande lokala/regionala
sändningar, sänds i fler plattformar än övriga minoritetsspråk – inklusive ett av de med
särställning. Dessutom har två av dem egna kanaler på webb respektive DAB.
Ser utbudet olika ut i olika delar av landet (regionala sändningar)?
Utgår man från grupperna i förra frågeställningen kan man säga att för språken i grupp 1 finns
det skillnader. För grupp två består skillnaden enbart i att de som kan lyssna till P6 i
Stockholm har, till skillnad mot lyssnare i övriga landet, tillgång till en reprissändning. I
grupp 3 finns inga skillnader.
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För språken i grupp 1 finns skillnader i utbudet i olika delar av landet. Till en del kan de
förklaras av att meänkieli och samiska är språk med regional bas. I dessa basområden sänds
material som inte är tillgängligt, via FM, på andra håll i landet.
De regionala skillnaderna vad gäller finska är mer lika de regionala skillnader som finns för
sändningar på svenska riktade till svensktalande. Liksom på svenska finns det regionala
nyheter på finska i de regionala P4-kanalerna, och dessa nyheter kan inte höras i andra delar
av landet. För de finska lyssnarna tillkommer P7 i DAB. Bara de som har tillgång till den
kanalen – storstadsområdena och Luleå – kan ta del av Sisuradios sändningar.
Regionala skillnader i sändningar på finska:
I storstadsområden och i Luleå sänds 5 299 timmar på finska i DAB.
I Stockholm P6 sänds 789 timmar.
I P4 sänds sju olika regionala sändningar, unika för varje region, om
sammanlagt 1 705 timmar.
Innehållsmässigt är dessa sändningar likartade och innehåller samtliga de
programkategorier som erbjuds på finska.
Personer bosatta utanför dessa områden har inte tillgång till sändningarna.
Eftersom samtliga sändningar på finska görs tillgängliga i webb, mobil och
kabeltevenät utjämnar sändningarna i dessa plattformar de regionala
skillnaderna.
De nationella sändningarna på finska i P2 skiljer sig från de regionala genom en
starkare betoning på nyheter och en mindre betoning på musik.
Regionala skillnader i sändningar på meänkieli:
I P4 Norrbotten sänds regionala sändningar på meänkieli om 212 timmar
I P6 över Stockholm sänds ett veckomagasin med en sändningstid om cirka 74
timmar per år.
I DAB, Sisuradio, sänds 404 timmar på meänkieli.
Innehållsmässigt är dessa sändningar likartade och innehåller samtliga de
programkategorier som erbjuds på meänkieli.
Personer bosatta utanför dessa områden har inte tillgång till sändningarna.
Eftersom samtliga sändningar på meänkieli görs tillgängliga i webb, mobil och
kabel-tv-nät utjämnar sändningarna i dessa plattformar de regionala
skillnaderna.
De nationella sändningarna på meänkieli i P2 skiljer sig från de regionala främst
genom att nyheter och sport saknas i utbudet.
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Regionala skillnader i sändningar på samiska:
Över P4 i Jämtland sänds 26 timmar på sydsamiska.
Över P2 norra sändningsområdet och lokalt i P6 Stockholm sänds 684 timmar
på främst nord- och lulesamiska.
Sändningarna över P4 Jämtland sänds även i repris i P2 över det norra
sändningsområdet och i webbkanalen.
Skillnaderna mellan de regionala kanalerna är att i P4 Jämtland sänds inte på
nord- och lulesamiska och att sändningarna där innehåller inte kultur och sport.
Sändningarna är också i jämförelse klart begränsade i tid.
Personer bosatta utanför dessa områden har inte tillgång till sändningarna.
De nationella sändningarna i P2 är huvudsakligen på nordsamiska och omfattar
249 timmar.
Innehållsmässigt är skillnaderna små mellan de samiska sändningarna i riks P2
och regionalt i P2 i norra regionen och lokalt i P6 Stockholm.
Sändningar i riks P2, P2-norra sändningsområdet och P6 i Stockholm sänds
även i webb och mobil vilket utjämnar skillnaderna. Sändningarna i P4 Jämtland
är bara tillgängliga i det lokala sändningsområdet.
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Språken i Sveriges Television
Bilden av Sveriges Televisions språklandskap är betydligt mindre komplex än motsvarande
bild för Sveriges Radio. Det beror till en del på skillnader i hur företagen valt att redovisa sitt
utbud vilket i sin tur hänger samman med hur företagens utbud varierar mellan olika
plattformar. Skillnader i utbud kan, som vi har sett, för Sveriges Radios del vara stora – delar
av utbudet är inte ens tillgängligt via
klassisk radioutsändning. Någon sådan
Tabell 13. Alla språk i Sveriges Television
komplexitet är inte aktuell för utbudet i
Amhariska
Lettiska
Sveriges Television. Innehållet sänds
Arabiska
Mandarin
visserligen över flera plattformar men
Arabiska (Egypten)
Meänkieli
Arabiska (Mellanöstern)
Nederländska
det är identiskt oavsett hur man tar del
Arabiska (Nordafrika)
Norska
av det.
Bosniska
Pachto
Det som det televiserade språklandskapet saknar i sändningskomplexitet tar det igen i antal språk.
Sändningarna i Sveriges Television sker
på 45 olika språk (tabell 13).

Tabellen visar alla språk
som sänds i
Sveriges Television.

Danska
Engelska
Finska
Franska
Färöiska
Grekiska
Hebreiska
Hindi
Holländska
Indonesiska
Isländska
Italienska
Japanska
Kantonesiska
Kinesiska
Koreanska
Latin

Persiska (Iran)
Polska
Portugisiska
Romani
Rumänska
Ryska
Samiska
Slovakiska
Spanska
Swahili
Svenska
Teckenspråk
Tjeckiska
Turkiska
Tyska
Urdu
Totalt 45 språk

Sändningar på minoritetsspråk och svenskt teckenspråk
När det gäller minoritetsspråk så tar Sveriges Television, i enlighet med överenskommelsen
med Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio bara särskilt ansvar för de prioriterade
nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, samiska och romani chib, samt för svenskt
teckenspråk.
Sändningarna innehåller material för olika åldersgrupper och här finns både nyhetsprogram
och barnprogram.

Finska
Finska är det nationella minoritetsspråk som, sett till volym, har den starkaste ställningen i
utbudet. Det har längst sändningstid och utbudet är sett till antalet olika programkategorier
det mest varierade. Det sänds också i flest kanaler.
Regelbundet sänds, på vardagar, nyhetsprogrammet Uutiset i SVT2 klockan 17.45 -17.58. På
helgerna sänds barnprogrammet Karamelli. Lördagssändningen är inriktad på barn i åldern tre
till sex år medan söndagssändningen vänder sig till gruppen sex till nio år. Sändningstiden
varierar men ligger i normalfallet mellan 13.00 och 16.00.
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Övrigt utbud sänds under i huvudsak eftermiddagar och tidig kväll. Reprissändningar kan
dock sändas såväl som mycket tidig morgon som sen kväll och nattetid.
Sändningstiden, med repriser inräknade, utgör 243 timmar.

Innehåll på finska
Innehållet i Sveriges Televisions sändningar på finska uppvisar en bredd som spänner över
elva programkategorier (tabell 14). Två av kategorierna – gudstjänst och musik – innehåller
dock endast en sändning.
Volymmässigt domineras sändningarna av kategorierna fritidsfakta, riksnyheter och
underhållningsfakta.
Det finns inga regionala skillnader i utbudet.
Tabell 14. Sändningstid i timmar på finska fördelat efter innehåll och kanal

Inklusive repriser
Politik

Humaniora

Svt1
SVT2

19

14

Kultur
fakta

Fritid
fakta

Natur
miljö

Sociala
frågor

3

57

14

1

5

13

22

Musik

Underh Livsstil
Riksfakta
nyheter

Gudstjänst

83

14
1

SVTB

11

51

0

5

0

Alla

24

14

7
8

77

18

6
14

23

1

38

136
3

38

SVT24

Alla

31

51

0

281

Tabellen visar sändningstiden för respektive programkategori fördelat på olika plattformar.
En nolla anger sändningstid mindre än 31 minuter.

Övrigt material på finska
På webben publicerade nyhetsprogrammen Uutiset närmare 2600 nyhetstexter under år 2012.

Meänkieli
Jämfört med riksfinskan sänds meänkieli/Tornedalsfinska i betydligt mindre omfattning. Den
totala sändningstiden är 12 timmar inklusive repriser, i tre av kanalerna.
Meänkieli kan sägas förekomma intermittent i tablåerna. Exempelvis sändes inga program på
meänkieli under perioden 2012-04-08 till 2012-12-21. Utbudet kan beskrivas som ett antal
programserier som sänds under sammanhängande perioder. Sändningarna sker, med något
undantag, på för- och eftermiddagstid.

Innehåll på meänkieli
Sveriges Televisions utbud på meänkieli spänner över fyra programkategorier och är tämligen
jämt fördelat mellan tre av kategorierna (tabell 15).
Regionala skillnader finns inte.
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Tabell 15. Sändningstid i timmar på meänkieli fördelat efter innehåll och kanal.

Inklusive repriser
Politik

Humaniora

3

2

Underh. fakta

Drama

Alla

SVT1
SVT2

5

SVTB

5

5

SVT24

0

1

Alla

3

3

5

0

2

0

12

Tabellen visar sändningstiden för respektive programkategori fördelat på olika
plattformar. En nolla anger sändningstid mindre än 31 minuter.

Samiska
Sveriges Televisions utbud på samiska är mer omfattande än utbuden på meänkieli och
romani chib men mindre än utbudet på finska. Det omfattar, inklusive repriser 83
sändningstimmar och sänds över hela året. Samiska sänds i tre av kanalerna (tabell 16).
Varje vardag sänds nyhetsmagasinet Oddasat klockan 17.30. Sändningen är normalt 14
minuter. Sommartid, ungefär från midsommar till slutet av augusti, är sändningen 5 minuter.
I övrigt utgörs utbudet av programserier som sänds under en period. Genom repriseringar
sändes dock äventyrsserien Det stora uppdraget under hela året med undantag av juli. Under
juli är Oddasat enda samiska programmet i tablån. På dygnet återfinns de samiska
programmen under eftermiddagstid även om reprissändningar nattetid förekommer.
Tabell 16. Sändningstid i timmar på samiska fördelat efter innehåll och kanal

Inklusive repriser
Politik
SVT1

1

SVT2

6

Fritid fakta

SVTB

Natur miljö

Underh.
fakta

Riksnyheter

Drama

Alla
1

1
16

50

0

58
24

8

SVT24
Alla

7

16

1

8

50

0

83

Tabellen visar sändningstiden för respektive programkategori fördelat på olika plattformar. En nolla
anger sändningstid mindre än 31 minuter.

Innehåll på samiska
Sveriges Televisions utbud på samiska spänner över sex programkategorier och domineras av
Riksnyheter som volymmässigt utgör 60 procent av utbudet.
Regionala skillnader finns inte.
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Övrigt material på samiska
I samarbete med Sveriges Radio publiceras bland annat samiska nyhetstexter på webben.
Uppgift om antal texter saknas.

Romani chib
Den volymmässiga nivån på Sveriges Televisions utbud på romani chib är i nivå med utbudet
på meänkieli – 12 timmar inklusive repriser (tabell 17). Fördelningen över året är dock än mer
intermittent. Sändningar på romani chib skedde under 2012 bara under månaderna januari,
juni, november och december. Utbudet kan bäst beskrivas som programserier som sänds
under perioder. På dygnet
återfinns sändningarna på
Tabell 17. Sändningstid i timmar på romani chib fördelat efter
romani chib främst på tidig
innehåll och kanal. Inklusive repriser
förmiddag och tidig efterPolitik
Kultur fakta
TV-serie
Alla
middag. Undantaget är de
SVT1
tre förstasändningarna av
SVT2
9
6
3
programmet Hövdingens
SVTB
1
1
barnbarn som sändes tidig
SVT24
2
2
kväll med start 18.30.
Alla
8
3
1
12
Repriser kan också återfinnas sen kväll och
Tabellen visar sändningstiden för respektive programkategori
nattetid.
Romani chib sänds i tre av
kanalerna.

fördelat på olika plattformar. En nolla anger sändningstid mindre än
31 minuter.

Innehåll på romani chib
Innehållet i sändningarna på romani chib spände under 2012 över tre programkategorier.
Utbudet dominerades volymmässigt av politik.
Regionala skillnader finns inte.

Svenskt teckenspråk
Sveriges Televisions sändningar på svenskt teckenspråk sker i fyra kanaler och över hela året.
Varje vardag sänds nyhetsprogrammet Nyhetstecken med start 17.20.
När det gäller tablåläggning i övrigt är det svårt att se några andra mönster än att programmen
vanligen sänds under för- och eftermiddagar med ett fåtal undantag då förstasändning skett
under tidig kväll. Repriseringar av vuxenprogram kan ske under såväl sen kväll som tidig natt
och dagtid.

Innehåll på svenskt teckenspråk
Innehållet i Sveriges Televisions sändningar på teckenspråk spänner över tio
programkategorier. Den i särklass största, sett till volymen sändningstimmar, är riksnyheter
som står för närmare en tredjedel av utbudet (tabell 18).
Regionala skillnader finns inte.
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Övrigt material svenskt teckenspråk
Nyhetsprogrammet Nyhetstecken kompletterar sina sändningar med nyhetsmaterial om och
för döva på webben. Under 2012 producerades ca 1 200 webbexklusiva nyheter.
Webbsändningar används också för livesändningar från evenemang.
Tabell 18. Sändningstid i timmar på svenskt teckenspråk fördelat efter innehåll och kanal

Inklusive repriser
Politik

Humaniora

Kultur
fakta

Fritid
fakta

Drama

Blandat Underh.
nöje
fakta

SVT1
SVT2

Livsstil

Riksnyheter

Artistshow

7

7
17

11

2

SVTB

42
20

SVT24

3

Alla

20

11

2

20

7

7

14

14

10

10

Alla

5

77

5

56

2

5

14

42

5

145

Tabellen visar sändningstiden för respektive programkategori fördelat på olika plattformar.

Sveriges Televisions sändningar på invandrade minoritetsspråk
Det är problematiskt att beskriva Sveriges Televisions sändningar på andra språk än svenska,
de nationella minoritetsspråken och svenskt teckenspråk som sändningar på invandrade
minoritetsspråk. Sveriges Televisions arbete är särskilt inriktat på språkliga minoriteter och
omfattar bara de språk som berörts tidigare i avsnittet om Sveriges Television. De sändningar
som ändå görs på språk som talas av invandrade språkliga minoriteter görs av andra skäl än en
språklig minoritets intressen eller behov.
För de som tillhör en språklig minoritet är det sannolikt av mindre intresse. Oavsett skälet till
sändningen så medför den en möjlighet att upprätthålla kontakten med sitt modersmål. Det är
ett skäl till att ta med dem i redovisningen.
När det gäller redovisningen av sändningar på dessa invandrade minoritetsspråk så är
redovisningen mer kortfattad. Sveriges Television har inte kunnat leverera annan information
om dessa sändningar än sändningstid.
Sveriges Television poängterar dock att data för dessa språk bör tolkas med stor försiktighet.
Eftersom de är hämtade ur företagets planerings- och rättighetssystem som inte är avsett att
leverera utbudstatistik är de inte helt tillförlitliga.
Sveriges Televisions sändningar på invandrade minoritetsspråk omfattar 39 språk. Man bör
notera att Sveriges Television gör skillnad på olika varieteter av arabiska. Hör redovisas
därför arabiska med olika geografiskt ursprung räknas som tre separata språk. Man kan också
diskutera om latin kan ses som ett invandrarspråk.
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Av tabell 19 framgår att engelska dominerar utbudet med
mer än tio gånger så lång sändningstid som norska och
danska.
Ur tabellen kan man också utläsa att antalet
sändningstimmar är ojämnt fördelade. 31 av de 39 språken
har en sändningstid på mindre än hundra timmar.

Program på annat språk riktade till
minoritetsspråkgrupper
Under året sände fyra program riktade till minoritetsspråksgrupper utan att sändningen skedde på gruppens
språk. Programmen sändes på svenska.
•

Direktsändning från Sametingets plenum i Boden.

•

Den nationella romska jubileumskonferensen

•

Seminarium om regeringens minoritetspolitik för
romer i Sverige.

•

Sändning från det första sverigefinska ungdomsparlamentet.

Sveriges Television på andra plattformar
Sveriges Radios sändningar fanns under 2012 tillgängliga
on-demand på SR:s webbplats utom i de fåtal fall då
rättigheterna för detta saknades.

Tabellen visar språken i Sveriges
Televisions sändningar på
invandrade minoritetsspråk.
En nolla anger kortare sändningstid
än 31 minuter.

Tabell 19. Sändningstid i timmar
Invandrade minoritetsspråk
Inklusive repriser
Engelska

6 398

Norska

641

Danska

616

Franska

520

Tyska

173

Italienska

120

Spanska

119

Isländska

33

Japanska

32

Turkiska

31

Ryska

16

Nederländska

13

Koreanska

12

Arabiska Egypten

12

Rumänska

12

Holländska

12

Hindi

11

Kinesiska

7

Indonesiska

6

Swahili

5

Polska

5

Lettiska

4

Pachto

4

Mandarin

3

Arabiska Mellanöstern

3

Färöiska

3

Persiska (Iran)

3

Arabiska Nordafrika

3

Urdu

3

Tjeckiska

2

Portugisiska

2

Amhariska

2

Hebreiska

2

Kantonesiska

2

Latin

1

Slovakiska

0

Grekiska

0

Bosniska
Alla

0
8 832

Minoritetsspråk i public service

77

Frågeställningar för Sveriges Television
Här ska tillämpliga delar av rapportens syfte besvaras explicit för Sveriges Televisions
sändningar:
Vilka språk är representerade i programutbudet?
Hur stor är sändningsvolymen per språk?
Eftersom antalet sända språk är så pass stort besvaras båda frågorna samtidigt.
Sveriges Television sänder på 44 språk, svenska borträknat. Vilka språk det är och
sändningsvolym framgår av tabell 20. Repriser ingår i volymen för alla språk. Siffrorna för
de invandrade minoritetsspråken bör tolkas med stor försiktighet då dessa kommer ur ett
datasystem som inte är avsett att producera utbudstatistik.
Man kan notera att även om Sveriges Television inte tagit särskilt ansvar för dessa
minoritetsspråk i överenskommelsen mellan public service-företagen så förekommer ändå de i
överenskommelsen nämnda språken arabiska (i tre varieteter), persiska, tyska, ryska och
engelska i tablån.
Tabell 20. Sändningstid i timmar per minoritetsspråk
Inklusive repriser
Invandrade
minoritetsspråk

Sändningstid

Engelska
Norska
Danska
Franska
Tyska
Italienska
Spanska
Isländska
Japanska
Turkiska
Ryska
Nederländska
Koreanska
Arabiska Egypten
Rumänska
Holländska
Hindi
Kinesiska
Indonesiska
Swahili
Polska
Lettiska
Pachto
Mandarin

6 398
641
616
520
173
120
119
33
32
31
16
13
12
12
12
12
11
7
6
5
5
4
4
3

Invandrade
minoritetsspråk
Arabiska Mellanöstern
Färöiska
Persiska (Iran)
Arabiska Nordafrika
Urdu
Tjeckiska
Portugisiska
Amhariska
Hebreiska
Kantonesiska
Latin
Slovakiska
Grekiska
Bosniska
Summa invandrade

Sändningstid
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
0
0
0
8 833

Nationella minoritetsspråk
Finska
Meänkieli
Samiska
Romani chib
Teckenspråk
Summa nationella

281
12
83
12
143
531

Tabellen visar sändningstider på nationella minoritetsspråk, inklusive svenskt teckenspråk samt
sändningstider på invandrade minoritetsspråk.
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Hur tablåläggs programmen?
Frågan kan bara besvaras för de nationella minoritetsspråken i utbudet och för svenskt
teckenspråk. Det vill säga för de minoritetsspråk som Sveriges Television tagit ansvar för i
överenskommelsen mellan public-service-företagen.
Ett generellt svar är att de i allmänhet sänds för- och eftermiddagar eller tidig kväll.
Repriseringar kan ske sena kvällar, nattetid eller tidig morgon. Några av språken förekommer
närmast intermittent i tablån då flera månader kan vara utan sändningar på språket.
Det finska utbudet har två regelbundet återkommande inslag i tablån. Det första
är nyhetsprogrammet Uutiset som sänds vardagar klockan 17.45 till 17.50 och
barnprogrammet som Karamelli som sänds lördagar och söndagar på varierande
tider på eftermiddagarna. Övrigt utbud sänds under i huvudsak eftermiddagar
och tidig kväll. Reprissändningar kan dock sändas såväl som mycket tidig
morgon som sen kväll och nattetid.
Utbudet på meänkieli kan sägas vara intermittent förekommande i tablån. Inga
program på meänkieli sändes under perioden 2012-04-08 till 2012-12-21.
Sändningarna sker, med något undantag, på för- och eftermiddag.
Det samiska utbudets regelbundet förekommande inslag är nyhetsprogrammet
Oddasat som sänds vardagar med start 17.30. Normal sändningstid är 14
minuter, under sommaren fem minuter. Övrigt utbud sänds under eftermiddagar
med någon reprissändning nattetid.
Utbudet på romani chib är liksom utbudet på meänkieli intermittent
förekommande i tablån. Under 2012 sändes program på romani chib bara under
månaderna januari, juni, november och december. På dygnet återfinns
sändningarna på romani chib främst på tidig förmiddag och tidig eftermiddag.
Undantaget är de tre förstasändningarna av programmet Hövdingens barnbarn
som sändes tidig kväll – start 18.30. Repriser kan också återfinnas sen kväll och
nattetid.
Utbudet på svenskt teckenspråk har ett regelbundet återkommande inslag. De
vardagliga sändningarna av nyhetsprogrammet Nyhetstecken med start 17.20.
När det gäller tablåläggning i övrigt är det svårt att se några andra mönster än att
programmen sänds under för- och eftermiddagar, med ett fåtal undantag då
förstasändning skett under tidig kväll. Repriseringar av vuxenprogram kan ske
under såväl sen kväll som tidig natt och dagtid.

Minoritetsspråk i public service

79

Vilka typer av program sänds på respektive språk?
Redovisningen här bygger på programinnehållet. Uppgifter om programform finns bara
undantagsvis och enbart för de språk som redovisas i tabellen. Svaret på frågeställningen
redovisas i tabellform.
Tabell 21. Programinnehåll efter språk
Finska

Meänkieli

Samiska

Romani chib

Svenskt
teckenspråk

Politik

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Humaniora

Ja

Ja

Kultur fakta

Ja

Fritid fakta

Ja

Ja

Natur miljö

Ja

Ja

Sociala frågor

Ja

Underhållningsfakta

Ja

Livsstil

Ja

Riksnyheter

Ja

Gudstjänst

Ja

Drama

Ja
Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

TV-serie

Ja

Blandat nöje

Ja

Artistshow

Ja

Av tabellen framgår vilka programkategorier som sänds på respektive språk.

Vilka program riktar sig särskilt till minoritetsspråksgrupper, utan att sändningen sker
på något av dessa språk?
Under året sände fyra program riktade till minoritetsspråksgrupper utan att sändningen skedde
på gruppens språk.
•

Direktsändning från Sametingets plenum i Boden.

•

Den nationella romska jubileumskonferensen

•

Seminarium om regeringens minoritetspolitik för romer i Sverige.

•

Sändning från det första sverigefinska ungdomsparlamentet.

Vad skiljer utbudet avseende de fyra minoritetsspråken med särställning från utbudet
på andra minoritetsspråk?
Så som frågan är ställd går den av tre skäl egentligen inte att besvara. För det första är
skillnaden för stor mellan data redovisade för de nationella minoritetsspråken och data
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redovisade för övriga minoritetsspråk. För det andra har Sveriges Television, i
överenskommelsen mellan public service-företagen, inte åtagit sig särskilt ansvar för andra
minoritetsspråk än de fyra med särställning. För det tredje utgör de nationella
minoritetsspråken med särställning ingen homogen grupp. De kan, med hänsyn till utbuden på
respektive språk, snarast ses som två grupper:
Grupp 1 består av finska och samiska. De har längre sändningstid, bredare utbud
sett till antalet programkategorier, regelbundna nyhetssändningar och de sänds
över hela året och har fasta platser i tablån.
Grupp 2 består av meänkieli och romani chib med betydligt kortare sändningstid
som är intermittent förekommande i tablån. Periodvis sker inga sändningar på
dessa språk.
En jämförelse kan dock göras, och den gäller sändningstider som redovisats i tabell 20.
Finska: Fem invandrade minoritetsspråk har längre sändningstid än finska.
Dessa är engelska, norska, danska och franska.
Samiska: Förutom de ovan nämnda, har tyska, italienska och spanska längre
sändningstid än samiskan.
Meänkieli och romani chib: Utbudet på meänkieli och romani chib är i nivå med
utbudet på koreanska, egyptisk arabiska, rumänska och holländska. 13
invandrade minoritetsspråk har längre sändningstid.
En jämförelse kan också göras mellan utbudet på de fyra språken med särställning och
utbudet på svenskt teckenspråk. En sådan jämförelse visar att utbudet på svenskt teckenspråk
ligger, med hänsyn till sändningsvolym och bredd, nära nog mitt emellan finskan och
samiskan. Det skulle därför kunna placeras i grupp 1 tillsammans med dessa språk.
Det finns också en organisatorisk skillnad mellan sändningarna på de nationella
minoritetsspråken och sändningarna på invandrade minoritetsspråk. Sändningarna på de
nationella minoritetsspråken sker enligt särskilt uppdrag uttryckt i sändningstillståndet för
Sveriges Television. 133 Sannolikt påverkar det sändningarnas innehåll, och i sådana fall
sannolikt mot mer bredd. Det har dock inte gått att undersöka här.
Ser utbudet olika ut i olika delar av landet (regionala sändningar)?
Det finns inga regionala skillnader i utbudet.

133

Sändningstillståndet för Sveriges Television § 14
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Språken i Sveriges Utbildningsradio
När det gäller utbudet på andra språk än svenska i Sveriges Utbildningsradio finns det skäl att
använda ett annat sätt att klassa programinnehållet än de som användes för Sveriges Radio
och Sveriges Television. Ett skäl till det är att Sveriges Utbildningsradios utbud består av
program med definierade uppgifter: Oftast skall de fungera som verktyg i undervisningen.
Ännu ett skäl att fundera över redovisningssättet är att Sveriges Utbildningsradios egen
kategorisering oftast – men inte alltid – säger mer om programmets användning än om dess
innehåll. Till exempel klassas program som Angels and monsters, An unfinished romance och
Garbage Island som, av titlarna att döma har vitt skilda innehåll, in i kategorin ”Engelska”.
En egen klassning baserad enbart på titlar skulle sannolikt bli opålitlig.
Även om Utbildningsradions klassning av program gör det svårt att redovisa innehållet i
skilda programkategorier så erbjuder företagets klassning av utbudet en möjlighet. En
möjlighet som kan anses vara extra gynnsam för den här rapportens syfte.
Sveriges Utbildningsradio har i redovisningen inför denna rapport delat in utbudet i fyra
klasser som talar om hur programmen är tänkta att användas:
A. För undervisning i modersmål.
B. Undervisningen i moderna språk.
C. Program för och om minoriteter på annat språk än minoritetens egna.
D. Faktaprogram för undervisning och för en allmän publik (denna kategori
finns ej i radio).
Att använda den klassningen som grund för redovisningen har fördelen att den tydligt visar
vad Sveriges Utbildningsradio gjort specifikt för språkliga minoriteter. Det ger också
möjlighet att få med de språk som har en stor volym i utbudet utan att deras volym, så att säga
skymmer det som görs specifikt för särskilda grupper utan att det resulterat i stora
sändningsvolymer.
Redovisningen av det språkliga utbudet i Sveriges Utbildningsradio kommer därför att följa
följande mönster:
•

Utbudet i tv och radio redovisas separat.

•

Inledningsvis redovisas vilka språk som förekommer i sändningarna.

•

Det följs av en redovisning av det utbud som är särskilt gjort för språkliga minoriteter
på gruppens språk, inklusive de som talar svenskt teckenspråk.

•

Efter det redovisas utbudet som är avsett för minoritetsspråksgrupper men som sänds
på annat språk än gruppens eget.

•

Därefter redovisas övrigt utbud på annat språk än svenska.

•

Slutligen följer en redovisning av det samlade utbudet i tv och radio sett ur rapportens
syfte.
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Alla språk i Sveriges Utbildningsradio – tv
Sveriges Utbildningsradios tv-sända utbud omfattar 43 språk, inklusive svenska. Ser man till
utbudet på andra språk än svenska så är engelska det dominerande språket. Det beror främst
på att engelska är det språk som talas överlägset mest i de program som vänder sig inte bara
till skolan utan även är avsett för en bredare publik.
I överenskommelsen mellan public service-företagen anges att Sveriges Utbildningsradio gör
program på invandrade minoritetsspråk. Förutom arabiska anges i överenskommelsen inte
vilka dessa språk är.
Samtliga tv-sända språk redovisas i tabell 22.

Sändningar för minoritetsspråksgrupper i Sveriges Utbildningsradio – tv
I den här kategorin ingår de delar av utbudet som är klassat som särskilt riktat till
minoritetsspråksgrupper och som sänds på gruppens språk. Redovisningen här inleds med de
nationella minoritetsspråken och svenskt teckenspråk för att sedan följas av de invandrade
minoritetsspråken.
Alla dessa sändningar är på något sätt riktade mot skola och utbildning. De sänds därför under
skoltid. Men de förekommer mer eller mindre intermittent i tablån.

Finska
Sändningarna på finska omfattar 5 timmar. De är samtliga avsedda för
modersmålsundervisning i skolan. Förutom ett program avsett som lärarfortbildning är
utbudet jämt fördelat mellan förskola och grundskola. Intermittent förekommande i tablån,
2012 enbart januari, juli, augusti, september, oktober, november och december.

Meänkieli
Sändningarna på meänkieli omfattar 5 timmar. De är samtliga avsedda för
modersmålsundervisning i skolan. Utbudet fördelat på cirka en tredjedel för förskolan och två
tredjedelar för grundskolan. Intermittent förekommande i tablån. Under 2012 enbart februari,
september, oktober och december.

Samiska
Sändningarna på samiska omfattar 3 timmar. De är samtliga avsedda för
modersmålsundervisning i skolan. Utbudet är fördelat så att cirka en fjärdedel är avsett för
förskolan och resten för grundskolan. Intermittent förekommande i tablån. Under 2012 enbart
februari, juni, juli, oktober och november.

Romani chib
Sändningarna på romani chib omfattar 3 timmar. De är samtliga avsedda för
modersmålsundervisning i skolan. Utbudet är fördelat så att cirka hälften är avsett för
förskolan och resten i lika delar för grundskolan och gymnasieskolan. Intermittent
förekommande i tablån. Under 2012 enbart oktober och november.
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Svenskt teckenspråk
Sändningarna på svenskt teckenspråk omfattar 14 timmar. De är samtliga avsedda för
undervisning i teckenspråk. Utbudet är fördelat så att knappt 10 procent är avsett för förskolan
och resten för grundskolan. Sänds under skolåret. Inga sändningar i juli, augusti och
december.

Danska
Sändningarna på danska omfattar 1 timme. De är samtliga avsedda för undervisning i skolan –
fortbildning av lärare. En sändning i februari och en i oktober.

Kinesiska
Sändningarna på kinesiska omfattar 2 timmar. De är samtliga avsedda för
hemspråksundervisning i förskolan. Intermittent förekommande i tablån. Under 2012 enbart
oktober.

Kurdiska
Sändningarna på kurdiska omfattar 2 timmar. De är samtliga avsedda för
hemspråksundervisning i förskolan. Intermittent förekommande i tablån. Under 2012 enbart
januari och augusti.

Serbiska
Sändningarna på serbiska omfattar 2 timmar. De är samtliga avsedda för
hemspråksundervisning i förskolan. Intermittent förekommande i tablån. Under 2012 enbart
november och december.

Somaliska
Sändningarna på somaliska omfattar 2 timmar. De är samtliga avsedda för
hemspråksundervisning i förskolan. Intermittent förekommande i tablån. Under 2012 enbart
januari, februari, mars och december.

Tigrinska
Sändningarna på tigrinska omfattar 2 timmar. De är samtliga avsedda för
hemspråksundervisning i förskolan. Intermittent förekommande i tablån. Under 2012 enbart
december.
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Tabell 22. Språken i Sveriges Utbildningsradios tv-sändningar
Fördelade efter ändamålsområden
Språk

På
minoritetsspråk
för minoriteter

Arabiska

12

Bulgariska

0

Om och för
minoriteter
på annat språk

Skolspråk

4

1

Engelska

64

Estniska
Finska

Alla

16
0

Chichewa
Danska

Fakta

5

Franska

30

Georgiska

2

2

127

128

593

657

0

0

50

55

44

74

4

4

Grekiska

0

0

Hebreiska

29

29

13

16

Japanska

3

3

Jiddisch

3

3

9

15

1

1

Italienska

Kinesiska

2

2

3

Kinyawonda
Kurdiska

2

2

Ladakh

8

8

Lettiska

2

2

Litauiska

0

0

Luxemburgiska

0

0

Marathi

4

4

Meänkieli

5

5

Nederländska

70

70

Nepali

4

4

Norska

17

17

Polska

0

0

Romani chib

3

3

Rumänska

0

0

Ryska

17

17

Samiska

3

Serbiska

2

3
2

Slovakiska
Somaliska

4
2

9

Spanska

Svenskt teckenspråk
Swahili

11
8

Svenska

4

138

8
138

14

14
2

2
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Tabell 22. Sveriges Utbildningsradios tv-sändningar
Språk

Tigrinja

På
minoritetsspråk
för minoriteter

Om och för
minoriteter
på annat språk

Skolspråk

Fakta

2

Alla

2

Tjeckiska
Tyska

1

19

30

Ungerska

0

0

Urdu

3

3

1 043

1 353

Alla

11

1

48

138

123

Tabellen visar språken i Sveriges Utbildningsradios sändningar i tv.
En nolla anger kortare sändningstid än 31 minuter.

Sändningar för och om minoritetsspråkgrupper på annat språk
Sändningarna omfattar 138 timmar. 103 av timmarna återfinns i UR Samtid som sänds i
Kunskapskanalen och består huvudsakligen av inspelade debatter och föreläsningar och
liknande. Det övriga utbudet är huvudsakligen riktat till skolan bland annat för undervisning i
svenska som andraspråk. Sändningarna riktade till skolan sänds under skoltid medan
sändningar i UR Samtid företrädelsevis sänds under eftermiddagar i Kunskapskanalen.
Intermittent förekommande i tablån. Unders 2012 enbart januari, mars, april, maj, augusti,
september och oktober.
Sändningarna avsedda för skolan är inriktade på olika minoritetsspråksgrupper. Vilka anges
inte men man kan av titlarna dra slutsatsen att program som rör talare av åtminstone arabiska,
romani chib, samiska och finska förekommer.

Sändningar med övriga syften i Sveriges utbildningsradio
Redovisningen av de övriga språken och syftena med sändningarna i Sveriges
Utbildningsradios utbud gör sig, på grund av antalet språk och de ringa variationerna i
sändningarnas ändamål, bäst i tabellform.
I tabellen förekommer två kategorier: Kategorin ”Skolspråk” innehåller sändningar avsedda
att fungera i undervisningen. De sänds under skoltid. Den andra kategorin ”Fakta” är avsedda
både för skolundervisning och som faktaprogram för en bredare publik. De sänds antingen på
skoltid eller på prime time i Kunskapskanalen. Repriseringar kan dock hamna på andra tider.

Alla språk i Sveriges Utbildningsradio – Radio
Förutom svenska omfattar Sveriges Utbildningsradios sändningar i radio tio språk. Dessa är
engelska, finska, franska, meänkieli, romani chib, samiska, spanska, tyska och somaliska.
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Sändningar för minoritetsspråksgrupper i Sveriges Utbildningsradio –
radio
Sändningarna inom denna kategori är alla inriktade på skolundervisning. De sänds
regelmässigt lördagar klockan 13.00 -14.00 i P2. De är alla intermittent förekommande i
tablån.

Finska
Sändningarna på finska omfattar en timme. De består av en serie med sagor och är samtliga
avsedda för hemspråksundervisning i förskolan. Intermittent förekommande i tablån. Under
2012, enbart mars och april.

Meänkieli
Sändningarna på meänkieli omfattar en halv timme. De består av en serie med sagor och är
samtliga avsedda för hemspråksundervisning i förskolan. Intermittent förekommande i
tablån. Under 2012, enbart november och december.

Romani chib
Sändningarna på romani chib omfattar en timme. De består av en serie med sagor och är
samtliga avsedda för hemspråksundervisning i grund och förskola. Intermittent förekommande i tablån. Under 2012, enbart oktober och november.

Samiska
Sändningarna på samiska omfattar två timmar. De består av en serie med sagor och är
samtliga avsedda för hemspråksundervisning i grund och gymnasieskola. Intermittent
förekommande i tablån. Under 2012, enbart januari, februari, mars och december.

Somaliska
Sändningarna på somaliska omfattar en timme. De består av en serie med sagor och är
samtliga avsedda för hemspråksundervisning i förskolan. Intermittent förekommande i
tablån. Under 2012, enbart maj och juni.

Sändningar för och om minoritetsspråkgrupper på annat språk
Sändningar om eller för minoritetsgrupper på annat språk än deras eget uppgick 2012 till 20
timmar. Närmare hälften är avsett för fortbildning av lärare, merparten av det övriga är riktat
till skolan. Av titlarna att döma rör programmen talare av åtminstone samiska, spanska och
kinesiska. Sändningstiderna varierar med målgrupp. Lärarfortbildningen sänds vardagskvällar
medan program för skolbarn sänds dagtid. Sändningarna är spridda över skolåret.
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Tabell 23. Sveriges Utbildningsradios radiosändningar
Språk

På minoritetsspråk
för minoriteter

Om och för
minoriteter
på annat språk

Skolspråk

Alla

24

24

Engelska
Finska

1

1

Franska

8

Meänkieli

1

Svenska

8
1

20

20

Romani chib

1

1

Samiska

2

2

Somaliska

1

1

Spanska

7

Tyska
Alla

4

20

7

8

8

48

72

Tabellen visar språken i Sveriges Utbildningsradios sändningar i radio.
En nolla anger kortare sändningstid än 31 minuter.

Skolspråken i Sveriges Utbildningsradio
Sändningarna på skolspråk i Sveriges Utbildningsradios sändningar i radio omfattar fyra
språk. De sänds regelmässigt i P2 lördagar klockan 13.00–14.00.
Språken är:
Engelska
Franska
Spanska
Tyska

24 timmar
8 timmar
7 timmar
8 timmar

Sveriges Utbildningsradio på webben
UR:s hela årsutbud finns som nedladdningsbara filer och som strömningsbara filer bakom
lösenordsskydd i slutna nätverk åtkomliga för utbildningsväsendet. Dessutom finns utbudet
som strömningsbara filer utan lösenordsskydd på UR Play och på ur.se.
Alla UR:s program distribueras till landets utbildningsanordnare via mediecentraler och kan
nås av slutanvändare i slutna nätverk genom upphovsrättsliga avtal med Copyswede och
utbildningsanordnarna. Samtliga UR:s sända program distribueras på det sättet och
programmen finns tillgängliga för användning i ca fem år eller mer. Det betyder att förutom
2012 år utbud finns även äldre program tillgängliga för användning. Vid senaste årsskiftet
fanns 14 885 program tillgängliga i de slutna nätverken.
På UR Play finns samtliga sända program i upp till sex månader från sändningstidpunkten.
Vid det senaste årsskiftet fanns på UR Play 3 815 program. På ur.se finns 2012 års hela utbud
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tillsammans med stora delar av utbudet från 2007-2011 tillgängliga utan lösenordsskydd. Här
fanns vid årsskiftet 8803 program.
2012 års utbud av program på andra språk än svenska återfinns alltså i sin helhet på webben
tillsammans med äldre program.
På UR.se finns förutom de sända programmen på andra språk än svenska en sida under ämnet
Modersmål och minoritetsspråk. Här återfinns de program vars syfte är att fungera i
modersmålsundervisning och gjorda för språkliga minoriteter.
På sidan finns också flera olika webbplatser med kopplingar till programutbudet.
Webbplatserna kan innehålla flera olika slags produkter som t ex kurser, webbspel eller andra
lärobjekt tänkta att användas som stödjande material till det producerade programutbudet.
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Frågeställningar för Sveriges Utbildningsradio
Här kommer de frågeställningar som är relevanta för Sveriges Utbildningsradio att besvaras.
Vilka språk är representerade i programutbudet?
Hur stor är sändningsvolymen per språk?
På grund av antalet språk besvaras båda frågorna samtidigt. I radio sänder Sveriges
Utbildningsradio på 9 språk svenska oräknat. I tv sänder Sveriges Utbildningsradio på 42
språk svenska oräknat. Språk och sändningsvolym per språk framgår av tabell 24.
Tabell 24. Språk i Sveriges Utbildningsradio, sändningsvolym i timmar
Radio och tv-sändningar
TV-sända språk

Sändningstid

TV-sända språk

Sändningstid

Arabiska

16

Rumänska

0

Bulgariska

0

Ryska

17

Chichewa

2

Samiska

3

Danska

128

Serbiska

2

Engelska

657

Slovakiska

4

Estniska

0

Somaliska

11

Finska

55

Spanska

8

Franska

74

Svenska

138

Georgiska

4

Svenskt teckenspråk

14

Grekiska

0

Swahili

2

Hebreiska

29

Tigrinja

2

Italienska

16

Tjeckiska

1

Japanska

3

Tyska

30

Jiddisch

3

Ungerska

0

Kinesiska

15

Urdu

3

Kinyawonda

1

Summa TV-sända

Kurdiska

2

Radiosända språk

Ladakh

8

Engelska

24

Lettiska

2

Finska

1

Litauiska

0

Franska

8

Luxemburgiska

0

Meänkieli

1

Marathi

4

Svenska

20

Meänkieli

5

Romani chib

1

Nederländska

70

Samiska

2

Nepali

4

Somaliska

1

Norska

17

Spanska

7

Polska

0

Tyska

8

Romani chib

3

Summa radiosända

72

Tabellen visar språken i Sveriges Utbildningsradios sändningar i radio och tv.
En nolla anger kortare sändningstid än 31 minuter.

1 354
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Vilka typer av program sänds på respektive språk?
Redovisningen av utbudet i Sveriges utbildningsradio bygger på företagets klassning av de
olika programmens ändamål. De är:
A. För undervisning i modersmål.
B. Undervisningen i moderna språk.
C. Program för och om minoriteter på annat språk än minoritetens egna.
D. Faktaprogram för undervisning och för en allmän publik (Denna kategori
finns ej i radio).
Hur tablåläggs programmen?
Radio: UR:s program på andra språk än svenska tablåläggs regelmässigt i P2, på lördagar
13.00 -14.00. Där placeras både program för minoriteter och program på de moderna språken
avsedda för att användas i utbildningssammanhang. (Kategori A)
Tv-programmen på minoritetsspråk har under 2012 tablålagts i SVT2 på eftermiddagarna,
vardagar 13.00 -15.30. Torsdagarna har varit reserverade för barnprogram, det vill säga för
målgrupperna från förskola upp till och med årskurs 6. (Kategori A)
De moderna skolspråken hade förstasändning på söndagar i SVT2, klockan 17.00-18.00 och
repriserades i UR:s eftermiddagsblock i SVT2, vardagar 13.00-15.30. Vissa språkprogram för
de yngre barnen har sänts i Barnkanalen. (Kategori B)
Program för och om språkliga minoriteter sänds i både tv och radio. Sändningstiderna varierar
med målgrupp. Lärarfortbildningen sänds vardagskvällar medan program för skolbarn sänds
dagtid. (Kategori C)
Hur är fördelningen radio- respektive tv-sändningar?
Det är skillnad mellan tv och radio i total sändningsvolym på andra språk än svenska.
Sändningarna i tv har en volym som uppgår till 1 353 timmar medan radiosändningarna
uppgår till 72 timmar.
Ser man enbart till de nationella minoritetsspråken, inklusive svenskt teckenspråk, uppgår
sändningarna i tv till 134 timmar mot 5 i radio.
Vilka program riktar sig särskilt till minoritetsspråksgrupper, utan att sändningen sker
på något av dessa språk?
Tv: Det mesta av utbudet (103 av 138 timmar) återfinns i UR Samtid som sänds i
Kunskapskanalen och består huvudsakligen av inspelade debatter och föreläsningar och
liknande. Det övriga utbudet är huvudsakligen riktat till skolan bland annat för undervisning i
svenska som andraspråk.
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Sändningarna avsedda för skolan är inriktade på olika minoritetsspråkgrupper. Vilka anges
inte men man kan av titlarna dra slutsatsen att program rör talare av åtminstone arabiska,
romani chib, samiska och finska förekommer.
Radio: Närmare hälften av utbudet är avsett för fortbildning av lärare, merparten av det
övriga är riktat till skolan. Av titlarna att döma rör programmen talare av åtminstone samiska,
spanska och kinesiska. Sändningstiderna varierar med målgrupp.
Vad skiljer utbudet avseende de fyra minoritetsspråken med särställning från utbudet
på andra minoritetsspråk?
Så som frågan är ställd går den inte att besvara rakt av.
De fyra minoritetsspråken med särställning skiljer sig dock från flertalet språk i utbudet i det
att de har sändningar, i både radio och tv, som är avsedda för undervisning i modersmål.
Den egenskapen delar de dock med några invandrade minoritetsspråk: somaliska - i radio och
tv samt med arabiska, danska (lärarfortbildning), kinesiska, kurdiska, serbiska och Tigrinja i
tv.
En jämförelse kan också göras med tevesändningarna på svenskt teckenspråk för
hemspråksundervisning och sändningarna på språken med särställning för samma ändamål.
En sådan visar att svenskt teckenspråk har mer sändningstid än vad de tre språken med
särställning (finska, samiska och romani chib), som Sveriges Utbildningsradio har sådana
sändningar för, har sammanlagt.
Vid en jämförelse mellan de fyra minoritetsspråken med särställning och andra
minoritetsspråk, utgör utbudet på de fyra minoritetsspråken en liten andel: 1 procent av tvutbudet och 10 procent av radioutbudet.
Ser utbudet olika ut i olika delar av landet (regionala sändningar)?
Det finns inga regionala skillnader i utbudet.
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Redovisning av samlat resultat
Resultatet redovisas med en genomgång frågeställning för frågeställning.
Vilka språk är representerade i programutbudet?
Hur stor är sändningsvolymen per språk?
Antalet språk i sändningarna gör att det är rationellt att besvara båda frågorna samtidigt och
att svaret gör sig bäst i tabellform.
En viss försiktighet för uppgifterna om sändningsvolym rekommenderas. Sveriges Radio
parallellsänder stora delar av utbudet på minoritetsspråk, vilket de övriga inte gjorde 2012,
och de har dessutom stora volymer webbunikt material. Jämförelser av volym mellan
sändningsföretag är därför inte att rekommendera.
Tabell 25. Språken i public serviceföretagen, sändningstid i timmar
Sveriges Television

Sveriges Radio

Arabiska

18

1 175

Amhariska

2

Bosniska

0

Bulgariska

Engelska

TV

2
616
6 398

128
392

Estniska

657

24

0

Finska

281

Franska

520

Färöiska

3

30 466

Georgiska

55

1

74

8

4

Grekiska

0

0

Hebreiska

2

29

Hindi

11

Holländska

12

Indonesiska

6

Isländska

33

Italienska

120

Japanska

32

Jiddisch

16
3
tio sagor

Kantonesiska

2

Kinesiska

7

3
15

Kinyawonda
Koreanska

Radio

16

0

Chichewa
Danska

Sveriges Utbildningsradio

1
12

Kurdiska

1 175

Ladakh

2
8

Latin

1

Lettiska

4

2

Litauiska

0

Luxemburgiska

0
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Tabell 25. Språken i public serviceföretagen, sändningstid i timmar
Sveriges Television
Mandarin

Sveriges Radio

Sveriges Utbildningsradio
TV

Marathi

4

Meänkieli

12

Nederländska

13

70

Norska

641

17

Pachto

4

Persiska

3

Polska

5

Romani chib

12

Rumänska

12

Portugisiska

2

Ryska

16

65

17

Samiska

83

20 142

3

2 316

Nepali

707
0
1 174

Swahili

2

4
11
8

1

18 161

138

20

119
143

14

5

2
2

Tjeckiska

2

Turkiska

31

Tyska

173

1
65

Ungerska
Summa

1

468

Tigrinja

Urdu

3
0

0

Svenska
Svenskt teckenspråk

8

2

Somaliska
Spanska

5
4

Serbiska
Slovakiska

Radio

3

30

7

0
3
9364

3
76 306 + 10 sagor

1 354

72

Tabellen visar vilka språk som respektive programföretag sänder på. Noll anger sändningstid kortare
än 31 minuter. Sändningarna på svenska avser program för och om minoriteter. I Sveriges Radios
underlag ingår parallellsändningar över flera plattformar – originalsändningarna är 26 573 timmar.

Hur tablåläggs programmen?
Kvaliteten på svaret beror delvis på vilka språk man talar om. För de prioriterade nationella
minoritetsspråken finns svar på frågan.
Svar finns också för några av de invandrade minoritetsspråken. När det gäller den stora
mängden invandrade minoritetsspråk i Sveriges Television finns inga uppgifter. Programmen
är inköpta för sitt innehåll och tablåläggs efter det. För språksändningarna i Sveriges
Utbildningsradio är uppgifterna om tablåläggning delvis av generell natur.
Tablåläggning i Sveriges Radio:
Sveriges Radio har redovisat tablåer för FM P2, FM P4 och FM P6.
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Av dessa framgår att minoritetsspråken sänds dagtid, beroende på språk, tidig förmiddag till
eftermiddag och till sen kväll.
Finska finns i FM utbudet varje dag, samiska varje dag utom lördag. Övriga språk sänds
vardagar, somaliska dock torsdag till fredag och persiska måndag till onsdag.
Finska finns tillgängligt vid flera tidpunkter under dygnet i såväl nationella som regionala
och lokala sändningar. Meänkieli finns tillgängligt vid två sändningstillfällen i P4 Norrbotten
samt en gång lokalt i Stockholm i P6. Samiska finns tillgängligt två gånger per dag i riks P2
samt i P6 i Stockholm.
För övriga språk gäller ett tillfälle per sändningsdag i riks P2 och två tillfällen i P6
Stockholm.
Tablåläggning i Sveriges Television:
Frågan kan bara besvaras för de nationella minoritetsspråken i utbudet och för svenskt
teckenspråk.
Ett generellt svar är att de i allmänhet sänds för- och eftermiddagar eller tidig kväll.
Repriseringar kan ske sena kvällar, nattetid eller tidig morgon. Några av språken förekommer
närmast intermittent i tablån då flera månader kan vara utan sändningar på språket.
Det finska utbudet har två regelbundet återkommande inslag i tablån. Det första är
nyhetsprogrammet Uutiset som sänds vardagar klockan 17.45 till 17.50 och barnprogrammet
som Karamelli som sänds lördagar och söndagar på varierande tider på eftermiddagarna.
Övrigt utbud sänds under i huvudsak eftermiddagar och tidig kväll. Reprissändningar kan
dock sändas såväl som mycket tidig morgon som sen kväll och nattetid.
Utbudet på meänkieli kan sägas vara intermittent förekommande i tablån. Inga program på
meänkieli sändes under perioden 2012-04-08 till 2012-12-21. Sändningarna sker, med något
undantag, på för- och eftermiddag.
Det samiska utbudets regelbundet förekommande inslag är nyhetsprogrammet Oddasat som
sänds vardagar med start 17.30. Normal sändningstid är 14 minuter, under sommaren fem
minuter. Övrigt utbud sänds under eftermiddagar med någon reprissändning nattetid.
Utbudet på romani chib är liksom utbudet på meänkieli intermittent förekommande i tablån.
Under 2012 sändes program på romani chib bara under månaderna januari, juni, november
och december. På dygnet återfinns sändningarna på romani chib främst på tidig förmiddag och
tidig eftermiddag. Undantaget är de tre förstasändningarna av programmet Hövdingens
barnbarn som sändes tidig kväll – start 18.30. Repriser kan också återfinnas sen kväll och
nattetid.
Utbudet på svenskt teckenspråk har ett regelbundet återkommande inslag. De vardagliga
sändningarna av nyhetsprogrammet Nyhetstecken med start kl. 17.20. När det gäller
tablåläggning i övrigt är det svårt att se några andra mönster än att programmen sänds under
för- och eftermiddagar med ett fåtal undantag då förstasändning skett under tidig kväll.
Repriseringar av vuxenprogram kan ske under såväl sen kväll som tidig natt och dagtid.
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Tablåläggning i Sveriges Utbildningsradio:
Radio: UR:s program på andra språk än svenska tablåläggs regelmässigt i P2, på lördagar
13.00–14.00. Där placeras både program för minoriteter och program på de moderna språken
avsedda för att användas i utbildningssammanhang. Detta är program avsedda för
modersmålsundervisning.
De olika språken förekommer intermittent i tablån:
Finska sändes i mars och april.
Meänkieli sändes i november och december.
Samiska sändes i januari, februari, mars och december.
Romani chib sändes i oktober och november.
Somaliska sändes i maj och juni.
Tv-programmen på minoritetsspråk för modersmålsundervisning har under 2012 tablålagts
i SVT2 på eftermiddagarna, vardagar 13.00–15.30. Torsdagarna har varit reserverade för
barnprogram, det vill säga för målgrupperna förskola och upp till och med årskurs sex.
De olika språken förekommer intermittent i tablån:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finska sändes i mars, april, maj och juni.
Meänkili sändes i februari, september, oktober och december.
Samiska sändes i februari, juni, juli, oktober och november.
Romani chib sändes i oktober och november.
Svenskt teckenspråk sändes i januari, februari, mars, april, maj, juni, september,
oktober och november.
Serbiska sändes i november och december.
Somaliska sändes i april och november.
Kurdiska sändes januari och augusti.
Kinesiska sändes i oktober.
Tigrinja sändes i december.

De moderna skolspråken hade förstasändning på söndagar i SVT2, klockan 17.00–18.00 och
repriserats i Sveriges Utbildningsradios eftermiddagsblock i SVT2, vardagar, 13.00–15.30.
Vissa språkprogram för de yngre barnen har sänts i Barnkanalen.
Program för och om språkliga minoriteter sänds i både tv och radio. Sändningstiderna varierar
med målgrupp. Lärarfortbildningen sänds vardagskvällar, medan program för skolbarn sänds
dagtid.
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Vilka typer av program sänds på respektive språk?
Eftersom företagen klassar programmen på olika sätt får frågan besvaras separat för varje
företag.
När det gäller Sveriges Utbildningsradio kan svaret sammanfattas till att program på språken
finska, meänkieli, samiska, somaliska, arabiska, kinesiska, kurdiska, serbiska, tigrinja är
program för hemspråksundervisning. Övriga språk är stöd i undervisning i språket eller som
faktaprogram avsedda antingen för en allmän publik eller skolans behov, ibland både och.
För Sveriges Television och för Sveriges Radio görs redovisningen bäst i tabellform.
Tabell 26. Programinnehåll efter språk i Sveriges Television och Sveriges Radio
Finska

Meänkieli

Samiska

Romani chib

Politik

Ja

Ja

Ja

Ja

Humaniora

Ja

Ja

Kultur fakta

Ja

Fritid fakta

Ja

Ja

Natur miljö

Ja

Ja

Sociala frågor

Ja

Underhållning fakta

Ja

Livsstil

Ja

Riksnyheter

Ja

Gudstjänst

Ja

Sveriges Television

Ja

Ja

Ja

Ja

Drama

Ja

Sveriges Radio Finska Meänkieli

Samiska

Romani
Chib

Nyheter

Ja

Ja

Ja

Samhälle

Ja

Ja

Ja

Ja

Kultur

Ja

Ja

Ja

Ja

Sport

Ja

Ja

Ja

Ja

Underhållning

Ja

Ja

Ja

Musik

Ja

Ja

Ja

Service

Ja

Ja

Livsstil

Ja

Jiddisch

Ja
Arabiska

Kurdiska

Persiska

Somal
iska

Engelska

Ryska

Tyska

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Tabellen visar programinnehåll efter språk i Sveriges Televisions och Sveriges Radios sändningar på
minoritetsspråk. Företagens egna kategoriseringar används.
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Hur är fördelningen radio- respektive tv-sändningar?
Frågan är svår att besvara eftersom företagen har olika sändningsstrukturer och sänder på
olika många plattformar. Exempelvis är det bara Sveriges Radio som har parallellsändningar
över flera plattformar. En jämförelse mellan olika företag blir därför inte rättvisande.
Här redovisas volymen för sändningar på samtliga minoritetsspråk:
SVT

9 364 timmar i tv

SR

76 306 timmar + tio sagor i radio

UR

72 timmar i radio och 1 354 timmar i tv

Vilka program riktar sig särskilt till minoritetsspråksgrupper, utan att sändningen sker
på något av dessa språk?
Sveriges Radio har sändningar på engelska avsedda för nyanlända.
Sveriges Television har angivit fyra sådana program:
•

Direktsändning från Sametingets plenum i Boden.

•

Den nationella romska jubileumskonferensen

•

Seminarium om regeringens minoritetspolitik för romer i Sverige.

•

Sändning från det första sverigefinska ungdomsparlamentet.

Sveriges Utbildningsradio har angett följande:
TV: Det mesta av utbudet för minoriteter på annat än deras språk återfinns i UR Samtid som
sänds i Kunskapskanalen och består huvudsakligen av inspelade debatter och föreläsningar
och liknande (103 av 138 timmar). Det övriga utbudet är huvudsakligen riktat till skolan,
bland annat för undervisning i svenska som andraspråk.
Sändningarna på svenska avsedda för minoritetsspråkgrupper, i skolan är inriktade på olika
minoritetsspråkgrupper. Vilka anges inte av UR, men man kan av titlarna dra slutsatsen att
programmen rör talare av, åtminstone, arabiska, romani chib, samiska och finska.
Radio: Närmare hälften av utbudet är avsett för fortbildning av lärare, merparten av det
övriga är riktat till skolan. Av titlarna att döma rör programmen talare av, åtminstone,
samiska, spanska och kinesiska. Sändningstiderna varierar med målgrupp.
Vad skiljer utbudet avseende de fyra minoritetsspråken med särställning från utbudet
på andra minoritetsspråk?
Svaret här varierar både med språk och med företag:
Sveriges Radio: När det gäller Sveriges Radio kan man dela in språken i tre grupper:
Grupp 1. Omfattar finska, meänkieli och samiska. Dessa tre språk har mest
sändningstid: finska 30 466 timmar, meänkieli 2 316 timmar, samiska 20 142
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timmar. De har bredast innehåll sett till utbudet i antal representerade
innehållskategorier: finska 8 kategorier, meänkieli 7 kategorier och samiska
6 kategorier. De sänds på fler plattformar än de övriga som inte sänds i DAB (ej
heller samiska) eller kabeltevenät. De har också ett bredare utbud av lokala och
regionala sändningar än språken i övriga grupper. Finska och samiska har egna
webbkanaler med omfattande utbud.
Grupp 2. Omfattar romani chib, arabiska, kurdiska, persiska, somaliska och
engelska. Dessa språk har mindre sändningstid, som mest 1 175 timmar, och
sänds i färre plattformar än grupp 1. Finns ej DAB eller kabeltevenät. Särskilda
lokala eller regionala sändningar finns ej annat än som parallell- och
reprissändning i P6 i Stockholm. Utbudet är begränsat till tre
innehållskategorier. (1 timme kultur gör dock att för Romani chib redovisas fyra
kategorier.)
Grupp 3. Omfattar jiddisch, tyska och ryska. Har kortast sändningstid. Ingen
sändningstid i FM utan är bara tillgängliga via webben. Innehållet är begränsat.
Utbudet på jiddisch består av tio sagor. Utbudet på tyska och ryska består av
cirka 15 minuter nyheter per dag, cirka 65 timmar per år.
Sveriges Television: Dataunderlaget för andra språk än de prioriterade nationella och svenskt
teckenspråk är inte lika detaljerat. En jämförelse här är alltså svår att göra. Vissa slutsatser kan
ändå dras:
De nationella minoritetsspråken med särställning är ingen homogen grupp. De kan, med
hänsyn till utbuden på respektive språk snarast ses som två grupper:
Grupp 1 består av finska och samiska. De har längre sändningstid, bredare utbud
sett till antalet programkategorier och de sänds över hela året och har fasta
platser i tablån.
Grupp 2 består av meänkieli och romani chib med betydligt kortare sändningstid
som är intermittent förekommande i tablån. Periodvis sker inga sändningar på
dessa språk.
En jämförelse kan dock göras och den gäller sändningstider. (Se tabell 20.)
Finska: Fem invandrade minoritetsspråk har längre sändningstid än finska.
Dessa är engelska, norska, danska och franska.
Samiska: Förutom de ovan nämnda, har tyska, italienska och spanska längre
sändningstid än samiskan.
Meänkieli och romani chib: Utbudet på meänkieli och romani chib är i nivå med
utbudet på koreanska, egyptisk arabiska, rumänska och holländska. 13
invandrade minoritetsspråk har längre sändningstid.
Sveriges Utbildningsradio: De fyra minoritetsspråken med särställning skiljer sig från flertalet
språk i utbudet i det att de har sändningar, i både radio och tv, som är avsedda för
undervisning i modersmål.
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Den egenskapen delar de dock med några invandrade minoritetsspråk: somaliska - i radio och
tv samt med arabiska, danska (lärarfortbildning), kinesiska, kurdiska, serbiska och Tigrinja i
tv.
Vid en jämförelse mellan de fyra minoritetsspråken med särställning och andra
minoritetsspråk med hela utbudet utgör utbudet på de fyra minoritetsspråken en liten andel: en
procent av tv-utbudet och tio procent av radioutbudet.
Sammantaget för samtliga public serviceföretag kan man urskilja en särskilt prioriterad
grupp språk bestående av finska och samiska, som jämfört med de övriga har mer
sändningstid, bredare utbud och sänds över fler plattformar.
Ser utbudet olika ut i olika delar av landet (regionala sändningar)?
För Sveriges Television och för Sveriges Utbildningsradio finns inga regionala skillnader i
utbudet.
De regionala skillnaderna i Sveriges Radio gäller främst finska, meänkieli och samiska. För
övriga språk, utom tyska och ryska där inga skillnader finns, består skillnaden i en regional
reprisering över P6 i Stockholm.
Regionala skillnader i sändningar på finska:
I storstadsområden och i Luleå sänds 5 299 timmar på finska i DAB.
I Stockholm P6 sänds 789 timmar.
I P4 sänds sju olika regionala sändningar, unika för varje region, om 1 705
timmar.
Lyssnare utanför dessa områden nås ej av sändningen.
Innehållsmässigt är dessa sändningar likartade och innehåller samtliga de
programkategorier som erbjuds på finska.
Eftersom samtliga sändningar på finska görs tillgängliga i webb, mobil och
kabeltevenät utjämnar sändningarna i dessa plattformar de regionala
skillnaderna.
De nationella sändningarna på finska i P2 skiljer sig från de regionala genom en
starkare betoning på nyheter och en mindre betoning på musik.
Regionala skillnader i sändningar på meänkieli:
I P4 Norrbotten sänds regionala sändningar på meänkieli om 212 timmar.
I P6 över Stockholm sänds ett veckomagasin (samsänds med DAB).
Sändningstiden är cirka 74 timmar.
I DAB, Sisuradio, sänds 404 timmar på meänkieli.
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Innehållsmässigt är dessa sändningar likartade och innehåller samtliga de
programkategorier som erbjuds på meänkieli.
Lyssnare utanför dessa områden nås ej av sändningen.
Eftersom samtliga sändningar på finska görs tillgängliga i webb, mobil och
kabeltevenät utjämnar sändningarna i dessa plattformar de regionala
skillnaderna.
De nationella sändningarna på meänkieli i P2 skiljer sig från de regionala främst
genom att nyheter och sport saknas i utbudet.
Regionala skillnader i sändningar på samiska:
Över P4 i Jämtland sänds 26 timmar på sydsamiska.
Över P2 norra sändningsområdet och lokalt i P6 Stockholm sänds 684 timmar
på främst nord- och lulesamiska.
Sändningarna över P4 Jämtland sänds även som repris i P2 över norra
sändningsområdet och i webben.
Skillnaderna mellan de regionala kanalerna är att i P4 Jämtland sänds inte på
nordsamiska eller lulesamiska och att sändningarna inte innehåller kultur och
sport. Sändningarna är också i jämförelse klart begränsade i tid.
Lyssnare utanför dessa områden nås ej av sändningen.
De nationella sändningarna i P2 är huvudsakligen på nordsamiska och omfattar
249 timmar.
Innehållsmässigt är skillnaderna små mellan de samiska sändningarna i riks P2
och regionalt i P2 i norra regionen och lokalt i P6 Stockholm.
Sändningar i riks P2, P2-norra sändningsområdet och P6 i Stockholm sänds
även i webb och mobil vilket utjämnar skillnaderna. Sändningarna i P4 Jämtland
är bara tillgängliga i det lokala sändningsområdet och i P2 i det norra
sändningsområdet.
Hur fördelar sig minoritetsspråksgrupperna över landet?
Med undantag av de två språkliga minoriteterna med regional förankring, samer i Norrlands
fjällbygder och meänkielitalare i Tornedalen, är det svårt att urskilja tydliga mönster i
minoritetsspråkens geografiska distribution. Talare av minoritetsspråk finns på det stora hela
där talare av svenska finns.
Det går dock att urskilja mönster i fördelningen. I vissa områden uppvisar koncentrationer av
talare av vissa minoritetsspråk. Eftersom en redovisning av dessa mönster skulle bli en
upprepning av stora delar av kapitlet om språken i Sverige ska här bara redovisas ett par
exempel – de nationella minoritetsspråken, svenskt teckenspråk och de fem största invandrade
minoritetsspråken.
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•

Finska – Talare av finska uppvisar en koncentration till Mälardalen och Bergslagen.

•

Meänkieli – Tyngdpunkten för talare av Meänkieli ligger i Tornedalen.

•

Samiska – Stor andel av de samisktalande bor i områden med renskötsel. Ungefär
hälften bor i Norrbotten, främst i Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arvidsjaur och
Arjeplog.

•

Romani chib – De tre storstäderna och Norrköping, Örebro, Helsingborg och
Vänersborg uppvisar en koncentration av talare.

•

Jiddisch – Hälften finns i Stockholm. Flertalet andra i Göteborg, Malmö, Borås och
Norrköping.

•

Svenskt teckenspråk – En viss koncentration till orter med dövskolor kan skönjas.
Sådana orter är Härnösand, Leksand, Örebro, Stockholm, Gnesta, Vänersborg,
Göteborg och Lund.

•

Serbokroatiska – Storstadsområden samt Småland.

•

Arabiska – Storstadsområden. Hög andel av befolkningen i Malmö, Södertälje och
Botkyrka.

•

Kurdiska – Stockholm, Göteborg och Uppsala.

•

Spanska – Stockholms län. Botkyrka, Sundbyberg och Haninge har höga andelar.

•

Tyska – Inga urskiljbara mönster.
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Bilaga – Tablåer Sveriges Radio
FM P6 – Tablå 2012
Från
00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
06.07
06.30
06.35
06.45
06.50
06.55
07.00
07.07
07.30
07.32
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30
08.32
08.50
08.55
09.00
09.03
09.10
09.15
09.20
09.55
10.00
10.03
10.50
10.55
11.00
11.50
11.55
12.00
12.05
12.10
12.25
12.30
12.35
12.55
13.00
13.03
13.25
13.30
13.35
13.55
14.00
14.05
14.25
14.30
14.55
15.00
15.05
15.30
15.55
16.00
16.05
16.55
17.00
17.05
17.30
17.55
18.00
18.03
18.10
18.30
18.13
19.00
19.25
19.30
19.35
20.00
20.15
20.30
20.45
21.00
21.25
21.30
21.55
22.00
22.25
22.30
00.00

Måndag
BBC World Service

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

BBC World Service
BBC World
Service

BBC World Service

SR Sisuradio, Huomenta Ruotsi fr P2 riks

BBC World Service

SR Sameradion fr P2 riks
SR Sameradion (regional sändning)
P2 Världen

SR Sisuradio
från P2

P2 Världen

SR Sisuradio
över 89,6

P2 Världen

SRI Persiska

SRI Somaliska

UR

SRI Romani
SR Sisuradio
önskeprogram

SRI Kurdiska
SRI Arabiska
SRI Engelska

SR Sameradion

SR Sameradion
SR Sisuradio: Sisu-uutiset, Studio Sisu, Roketti

P2 Världen

P2 Världen

SR Sisuradio
Urheilutunti
P2 Världen

P2 Världen

Sameradio (regional sändning)
SR Världen

SRI Persiska
SRI Romani
SRI Kurdiska
SRI Arabiska
SRI Engelska
BBC World Service

BBC World Service

SRI Somaliska
BBC World Service

Från
00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
06.07
06.30
06.35
06.45
06.50
06.55
07.00
07.07
07.30
07.32
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30
08.32
08.50
08.55
09.00
09.03
09.10
09.15
09.20
09.55
10.00
10.03
10.50
10.55
11.00
11.50
11.55
12.00
12.05
12.10
12.25
12.30
12.35
12.55
13.00
13.03
13.25
13.30
13.35
13.55
14.00
14.05
14.25
14.30
14.55
15.00
15.05
15.30
15.55
16.00
16.05
16.55
17.00
17.05
17.30
17.55
18.00
18.03
18.10
18.30
18.13
19.00
19.25
19.30
19.35
20.00
20.15
20.30
20.45
21.00
21.25
21.30
21.55
22.00
22.25
22.30
00.00
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FM P4 – Tablå 2012
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

00.03

00.03
Vaken, samsänd med P3

06.07
06.30
07.07
07.30
08.05
08.30
09.03
09.30
10.03
10.30
11.03
11.30
12.10
12.30
13.05
13.30
14.03
14.30
15.03
15.30
16.03
16.30
16.45
17.00
17.45
18.00
18.10
19.03
19.30
20.03
20.30
21.03
21.40
22.10
22.30
23.07
23.30

Lokalt

Da Capo
R
Ring så…

Lokala nyheter på halvslag 06.30-17.30

Ekonyheter på helslag
Sport 6.07, 7.07, 8.05, 9.03.

Ring så
spelar vi

Country
repris
UR
P4 Kultur
Mannheimer
& Tengby

P4 Junior 9.33
Melodikrysset
Unga Radiot.10.45

UR

Svensktoppen

(start 11.03)

Knattetim/
Elfving möter
Kossor/popsmar P4 Granskar
Sport 13.03

P4 Extra

Uggla i
P4

Lokalt

P4
Extra

P4 Extra

Sportextra

m utrikes
Sportextra

Kvartifem ekot

Kvartifem ekot

Sport 16.03
Kvartifem ekot
Barnradio 17.45 - 17.57 (UR 26 veckor)
Klartext 18.00 - 18.10

Sport del av året

Finska 18.10-19.00

DJ Rock /
Kajs spellista

Sportextra
19.03-21.40

P4 Prem iär

P4 Live
Country

P4
Dans
Da Capo

Karlavagnen
Sport 22.10

(2 min)

Wollter/Röör P4 Dokum ent. 26
i P4
/Wermelin 26
P4 Musik

06.03
06.30
07.03
07.30
08.05
08.30
09.03
09.30
10.03
10.30
11.03
11.30
12.03
12.30
13.03
13.30
14.03
14.30
15.03
15.30
16.03
16.30
16.45
17.00
17.30
18.03
18.30
19.03
19.30
20.03
20.30
21.03
21.30
22.05
22.30
23.05
23.30
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