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Title 
Every family’s library?  

A case study on how the public libraries in the city of Malmö are made available 

towards children under the age of one with multilingual families.  

 

 

Abstract 
The aim of this master thesis is to investigate how the public libraries in the city of 

Malmö in Sweden, work with and towards babies under the age of one and their parents, 

with a specific focus on multilingual families. We also aim to investigate the awareness 

amongst the librarians in their meeting with this group. For this we use critical theory 

and an intersectional perspective using mainly the work of Paulina de los Reyes and 

Diana Mulinari. The method being used is a qualitative case study and we have 

collected our material from four different libraries in Malmö. We use interviews with 

librarians, observations of the library rooms and have analyzed the means of 

communication towards multilingual families with babies under the age of one. 

 

The intersectional perspective is being used to get a complete overview of a 

heterogeneous group and to see how different aspects such as ethnicity, class and 

gender all work together. Part from this, we use concepts about early childhood literacy, 

family literacy and multilingualism.  

 

The conclusions that were made are that even though we can see a mostly high 

awareness about the heterogenous group multilingual families with babies under the 

age of 1 among the librarians, there are still a couple of changes that could make the 

libraries more accessible for this target group. These things are for example a higher 

use of translated signs and material from the International library in Stockholm or the 

use of pictograms in the library rooms. When it came to the means of communication 

there were problems in who and where racialized people were being represented in 

pictures and in text.   

 

An important factor is the importance of continuing education amongst the librarians 

when it comes to critical thinking in their work. Without critical thinking and an 

inclusive attitude from the libraries, our conclusion is that they cannot be accessible to 

everyone, which is their purpose according to the library law in Sweden, IFLA and 

leading documents for the city of Malmö. 
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Inledning 

Flertalet forskare poängterar vikten av att introducera litteratur och språk redan för 

väldigt små barn (se exempelvis Kulturrådet 2015 B; Rydsjö, Hultgren & Limberg 

(red.) 2010; Isaksson & von Baumgarten-Lindberg (red.) 2005). Vetskapen om detta är 

mer eller mindre vedertagen och därför finns på flertalet folkbibliotek i Sverige någon 

form av läs- och språkutvecklande verksamhet som riktar sig till barn i spädbarnsålder, 

0-1 år, med föräldrar. Denna verksamhet kan vara i form av sagostunder, sångstunder, 

babycaféer eller att familjer med spädbarn erbjuds en bokgåva. Den språk- och 

läsutvecklande verksamhet som görs mot målgruppen spädbarn med föräldrar skiljer 

sig åt mellan olika kommuner och på olika bibliotek i Sverige. Vi vill genom en 

fallstudie av folkbiblioteken i Malmö stad, där material samlats in på fyra av dessa 

bibliotek, ta reda på vilken verksamhet som erbjuds för spädbarn under ett år, med 

föräldrar. Centralt för studien är att se hur det läsutvecklande arbetet görs mot 

flerspråkiga familjer med spädbarn. Malmö är här särskilt intressant då det är en 

heterogen stad där det talas en stor mängd språk (Malmö stad 2014). Enligt 

bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska bibliotek också verka för det demokratiska 

samhällets utveckling och ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer som har annat 

modersmål än svenska. Även barn och unga är en prioriterad målgrupp (ibid.). I slutet 

av 2015 fanns 177 länder representerade bland Malmös befolkning (Malmö stad 2016). 

Många som växer upp i Malmö har därför tillgång till flera språk i hemmet och 

forskning visar att det bara finns fördelar med att växa upp med mer än ett språk om 

man tillåts att lära sig språken fullt ut (se exempelvis Gustafsson Chen 2011; Otterup 

2012). Det är också viktigt att barns språkutveckling stimuleras redan från den första 

tiden i livet (Kulturrådet 2015a).  

 

Det finns inte mycket forskning gjord som kombinerar spädbarn, flerspråkighet och 

bibliotek trots ämnets stora relevans och här ämnar denna uppsats vara ett bidrag till 

fältet. I uppsatsens fallstudie ingår intervjuer med bibliotekarier, rumsobservationer 

samt en analys av bibliotekens kommunikationskanaler. Här gör uppsatsen ett 

metodologiskt bidrag genom att använda en metod som kombinerar en fallstudie med 

kritisk teori och ett intersektionellt perspektiv. Vi väljer även att göra en svensk 

översättning av den engelska termen ‘family literacy’ till familjelitteracitet.  

 

Vi som uppsatsförfattare vill i vårt kommande yrkesliv arbeta med verksamhet på 

bibliotek som riktar sig till barn- och unga och vi ville därför skriva en uppsats som 

berör den målgruppen. Vi är även intresserade av flerspråkighet och det var en av 

grunderna för valet av temat. Vi hoppas att med uppsatsen kunna inspirera folkbibliotek 

att fundera över den verksamhet som erbjuds till spädbarn med flerspråkiga familjer 

samt att bibliotek som institution i högre grad reflekterar över hur de reproducerar samt 

ifrågasätter normer.  

Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med uppsatsen är att utifrån ett normkritiskt perspektiv undersöka den språk- 

och läsutvecklande verksamhet som erbjuds av folkbiblioteken som institution i Malmö 
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stad, till spädbarn under ett år och deras föräldrar, med särskilt fokus på flerspråkighet. 

Därigenom vill uppsatsen undersöka vilken medvetenhet som finns hos bibliotekarier 

i Malmö stad att bemöta spädbarn med flerspråkiga föräldrar. Det ligger i uppsatsens 

intresse att se potential för förändringar vad gäller detta arbete. Centralt för studien är 

att se hur folkbiblioteket kan reproducera normer, verka som en normbrytande 

institution eller i en kombination av dessa. Det som diskuteras är folkbibliotek som 

institution och inte som individuella bibliotek. Detta ger uppsatsen en vidare 

applicerbarhet, då biblioteken som institution i Malmö stad är en del av biblioteken 

som institution i Sverige.  

 

Forskningsfrågorna är följande: 

 

● Hur uppfattar bibliotekarierna den verksamhet som erbjuds av 

folkbibliotek i Malmö stad för spädbarn med föräldrar? Hur upplever 

de att denna verksamhet fungerar i förhållande till spädbarn med 

flerspråkiga föräldrar? Hur kan bibliotekariernas upplevelser förstås 

utifrån ett intersektionellt perspektiv? 

● Hur är biblioteksrummet tillgängliggjort för målgruppen spädbarn och 

deras föräldrar? Hur är biblioteksrummet tillgängliggjort för spädbarn 

med flerspråkiga föräldrar? Hur kan biblioteksrummens grad av 

tillgänglighet förstås utifrån ett intersektionellt perspektiv? 

● Hur kommunicerar biblioteket med föräldrar till spädbarn om den 

verksamhet som erbjuds för målgruppen? Hur ser denna 

kommunikation ut till flerspråkiga föräldrar med spädbarn? Hur kan 

den kommunikation som görs förstås utifrån ett intersektionellt 

perspektiv? 

Disposition 
Uppsatsen är upplagd så att efter syfte och forskningsfrågor följer ett avsnitt om 

bakgrund och relevans för ämnet. Därefter följer ett kapitel rörande tidigare forskning 

som fungerar som en översikt av forskningsfältet. Sedan kommer ett mer ingående 

teorikapitel där alla teoretiska perspektiv som används i uppsatsen redovisas. 

Uppsatsen använder en kritisk teori med ett intersektionellt perspektiv, men även en 

rad andra teoretiska begrepp används som komplement. Efter teoridelen följer ett 

kapitel rörande metodval och etiska aspekter. Därefter kommer resultat- och 

analysdelen där både resultatet från fallstudien och en analys av det empiriska 

materialet vävs samman. Sist i uppsatsen finns en avslutande diskussion och slutsatser, 

en utvärdering av den teori och metod som använts samt förslag på vidare forskning. 

Intervjuguide, guide för rumsobservation och guide till analysen av 

kommunikationskanaler är inlagda som bilagor efter uppsatsens slut. Det är även det 

mail som skickades till folkbiblioteken för att hitta informanter, datum för intervjuer 

samt uppsatsens arbetsfördelning. 

Bakgrund och relevans 
För att påvisa ämnesvalets relevans redogörs under det här kapitlet för ett antal faktorer 

och styrdokument som talar för detta. Uppsatsens syfte går att koppla till flera 
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styrdokument. Som nämndes i inledningen är både barn och unga samt personer med 

annat modersmål än svenska prioriterade målgrupper enligt bibliotekslagen (SFS 

2013:801). Detta berörs även i Malmö stads biblioteksplan (Malmö stad 2014). FN:s 

barnkonvention, som från 1 januari 2018 blir svensk lag, slår fast att “ett barn som 

tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och 

religion” (SOU 2016:19). International Federation of Library Associations and 

Institutions (IFLA) mångkulturella biblioteksmanifest (IFLA 2009) är också ett 

exempel som lyfter fram biblioteken som främjare och bevarare av språklig mångfald. 

Manifestet lyfter fram att bibliotek ska underlätta för samexistensen av olika språk, 

inklusive inlärningen av språk från tidiga åldrar (ibid.).  

 

I Sverige finns det cirka 200 olika modersmål vilket innebär att Sverige är ett av de mer 

flerspråkiga länderna i världen (Institutet för språk och folkminnen 2014). Här finns 

fler språk representerade än i exempelvis USA och Storbritannien (Otterup 2012, s. 

19). År 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention till skydd för nationella 

minoriteter samt den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (SFS 

1999:1175/1176). Det innebär att samiska, jiddisch, romani, finska och meänkieli är 

erkända som svenska minoritetsspråk (Otterup 2012, s. 26). Det finns även en svensk 

språklag från 2009 som slår fast att svenskan är huvudspråk i Sverige, men som 

poängterar vikten av stöd till minoritetsspråk och allas rätt till sitt modersmål (ibid.). 

Som tidigare nämnts fanns det i slutet av 2015 177 länder representerade bland Malmös 

invånare (Malmö stad 2016). I Malmö finns det cirka 32 % utlandsfödda invånare 

(ibid.). De fem länder där flest personer har sitt ursprung ifrån i Malmö är Irak, 

Jugoslavien, Danmark, Polen och Bosnien-Hercegovina (ibid.). Länderna är listade 

utifrån var personerna flyttade från när den största inflyttningen till Sverige skedde, 

därför förekommer Jugoslavien i listan och det nu självständiga landet Bosnien- 

Hercegovina som tidigare ingick som delrepublik (ibid.).  

 

Flera forskare, exempelvis språkforskaren Tore Otterup (2012, s. 27 f) och 

bibliotekarien, sinologen och översättaren Anna Gustafsson Chen (2011, s. 12) visar 

på att det finns positiva samband mellan barn med hög språkfärdighet i mer än ett språk 

vad gäller exempelvis kognitiv utveckling, problemlösning och kreativt tänkande, 

jämfört med dessa barns enspråkiga klasskamrater. Detta argumenterar för att det finns 

en relevans för bibliotek som samhällelig institution att aktivt arbeta med att försöka 

utveckla barns flerspråkighet, vilket även argumenterar för en uppsats som belyser 

ämnet inom biblioteks- och informationsvetenskap.  

 

Ett aktuellt projekt som i nuläget genomförs av Kulturrådet har namnet Bokstart och 

berör spädbarn och läsutveckling (Kulturrådet 2017). I detta projekt finns ett stort fokus 

på bokurval utifrån spädbarnets kognitiva utveckling (ibid.). Bokstart är tänkt att 

implementeras nationellt under 2017 och är inspirerat av ett projekt från England med 

det närliggande namnet Bookstart. Projektet går i korthet ut på att bibliotekspersonal 

gör hembesök hos familjer med spädbarn för att inspirera och informera om läsning 

och språkutveckling. I samband med hembesöket lämnas en bokgåva och 

informationsmaterial om läsning till familjen. Detta informationsmaterial finns översatt 

till flertalet olika språk för att föräldrarna ska kunna få informationen på sitt modersmål 

(ibid.). I England har flera större undersökningar genomförts vad gäller att utvärdera 

Bookstart och resultatet visar bland annat att fler föräldrar i högre utsträckning 

värdesätter läsning för spädbarn om de fått hembesök och genom det fått en ökad 



 

 8 

medvetenhet om läsningens roll för språkutveckling (Kulturrådet 2015b, s. 33). Vi som 

uppsatsförfattare är inte ensamma om att se spädbarn med föräldrar som viktig 

målgrupp att forska om i bibliotekssammanhang, något som forskningen kring Bokstart 

visar.  

 

Forskare är eniga om föräldrarnas betydelse för barns tidiga språkinlärning 

(Kulturrådet 2015b, s. 30). Föräldrar som är medvetna om sin egen betydelse 

språkstimulerar sina barn mer än andra och dessa barn klarar senare i livet läs- och 

skrivinlärningen bättre än barn som fått mindre språkstimulans (Kulturrådet 2015b, s. 

30). Här kan folkbiblioteket spela en central roll vad gäller att förmedla till föräldrar 

hur de ska språkstimulera sina spädbarn i hemmet. Just därför är det av stor relevans 

att studera hur bibliotek arbetar gentemot målgruppen föräldrar med spädbarn. 

Litteraturpedagogen Susanna Ekström (2002) skriver i sin text “Små barns språkvärld” 

i antologin Fickla, avloppsrör och stjärnprickig att språklig kompetens är en 

grundläggande aspekt för att kunna delta i ett demokratiskt samhälle och det är en 

faktor som inte ska glömmas bort i betonandet av vikten av barns litteracitet (Ekström 

2002, s. 15). Bibliotekets roll i att verka för det demokratiska samhällets utveckling 

står även inskrivet i bibliotekslagen (SFS 2013:801).  

 

Denna uppsats utgår från en kritisk teori med ett intersektionellt perspektiv och 

fokuserar på ett relativt outforskat område inom biblioteks- och informationsvetenskap, 

flerspråkiga familjer med spädbarn. Professorn i biblioteks- och informationsvetenskap 

John E. Buschman och lektorn i mediastudier Gloria J. Leckie (2010) argumenterar i 

det introducerande kapitlet i Critical theory for Library and Information Science för 

behovet av att använda kritisk teori inom biblioteks- och informationsvetenskaplig 

forskning. Att implementera teorin inom området är grundläggande vad gäller att vara 

uppdaterad om vad som händer utanför fältet och i andra discipliner (Leckie & 

Buschman 2010, s. xi f). Väl använd kritisk teoretisk forskning inom biblioteks- och 

informationsvetenskap kan leda till att forskningen blir relevant i ett betydligt större 

sammanhang, istället för att hamna i en ämnesmässig isolering (ibid.). Kritisk teori 

öppnar upp nya gränser för vad vi redan vet och i och med detta öppnas nya möjligheter 

inom biblioteks- och informationsvetenskap. Kritisk teori bör inkorporeras i själva 

kärnan vad gäller praktiskt orienterad biblioteks- och informationsvetenskaplig 

forskning (ibid.).  

 

Biblioteks- och informationsvetenskap är ett ämne som intresserar sig för hur bland 

annat samhället och dess institutioner fungerar (Leckie & Buschman 2010, s. xi f). 

Samt hur samhället kan förbättras, inte minst i form av hur spridningen av information 

görs användarvänligt och inkluderande. Hur olika grupper av människor ges tillgång 

till information samt stödjandet av ett livslångt lärande för människor är sådant som 

intresserar biblioteks- och informationsvetenskap (ibid.). Kritisk teori kan fungera som 

ett verktyg att för att se på saker, inte minst de mest rutinmässiga företeelser, och tänka 

att det hade kunnat vara på ett helt annat sätt (ibid.). Detta ligger i linje med uppsatsens 

syfte vilket stödjer relevansen för en masteruppsats inom biblioteks- och 

informationsvetenskap med en kritisk teoretisk ansats.  

 

Intersektionalitet utgår från att det finns olika positioner i samhället kopplat till 

maktstrukturer. En person kan inneha positioner som rör klass, kön, etnicitet, ålder, 

sexualitet, funktionshinder etcetera (de los Reyes & Mulinari 2005, s. 23). Beroende 
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på vilka av dessa positioner en individ innehar blir hen behandlad på olika sätt i olika 

situationer. I en situation ges vissa personer möjligheter medan andra begränsas. Detta 

är något som är inbyggt i institutioner och i samhället, det är alltså inte individbaserat 

(ibid.). Folkbiblioteket är en samhällelig institution som kan verka antingen 

reproducerande, ifrågasättande eller både och av normer och av dessa positioner. 

Biblioteket ska, som tidigare påpekats, verka för det demokratiska samhällets 

utveckling och biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla (SFS 2013: 801). 

För vår uppsats är den intersektionella utgångspunkten av värde då vi vill se hur 

bibliotekspersonal ser på målgruppen spädbarn med flerspråkiga familjer som individer 

och inte som en helhet. Flerspråkiga familjer med spädbarn är inte en homogen grupp 

utan består av människor med väldigt olika förutsättningar. Att ha ett 

intersektionalitetsperspektiv hjälper till att se hur en heterogen grupp påverkas av olika 

maktfaktorer. Utan det intersektionella perspektivet går det inte att få en helhetsbild av 

gruppen flerspråkiga föräldrar med spädbarn. Perspektivet bidrar även till att se hur 

folkbiblioteken som institution kan reproducera eller ifrågasätta normer. Detta eftersom 

intersektionalitet ser hur olika maktförtryck samverkar och att normer kan röra en eller 

flera av dessa maktförtryck (de los Reyes & Mulinari 2005, s. 23).  
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Tidigare forskning 

Här redovisas forskningsfältet för att ge en överblick över vilka aspekter av ämnet som 

det har bedrivits forskning på. Det finns inte mycket genomförd forskning som 

kombinerar spädbarn, flerspråkighet och bibliotek och här ämnar denna uppsats göra 

ett bidrag i förhållande till vad som redan är gjort. Däremot finns forskning gjord som 

fokuserar på delar av dessa ämnen och detta kapitel är till för att ge en översikt över 

dessa ämnens karaktär. Här redogörs för forskning inom kritiskt teori och 

intersektionalitet, läs- och språkutvecklande arbete för små barn, flerspråkighet, barn 

och bibliotek samt om tillgängliggörande av medier på andra språk än svenska i 

biblioteksrum. I detta kapitel tas det även upp forskning inom andra fält än biblioteks- 

och informationsvetenskap samt texter som är författade av företrädare från 

professionella fält men som bedöms vara relevanta för uppsatsen. 

Kritisk teori och intersektionalitet 
Den övergripande teorin för uppsatsen är kritisk teori med ett intersektionellt 

perspektiv. För en diskussion rörande intersektionalitet används ett centralt verk, 

Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap av Paulina de los 

Reyes och Diana Mulinari (2005), professorer i ekonomisk historia respektive 

genusvetenskap. Intersektionalitet beskrivs närmare under teoridelen.  

 

Antologin Critical theory for library and information science: exploring the social 

from across the disciplines av Gloria J. Leckie, Lisa M. Given & John E. Buschman 

(red. 2010) används för en diskussion kring den kritiska teorins relevans inom fältet. I 

samma verk finns även kapitlet “Gayatri Chakravorty Spivak: Deconstructionist, 

Marxist, Feminist, Postcolonialist” av Hope A. Olson och Melodie J. Fox. Även 

litteraturkrititkern och filosofen Gayatri Chakravorty Spivaks (1999) egna verk A 

Critique of Postcolonial Reason. Towards a History of the Vanishing Present används 

i uppsatsen men då för en kritik kring begreppet mångkultur. Olson och Fox (2010) 

diskuterar Spivaks verk i sin text och påpekar att Spivak inte använder ordet 

intersektionalitet. Samtidigt menar de att hon påvisar samband mellan olika 

maktordningar, exempelvis hur kön och etnicitet hänger samman, i likhet med det 

intersektionella perspektivet (Olson & Fox 2010, s. 301). Spivak tas även upp i 

Intersektionalitet som en av de teoretiker verket vilar på (de los Reyes & Mulinari 2005, 

se kapitlet “Intersektioner i det postkoloniala rummet s. 62-77). 

Läs- och språkutvecklande arbete för små barn 
Vad gäller barn, bibliotek, språkutveckling och lässtimulerande arbete finns mycket 

forskning gjord. För att få en första översikt av fältet användes Studier av barn- och 

ungdomsbibliotek. En kunskapsöversikt av Kerstin Rydsjö och AnnaClara Elf (2007), 

båda universitetsadjunkter vid Bibliotekshögskolan. Då det är en kunskapsöversikt 

listar den forskning som är gjord på ämnet och ett av kapitlen rör barn 0-6 år. Titeln 

är dock något daterad då den är från 2007, vilket märks på att en del av de projekt 

som tas upp är inaktuella eller har utvecklats vidare fram till idag, exempelvis 
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Bokstart och dess föregångare BokNallen (Rydsjö & Elf 2007, s. 111 f). En slutsats 

som görs i verket är att det, vid tiden för titelns utgivning, inte finns mycket forskat 

på området (Rydsjö & Elf 2007, s. 11).  

 

Rapporten Dags att höja ribban!? En rapport om samverkan mellan barnhälsovård 

och bibliotek kring små barns språk- och litteracitetsutveckling är också skriven av 

Kerstin Rydsjö (2012)  på uppdrag av Region Halland, med stöd från Kulturrådet, och 

tar upp bland annat begreppet family literacy som är relevant för delarna om 

familjelitteracitet. Rapporten har sitt fokus i att finna och utvärdera metoder och 

modeller för läsfrämjande arbete, både nationellt och internationellt. Slutsatserna 

Rydsjö drar är vikten av nationella satsningar som når en generell målgrupp (2012, s. 

63f). Exemplet som Rydsjö (2012) framhåller som mest lyckat är tidigare nämnda 

brittiska Bookstart (Rydsjö 2012, s. 64). Antologin Barnbibliotek och lässtimulans, 

delaktighet, förhållningssätt och samarbete har doktoranden och läraren på 

Bibliotekshögskolan Amira Sofie Sandin (2011) som redaktör. Denna antologi 

fokuserar på lässtimulerande projekt och berör begreppet litteracitet. Antologin 

används inte i uppsatsen då annan litteratur tar upp samma ämne.  

 

Specifikt vad gäller lässtimulerande arbete för spädbarn finns exempelvis Fickla, 

avloppsrör och stjärnprickig, med Ulrika Isaksson och journalisten Marianne von 

Baumgarten- Lindberg (2005) som redaktörer, som fokuserar på det lilla barnets 

språkutveckling och de positiva effekter som läsning har gällande detsamma. Titeln 

innehåller både avsnitt av litteraturforskare och intervjuer med professionella inom 

fältet. Små barns språkutveckling kommer diskuteras närmare i uppsatsens teoridel då 

spädbarns litteracitet är ett centralt begrepp för uppsatsen. Även titeln Bebis + bok = 

glädje av litteraturpedagogen Annette Kohkoinen (2007), som fungerar som en metod- 

och inspirationsbok och handlar om författarens egna erfarenheter av att läsa och hålla 

babybokprat för barn, berör ämnet. Kohkoinen (2007) företräder alltså ett professionellt 

fält. Verket är användbart för uppsatsen på det sättet att det går igenom hur bibliotek 

kan arbeta med målgruppen spädbarn och hur dessa aktiviteter kan se ut.  

 

Forskaren i litteraturvetenskap, Jonas Andersson (2015b), har sammanställt 

Kulturrådets kunskapsöversikt Med läsning som mål, Om metoder och forskning på det 

läsfrämjande området som berör läsfrämjande arbete. Särskilt relevant för uppsatsen 

är kapitlet ”Tidig lässtimulans” som tar upp läsfrämjande verksamhet för de allra 

yngsta barnen (Kulturrådet 2015b, s. 29). Antologin över barnbibliotekets utveckling 

och uppgifter. Barnet, platsen, tiden: teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld 

med redaktörerna Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren och Louise Limberg (2010), syftar 

till att bredda och fördjupa kunskapsutvecklingen för barnbibliotekarier. Verket är en 

uppföljning på tidigare nämnda Studier av barn- och ungdomsbibliotek av Rydsjö och 

Elf (2007). Flera av antologins kapitel är relevanta för uppsatsen, bland annat berörs 

barnperspektiv/ barnets perspektiv i Barbro Johanssons (2010) kapitel 

”Barnbibliotekariers och forskares barnperspektiv” (Johansson 2010, s. 24). 

Barnperspektiv innebär när en vuxen försöker se något från ett barns synvinkel (ibid.) 

Barnets perspektiv, å andra sidan, innebär att man ser till varje barns individuella 

perspektiv och kulturskapande. Barnets perspektiv innebär alltså när barnet själv får 

uttrycka vad det efterfrågar (ibid.). Trots att barnets perspektiv inte är tillämpbart på 

uppsatsens målgrupp spädbarn, då deras unga ålder innebär att de ännu inte kan 
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uttrycka i ord vad de efterfrågar, så är barnets perspektiv ändå relevant att nämna då 

aktuell forskning som rör barn och unga ofta berör detta perspektiv. 

 

Kapitlet ”De yngsta barnens läs- och skrivhandlingar” i Barnet, platsen, tiden: teorier 

och forskning i barnbibliotekets omvärld skrivet av lektorn i didaktik Elisabeth 

Björklund (2010) berör barns tidiga kommunikation och är en av grunderna för 

avsnittet om spädbarns litteracitet under teoridelen.  

 

Artikeln Let's Play at the Library: Creating Innovative Play Experiences for Babies 

and Toddlers av museipedagogen Jessica Ralli och koordinatorn för barnverksamhet 

inom bibliotek Rachel G. Payne (2016) handlar om vikten av lek vad gäller små barns 

litteracitet. Centralt är också vilken viktig roll de vuxna spelar för det lilla barnet vad 

gäller att ge verktyg för språk och lek. Familjens roll vad gäller barns litteracitet tas 

upp mer utförligt under avsnittet om familjelitteracitet i uppsatsens teoridel.  

Flerspråkighet, barn och bibliotek 
Professorn i tvåspråkighet Monica Axelssons (2010) kapitel i Barnet, platsen, tiden: 

teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld har titeln ”Flerspråkighetsutveckling 

- ett samspel mellan barn och vuxna” och berör flerspråkighetsbegreppet och barn. 

Axelsson (2010) studerar hur förskolor arbetar med att få barn att tala de språk de talar 

hemma, även på förskolan (Axelsson 2010, s. 75). En slutsats Axelsson drar är att den 

primära källan vad gäller att språkstimulera barn till flera språk än svenska är barnets 

familj. Axelsson (2010) menar också att flerspråkig utveckling inte går av sig själv utan 

kräver medvetna språkstimulerande insatser från såväl familj, förskola och samhälle. 

Här kan bibliotekets språkstimulerande arbete spela en central roll (Axelsson 2010, s. 

99).  

 

Gustafsson Chen (2011) har författat Utmaning och inspiration - mångspråkigt 

biblioteksarbete för barn och ungdomar och denna titel företräder ett professionellt 

fält. Titeln ger inspiration till bibliotekarier vad gäller att utveckla arbetet mot barn och 

unga med annat modersmål än svenska vilket ligger i linje med denna uppsats syfte. 

Titeln berör bland annat vikten av att lära sig sitt modersmål. Det mångspråkiga 

biblioteket - en nödvändig utopi med bibliotekarien Ingrid Atlestam och läraren och 

projektledaren Randi Myhre (2012a) som redaktörer, syftar till att förmedla kunskap 

vad gäller bibliotekets unika möjligheter att skapa en hållbar värld där flerspråkighet 

är en tillgång, både för individ och för samhället (Atlestam & Myhre 2012a, s. 7). Detta 

är relevant för denna uppsats syfte. Antologins texter är författade av skribenter, 

författare, bibliotekarier, biblioteksaktivister och forskare, vilket gör att verket är 

skrivet framför allt av företrädare från det professionella fältet. För denna uppsats 

används framför allt texten som är författad av språkforskaren Otterup (2012) 

”Flerspråkighet som rikedom” som är relevant under teoriavsnittet om flerspråkighet. 

Professorn i biblioteks- och informationsvetenskap Ragnar Audunsons (2005) artikel 

“The public library as a meeting-place in a multicultural and digital kontext” används 

för diskussionen om mångkultur som begrepp. 

 

Även den tidigare nämnda internutredningen från Kultur i Väst De små barnens bok - 

vad mer behövs för att stödja flerspråkiga barn? av regionbibliotekarien Kerstin 

Wockatz (2014) tar upp flerspråkighet. Denna titel företräder ett professionellt fält och 
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i denna utredning går Wockatz (2014) igenom de brister som finns i 

biblioteksverksamheten rörande utdelningen av bokgåvor samt hur verksamheten 

skulle kunna utvecklas och förbättras i relation till flerspråkiga familjer. För det utgår 

hon från aktuell forskning på ämnet så i de fall det varit relevant för uppsatsen har 

primärkällorna använts istället för rapporten. Vad gäller flerspråkighet och 

biblioteksarbete bör även en masteruppsats nämnas. Det är uppsatsen Om man börjar 

från början. Litteracitetspraktiker i flerspråkiga familjer med små barn av Yvonne 

Quirk (2013). Quirk studerar flerspråkiga föräldrar till spädbarn i samband med 

bibliotek och litteracitet (Quirk 2013, s. 1f). Quirk (2013) använder begreppet ‘family 

literacy’ som uppsatsförfattarna i denna uppsats valt att översätta till familjelitteracitet. 

Detta är ett centralt begrepp och diskuteras under teoriavsnittet. 

Tillgängliggörande av medier på andra språk än svenska i 

biblioteksrum 
Ett centralt verk vad gäller att studera biblioteksrum är The Library as Place. History, 

Community, and Culture av John E. Buschman och Gloria J. Leckie (red. 2007) Denna 

antologi berör bibliotek som fysisk, social och intellektuell plats. Verket diskuterar 

begreppet ‘public spaces’, där den svenska översättningen skulle kunna bli ‘offentliga 

platser’. Verkets texter utgår från idén om bibliotek som en demokratisk offentlig plats 

(Buschman & Leckie 2007, s. 3f). Ett kapitel i verket är författat av professorn i 

informationsvetenskap Paulette Rothbauer (2007). Rothbauer (2007) menar att platser 

spelar en aktiv roll i skapandet och reproduceringen av normer vad gäller sociala 

identiteter (Rothbauer 2007, s. 101). Detta ligger i linje med uppsatsens intersektionella 

perspektiv. Uppsatsen ser på biblioteksrummet som en institution med möjlighet att 

reproducera normer, bryta dessa eller både reproducera och ifrågasätta normer på 

samma gång. 

 

I Med läsning som mål (Kulturrådet 2015b, s. 85) finns ett kapitel som rör 

tillgängliggörande vad gäller biblioteksrummet. Att göra något tillgängligt i 

biblioteksrummet kan innebära att medierna är presenterade på ett sätt som passar den 

tänkta målgruppen. Det kan exempelvis vara, när målgruppen är barn, underlätta för att 

barnen själva ska kunna välja bok genom sättet de är uppställda på, eller utifrån vilka 

ämneskategorier som finns. Biblioteksrummet har utvecklats från att vara en samling 

böcker till att till att bli en mer mångsidig institution som sammanför medier, kultur 

och olika användare (Kulturrådet 2015b, s. 86). Detta har i sin tur inneburit ett stort 

intresse vad gäller biblioteksrummets design och arkitektur. Hur biblioteksrummet och 

innehållet i detta rum är utformat kan ses på som läsfrämjande arbete. Rummet kan 

spela en aktiv roll vad gäller att underlätta för användarna att välja medier (ibid.). Detta 

är av vikt för denna uppsats vad gäller att analysera hur biblioteksrummets medier 

synliggörs för spädbarn med föräldrar med fokus på flerspråkiga föräldrar.  

 

Vad gäller att synliggöra medier för flerspråkiga i biblioteksrum så finns det en mindre 

mängd forskning gjord. Forskning, eller texter författade av företrädare från det 

professionella fältet, berör ofta hur inköp av medier på flera språk ska ske eller hur 

programverksamhet ska ordnas med fokus på flerspråkighet. Exempel på detta är Det 

mångspråkiga biblioteket (red. Atlestam & Myhre 2012) som genomgående berör 

inköp av medier, programverksamhet och biblioteket som mötesplats men endast 
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väldigt kort nämner hur biblioteksrummet och mediers placering i rummet kan 

synliggöras för flerspråkiga användare.  

 

Internationella biblioteket (Internationella biblioteket 2017a) är en del av Stockholms 

stadsbibliotek och fungerar som lånecentral för hela landet vad gäller medier och 

bibliotekstjänster på andra språk än svenska. På Internationella bibliotekets hemsida 

(Internationella biblioteket 2017a) finns tjänster för bibliotekspersonal. Bland annat 

kan mallar, skyltar och broschyrer laddas ner för flerspråkig biblioteksverksamhet. 

Dessa kan användas fritt och anpassas specifikt för olika bibliotek. Det finns även en 

broschyr som rör små barns språk- och läsutveckling som kan laddas ner på över 50 

olika språk och knubbtexter som kan laddas ner på 28 olika språk (ibid.). Vetskapen 

om detta är av värde för uppsatsen då det under observationerna av biblioteksrum 

kommer tas i beaktande om och i så fall hur Internationella bibliotekets tjänster, som 

också är gratis, används av folkbibliotek i Malmö stad vad gäller att synliggöra medier 

för målgruppen flerspråkiga. Något att ta i beaktande är att Internationella biblioteket 

under de närmsta åren kommer att integreras med Stockholms stadsbibliotek, något 

som kan komma att förändra hur verksamheten ser ut (Persson 2017). 
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Teori 

Under teorikapitlet redovisas de olika teoretiska aspekterna mer ingående. Detta kapitel 

är grundläggande för att kunna göra en analys av det insamlade empiriska materialet 

och därmed också svara på uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Uppsatsens 

huvudsakliga teoretiska perspektiv, intersektionalitet, presenteras och efter detta följer 

en beskrivning av teoretiska utgångspunkter från andra teorier som anammats i denna 

uppsats. Dessa berör spädbarns litteracitet, familjelitteracitet och flerspråkighet. 

Kapitlet avslutas med en kortare sammanfattning. 

Intersektionalitet 
Grundläggande för uppsatsen är det intersektionella perspektivet. De los Reyes och 

Mulinari (2005) var de som introducerade begreppet intersektionalitet på svenska och 

det skedde i verket Intersektionalitet. Trots att titeln är 12 år gammal är den fortfarande 

dominerande inom fältet.  

 

I verket Intersektionalitet diskuteras begreppet postkolonialism som kan vara värt att 

nämna, för en kort bakgrundsförståelse. Postkoloniala teorier är en äldre teoribildning 

och intersektionalitet är en vidareutveckling av bland annat de tankar som förs fram 

inom den postkoloniala teorin (de los Reyes & Mulinari 2005, s. 77). Postkolonialism 

används för att sätta fokus på kolonialiseringsprocesser och hur dessa processer 

kopplas samman med skapandet av en hegemonisk världsbild där västvärlden och vita 

européer är högst upp i en hierarki (de los Reyes & Mulinari 2005, s. 62).   

 

Intersektionalitet är ett begrepp som används för att förklara hur olika typer av 

maktrelationer såsom klass, kön, och etnicitet samverkar. Dessa typer av 

maktordningar bör inte ses som fristående kategorier utan som att de verkar i olika 

skärningspunkter (de los Reyes & Mulinari 2005, s. 9, 24). Det innebär att klass hänger 

samman med kön, kön med etnicitet, etnicitet med klass och så vidare. Etnicitet är alltid 

könat och klass har alltid aspekter av etnicitet och kön. Ingen av dessa maktordningar 

står över någon av de andra och det finns maktordningar inom de olika 

maktrelationerna (ibid.). Filosofen och genusvetaren Judith Butler (2007) ger en kritik 

mot det hon kallar för feminismens idenititetspolitik, här ingår intersektionalitet enligt 

henne, i verket Genustrubbel som gavs ut för första gången i USA 1990. Kritiken går i 

korthet ut på att uppräknandet av maktordningar aldrig kan ta slut utan alltid måste 

följas av ett ’etcetera’ (Butler 2007, s. 224). Genom denna eviga uppräkning går det 

inte att se hur maktrelationerna samverkar och det går därför inte att avsluta analysen 

(ibid.). Teorin kan dock ändå vara användbar, framför allt när det handlar om att 

analysera vissa specifika maktrelationer. För den här uppsatsen är det flerspråkighet 

och etnicitet som är i fokus inom ett intersektionalitetsbegrepp vilket gör att man 

frångår Butlers (2007) kritik om det eviga uppräknandet. Även kategorierna klass och 

kön berörs i analysen, men i mindre utsträckning.  

 

Intersektionalitetsperspektivet används i uppsatsen för att visa på strukturer i samhället 

och för att upptäcka mönster i det empiriska materialet från fallstudien kopplat till 
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flerspråkighet. Det är etnicitet och flerspråkighet som är de enskilt viktigaste 

kategorierna för uppsatsen men poängen med att använda sig av 

intersektionalitetsperpsektivet är att påvisa att dessa inte är särskilda från andra 

förtryck. Med hjälp av intersektionalitet går det att se på biblioteken som institutioner 

och inte på de enskilda individernas handlande. Vilken roll har biblioteket som 

institution i reproduktionen av maktstrukturer? Hur institutioner gör detta är en viktig 

fråga poängterar de los Reyes och Mulinari (2005, s. 111). De menar även att 

institutioner och staten ofta är en viktig del i skapandet av diskriminerande strukturer 

(de los Reyes & Mulinari 2005, s. 112). Ett exempel på detta är hur svenska språket 

som norm tar sig i uttryck i biblioteksrummens utformning, även när det kommer till 

medier på andra språk än svenska.  

 

Det är få forskare inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning som 

använder sig av ett intersektionellt perspektiv. Men ett exempel är artikeln “Critical 

about the clustering of tags: An intersectional perspective on folksonomies”, av 

professorn i biblioteks- och informationsvetenskap Isto Huvila och doktoranden i 

samma ämne Kristin Johannesson (2011), publicerad i tidskriften Information Science 

and Social Media. Artikeln vill diskutera användandet och tolkning av taggning utifrån 

ett intersektionellt perspektiv (Huvila & Johannesson 2011). Denna artikel är värd att 

nämna då den är en av få inom biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet som 

använder sig av teorin, trots att artikeln berör andra aspekter än denna uppsats.  

 

Rapporten De små barnens bok - vad mer behövs för att stödja flerspråkiga barn? av 

Kerstin Wockatz (2014) samt masteruppsatsen inom biblioteks- och 

informationsvetenskap, Den mångskiftande mångkulturalismen - En kritisk 

diskursanalys av mångkulturalism i bibliotekskontext utifrån ett intersektionellt 

etnicitetsperspektiv av Madeleine Söderberg (2015) använder sig av intersektionalitet. 

Söderberg (2015) väljer att använda sig av intersektionalitet för att beskriva hur 

interaktionen mellan människor påverkas av olika faktorer såsom klass och etnicitet 

(Söderberg 2015, s. 19). Hon menar också att då folkbiblioteket är en plats där 

interaktion är viktigt och där programverksamhet utformas utifrån de människor som 

besöker biblioteket och bilden som finns av dessa är det viktigt att ha ett intersektionellt 

perspektiv för att se till en heterogen målgrupp (ibid.).  

 

I uppsatsen förekommer begreppet rasifierad och för det används Mulinaris och 

sociologen Anders Neergaards (2004) verk Den nya svenska arbetarklassen för att 

förklara innebörden. Rasifierad är ett begrepp som först förekommer i den 

postkoloniala tänkaren Franz Fanons (1961) verk Jordens fördömda. Begreppet som 

det används idag myntades av Robert Miles (1989) i verket Racism från. Det har sedan 

kommit att utvecklas i USA och Storbritannien under de senaste årtiondena och syftar 

idag på att synliggöra de sociala konstruktioner som skapar och grupperar människor 

hierarkiskt utifrån, och i förhållande till, en etnisk majoritet (Mulinari & Neergaard 

2004, s. 30f). Begreppet synliggör att ‘ras’ är en process och något en person tillskrivs 

och inte något ‘naturligt’ (ibid.). För uppsatsen blir rasifieringsbegreppet relevant vid 

analysen av kommunikationskanaler för att se vilka människor som är skildrade på 

bilder och vilka som är frånvarande. 
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Spädbarns litteracitet 
Om intersektionalitetsperspektivet och den kritiska teorin är en förutsättning för att 

kunna se maktstrukturer i det empiriska materialet så är teoretiska utgångspunkter 

rörande spädbarns litteracitet grunden till varför det är relevant att tala om vikten av 

språk- och lässtimulerande verksamhet för spädbarn. Med spädbarn menas barn i åldern 

0-1  år. 

 

För teoretiska perspektiv rörande spädbarns litteracitet och deras kognitiva utveckling 

finns det flertalet forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap som utifrån 

relevant forskning har kartlagt området. En av dessa är Björklund (2010) som i kapitel 

“De yngsta barnens läs- och skrivhandlingar” från antologin Barnet, platsen, tiden. 

Teorier och forskning i barnbibliotekets värld tar upp små barn och litteracitet. Med 

litteracitet menar Björklund (2010) ett vidgat läs- och skrivbegrepp som också 

inkluderar gester, bilder, talat språk, berättande, sjungande och ritande (Björklund 

2010, s. 51). Det är Björklunds (2010) definition av litteracitet som den här uppsatsen 

använder sig av.  

 

Björklund (2010) diskuterar barns litteracitet och tillgängliggörande av språk utifrån 

en sociokulturell teori, främst inspirerad av den ryske psykologen och pedagogen Lev 

S Vygotskij. Hans teorier innebär att man ser språket och handlingen som den viktiga 

utgångspunkten och att ta del av kunskap i en kultur är att delta i en social interaktion 

med sin omgivning (Björklund 2010, s. 52). Med kultur menas här den miljö som 

människan format (ibid.). Björklund (2010) går även igenom forskning av spädbarnets 

tidiga kommunikation och menar att den senaste tidens forskning visar att väldigt små 

barn är öppna för kommunikation med sin omvärld och själva är aktiva i dialogen 

(Björklund 2010, s. 55). Detta är inget som diskuteras inom ett 

intersektionalitetsperspektiv men den ser också strukturer i samhället. Den 

sociokulturella teorin bygger också på ett antiessensialistiskt perspektiv. Det går därför 

att använda båda dessa teorier i samma studie.  

 

Isaksson (2002) beskriver hur barnet redan under sista tredjedelen av fosterstadiet kan 

uppfatta ljud och identifiera röster som de hör ofta, exempelvis föräldrarnas (Isaksson 

2002, s. 21). Utanför magen lär sig barnet tidigt att språket har en särskild betydelse. 

Det lär sig också att gester, mimik och beteende som sker samtidigt som språkljudet är 

relevant för innebörden (ibid.). Bebisen själv kan framkalla ljud i form av skrik, 

smackanden och andra läten från födseln och från att de är cirka 4-5 veckor gamla kan 

de frambringa olika typer av vokalisationer (ibid.). Joller i sig är något som i början av 

barnets liv sker reflexmässigt men under de första månaderna utvecklas till en 

medveten motorisk handling. Jollret gör att barnet kan börja kommunicera med sin 

omvärld på ett nytt sätt (Isaksson 2002, s. 22). Genom att barnet deltar i ett samspel 

med andra människor, även något så enkelt som att de följer riktningen av någons blick, 

lär de sig stegvis att ta den andres roll och på sikt leva sig in i den andres avsikter och 

känslor (Björklund 2010, s. 55). Nästa steg för barnet är att via kroppsspråk svara på 

vuxnas ord, efter det svara med ord och slutligen med hela meningar. Genom dessa 

handlingar tar barnet del av den kultur de lever i (Björklund 2010, s. 56). 

 

Turtagning är ett begrepp som förklarar hur ett samtal är uppbyggt. Detta är något som 

barnet lär sig redan under sina första månader genom att de vuxna tittar på barnet, säger 

något, stannar upp och tittar på barnet medan de väntar på respons. När barnet reagerat, 
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exempelvis genom ett läte eller med blicken, så svarar den vuxne (Björklund 2010, s. 

56). Det är vid ungefär 6 månaders ålder som man i jollret börjar kunna urskilja 

stavelser, ofta i form av repetition av ett ord så som pa-pa-pa. Det är också nu som 

barnet börjar utveckla en språkmelodi med hjälp av betoningar av orden (ibid.). De 

första ‘riktiga’ orden brukar i sin tur komma när barnet är cirka 10-12 månader gammalt 

(Isaksson 2002, s. 23). Något som fungerar bra på spädbarn är rim, ramsor och 

upprepningar (Kohkoinen 2007, s. 11). Ramsor och rim är även lätta att lägga till 

rörelser till, vilket också stärker spädbarns litteracitet (Kokhoinen 2007, s. 23).  

Familjelitteracitet  
De flesta verk och rapporter på ämnet använder ordvalet föräldrar med barn. För den 

här uppsatsen används en vidgad syn på begreppet föräldrar. Med ordet föräldrar 

kommer uppsatsen därför att syfta på alla de personer i barnets närhet som innehar en 

föräldralik relation med spädbarnet. För att undvika allt för mycket upprepning används 

ordet familj synonymt med ordet föräldrar. Då spädbarnets litteracitet enbart fokuserar 

på spädbarnet är familjelitteracitet ett vidare begrepp som involverar fler personer. 

Spädbarn, närmare bestämt barn under ett år, innehar en väldigt ung ålder och därför 

blir familjen central vad gäller deras språk- och läsutveckling vilket kommer att 

utvecklas under den här rubriken. Familjen är även deltagare i den verksamhet för 

spädbarn som erbjuds från biblioteken då barnen inte kan delta på egen hand. 

 

Axelsson (2010) menar att ett barns familj spelar den absolut viktigaste rollen vad 

gäller att språkstimulera barnet och hjälpa barnet att utveckla sitt modersmål (Axelsson 

2010, s. 99). I kunskapsöversikten Med läsning som mål berörs begreppet ‘family 

literacy’ (Kulturrådet 2015b, s. 30), från och med nu kommer det refereras till som 

familjelitteracitet i uppsatsen. Även Quirks (2013) masteruppsats Om man börjar från 

början diskuterar familjelitteracitet. I Kulturrådets kunskapsöversikt diskuteras 

begreppet i samband med läsfrämjande verksamhet som riktar sig till hela familjen 

(Kulturrådet 2015b, s. 30). Det kan även användas för att förklara de aktiviteter som en 

familj gör i sin vardag som kan bidra till en ökad litteracitet (ibid.). Projektet Bokstart 

kan exempelvis ses som ett familjelitteracitetsprojekt (Kulturrådet 2015b, s. 31). Quirk 

(2013) använder begreppet på ett liknande sätt men tar även upp hur familjelitteracitet 

kan täcka in hur littercitet överförs mellan olika generationer inom en familj (Quirk 

2013, s. 23). Även rapporten Dags att höja ribban!? En rapport om samverkan mellan 

barnhälsovård och bibliotek kring små barns språk- och litteracitetsutveckling av 

Kerstin Rydsjö (2012) diskuterar begreppet och menar att familjelitteracitet ofta består 

av tre delar: stöd till vuxnas litteracitet, stöd till barnens litteracitet samt råd och stöd 

för de vuxna kring hur de i sin tur kan stödja barnens litteracitet (2012, s. 32). 

 

I artikeln “Let´s Play at the Library: Creating Innovative Play Experiences for Babies 

and Toddlers” av Ralli och Payne (2016) diskuteras föräldrarnas roll i utvecklingen av 

spädbarnets litteracitet. De menar att föräldrar har det huvudsakliga ansvaret för barnets 

utveckling även om biblioteket fungerar som en hjälp och inspiration. Detta sker lättast 

via lek och därför är det viktigt att biblioteken uppmuntrar till lek där både barnet och 

föräldern deltar (ibid.). Bibliotekarierna bör också informera om vikten av lek och ge 

tips på hur den kan ske utanför bibliotekets lokaler. Föräldrarna får alltså lära sig hur 

och varför de ska leka med sina barn för att bidra till deras litteracitet (ibid.).  
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Från mångkultur till flerspråkighet 
Begreppet mångkultur återkommer i delar av litteraturen som är aktuell för uppsatsen 

(exempelvis Atlestam & Myhre 2012, Audunson 2005, Söderberg 2015 och Rydsjö & 

Elf 2007). Det är begrepp som ofta kopplas samman med en liberal världssyn där man 

försöker visa på värdet av andra kulturer, exempelvis kopplat till ekonomiska och 

kulturella värden som dessa människor från andra kulturer kan besitta (Spivak 1999, s. 

397). Spivak är kritisk mot begreppet mångkultur (multiculturalism) men kan se ett 

behov av att alliera sig med användare av begreppet i en allt mer rasistisk värld (ibid.). 

Begreppet mångkultur är menat som ett antirasistiskt begrepp men bidrar till att befästa 

fördomar och statiska egenskaper hos människor och pekar på en ‘vi’ och ‘dom’-

uppdelning. Att befästa fördomar på det sättet blir en form av essentialism där man ger 

vissa människor specifika egenskaper, i det här fallet kopplat till deras etniska ursprung 

(Spivak 1999, s. 282). Essentialism och intersektionalitet går inte att kombinera då 

essentialismen menar att det finns vissa egenskaper som är väsentliga för en person 

utifrån kön, etnicitet eller liknande. Detta går emot intersektionalitet som ser kön och 

etnicitet som socialt och kulturellt skapade företeelser (de los Reyes & Mulinari 2005, 

s. 9). Med ett mångkulturbegrepp missas även aspekter som rör makt, något som även 

det är avgörande inom teorier rörande intersektionalitet (ibid.).  

 

Audunson (2005) har forskat mycket på bibliotekets roll i ett mångkulturellt samhälle 

och bibliotekets roll vid integration. Han problematiserar begreppet mångkultur i 

artikeln “The public library as a meeting-place in a multicultural and digital kontext” 

och menar att mångkultur är ett begrepp som beskriver en komplicerad verklighet 

(Audunson 2005). Mångkultur används oftast för att beskriva personer från länder 

utanför västvärlden som bor i Europa, USA och så vidare. Men Audunson (2005) menar 

att det inte bara finns kulturella skillnader mellan människor från olika delar av världen 

utan även inom olika klassbakgrund, olika generationer och liknande kategorier. 

Audunson (2005) menar att dessa också bör ingå i begreppet mångkultur om ett sådant 

begrepp ska användas (ibid.). Utifrån den kritiken och svårigheten att kombinera 

begreppet mångkultur med det teoretiska ramverket är det inte en term som kommer 

att användas i uppsatsen. Istället används begreppet flerspråkighet som förklaras nedan. 

Begreppen flerspråkighet och mångspråk fungerar synonymt men då mångspråk 

riskerar att kopplas samman med begreppet mångkultur, som uppsatsen förhåller sig 

kritiskt till, väljs begreppet flerspråkighet.  

 

Otterup (2012) menar i sin text “Flerspråkighet som rikedom” i antologin Det 

mångspråkiga biblioteket att begreppet flerspråkighet har ersatt termen tvåspråkighet 

som tidigare användes för att beskriva länder och individer som använder fler än ett 

språk (Otterup 2012, s. 19). Otterup (2012) menar att flerspråkighet innebär 

användningen av två eller flera språk (ibid.). Det är dock viktigt att inte koppla samman 

utländsk bakgrund med flerspråkighet, det ger en begränsad bild av begreppet och kan 

ge en annan betydelse än den som var intentionen (Skolverket 2013, s. 12). 

Flerspråkighet handlar om att ha kompetens inom flera språk varav ett eller flera är 

modersmål (ibid.). Otterup (2012) tar upp studier som gjorts om flerspråkighet som 

visar flera positiva samband mellan flerspråkighet och den kognitiva utvecklingen till 

exempel att upptäcka språkliga regler, kreativt tänkande och problemlösning (Otterup 

2012, s. 27f). Flerspråkighet har visat sig positivt främst när det kommer till 

utvecklingen av abstrakt tänkande och förmågan att tänka flexibelt (Otterup 2012, s. 

28). En annan studie visade att tvåspråkiga barn låg flera år före sina enspråkiga 
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klasskamrater i den semantiska utvecklingen (ibid.). Värt att påpeka är att studierna 

utgår ifrån barn med hög språkfärdighet i båda språken (ibid.).   

 

 I uppsatsen används begreppet flerspråkiga familjer. Med det menas här att en eller 

flera i familjen har ett annat modersmål än svenska och har som intention att lära barnet 

språket. Detta gör flerspråkiga familjer till en heterogen grupp med olika behov och 

olika förutsättningar.  

 

Flerspråkighet kan betraktas ur två olika perspektiv, dels ur ett samhällsperspektiv och 

dels ur ett individperspektiv. Sett ur ett samhällsperspektiv innebär begreppet hur 

länder och samhällen hanterar att det talas olika språk i landet. Individperspektivet 

innebär i sin tur hur individer tillåts utveckla flerspråkighet och vad detta innebär för 

individen (Otterup 2012, s. 20). Officiella lagar men också attityder från officiellt håll 

påverkar hur invånarna i ett land ser på flerspråkighet. Detta möjliggör eller förhindrar 

individers möjlighet att utveckla flerspråkighet (Otterup 2012, s.26). I denna uppsats 

används i första hand flerspråkighet sett ur ett samhällsperspektiv i och med att syftet 

rör vilken medvetenhet som finns hos bibliotekarier att bemöta spädbarn med 

flerspråkiga föräldrar. Även det intersektionella perspektivet ser till samhällets eller 

institutionernas roll vad gäller vad gäller reproducering och upprätthållande av normer 

och hegemoniska ideal (de los Reyes & Mulinari 2005, s. 111). Gustafsson Chen (2011) 

tar upp studier i Utmaning och inspiration - mångspråkigt biblioteksarbete för barn 

och ungdomar (2011) som påvisar positiva effekter av flerspråkiga barn (Gustafsson 

Chen 2011, s. 12). Hon visar också på forskning som menar att samhället har en tendens 

att värdera språk inom en hierarki och om ett språk har högt värde är det lättare för ett 

barn att både utveckla sitt modersmål samtidigt som det nya språket. Om språket har 

ett lågt värde å andra sidan har barnen en tendens att förlora sitt modersmål vid 

inlärandet av det nya språket (Gustafsson Chen 2011, s. 12). 

Sammanfattning av teori 
Intersektionalitet är ett perspektiv inom den kritiska teorin som används för att påvisa 

samband mellan olika maktstrukturer, och då framför allt klass, kön och etnicitet. Dessa 

strukturer kan aldrig delas upp utan hänger alltid samman med varandra. I uppsatsen 

kommer det intersektionella perspektivet användas för att se hur bibliotekarierna och 

biblioteksrummet förhåller sig till den heterogena gruppen flerspråkiga familjer med 

spädbarn. Intersektionalitet används även för att se på folkbiblioteket som institution 

och hur det reproducerar normer, ifrågasätter detsamma eller om de gör båda dessa 

samtidigt. 

 

Spädbarn lär sig tidigt att kommunicera med omvärlden och redan under den här tiden 

läggs en grund för barnets utveckling och litteracitet. Barnet utvecklar inte sin 

litteracitet i ett vakuum utan genom social interaktion med omvärlden. Här spelar den 

närmsta familjen en viktig roll och biblioteket kan bidra med stöd och kunskap för att 

hjälpa föräldrar med att utveckla barnets litteracitet. Begreppet familjelitteracitet 

används både för att beskriva läsfrämjande verksamhet för familjer men även för att 

förstå hur litteracitet överförs mellan generationer.  

 

Uppsatsen utgår från att en flerspråkig familj är när en eller flera inom familjen har ett 

annat modersmål än svenska. Forskning visar på att det finns flera positiva aspekter av 
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att vara flerspråkig men också att samhällets attityd är en faktor i huruvida barnet lär 

sig fler språk och hur det ser på sitt modersmål (Otterup 2012, s.26). Även här kan 

biblioteket bidra då det är en av samhällets institutioner.   
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Metod 

I metodkapitlet presenteras den litteratur som använts vad gäller kvalitativ metod. 

Uppsatsens val av metod redovisas också mer ingående. För den här uppsatsen är det 

en fallstudie, där fallet är Malmö stads folkbibliotek och material har samlats in på fyra 

av dessa bibliotek. Hur dessa bibliotek valts ut presenteras under materialinsamling och 

urval. Under kapitlet om genomförande presenteras hur den faktiska insamlingen av 

data genomförts samt hur denna har bearbetats. Även framtagandet av de olika guiderna 

som använts under materialinsamlingen redovisas närmare. Metodavsnittet avslutas 

med ett stycke som rör etiska aspekter. 

Litteratur rörande kvalitativ metod 
Det finns flertalet verk om metod som hade kunnat användas för den här uppsatsen. 

Urvalet skedde efter innehållets relevans och vilka verk som i hög grad används för 

liknande uppsatser. Utifrån detta är det tre centrala verk som ligger till grund för 

uppsatsens metoddel. Två av dessa är Den kvalitativa forskningsintervjun av professorn 

i pedagogisk psykologi Steinar Kvale och professorn i allmänpsykologi och kvalitativa 

metoder Svend Brinkmann (2014)  samt Handbok i kvalitativa metoder av professorn 

i sociologi Göran Ahrne och lektorn i företagsekonomi Peter Svensson (red. 2015). 

Dessa verk tar upp kvalitativa metoder såsom intervjuer. Det senare verket används 

också för analysen av de kommunikationskanaler bibliotek använder vad gäller att 

kommunicera med föräldrar till spädbarn. Det tredje verket berör fallstudier och är en 

relativt nyutgiven titel skriven av två professorer i företagsekonomi, Fallstudier av 

Tommy Jensen och Johan Sandström (2016). I Fallstudier gör författarna dels en 

genomgång av fallstudien som metod men också praktisk och teoretisk information om 

upplägget av en fallstudie.  

Kvalitativ fallstudie 
Den här uppsatsen utgår som sagt från en kvalitativ fallstudie där uppsatsen använder 

sig av intervjuer, observationer av bibliotekslokaler samt analyserar de 

kommunikationskanaler som används av biblioteket för att kommunicera till 

målgruppen föräldrar med spädbarn, särskilt inriktat på flerspråkiga föräldrar med 

spädbarn. Intervjumetoden används för att huvudsakligen svara på uppsatsens första 

forskningsfråga, rumsobservation används för att huvudsakligen svara på uppsatsens 

andra forskningsfråga och analysen av kommunikationskanalerna används för att 

huvudsakligen svara på uppsatsens tredje forskningsfråga. Guider med frågor har 

formulerats till intervjuerna, observationerna och kommunikationskanalerna. De ovan 

nämnda verken har bidragit till att ta fram en metod som är anpassat för uppsatsens 

förutsättningar. Genom att göra egna guider för rumsobservation och för att granska 

kommunikationskanaler gör uppsatsen ett metodologiskt bidrag. 

 

För den kvalitativa metoden ligger fokus på en mindre mängd material som utforskas 

på djupet. Det handlar om att skapa en förståelse av materialet snarare än att samla in 

en större mängd data. Genom en kvalitativ metod går det att fånga nyanser och sätta in 
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normer i ett sammanhang på ett sätt som inte är möjligt med en kvantitativ metod 

(Ahrne & Svensson 2015, s.12). Jensen och Sandströms (2016) verk Fallstudier ligger 

till grund för metod rörande fallstudier. Fallstudien är en användbar metod vad gäller 

att studera en komplex företeelse som också är beroende av sitt sammanhang (Jensen 

& Sandström 2016, s. 42). De menar att om forskningsfrågor börjar med ‘hur?’ eller 

‘varför?’ är en fallstudie särskilt lämplig (Jensen & Sandström 2016, s. 50). 

Forskningsfrågorna för den här uppsatsen börjar alla med ‘hur?’. Genom att göra en 

fallstudie med flera olika insamlingsmetoder för data, i det här fallet intervjuer, 

observationer och analys av kommunikationskanaler, ger det studien en styrka och en 

stark reliabilitet (Jensen & Sandström 2016, s. 58). Det ger även en möjlighet för 

triangulering, alltså att ha olika källor av empiriskt material för att beskriva samma sak 

(ibid.). Triangulering kräver minst tre olika källor (ibid.) vilket den här uppsatsen har. 

Nedan beskrivs de tre olika insamlingsmetoderna för fallstudien. 

Intervjumetod 
Uppsatsens första forskningsfråga besvaras med hjälp av intervjuer. Det finns olika sätt 

att lägga upp en intervju på, det finns ostrukturerade intervjuer, semistrukturerade 

intervjuer eller löst strukturerade intervjuer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 37). 

För intervjuerna i den här uppsatsen användes semistrukturerade intervjuer där man 

utgår ifrån en intervjuguide men inte är helt låst vid denna utan lämnar utrymme för 

relevanta följdfrågor. Det handlar mer om övergripande områden än enskilda frågor. 

Intervjuer är ett bra verktyg för att få höra personers upplevelser eller personliga 

reflektioner. Genom en intervjumetod har forskaren möjlighet att samla in 

informanternas språkbruk, normer och känslor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 

56). Kvale och Brinkmann (2014) menar att genom ett samtal lär vi känna andra 

människor och ges tillgång till deras attityder (Kvale & Brinkmann 2014, s. 15). Detta 

är av värde, då uppsatsen strävar efter att få kunskap om bibliotekariernas upplevelser 

och tankar vad gäller den verksamhet som erbjuds för spädbarn med flerspråkiga 

föräldrar.  

 

En svaghet med intervjumetoden är att det inte ska tas för givet att en människa faktiskt 

gör vad personen säger att hen gör. En annan av intervjuns svagheter är att den kan ge 

en begränsad bild av ett fenomen och kan därför behöva kompletteras med andra 

metoder (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 56). Därför kommer denna uppsats 

även att baseras på observationer av bibliotekslokaler samt en analys av hur biblioteken 

kommunicerar med föräldrar till spädbarn.  

Metod rörande observation av biblioteksrum 
Vad gäller uppsatsens andra forskningsfråga besvaras den huvudsakligen genom 

observationer. Vad gäller metoden och motivering kring valet av att studera och 

observera biblioteksrum finns det centrala verket The Library as Place. History, 

Community, and Culture. I denna antologi finns ett kapitel av Rothbauer (2007) som 

menar att platser spelar en aktiv roll i skapandet och reproduceringen av normer vad 

gäller sociala identiteter (Rothbauer 2007, s. 101). Som nämnts ligger detta i linje med 

uppsatsens intersektionella perspektiv och fokus vad gäller observationerna ligger på 

hur biblioteksrum reproducerar normer, bryter normer eller hur de gör både och 

samtidigt.  
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För att kunna svara på forskningsfrågan rörande rummet och för att se hur 

folkbiblioteket förhåller sig till sina besökare utifrån ett intersektionellt perspektiv 

studerades biblioteksrummet utifrån en guide. Guiden har sitt fokus på hur rummet och 

dess medier tillgängliggörs för målgruppen spädbarn med föräldrar och då med fokus 

på flerspråkiga familjer. Rummet och den fysiska omgivningen är en viktig del av 

barnets möjlighet till delaktighet (Johansson 2010, s. 42). På ett bibliotek är 

barnavdelningen ofta medvetet anpassade efter målgruppen, det har att göra med 

färgval, höjden på möbler, placering av böcker med mera (ibid.). Som en 

barnbibliotekarie uttrycker det i Johanssons (2010) artikel, “[...] biblioteksrummet ska 

kunna upplevas med alla sinnen” (Johansson 2010, s. 43). Genom att erbjuda mer än 

bara en plats för läsning vidgas biblioteksupplevelsen (ibid.). I Malmö stads 

biblioteksplan diskuteras biblioteket som en mötesplats (Malmö stad 2014, s. 8). 

Folkbiblioteken i Malmö kan ha en viktig roll i integrationsarbetet genom att vara en 

mötesplats för en heterogen skara människor (ibid.). Biblioteksplanen menar även att 

folkbibliotekens rumsliga utformning bör utgå ifrån besökarnas behov och vara en 

pedagogisk och kreativ miljö (ibid.). 

Metod för analys vad gäller kommunikationskanaler 
Den sista metoden används för att huvudsakligen besvara uppsatsens tredje 

forskningsfråga och berör analys av hur bibliotek kommunicerar med målgruppen 

flerspråkiga föräldrar med spädbarn. Metoden är att utifrån en intersektionell 

utgångspunkt ställa frågor till det textmaterial som finns i form av programblad, 

hemsidor med mera. Det intersektionella perspektivet hjälper till att se hur biblioteket 

som institution skapar kategorier av människor (de los Reyes & Mulinari 2005, s. 111). 

Docenten i sociologi Martin Bergs (2015) text “Deltagande netnografi” i Handbok i 

kvalitativa metoder tar upp nätbaserad kommunikation. Berg (2015) menar att texten 

är det centrala i den nätbaserade kommunikationen men att bilder, film och ljud är en 

del av det (Berg 2015, s. 145). Vid en analys av kommunikationskanaler krävs ingen 

transkribering utan texten som står blir empirin (Berg 2015, s. 153).  

Materialinsamling och urval  
Urvalet för studien är folkbiblioteken i Malmö stad. I uppsatsens bakgrund diskuteras 

Malmö som en flerspråkig, heterogen stad. Hanna Carlssons (2013) avhandling Den 

nya stadens bibliotek beskriver hur de styrande ser på Malmö som en stad som 

utvecklats från att ha varit en arbetarstad till att ha sitt fokus på kunskap och upplevelser 

(Carlsson 2013, s. 55). Malmö är alltså en stad som Carlsson (2013) menar har drastiskt 

förändrats i grunden och förändringen har skett snabbt under 1990-talet och framåt 

(ibid.). Hon menar även att den syn på kultur som finns bland de styrande i Malmö stad 

påverkar stadens folkbibliotek (ibid.). Malmö stads biblioteksplan sträcker sig mellan 

åren 2015-2019 och tar bland annat upp vikten av kultur och möten för att skapa social 

integration (Malmö stad 2014, s. 5). Planen betonar även Malmös invånares behov av 

språkundervisning och hur biblioteket kan spela en roll i detta (Malmö stad 2014, s. 6). 

Under 2017 sker det en stor omorganisation i Malmö stad som innebär att alla 

områdesbibliotek som tidigare verkat under sina respektive stadsdelsförvaltningar går 

in under kulturförvaltningen, där stadsbiblioteket redan finns (Malmö stad 2017e). 
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Fallet Malmö stads folkbibliotek består av 13 folkbibliotek och en biblioteksbuss. För 

denna uppsats har material samlats in på fyra av dessa bibliotek. För att avgöra 

storleken på urvalet för uppsatsen har olika faktorer setts över. Vid fallstudier är det att 

föredra att ha med mer än ett fall, en så kallad flerfallsstudie (Jensen & Sandström 

2016, s. 51). Kvalitativa intervjuer handlar om att få fram information och material som 

inte kan ske genom standardiserade enkäter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 

42). Då de är djupgående görs det ofta färre intervjuer än vid en kvantitativ metod 

(ibid.). Antalet intervjuer som ska göras är beroende av flertalet omständigheter såsom 

studiens längd, vilka slutsatser man vill dra från resultatet och om de kombineras med 

andra metoder (ibid.). I den här uppsatsen är intervjuerna en del av en fallstudie som 

också består av rumsobservationer och analys av kommunikationskanaler. Detta 

innebär att det är rimligt med ett mindre urval bibliotek. Från början var målet att 

material skulle hämtas från fem bibliotek men i slutändan blev det fyra bibliotek. 

Orsaken till detta var att det inte gick att få tag på ett sista bibliotek där personal ville 

ställa upp på att vara med i studien. 

 

Insamlingen av material rörande kommunikationskanaler skedde genom att allt 

relevant material på de fyra biblioteken i form av broschyrer och programblad samlades 

in. Bibliotekets hemsida, Facebooksida och eventuella Instagramsida analyserades 

samt att bibliotekarierna som intervjuades tillfrågades om de delade ut något tryckt 

material som i så fall samlades in. Med relevant material menas alla broschyrer och 

dylikt som berör föräldrar med spädbarn och i första hand flerspråkiga föräldrar med 

spädbarn.  

 

Tanken var att biblioteken skulle väljas ut utifrån ett par olika premisser. De skulle 

gärna därför ligga i olika geografiska områden av Malmö och i olika områden som 

representerar Malmös mångfald när det kommer till språk och bakgrund. Urvalet skulle 

även ske utifrån den verksamhet för spädbarn som erbjuds eller inte erbjuds under våren 

2017. Programverksamheten för våren 2017 gicks igenom och utifrån det skulle det 

väljas ut både bibliotek som har flera programpunkter för spädbarn med föräldrar och 

bibliotek som inte har någon programpunkt för denna målgrupp. I realiteten visade det 

sig vara svårare att hitta informanter än väntat. Några av de bibliotek som var 

förstahandsval valde av olika anledningar att inte delta och därför fick andra bibliotek 

tas in. Alla bibliotek i Malmö stad är relevanta för uppsatsen men den geografiska 

spridningen blev lite sämre än väntat. Och som tidigare nämnts blev det fyra 

medverkande bibliotek istället för fem.  

Genomförande  

Intervjuer 
Vad gäller genomförandet av intervjumetoden så kontaktades bibliotekarierna på de 

olika biblioteken via mail där de fick en presentation av uppsatsens syfte och innehåll 

samt en kortare presentation om vilka vi som uppsatsförfattare är. Detta mail finns 

bifogat som bilaga i slutet av uppsatsen. Efter det bokades det in intervjuer som skedde 

under en veckas tid. Intervjuerna skedde på plats på de fyra biblioteken i Malmö stad 

där de enskilda bibliotekarierna arbetar. Intervjuerna genomfördes i två fall med en 

barnbibliotekarie närvarande och i två fall med två närvarande efter deras eget 
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önskemål. Båda uppsatsförfattarna var närvarande vid samtliga intervjuer, en av oss 

ställde frågor och den andra antecknade. Varje intervju varade i ungefär 30 min till 1 

timme. Innan intervjun påbörjades blev informanten mer utförligt informerad om 

intervjuns syfte, sina rättigheter som informant samt var uppsatsen kommer finnas 

tillgänglig när den är publicerad. Detta var för att informanten skulle kunna ge så kallat 

informerat samtycke och veta vad de gav sig in på (Kvale & Brinkmann 2014, s. 107). 

Intervjuerna spelades in och transkriberades i efterhand. Informanternas namn byttes 

ut redan vid transkriberingen. Av etiska aspekter och hänsyn till bibliotekarierna så 

kommer det inte att nämnas vilket bibliotek inom Malmö stad som de arbetar på i 

uppsatsen. Mer om detta under titeln Etiska aspekter.   

 

Innan intervjuerna skedde fanns det en framtagen intervjuguide. Intervjuguiden 

formulerades utifrån idéer och tips från Den kvalitativa forskningsintervjun. Innan en 

intervjuguide kan skrivas är det viktigt att vara medveten om syftet med studien och 

vad man vill få fram i intervjuerna (Kvale & Brinkmann 2014, s. 147). Intervjuguiden 

togs fram utifrån det teoretiska ramverket rörande intersektionalitet, spädbarns 

litteracitet och familjelitteracitet. Det empiriska material som tas fram genom 

intervjuerna ska kunna ge svar på studiens forskningsfrågor, och då framför allt den 

första forskningsfrågan. Därför måste intervjuguiden vara utformad på så sätt att den 

leder fram till empiriskt material som kan besvara forskningsfrågorna. Syftet med 

intervjuerna i den här uppsatsen var dels att få fram material om den verksamhet som 

erbjuds för spädbarn men även individuella upplevelser från informanternas sida om 

verksamheten och mötet med flerspråkiga föräldrar med spädbarn. En intervjuguide 

fungerar som en form av manus för intervjun men då intervjuerna för denna uppsats är 

semistrukturerade så fungerar manuset mer som ett stöd än något som strikt måste följas 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 172). Intervjuguiden är bifogad som en bilaga i slutet av 

uppsatsen.  

Observation av biblioteksrummen 
Observationen av rummet skedde i samband med intervjun och det var under 

bibliotekets öppettider då det fanns besökare i lokalen. Det är bara de rum eller platser 

som är avsedda för barn som observerades samt eventuella rum där det hålls 

verksamhet för spädbarn som exempelvis ett sagorum. Först gjordes en genomgång av 

rummets utseende med detaljer om utseende, möbler, dekor och så vidare. Efter det 

skedde observation utifrån ett antal frågor, en guide, liksom intervjun. När uppsatsen 

talar om böcker för spädbarn menas både pekböcker och bilderböcker då båda dessa 

typer läses av familjer med spädbarn. Observationsguiden består av frågor som ställdes 

till rummet för att ge svar på forskningsfrågorna, och då framför allt studiens andra 

forskningsfråga. Även observationsguiden är formulerad utifrån uppsatsens teoretiska 

bas. Då eventuella besökare på avdelningen inte är en del av observationen blev de inte 

informerade om studien. Observationsguiden är bifogad som en bilaga i slutet av 

uppsatsen.  

Analys av kommunikationskanaler  
Analysen av hur bibliotek kommunicerar med målgruppen flerspråkiga föräldrar med 

spädbarn gjordes genom studier av de kommunikationskanaler som används. Hemsida, 

programblad, affischer och liknande texter som biblioteket använder för att nå 

målgruppen blev analyserade genom en kort text- och bildanalys där uppsatsen 
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använde sig av det teoretiska ramverket, med särskilt fokus på intersektionalitet. 

Materialet samlades in dels på plats på biblioteket samt att deras hemsidor och sociala 

mediekanaler rörande målgruppen gicks igenom. Det ställdes även ett antal frågor till 

texterna utifrån en guide, liknande en intervjuguide. Denna guide finns bifogad som 

bilaga i slutet av uppsatsen. 

Genomförande vad gäller teoretisk analys av det empiriska materialet 
För att vara tydliga görs här en skillnad mellan data och empiriskt material (Svensson 

& Ahrne 2015, s. 23). Studiens data är allt insamlat material, exempelvis det inspelade 

ljudet från intervjuerna. Det empiriska materialet är det material som fungerade som 

bas för analysen, det vill säga de transkriberade intervjuerna, den renskrivna texten från 

observationerna av biblioteksrummen och den renskrivna text som blir resultatet av att 

ställa frågor till kommunikationskanalerna. Gällande bearbetningen av det samlade 

empiriska materialet lästes det igenom flera gånger. Med hjälp av ett 

intersektionalitetsperspektiv reflekterades det över specifika teman som upptäcktes i 

det empiriska materialet.   

 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att ingen avancerad analysteknik behöver 

tillämpas under en teoretisk tolkning av kvalitativt empiriskt material (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 283). Specifikt vad gäller en kritisk tolkning så ämnar den att söka 

en djupare sanning bakom texternas hegemoniska diskurs. Uttolkaren söker en sanning 

bakom ideologier och fäster uppmärksamhet på sociala och politiska frågor. En risk 

med kritisk tolkning är att forskaren kan råka föra andras talan, genom att av misstag 

säga sig veta vad andra vill och kräver (Kvale & Brinkmann 2014, s. 284). En risk vad 

gäller teoretisk tolkning av kvalitativt material är att forskaren enbart ser på materialet 

genom de teoretiska glasögonen, vilket kan skapa en skevhet i analysen (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 286). Forskaren bör därför exempelvis utveckla alternativa 

tolkningar som gör det möjligt att inta en distans till sin egen förståelse. Den teoretiska 

tolkningen kan i vissa fall bli ett hinder för nya tolkningar. Därför är det viktigt att vara 

öppen för nya tolkningar till sitt empiriska material (ibid.). Jensen och Sandström 

(2016) lyfter samma problematik i Fallstudier och menar att det är viktigt att inte vara 

alltför beroende av sin teori (2016, s. 29). Det är centralt att forskare ser till empirin 

och inte bara försöker anpassa den efter en teoretisk mall (ibid.). Dessa risker är 

aspekter som tagits hänsyn till vid författandet av analysen med ett intersektionellt 

perspektiv.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) argumenterar också för att teoretiska tolkningar av 

kvalitativt empiriskt material inte valideras genom att forskaren följer en specifik 

metodologisk procedur, utan det ligger på forskarens axlar att presentera premisserna 

för tolkningarna och argumentera för att de är trovärdiga (2014, s. 287). Som 

uppsatsförfattare är man med och producerar det empiriska materialet och påverkar 

dess resultat. Detta sker dels under intervjun där närvaron påverkar intervjupersonen 

men även i tolkningen av det empiriska materialet. Olika personer drar olika slutsatser 

av ett material. Det är viktigt att var transparent med att analysen i denna uppsats är 

uppsatsförfattarnas egen tolkning av materialet (ibid.). Detta är en viktig etisk aspekt 

att ta hänsyn till. I nästa stycke diskuteras etiska aspekter vidare. 
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Etiska aspekter  
Från 1 januari 2004 gäller etikprövningslagen (SFS 2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor. Uppsatser omfattas inte av etikprövningslagen men 

uppsatsarbete väcker i högsta grad etiska frågor. Den här uppsatsen strävar efter att ta 

största möjliga hänsyn till dessa forskningsetiska principer. Principen om informerat 

samtycke innebär att de personer som studeras blev informerade om vad studien syftade 

till och att de utifrån detta själva fick bestämma om de ville medverka i studien 

(Vetenskapsrådet 2011). Informanterna blev informerade om vad studien syftade till 

innan de blev intervjuade och de fick själva bestämma om de ville medverka i studien. 

De ges också tillgång till den färdigskrivna uppsatsen. 

 

En annan princip är nyttjandekravet som innebär att personuppgifter insamlade för 

forskningsändamål inte får användas i syfte att påverka den enskilde individen och de 

får inte heller användas till kommersiella ändamål (Ahrne & Svensson 2011, s. 31). 

Uppsatsen tar största möjliga hänsyn till principen om nyttjandekravet och har inte för 

avsikt att utnyttja informanternas personuppgifter eller använda dem i kommersiellt 

syfte.  

 

Konfidentialitet innebär att uppgifter om enskilda individer som anskaffats till 

forskning måste bevaras och redovisas på ett sådant sätt att de enskilda individerna inte 

kan identifieras av utomstående (Ahrne & Svensson 2011, s. 31). Uppsatsen har som 

mål att uppfylla kravet om konfidentialitet. De barnbibliotekarier som intervjuas i 

uppsatsen har blivit anonymiserade i den grad det är möjligt. Barnbibliotekarier utgör 

en mindre del av de olika bibliotekens personal och det kan därför vara möjligt att 

identifiera de enskilda informanterna trots att de fått fiktiva namn. För att bidra till en 

ökad anonymisering kommer det inte nämnas närmare vilket områdesbibliotek som 

informanten är verksam på, utan bara att det är på ett av Malmö stads 13 folkbibliotek. 

När det kommer till stadsbiblioteket framgår det att informanten arbetar på just det 

biblioteket då det särskiljer sig mycket från områdesbiblioteken. Den informanten 

anser vi fortfarande vara svår att identifiera då Malmö stadsbibliotek har så pass många 

anställda barnbibliotekarier. I det första mailet som skickades ut för att hitta 

intervjupersoner stod det att alla deltagare kommer att anonymiseras i studien. Under 

intervjun förtydligades det att det handlar om att alla namn byts ut och att det inte 

kommer skrivas ut vilket bibliotek de arbetar på, utom i fallet med stadsbiblioteket. När 

observationerna i bibliotekslokalerna genomfördes så låg fokus på lokalens 

utformning, inga barn eller vuxna blev därför observerade.   
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Resultat och analys 

Resultat- och analysdelen består både av en resultatredovisning från fallstudien och en 

analys av det materialet. Det är upplagt utifrån underrubriker som är väsentliga 

tematiska områden som ringats in vid en genomgång av det empiriska materialet. Dessa 

underrubriker är: Biblioteksrummet; Medieinköp och omorganisation; 

Programverksamhet och referenssamtal; Samarbetet med BVC och Bokstart; 

Språkbegränsningar; Kommunikationskanaler, material och översättning samt 

Medvetenhet om målgruppen som heterogen grupp.  

 

De fyra biblioteken i fallstudien kallas framöver för bibliotek 1, bibliotek 

2/stadsbiblioteket, bibliotek 3 och bibliotek 4. Bibliotek 2 är stadsbiblioteket och då det 

är ett så pass annorlunda bibliotek skrivs det ut i texten att det är stadsbiblioteket. 

Bibliotek 1, 3 och 4 är områdesbibliotek i Malmö stad. Följdordningen kommer ifrån 

att det är i denna ordning intervjuerna och observationerna genomförts. Informanterna 

har också givits andra namn så alla de namn som förekommer i samband med citat i 

resultat- och analysdelen är fiktiva namn. I en del av citaten används [...] för att markera 

att det är klippt i citatet i samma mening och [---] för att markera att ett lite längre 

stycke har tagits bort i citatet. När [---] används i uppsatsens citat beror det på att 

informanten kommit ifrån ämnet under några meningar för att sedan åter komma in på 

det. 

Biblioteksrummet 

Hur biblioteksrummet tillgängliggörs för spädbarn med föräldrar 
På de fyra bibliotek där observationer utifrån observationsguiden, se bilaga 2, 

genomförts finns barnavdelningar som är mer eller mindre anpassade för målgruppen 

spädbarn med föräldrar. På bibliotek 1 och stadsbiblioteket uttrycker bibliotekarierna 

under intervjun att de aktivt arbetat med att inkludera barn och föräldrar i framtagandet 

av deras respektive barnavdelningar. Att inkludera barn och ta till vara på deras egna 

åsikter och behov i framtagandet av barnavdelningar innebär att man anammat barnets 

perspektiv, att man ser till varje barns individuella perspektiv och kulturskapande 

(Johansson 2010, s. 24). Spädbarn har inte möjlighet att ge synpunkter och åsikter då 

de är för unga. Dock tar de del av biblioteksrummet och påverkas av de val som de 

äldre barnen gjort.  

 

Stadsbibliotekets barnavdelning för 0-8-åringar har genomgått en stor renovering och 

öppnade på nytt i september 2016. På barnavdelningen finns en plats där man kan 

värma mat i mikrovågsugnar och sitta och äta, vilket kan vara praktiskt för föräldrar 

med spädbarn. På denna avdelning finns också flera toaletter med skötbord, en 

amningsstol, en barnvagnsparkering och det går att låna lås till sin barnvagn. Det är 

tydligt att barnavdelningen vänder sig till hela familjen och är anpassade efter familjens 

behov, inte bara barnets. Genom att rummet görs tillgängligt för spädbarn med föräldrar 

kan det bidra till att biblioteket får många besökare och att besökarna dessutom kan 

stanna längre. Den lekfulla miljön och de många aktiviteter som erbjuds kan locka 
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besökare som annars inte besöker bibliotek i någon högre utsträckning, och väl på plats 

kanske de även tar del av bibliotekets medier. Rothbauer (2007) menar att platser i sig 

är en del i ett identitetsskapande och när biblioteken lyckas locka ovana besökare till 

biblioteket, genom att erbjuda en plats som verkar inbjudande och tillgängligt, kan man 

på sikt skapa en vana och identifikation som ’biblioteksanvändare’ hos besökarna 

(Rothbauer 2007, s. 101). Genom det kan biblioteksrummets tillgänglighet vara en 

faktor kring vilka som besöker biblioteket och ifall de kommer tillbaka.  

 

På stadsbiblioteket finns även ett helt rum som är speciellt anpassat för målgruppen 0-

2-åringar. I detta rum finns mjuka mattor över hela golvet, möjligheten för spädbarn att 

krypa in i och upptäcka boktrågen, låga hyllor med enbart pekböcker och en ‘vulkan’, 

som är en grop där barnen kan träna på att ställa sig upp själva. Sofia på stadsbiblioteket 

berättar hur avdelningen för 0–8-åringar i sin helhet är anpassad till målgruppen 

föräldrar med spädbarn. 

 
Den är tänkt utifrån barns rörelsemönster och vilka behov man har som... alltså det är ju inte 0 till 

1 men det är kanske 0 till 2, 3. Att det ska vara tryggt och säkert och det finns en vulkan, vår 

barnpool, där man kan ha bebisarna i men också det här att kunna resa sig upp att, vilka fysiska 

utmaningar de här små jobbar med. Och håller på att utveckla. Och att man ska krypa under, 

boktrågen är gjorda som små tunnlar och liknande för att kunna upptäcka. För att böckerna är 

integrerade i en värld man kan upptäcka. 

Sofia, bibliotek 2 

Denna syn på barnets lärande som är bakgrund till utformningen av rummet för små 

barn ligger i linje med vad Björklund (2010) diskuterar rörande det sociokulturella 

perspektivet, hur barnet lär sig i samspel med sin omvärld (Björklund 2010, s. 52).  

Björklund (2010) menar att redan väldigt små barn är öppna för kommunikation med 

sin omvärld och själva är aktiva i dialogen (2010, s. 55). Enligt det sociokulturella 

perspektivet formas barnet av den specifika kultur det befinner sig i (Björklund 2010, 

s. 51). Biblioteket som instutition blir en del av den kultur som barnet möter och det är 

därför av vikt hur miljön utformas. På stadsbibliotekets barnavdelning tillåts även 

väldigt små barn att delta och deras behov lyfts fram, och öppnar för deras möjlighet 

att lära sig.  

Barnavdelningen på bibliotek 1 består av fint målade väggar. Här finns flera sittplatser, 

mjuka mattor på golvet och böcker placerade i låg höjd för att passa målgruppen små 

barn. Therese på bibliotek 1 beskriver att de blev inspirerade av stadsbiblioteket i 

Göteborg vid framtagandet av barnavdelningen och att de tog vara på barnens 

perspektiv i enlighet med hur Johansson (2010) beskriver detta (Johansson 2010, s. 24). 

[...] där hade de också diskuterat vad barn i den åldern tycker om och de vill krypa in nånstans, de 

vill kunna leka och så ska det vara en avdelning där man kan följa med sitt barn in och leka, mjuka 

mattor att krypa runt på och så. Så vi hade lite såna tankar hur vi skulle göra. Och sen försöka ha 

allt på barnens nivå. Ja, det är lite så vi har jobbat, efter det konceptet. Och så hade vi workshop, 

jag och Kobina, för förskolebarn.  

Therese, bibliotek 1 

Therese menar också att det är en väldigt stor tillgång för dem att kunna ha ett extra 

rum där programverksamhet kan genomföras för målgruppen föräldrar med spädbarn. 
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Ja, men om man tänker på målgruppen, småbarnsföräldrar, så är det väldigt bra med det här rummet. 

[...] det är ett större rum som vi har där. Där de kan leka, vi har skötbord här, och en egen ingång, 

vi kan stänga och verkligen bjuda in småbarnsföräldrar. De kan komma med 10 barnvagnar och de 

får ändå plats i det området. Så det gör stor skillnad. 

Therese, bibliotek 1 

På bibliotek 1 uttrycker de tacksamhet över att ha tillgång till ett extra rum. Att däremot 

ha för lite plats är något de får erfara på bibliotek 4. Olof berättar att det är väldigt 

trångt på barnavdelningen och att det kan vara svårt att få plats med exempelvis en 

barnvagn (Olof på bibliotek 4).  

Nora på bibliotek 3 anser att deras barnavdelning inte är helt anpassad för målgruppen 

spädbarn med föräldrar och hon önskar en förbättring. På bibliotek 3 är det i nuläget 

kakelgolv på barnavdelningen och det finns inga krypin för mindre barn att upptäcka. 

Problematiken ligger i att det för tillfället finns för lite pengar för att förbättra 

inredningen i lokalen. “Vår önskan är att vi ska en mysig, om man tänker på de riktigt 

små, att vi får en mysig matta på golvet, där föräldrarna mer kan krypa ihop. Men allting 

är liksom lite i väntan, för det har sökts pengar…” (Nora på bibliotek 3). Nora och 

Daniella på bibliotek 3 uttrycker också en svårighet med att de har ett enormt 

besökstryck på biblioteket. Under januari månad 2017 hade biblioteket ungefär 100 

besökare i timmen, vilket är en hög siffra för ett bibliotek av den storleken. Detta leder 

till att det finns många olika behov att tillmötesgå, inte minst vad gäller att utforma 

biblioteksrummet och inredningen. Detta är svårt menar Nora och Daniella.  

Det går att se att alla barnavdelningarna är tydligt anpassade efter barn och att man tagit 

hänsyn till barnens perspektiv i framtagandet av rummen, framför allt på bibliotek 1 

och stadsbiblioteket. Alla barnavdelningar innehåller flera olika element med leksaker, 

lekstugor, ritmaterial och liknande. Dessa element kan förstås som 

litteracitetsfrämjande då de tar upp aspekter av Björklunds vidgade syn på läs- och 

skrivbegreppet med bland annat sång, bilder, berättande och ritande (Björklund 2010, 

s. 51). Detta avspeglas också i bibliotekens programverksamhet, men mer om det under 

kapitlet Programverksamhet och referenssamtal. Även de lekfulla inslagen som finns 

på barnavdelningarna kan bidra till barns litteracitet och enligt Ralli och Payne (2016) 

är det positivt om både barnet och föräldern inbjuds att delta i lek och att interagera 

med varandra, genom lek eller läsning (Ralli & Payne 2016).   

På alla fyra bibliotek finns det en medvetenhet hos bibliotekarierna kring hur deras 

respektive biblioteksrum tillgängliggörs kontra inte tillgängliggörs för målgruppen 

spädbarn med familjer. På de bibliotek som i mindre utsträckning är anpassade för 

denna målgrupp finns en önskan hos bibliotekarierna att förändra och förbättra detta, 

men det är i nuläget inte möjligt, framför allt på grund av ekonomiska hinder.  

 

Biblioteksrum som kommunicerar för att främja familjelitteracitet 

På alla fyra bibliotek som observerats finns det en ‘föräldrahylla’ där det skyltas med 

medier som rör föräldraskap på olika sätt. Både bibliotek 1 och bibliotek 3 skyltar, vid 

tiden för observationerna, böcker som handlar om barns språkutveckling på 

föräldrahyllan. Dessa böcker är på svenska. Att biblioteken skyltar med böcker om 

barns språkutveckling där föräldrarna själva kan hitta dem och inspireras att lära sig 
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mer om ämnet kan ses som positivt enligt Rydsjös (2012) idéer om familjelitteracitet 

som består av tre delar: stöd till vuxnas litteracitet, stöd till barnens litteracitet samt råd 

och stöd för de vuxna kring hur de i sin tur kan stödja barnens litteracitet (Rydsjö 2012, 

s. 32). Arbetet med att skylta med böcker om barns språkutveckling är kopplad till den 

sista av dessa tre delar. Även Axelsson (2010) menar att barnets familj har en central 

roll vad gäller att språkstimulera barnet och hjälpa det att lära sig språk (Axelsson 2010, 

s. 99). Det går att se att de olika biblioteken arbetar olika mycket med detta men det 

går även att anta att skyltningen av medier är i konstant förändring. Det är 

bibliotekarierna som väljer vilka medier som skyltas och här spelar troligen deras 

personliga intresse och kunskap i, vilket skulle kunna påverkas av fortbildning om olika 

ämnen, exempelvis om familjelitteracitet. I Ralli & Paynes (2016) artikel Let’s play at 

the Library diskuterar artikelförfattarna positiva effekter av att ha information om 

familjens läsning för små barn uppsatta som affischer på väggarna i biblioteken (Ralli 

och Payne 2016). Denna typ av information skulle även kunna ges via en digital 

lösning, exempelvis genom att ha en skärm på vägen med löpande information för att 

främja familjelitteracitet och spädbarns litteracitet. 

Medier på flera språk 
Alla fyra bibliotek har böcker och medier på flertalet andra språk än svenska och alla 

skyltar med dessa på något sätt. Dock varierar spårkurvalen och mängden språk som 

erbjuds från bibliotek till bibliotek.1 De har även tvåspråkiga böcker för barn som är 

utplacerade i biblioteksrummen. Vad gäller placeringen av böcker och medier på olika 

språk så ser det ut på följande sätt på stadsbibliotekets avdelning för 0–8-åringar. 

Avdelningen är 800 kvadratmeter och består av flera rum. Det första rummet man 

kommer in i har fokus på världens språk. Det finns medier på många språk och relativt 

många böcker på varje individuellt språk. Sofia på stadsbiblioteket uttrycker under 

intervjun att böckerna på andra språk än svenska känns centraliserade och i fokus på 

barnavdelningen. Det finns även en lista på de språk som tillhandahålls av biblioteket 

men som inte har fått plats att stå framme i rummet utan som därför finns att tillgå i 

magasinet. För att låna dessa böcker krävs hjälp av en bibliotekarie eller att materialet 

beställs fram i förväg via hemsidan. På avdelningen finns det inga sökdatorer för 

användare tillgängliga utan även det måste gå via personalen. Det är relativt lätt att 

missa skylten med de magasinerade språken och därmed tro att de inte finns 

tillgängliga. Vid flytten av avdelningen byttes en del av språken ut så att några som 

funnits framme hamnade i magasinet och tvärtom. Hyllorna som innehåller böcker på 

                                                 
1 Redovisningen av språk är utifrån det som står på knubbtexterna/skyltarna på respektive bibliotek. 

Likaså är ordningen efter hur biblioteken själva valt att arrangera sina medier.  

På bibliotek 1 finns det barnlitteratur på: engelska, danska, tyska, polska, spanska, romani, urdu, 

nypersiska, kurdiska, turkiska, arabiska och kinesiska vid observationen, den 14 februari 2017.  

På stadsbiblioteket finns det barnlitteratur på: afrikanska språk (amharinja, shona, swahili, yoruba), 

albanska, amhariska, arabiska, danska, dari, engelska, finska, franska, hindi, isländska, italienska, 

japanska, kinesiska, kurdiska, nederländska, nypersiska, pashto, polska, portugisiska, romani, rumänska, 

ryska, serbiska-kroatiska-bosniska, samiska, somaliska, spanska, syriska, thai, tjeckiska, turkiska, tyska, 

ungerska, urdu och vietnamesiska, den 14 februari 2017.  

På bibliotek 3 fanns det barnlitteratur på: arabiska, somaliska, turkiska, romani, pashto, urdu, engelska, 

danska, tyska, franska, spanska, persiska, kudiska, bosniska- serbiska- kroatiska och albanska vid 

observationen den 17 februari 2017.  

På bibliotek 4 fanns det barnlitteratur på: polska, arabiska, rumänska, tagalog, albanska, ryska, serbiska, 

bosniska, persiska, somaliska, kinesiska, danska, franska, spanska, tyska engelska vid observationen den 

17 februari 2017. 
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olika språk är väldigt höga och de böcker som är högst upp nås inte ens av en vuxen 

person. 

 

I Kulturrådets kunskapsöversikt talas det om iscensättandet av ett bibliotek och hur 

rummet kan verka läsfrämjande och tillgängligt eller motverka detsamma (Kulturrådet 

2015b, s. 86). Det finns aspekter i hur biblioteksrummen i fallstudien verkar 

läsfrämjande, som också exempelvis diskuteras under ovanstående rubrik, 

’Biblioteksrum som kommunicerar för att främja familjelitteracitet’. I vissa avseenden 

motarbetas dock tillgängligheten för flerspråkiga familjer. Exempel på det är 

magasinerade böcker på de språk som inte har fått plats i rummet eller att det inte finns 

en allmän sökdator för användarna. Att en del språk inte får synas i lokalen gör dels att 

de inte uppmärksammas men också att biblioteksbesökarna kan uppfatta dessa språk 

som bortprioriterade och därmed som mindre viktiga. Enligt Otterup (2012) bidrar 

samhällets syn på språk till hur invånare tillåts utveckla flerspråkighet (Otterup 2012, 

s. 26). Biblioteket är en samhällelig institution och tolkningen kan göras att vissa språk 

prioriterats bort, eftersom de inte syns i rummet. Detta kan vara med och förhindra 

individers möjlighet att utveckla flerspråkighet (ibid.). Detta då språket inte synliggörs 

och lyfts fram (ibid.). De höga hyllorna med medier på andra språk än svenska kan 

också bidra till en bristande tillgänglighet och i sin tur motverka litteracitet, för att 

medierna är svåra att nå, inte minst för små barn, men även för vuxna (Kulturrådet 

2015b, s. 86).  

 

På bibliotek 3 finns ett tråg med skylten ‘Bilderböcker på många språk’. Detta tråg står 

i mitten av barnavdelningen och är på så sätt lätt att upptäcka. På bibliotek 4 finns vid 

tidpunkten för observationen (17 februari 2017) en tillfällig utställning vid bibliotekets 

entré, som enligt Olof varit där i cirka 2–3 månader. Utställningen heter ‘Internationella 

biblioteket’ och den visar framför allt barnböcker på flera olika språk. På 

barnavdelningen på bibliotek 4 finns ett tråg med barnböcker på olika språk där det är 

flera språk blandade i ett gemensamt tråg. Det skyltas med böcker på flera olika språk 

ovanför tråget. På bibliotek 1 finns barnböcker på andra språk centralt placerade mellan 

barnavdelningen och vuxenavdelningen. Barnböcker på olika språk skyltas, framför 

allt böcker på arabiska och engelska.  

 

Rothbauer (2007) menar att platser och rum spelar en aktiv roll i reproduceringen av 

normer vad gäller sociala identiteter (Rothbauer 2007 s, 101). Biblioteket som 

institution har makt att både reproducera normer, bryta normer och att göra båda dessa 

samtidigt (de los Reyes & Mulinari 2005, s. 111). Genom att ha böcker på andra språk 

än svenska i anknytning till böcker på svenska normaliseras dessa. På stadsbibliotekets 

barnavdelning möts besökarna redan i första rummet av böcker och medier på en stor 

mängd olika språk, inklusive svenska. Då verkar biblioteket normbrytande mot idén 

om svenska språket som norm. Detta kan verka positivt för människor som har ett annat 

modersmål än svenska eller som är flerspråkiga att en institution ger positiv bekräftelse 

på ett språk. Detta kan till och med underlätta inlärningen och bibehållandet av 

flerspråkighet (Otterup 2012, s. 26).  

 

Sofia på stadsbiblioteket reflekterar över hur biblioteket som institution kan vara 

delaktiga i hur normaliseringen av andra språk än svenska i biblioteksrummet kan se ut 

och att hon tar även upp att personalen på avdelningen diskuterat ämnet på en intern 

studiecirkel. 
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Det är ju en ganska enkel grej men handlar om att såhär normalisera flerspråkigheten i staden, att 

inte... och det var inte exempel på någon förskola det här att känna stolthet och trygghet i att så här 

jag hör mitt språk, mitt språk hörs och syns på en annan plats i det offentliga. Jag tyckte att det 

kändes som en ganska... enkel och lite löjlig sak men när liksom en, men när man läser den texten 

att det känns som såhär ja men det kan ju vara jättebetydelsefullt för den som har det här språket 

och känna ‘oj det mitt, mitt språk syns och hörs här liksom’. Så ibland kan det ju vara enkla grejer 

man kan jobba för att liksom lyfta fram... att Malmö är en flerspråkig, eller mångsspråksstad. 

Sofia, bibliotek 2 

 

Även de andra biblioteken har sina böcker på andra språk än svenska centralt placerade 

i biblioteksrummet. Det går däremot alltid att se en hierarki mellan de olika språken på 

biblioteken, något som kan ses som en avspegling av samhället där språk har en tendens 

att väderas hierarkiskt (Gustafsson Chen 2011, s. 12). På biblioteken tar sig detta främst 

i uttryck i att flest medier finns på svenska och dessa ges mest plats. Det ges också stor 

plats till medier på engelska, arabiska, spanska och franska. 

Informationsskyltar, knubbar och affischering på flera språk 
Vad gäller informationsskyltar inne i biblioteksrummen så är dessa framför allt på 

svenska, med undantag för bibliotek 3 som använder arabisk informationstext på två 

stycken skyltar inne i biblioteket. Överlag har bibliotek 3 lite information uppsatt på 

barnavdelningen, något som Nora själv kommenterar. “Om ni tycker att det är brist på 

skyltar, så är det. Vi håller på att jobba igenom… Det är inte klart på barn och vi håller 

på att möblera om på barn så det saknas skyltar lite överallt just nu. Så det brukar inte 

vara riktigt så tomt” (Nora, bibliotek 3). På bibliotek 3 finns även vid ingången till 

biblioteket mycket samhällsinformation som rör målgruppen. Här är också flera av 

informationsbladen översatta till på flertalet olika språk. Informationen som ges här är 

inte kopplat till biblioteket men då bibliotekslagen nämner att bibliotek ska verka för 

det demokratiska samhällets utveckling och bidra till kunskapsförmedling är det inte 

ovanligt att det förekommer samhällsinformation i olika former på biblioteken (SFS 

2013:801). Alla bibliotek har även en affisch uppsatt på sin barnavdelning som 

marknadsför den arabiska satsningen Barnbiblioteken. Dessa affischer har text på 

arabiska. Det finns alltså ett fåtal informationsskyltar och affischer som är formulerade 

på andra språk än svenska. 

 

Knubbar används för att beskriva vilken typ av böcker eller medier som finns på en 

hylla. På alla fyra bibliotek är dessa knubbar formulerade på svenska, alltså står det 

exempelvis ‘persiska’ formulerat på svenska och med latinskt alfabet där böcker på 

persiska finns. Bibliotek 4 använder inte knubbar för sina bilderböcker på andra språk 

än svenska då dessa ligger i ett tråg. På framsidan av tråget beskrivs vilka språk som 

finns representerade i böckerna i tråget. Detta är formulerat på svenska. Samma sak 

gäller för de tre andra biblioteken där tråg finns för delar av bibliotekets utbud av 

bilderböcker på andra språk än svenska. På stadsbiblioteket har barnavdelningen 

nyligen bytt lokal inom huset och Sofia försöker erinra sig hur det såg ut innan flytten. 
 

Jag tror våra tidigare knubbar, när vi hade de innan vi byggde om kan ha varit på, vissa då, att de 

stod på de andra liksom om det varit... språk hade andra alfabet till exempel. Men... nu var jag inte 

med om den sista processen när skyltarna diskuterades så jag vet inte hur diskussionerna gick där. 

 Sofia, bibliotek 2 
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Vad gäller övrig information och skyltning på biblioteken med målgruppen 

flerspråkiga föräldrar finns det i mitten på barnavdelningen på bibliotek 1 en 

‘snurrhylla’ med informationsblad och skyltade böcker. Här finns marknadsföring för 

programverksamheten ‘Småbarnscafé’ och ‘Månadens språk’ som innebär att 

biblioteket varje månad skyltar med böcker på ett, för månaden utvalt, språk. Man 

väljer även här att skylta på svenska gentemot målgruppen flerspråkiga föräldrar med 

spädbarn. 

 

Att knubbarna, informationsskyltarna och texten på boktrågen bara står skrivna på 

svenska skulle kunna handla om att personalen inte känner sig bekväm med att skriva 

texter på andra språk än svenska. Dock är det möjligt att via Internationella bibliotekets 

hemsida kostnadsfritt skriva ut knubbtexter på 28 olika språk (Internationella 

biblioteketb 2017). På dessa knubbtexter står det text både på språket i fråga men även 

en mindre svensk text på botten av knubben. Att det är text på både det önskade språket 

och svenska gör även att en person som inte talar språket, exempelvis en bibliotekarie, 

ändå hittar bland böckerna. Det kan vara så att biblioteken inte känner till att den 

tjänsten existerar och därför inte använder den. Gustafsson Chen (2011) listar ännu fler 

tjänster som Internationella biblioteket erbjuder rörande flerspråkighet i boken 

Utmaning och inspiration och hon ser användandet av dessa tjänster som ett viktigt 

steg i att ha ett inkluderande, tillgängligt bibliotek som kan verka läsfrämjande även 

för personer med annan språkbakgrund än svenska (Gustafsson Chen 2011, s. 37).  

 

Knubbtexter i sig är kanske främst till för bibliotekarien men större skyltar på 

hyllgavlar och boktråg vänder sig mer direkt till biblioteksanvändarna. Här hade det 

kunnat verka mer inkluderande om det stod text på både det aktuella språket och på 

svenska på mediernas tråg och gavlar. Att det inte gör det speglar hur dominerande 

svenska är som norm i samhället och hur biblioteken reproducerar dessa normer, vilket 

gör att det går att fundera över om biblioteken är tillgängliga för alla (de los Reyes & 

Mulinari 2005, s. 111). Biblioteken har här på samma gång verkat normbrytande genom 

att ha tillgång till medier på andra språk än svenska och ha dessa centralt placerade i 

rummet men samtidigt reproducerar de normer genom att ha skyltningen på svenska, 

något som det intersektionella perspektivet hjälper till att belysa genom att ge en 

helhetsbild.  

 

Samtliga bibliotek i Malmö stad har bytt klassifikationssystem från SAB-systemet till 

Dewey, eller arbetar i dagsläget (våren 2017) med övergången. Olof på bibliotek 4 

funderar över om Dewey är mer tillgängligt för personer med annan språkbakgrund, 

“Men nu ska vi ju byta till Dewey [...] så alltså det är ju ett internationellt 

klassifikationssystem så då hittar man kanske.” Frågeställningen ifall 

klassifikationssystemet Dewey fungerar mer tillgängliggörande för flerspråkiga än det 

tidigare SAB-systemet på bibliotek i Sverige ryms dock inte att besvara i denna 

uppsats. 

 

Ett sätt att kommunicera med olika målgrupper, oavsett språkbakgrund, är användandet 

av piktogram. Piktogram är bildlika grafiska symboler där varje symbol står för ett ord 

eller en fras (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2016). Dessa kan fungera som 

skyltar i biblioteksrum. Piktogram fungerar även för yngre barn som ännu inte kan läsa, 

men som förstår bildspråk. Tre av biblioteken använder piktogram i sina respektive 
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biblioteksrum. Bibliotek 1 använder piktogram för att visa att man inte får ha skor på 

sig på mattan på barnavdelningen och stadsbiblioteket använder bland annat piktogram 

i barnavdelningens sagogrotta för att visa att det är en plats för lugn läsning. Sofia på 

stadsbiblioteket uttrycker fördelarna med att arbeta med piktogram.  

 
Det har känts bra någon gång då man har varit inne och försökte...berätta för besökarna vad, att vi 

vill att sagogrottan ska vara en tyst plats så...när man har fått svar på att såhär ‘åh jag kan inte 

svenska’ så har man kunnat visa den och så ‘aha’ så. Det är väldigt skönt sätt... att känna att man 

kan nå varandra om man inte har ett gemensamt språk liksom. 

Sofia, bibliotek 2 

 

Piktogram värdesätter inte något specifikt språk över ett annat, utan fler inkluderas till 

förståelse. Ett piktogram kan förstås av betydligt fler personer än vad en skriven text 

gör. Personen behöver inte ens kunna läsa skriven text för att kunna tolka bilden på 

piktogrammet. På bibliotek 1 används, som nämnt, ett piktogram där bilden visar ett 

par skor med ett kryss över. Att detta betyder att man inte får ha på sig skor i detta 

område kan förstås av betydligt fler än en skylt med text skriven på svenska som säger 

’Inga skor här’.  Användandet av piktogram i biblioteksrummen kan tolkas som ett sätt 

varpå biblioteken som insitution arbetar mot en maktstruktur i enlighet med de los 

Reyes och Mulinari (2005), i detta fall maktstrukturen att svenskan är norm (de los 

Reyes & Mulinari 2005, s. 112).  

Digital litteracitet i biblioteksrummen 
På stadsbiblioteket och bibliotek 1 har det gjorts större satsningar på digital teknik i 

den rumsliga utformningen och inredningen vad gäller att arbeta för att främja 

familjelitteracitet men också spädbarns litteracitet. Sofia på stadsbiblioteket berättar 

om deras satsning på så kallade ‘sagokompisar’.  

 
Det har ju varit en aktiv del att jobba... med att kunna jobba med olika språk och där kan man ju 

rikta, alltså sagokompisarna är de här [visar två stora gosedjur med inbyggd teknik, 

uppsatsförfattarnas kommentar]. En av våra digitala innovationer [...] som har ipodar i, där vi kan 

jobba med färdigskapade sagor eller vi kan också framöver jobba med, kanske med SFI-föräldrar 

eller liknande, eller vår egen personal med annan språkbakgrund. Att fylla våra sagokompisar med 

sagor på andra språk. [---] Ja och där kan man också jobba med kanske sånger, jag har tänkt för de 

allra yngsta så är det ju lätt att tillgängliggöra sig språket med rim och ramsor och musik. 

Sofia, bibliotek 2 

 

‘Sagokompisarna’ med sina rim och ramsor fungerar precis som Sofia säger även på 

spädbarn under ett år och kan ha en positiv inverkan för deras litteracitet (Kohkoinen 

2007, s. 11). I dessa ’sagokompisar’ är det relativt lätt att ha rim och ramsor på andra 

språk än svenska. Att erbjuda ’sagokompisar’ med färdiga rim och ramsor på fler språk 

än svenska kan bidra till att bryta normer kring vilka språk som finns tillgängliga på ett 

bibliotek vilket bidrar till ett tillgängliggörande (de los Reyes & Mulinari 2005, s. 111).  

Dessutom är ’sagokompisen’ ett lekfullt och delvis interaktivt föremål som uppmuntrar 

till en lekfull attityd till lärande vilket kan vara positivt för spädbarnets litteracitet (Ralli 

& Payne 2016).  
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Sofia fortsätter med att beskriva tanken med att arbeta med barns olika sinnen, de 

arbetar med berättandet i olika former och arbetar med digital litteracitet. Detta görs 

både i form av digitala skaparverksamheter samt att det finns många digitala inslag på 

barnavdelningen på stadsbiblioteket. Dessa är exempelvis i form av ipads som är en del 

av inredningen och som barn på olika sätt kan interagera med. På bibliotek 1 har man 

satsat på ett digitalt berättarrum som finansierades genom sökta projektmedel. I detta 

rum går det att skapa olika stämningar med varierande ljussättningar. I berättarrummet 

går det också att lägga till olika ljud vid berättandet av en saga, för att ytterligare 

levandegöra berättelsen (Kobina och Therese på bibliotek 1).  

 

Det går att se att det finns en potential i att digital teknik kan vara till stor hjälp vad 

gäller att arbeta för att främja familjelitteracitet och spädbarns litteracitet. Andersson 

uttrycker i Kulturrådets kunskapsöversikt att det går att se många möjligheter vad gäller 

ökad tillgänglighet till läsning i samband med utvecklingen av bland annat smartphones 

och surfplattor (Kulturrådet 2015b, s. 116). Även om familjer inte själva skulle ha råd 

att ha olika typer av dyr digital teknik i hemmet så kan biblioteket vara en plattform 

där familjerna får låna och ta del av tekniken. Enligt bibliotekslagen ska folkbibliotek 

främja tillgången till läsning och litteratur, oavsett publiceringsform (SFS 2013:801). 

Folkbiblioteken ska också verka för ökad kunskap om hur informationsteknik kan 

användas för kunskapsinhämtning (ibid.). Samhället kräver allt högre kompetenser i 

användandet av digital teknik. Här kan folkbibliotek bidra med att sprida kunskap om 

olika typer av digitala redskap. Digital teknik kan också ha en större framtid vad gäller 

det läsfrämjande arbetet för flerspråkiga personer, exempelvis så som stadsbiblioteket 

arbetar med ‘sagokompisarna’. En svårighet med att utveckla arbetet med digital teknik 

på bibliotek i Sverige idag kan vara olika typer av resursbrister, exempelvis brist på 

ekonomi eller digital kompetens i personalstyrkan. Att bibliotek 1 kunde utveckla sitt 

digitala berättarrum berodde på att de sökte och fick extern finansiering, något som 

exempelvis bibliotek 3 och 4 inte har fått för den här sortens verksamhet. 

Medieinköp och omorganisation 

Svårigheter vid inköp av medier på andra språk än svenska 
Alla bibliotekarier som intervjuats uttrycker en svårighet med att köpa in böcker och 

medier på olika språk. Biblioteken i Malmö stad har Adlibris som leverantör men på 

alla bibliotek i studien menar personalen att deras utbud är för litet när det kommer till 

medier på andra språk än svenska. De flesta bibliotekarierna använder sig då av BTJ 

som kompletterande leverantör men de upplever att det är svårt att få tydlig information 

om böckernas innehåll, handling och litterära kvalité. Daniella på bibliotek 3 beskriver 

problemet, “Sen är vi ändå lite hänvisade till BTJ där vi köper in väldigt mycket av vårt 

utländska material. Och där får man en beskrivning av boken. Det är ju allt man har.” 

Hon fortsätter, “BTJ har sitt urval och får in sitt. Men det är långa leveranstider och det 

är ett litet utbud. Det är svårt, jättesvårt.” Kobina på bibliotek 1 beskriver hur de 

upplever en problematik med att göra ett urval. “Det är ju BTJ:s häfte som vi använder 

mest. Det är nog lättast att köpa in alla bilderböcker.” På stadsbiblioteket sker inköpen 

via inköpsavdelningen och inte av barnbibliotekarierna. Inköpsavdelningen använder 

sig av en profiltjänst vid inköp av medier på andra språk än svenska och där har de 

även problem med tjänsten berättar Sofia. 
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Det funkar väl sisådär. Det har funkat extra dåligt de senaste åren tror jag för att man har... profilen 

har ganska mycket fallgropar.[...] Men... de vi köper in av håller på att uppdatera sitt system så vi 

har inte kunnat ge input på profilen och säga att den inte funkar liksom. Det begränsar ju oss i vilka 

böcker vi kan köpa in av på andra språk. 

Sofia, bibliotek 2 

 

Olof på bibliotek 4 beskriver även svårigheterna med att göra ett urval på ett språk man 

inte behärskar “[…] urvalet är svårt. Dels därför att de inköp, alltså de kanalerna är inte 

jättebra och böckerna är väldigt dyra också. Och där räcker inte vår mediabudget riktigt 

till”. Här lyfter Olof fram en annan viktig faktor vid inköp av medier och det är priset. 

Olof menar att medier på andra språk än svenska ofta har ett markant högre inköpspris 

än medier på svenska, vilket även Nora på bibliotek 3 instämmer i, “Och nu har vi inte 

avtal med dom så det blir ännu dyrare än det var innan. För det är väldigt dyrt med de 

många språken” (Nora, bibliotek 3). Alla bibliotekarierna upplever svårigheter i urval, 

tillgänglighet, sin egen kompetens när det kommer till medieinköp på andra språk än 

svenska. Både bibliotek 1 och 3 har därför börjat utveckla alternativa inköpsställen och 

talar exempelvis om en nyöppnad bokhandel med arabiska böcker i stadsdelen 

Möllevången i Malmö som en plats de vänt sig till. Alla områdesbiblioteken tar också 

upp att de använder sig av stadsbibliotekets betydligt större utbud när det kommer till 

de allra flesta språken. “Men sen när vi har bokpåsen så skickar vi med böcker på olika 

språk, om någon pratar thailändska så får jag åka till stadsbiblioteket och leta böcker” 

(Therese, bibliotek 1). Olof på bibliotek 4 diskuterar samma fenomen. 

 
Sen har vi ju hela Malmö Stadsbiblioteks bestånd, så att vi hittar ju böcker på väldigt många språk 

och... är det så att man inte hittar så brukar vi säga att vi kan beställa eller så… så ger vi 

inköpsförslag och då senast i häromveckan så var det någon familj här som sa att det var, att det 

fanns många holländska familjer i [namn på stadsdelen som biblioteket ligger i]. Det visste inte jag. 

Och då hade det varit roligt med lite böcker på holländska. Och då, ja då köper jag in lite böcker på 

holländska. 

Olof, bibliotek 4 

  

Kobina på bibliotek 1 menar att även på deras bibliotek är det till stor del efterfrågan 

som styr inköpen, “Men annars är det efterfrågan, de språk som efterfrågas, som styr 

inköpen”. Inköpsförslag kan antingen ges direkt till en bibliotekarie eller via hemsidan. 

Båda dessa kräver någon form av kommunikation på svenska, engelska eller eventuella 

andra språk som individer i personalen behärskar. Här går det att se att det kan påverka 

vilka personer som kan lämna inköpsförslag och i sin tur vilka inköpsförslag som 

kommer in. 

 

Gustafsson Chen (2011) diskuterar urval av medier på andra språk än svenska i titeln 

Utmaning och inspiration och gör en genomgång av vad hon anser bör finnas som ett 

basutbud. Utöver det menar hon att det är viktigt att fundera över de värderingar som 

mediebeståndet sänder ut (Gustafsson Chen 2011, s. 25). Hon menar att om det bara 

består av svenska böcker översatta på andra språk ger det en bild av att det landets 

litteratur inte är lika mycket värd (ibid.). Att erbjuda medier på ett stort antal språk kan 

bidra till att individer och grupper känner sig sedda och blir bekräftade (Atlestam 2012, 

s. 112). Gustafsson Chen (2011) har samtidigt en förståelse för svårigheterna att göra 

dessa inköp som bibliotekarie om man inte behärskar språket (Gustafsson Chen 2011, 
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s. 25). Detta avspeglas i vad Kobina på bibliotek 1 säger om inköp, “I alla fall förra 

året var det alla böcker som är populära på svenska kunde man ju köpa in på arabiska 

till exempel, det är ju lite lättare, då vet man ju kvaliteten på boken och så.” Här väljer 

bibliotekarierna att hellre köpa böcker som är översatta från svenska, då de vet dessa 

håller en god litterär kvalité, framför att chansa på böcker de inte känner till närmare. 

För Nora på bibliotek 3 handlar det också om hur barnbokskulturen ser ut i olika länder 

och vilken typ av böcker som ges ut. “Sen måste man ju tänka också att barnlitteraturen 

ser olika ut i olika länder. Det vi tar för självklart är det inte säkert att det finns så 

mycket representation i… så det kanske blir mer översatt helt enkelt” (Nora på bibliotek 

3).  

Omorganisation i Malmö stad 
Som nämnts tidigare så sker det under 2017 en omorganisation i Malmö stad där alla 

områdesbibliotek som tidigare verkat under sina respektive områdesförvaltningar går 

in under Kulturförvaltningen, där stadsbiblioteket redan finns (Malmö stad 2017e). 

Alla bibliotekarier som är verksamma vid områdesbiblioteken i studien kom självmant 

in på ämnet under intervjutillfällena. De hade olika tankar kring hur omorganisationen 

ska komma att påverka deras verksamhet och vilka förhoppningar och rädslor de kände 

kring detta. På bibliotek 1 hoppas man att omorganisationen ska leda till ett fördjupat 

samarbete kring arbetet de gör med modersmål på förskolor i sitt närområde. “Men jag 

tycker och hade hoppats på att vi hade kunnat fördjupa detta mer nu när alla bibliotek 

ska gå ihop inom Kulturförvaltningen. [---] Och att man når ut till flera språk.” 

(Therese, bibliotek 1). Olof på bibliotek 4 hoppas också på ett fördjupat samarbete och 

på en spridning av kompetens. Han hoppas på hjälp med inköp av medier men även på 

större samordning mellan de olika biblioteken och ökat tillgänglighetsarbete för de som 

exempelvis har ett annat modersmål än svenska.  

 
Och där känner ju jag, det är främst jag som gör det, att den kompetensen har man inte riktigt 

[angående medieinköp på olika språk, uppsatsförfattarnas kommentar]. Och därför nu, ja som ni 

vet så ska Malmö stad omorganiseras, vi ska ligga under Kulturförvaltningen med stadsbiblioteket. 

Och då tänker jag att såna grejer, där blir det ju en vinst med såna grejer, det kan finnas, ja 

exempelvis, antingen en vägledning hur man köper in böcker eller någon slags samordning. [---] 

Och när vi går in under stadsbiblioteket så, förhoppningsvis så kanske det kan finnas någon 

övergripande grupp som kan, och har kompetensen till att genomföra sagostunder och se efter vad 

det finns för behov i olika områden. Och kanske ha någon, ja samordning via stadsbiblioteket ja. 

Men det vet jag inte om det kommer att bli så... 

Olof, bibliotek 4 

 

Exakt vilka förändringar som kommer att ske i samband med omorganisationen är inte 

känt och därför ser bibliotekarierna både möjligheter och känner oro inför det. 

Bibliotekarierna menar dock att de hoppas på en förbättring, efter omorganisationen, 

inte minst när det kommer till medieinköp vad gäller medier på olika språk. 

Bibliotekarierna i den här studien ger uttryck för ett problem som kan vara ett nationellt 

problem på bibliotek i Sverige. I denna studie finns inte möjligheten att ta reda på om 

den centralisering som kommer ske i Malmö stad kan fungera underättande vad gäller 

inköp av medier på andra språk än svenska för bibliotek. Vad som kan sägas är att den 

här typen av stora omorganisationer öppnar upp för möjligheter, exempelvis när det 

kommer till medieinköp. Om och hur centralisering eller formandet av expertgrupper 
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vad gäller att köpa in medier på andra språk än svenska till bibliotek fungerar, är något 

som ges som förslag för vidare forskning.  

Programverksamhet och referenssamtal 

Programverksamhet 
En del av bibliotekens utåtriktade verksamhet är olika typer av programverksamhet. 

Inget av de fyra biblioteken i studien erbjuder någon direkt programverksamhet som 

specifikt riktar sig till spädbarn under ett år med flerspråkiga familjer. Det skiljer sig 

överlag mellan de olika biblioteken i hur mycket programverksamhet som finns för 

spädbarn. Bibliotek 3 och 4 har ungefär en programpunkt vardera under våren 2017 

som vänder sig till spädbarn. Dessa programpunkter är i form av sångstunder eller 

teater med en skådespelare som kallar sig för Sagofén Isadora. Bibliotek 1 sticker ut 

med flera olika programpunkter och en tydlig satsning på just spädbarn. De har 

exempelvis nio stycken träffar under våren på sitt babycafé och en särskild 

småbarnsdag med besök av Sagofén Isadora. Kobina på bibliotek 1 beskriver tanken 

bakom småbarnsdagen och en av programpunkterna som var sing-a-long med 

barnvisor. 

 
[...] Tanken föddes att i samband med att vi delar ut… alla barn som fyller 8 månader får en bokgåva 

av biblioteken. Och antalet familjer som hämtar ut boken har sjunkit. Så vi hade tänkt att vi behöver 

göra en satsning. Och jag tänkte att vi skulle bjuda på småbarnsteater, i samband med detta skulle 

man kanske kunna dela ut boken. [...] Den här boken heter ‘De små barnens bok’ och Kultur i Väst 

har utvecklat, de har arbetat jättemycket med den här boken och har upptäckt att familjer med andra 

språk än svenska har svårt att ta till sig den här boken. Den är ju en antologi. Det finns ingen klar 

början och slut. Så många har det svårt. Svenska föräldrar har det ju lätt, de kan läsa vad som står 

och så… [---] Så därför satte de igång ett projekt med att koppla in, de besökte olika babyträffar 

och tog fram Youtube-klipp med alla sånger och ramsor och rörelser. Det spelades in med en 

sångpedagog, Jag tyckte att det var ju dumt att inte använda. Så jag hade ju lite sing-a-long- visning. 

Jag trodde inte nån skulle komma men alla som skulle till Isadora kom, och till och med nån som 

satt två gånger. Så det var roligt. 

Kobina, bibliotek 1 

 

Kultur i Västs videor finns tillgängliga gratis på Youtube och är ett sätt att ordna en 

programpunkt för flerspråkiga familjer med spädbarn. I videorna har man med både 

rim, ramsor och rörelser till dessa vilket är givande om man ser till spädbarns litteracitet 

och vad de själva uppskattar (Kohkoinen 2007, s. 11). Det krävs dock att dessa och 

liknande klipp får större spridning bland bibliotekspersonal i Sverige för att de ska 

kunna nå ut till fler familjer och framför allt flerspråkiga familjer. Ett sätt att göra detta 

på skulle kunna vara att videos av detta slag spelas på repeat ute i biblioteksrum på 

någon typ av digital skärm med tillgänglighet till hörlurar för förälder och barn.  

 

Kobina uttrycker också att det är viktigt att under alla programpunkter som rör 

målgruppen så bör personalen sitta med och samtala med föräldrarna. Detta för att 

knyta kontakter och få familjer att besöka biblioteket igen. Hennes kollega Therese 

håller med, “Vi märker att det är väldigt viktigt att bygga upp nätverk och bygga 

kontakter till olika familjer, när de väl är här är det lättare att få dem att komma tillbaka” 
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(Therese, bibliotek 1).  Dessa personliga kontakter kan bidra till att få en bild av den 

specifika kultur som varje barn representerar, enligt ett sociokulturellt perspektiv 

(Björklund 2010, s. 52). Björklund (2010) betonar vikten i det profesionella mötet med 

barn att ha en medvetenhet om varje barns unika förutsättningar (ibid.).  

 

Alla bibliotek i fallstudien erbjuder, eller har erbjudit, sagostunder på andra språk än 

svenska. Dessa sagostunder vänder sig till en äldre målgrupp, oftast från cirka tre år. 

Daniella på bibliotek 3 berättar om tanken bakom deras sagostunder på andra språk.  

 
Och sen är det ju ett område där det finns många språk. Det vill vi ta tillvara på också, så vi vill 

lyfta hem språken, försöker hitta material, på två språk. Vi har sagostunder på arabiska och 

somaliska som är de språk som är mest efterfrågade här. Där vi har hittat bra personer som kan 

sköta det eftersom vi själva inte har den kompetensen. 

Daniella, bibliotek 3 

 

Daniella uttrycker också att om en förälder med en 3-åring även tar med sig barnets 

yngre syskon i spädbarnsålder så är även spädbarnet välkommet att vara med på 

sagostund. “Det blir en upplevelse för dem också” (Daniella, bibliotek 3). På deras 

bibliotek, liksom på de andra, är det utomstående personer som håller i sagostunderna. 

Detta beror på att biblioteken saknar språkkompetens bland den egna personalen. På 

flera av biblioteken har de haft besök av den flerspråkiga teatern Parizad som gör pjäser 

på svenska, arabiska och sydslaviska. Nora på bibliotek 3 pratar om varför teater 

fungerar även för barn under den rekommenderade åldern. 

 
Men man kan säga också att teater har vi också för de minsta och det ser vi också som en möjlighet 

att väcka något slags intresse för språk och där är… teater är också bra utifrån att det är många som 

inte behärskar språket än och där är teater ganska tacksamt. Vi kommer också ha, vi har haft och 

kommer också ha tvåspråkig teater.  

Nora, bibliotek 3 

 

Olof på bibliotek 4 är inne på samma spår som Nora när han diskuterar de sångstunder 

biblioteket ordnar för småbarnsfamiljer. De vänder sig inte enbart till spädbarn utan till 

barn i en mer blandad ålder. “Det blir ju mycket på de här sångstunderna att det kanske 

inte är språket som är det enda viktiga utan det blir andra saker.” (Olof bibliotek 4). 

Olof menar att dessa sångstunder har fler funktioner än att bara verka språkutvecklande 

för spädbarn. Han menar att denna programverksamhet fungerar som en mötesplats för 

föräldrar och som i sin tur kan leda till att främja familjelitteracitet. Bibliotek 1 har 

både en sångpedagog och en rytmikpedagog som har verksamhet under våren 2017. 

“Nu har vi tagit in ytterligare en sångpedagog som också har babyrytmik och har haft 

program på andra håll också” (Therese, bibliotek 1). Att bibliotek väljer att ta in en 

sångpedagog och ha verksamhet med babyrytmik går i linje med hur spädbarns 

litteracitet utvecklas (Kohkoinen 2007, s. 11).  

Svårigheter med att nå målgruppen och referenssamtal 
Några av biblioteken upplever en svårighet med att nå ut till målgruppen spädbarn med 

flerspråkiga föräldrar. Dels att de är en målgrupp som inte alltid självmant dyker upp 

på bibliotek, på programverksamhet och det är också en målgrupp som kan vara svår 

att nå genom de vanliga marknadsföringskanalerna. En annan problematik funderar 
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Sofia på stadsbiblioteket över och det är om det krävs en ett annat pedagogiskt 

förhållningssätt till spädbarn. 

 
[...] man behöver jobba på ett annat pedagogiskt sätt för att upprätthålla intresset till de här 

bebisarna. Du kan liksom inte köra de klassiska sagorna och tro att de ska hänga med eller en sång. 

Du måste jobba mycket mer interaktivt, jobba med handdockor eller liksom för att upprätthålla 

deras intresse. Det krävs liksom lite olika pedagogik att angripa de här åldersgrupperna. 

Sofia, bibliotek 2 

 

Nora på bibliotek 3 påpekar att det är svårt att få målgruppen att besöka 

programverksamhet riktat till dem. Hon menar att föräldraledighet ser olika ut och en 

förälder som enbart har ett barn kan ha möjlighet att ägna mer tid till att besöka olika 

typer av evenemang. En förälder med flera barn i olika åldrar har inte samma möjlighet 

att besöka program som är riktat till en specifik åldersgrupp. Resultatet visar alltså att 

evenemang som riktar sig till föräldrar med barn i en specifik åldersgrupp kan fungera 

exkluderande för föräldrar med barn i olika åldrar. Resultatet visar också att 

programverksamhet som riktar sig till hela familjer och inte till en specifik ålder, kan 

verka för att främja familjelitteracitet och därmed barnets litteracitet (jmfr. Rydsjö 

2012, s. 32). Ett exempel på detta kan ses i det Daniella berättar om deras verksamhet 

med familjelördagar. ”Vi har ju familjelördagar också, det har vi haft i några år nu […] 

och det har ju varit lyckat, då har det ofta varit teater eller musik eller en trollkarl kan 

det vara. Somalisk dans dansades sist” (Daniella, bibliotek 3). Dessa aktiviteter kan ge 

upphov till gester, talat språk, berättande och sjungande som också ingår i Björklunds 

(2010) definition av litteracitet (Björklund 2010, s. 51). 

 

Daniella på bibliotek 3 menar dock att de har väldigt många familjer som besöker 

biblioteket men inte lika många som besöker programverksamhet. Det handlar istället 

oftast om att möta föräldrar i olika sammanhang (Daniella, bibliotek 3). Ett viktigt 

arbete för bibliotekarierna är alltså att kommunicera med föräldrarna när de är på besök 

och se vad varje enskild förälder efterfrågar genom ett referenssamtal. Nora på 

bibliotek 3 diskuterar mycket om vilken typ av referenssamtal de brukar föra med 

föräldrar till spädbarn. Nora menar att man inte behöver förmedla jättemycket teori till 

föräldrarna vad gäller att de ska lära och språkutveckla sina barn. “Det här med att det 

är aldrig för tidigt för att börja läsa och [...] många har en osäkerhet kring att man inte 

själv kan svenska men ‘prata på ditt eget språk!’ Det är det viktiga. [---] prata, prata, 

prata! Leka, ramsa, det är mycket större i många andra länder än här, med sång och rim 

och rams” (Nora, bibliotek 3).  

 

Det är också viktigt att föräldrarna läser på det språk som de behärskar för barn kan 

tappa intresset om det blir för hackigt menar Daniella på bibliotek 3. Om föräldrarna 

inte behärskar det skrivna språket i en bok brukar hon uppmuntra dem att de istället ska 

berätta för barnet vad de ser på bilderna eller plocka fram en bilderbok som är skriven 

på två språk. Daniella trycker också på att lässtunden ska kännas lustfylld för både 

föräldrar och barn (Daniella, bibliotek 3). Daniella menar att de inte förmanar föräldrar. 

Sådana här typer av referenssamtal för de när föräldrarna själva efterfrågar hjälp och 

stöd av bibliotekarierna med hur de ska läsa för sina barn (Daniella, bibliotek 3). Även 

stadsbiblioteket använder sig av en form av referenssamtal när de möter familjer. Här 

beskriver Sofia hur det ser ut när familjer med spädbarn kommer för att hämta ut sin 

bokgåva de fått via BVC. 
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Så det tror jag typ att alla har, möjlighet att komma och hämta en bok och då erbjuder vi en 

rundvisning också. Och i det har vi tagit fram ett manus där vi, där man ganska tidigt liksom ska 

ställa ‘har ni fler språk i familjen?’ för att kunna visa till... visa att vi överhuvudtaget har, ofta har 

vi ju böcker på väldigt stor del av Malmös språk liksom.  

Sofia, bibliotek 2 

 

Doktoranden i biblioteks- och informationsvetenskap Fredrik Hanell, Eva Kronfält 

med magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap och professorn i 

biblioteks- och informationsvetenskap Olof Sundin (2006) argumenterar i artikeln 

”Referencesamtalets diskurser” för att referenssamtalet är en central arbetsuppgift för 

bibliotekarier när det kommer till ‘att vara till för alla’ (Hanell, Kronfält & Sundin 

2006, s. 119). Nora och Daniella uttrycker en medvetenhet om referenssamtalets roll 

vad gäller målgruppen flerspråkiga föräldrar med spädbarn. Nora och Daniella skulle 

inte förmana en förälder och de uttrycker att de inte ‘vill förmedla så mycket 

teori’(Nora och Daniella, bibliotek 3). Detta kan kopplas till vad Mark Stover (2004) 

diskuterar i sin artikel ”The Reference Librarian as Non-Expert” (Stover 2004). Stover 

diskuterar hur den postmoderna bibliotekarien för ett referenssamtal och menar att 

relationen mellan bibliotekarie och användare inte bör baseras på hierarkiska skillnader 

mellan två individer, utan istället på respekt och en vilja att lära av varandra genom 

kommunikation (Stover 2004). Att arbeta med referenssamtal genom att på en icke-

hierarkisk och jämlik nivå samtala med sina användare, något som Nora och Daniella 

uttrycker att de anammar, kan i enlighet med Stover (2004), ses som positivt vad gäller 

att bemöta och tillgängliggöra biblioteket för användare, och då inte minst för 

flerspråkiga föräldrar med spädbarn (Stover 2004).  

 

Det går också att se att personalens eget intresse till viss del styr vilka satsningar som 

görs för målgruppen. Då alla bibliotek är begränsade av ekonomi och arbetstimmar 

måste det hela tiden göras prioriteringar och satsningar på olika grupper. Att bibliotek 

1 har väldigt många programpunkter för just spädbarn är en medveten satsning från 

deras sida och det har det varit de senaste tio åren. Therese berättar att hon jobbat med 

babycaféer ända sedan hon blev anställd, “Vi började med detta för 10 år sedan. Det 

var ett första krav, kan man säga, när jag blev anställd, att jag skulle dra igång det för 

då hade det kommit föräldrar som önskade att det skulle vara en träffpunkt för 

småbarnsföräldrar” Therese, bibliotek 1). Stadsbiblioteket erbjuder ingen 

programverksamhet för målgruppen under våren 2017. Sofia berättar att de tidigare 

satsade mycket på verksamhet för spädbarn men att det inte är så längre. 

 
Jag har ju inte varit med så länge på avdelningen så jag vet inte riktigt hur diskussionerna gick innan 

det men har nog gjort... ett tag satsade man ju, två andra av mina kollegor som varit här innan tog 

ju fram en bok som jobbade med sagor för de yngsta tror jag, man jobbade mer scenografiskt och 

liknande. Det här har ju Malmö stadsbibliotek legat i framkant liksom, sen... vet jag inte riktigt vad 

som hände. 

Sofia, bibliotek 2 

 

Det Sofia säger stärker teorin om att bibliotekariernas intresse och specialkompetens är 

med och påverkar hur programverksamheten ser ut. Detta kan i sin tur påverkas genom 

utbildning i olika ämnen exempelvis normkritik, familjelitteracitet och flerspråkighet. 

Sofia tar även upp att de på stadsbiblioteket idag, via den rumsliga utformningen på 
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barnavdelningen, erbjuder en plattform för föräldrar till spädbarn där de kan mötas och 

som kan verka språkutvecklande både för föräldrarna och för spädbarnen.  

 
Jag tänker spontant att... det finns ju möjligheter med möten som inte är saker som vi arrangerar, 

alltså att föräldralediga, alltså det finns... det känns som om de ofta lätt börjar prata med varandra. 

Det kanske inte riktigt är svar på din fråga men det är lite liksom att vi erbjuder en plattform för 

möten som kan vara språkutvecklande men kanske mer för den vuxne, nej men egentligen för 

barnen också. 

Sofia, bibliotek 2 

Att arbeta språk- och läsutvecklande för målgruppen föräldrar med spädbarn behöver 

alltså inte huvudsakligen ske i samband med programpunkter. Det är lika viktigt som 

bibliotekarie att bemöta föräldrarna och föra referenssamtal när de besöker biblioteket, 

som Daniella och Nora på bibliotek 3 diskuterar. Att i bibliotekets rumsliga utformning 

och inredning använda sig av hjälpmedel som kan verka läsfrämjande och för 

familjelitteracitet och spädbarns litteracitet är också viktigt (Kulturrådet 2015b, s. 86). 

Det kan exempelvis vara så som på stadsbiblioteket där man använder olika typer av 

digitala inslag, bland annat de tidigare nämnda ‘sagokompisarna’. Att biblioteket helt 

enkelt fungerar som en plattform där föräldrar och barn kan utveckla familjelitteracitet, 

utan att de behöver passa en viss tid för en programpunkt. Det kan också, som 

diskuterats tidigare, handla om att skapa ett lustfyllt rum fyllt med lek som kan bidra 

till att utveckla barnets litteracitet (Ralli & Payne 2016) 

 

Samarbeten 

BVC 

Samarbetet med BVC fungerar på olika sätt på biblioteken i fallstudien. Vad gäller 

områdesbiblioteken så besöker dessa bibliotekarier på varierande sätt föräldragrupper 

på BVC och ger information om spädbarns litteracitet och tips på hur föräldrarna kan 

bidra för att utveckla detta. Via BVC delas det i Malmö stad ut ett presentkort som kan 

lösas in på biblioteken i utbyte mot en bok. Alla bibliotek har ett par olika böcker som 

föräldrarna kan välja mellan, framför allt för att föräldrar med fler än ett barn ska kunna 

få olika böcker. Det är positivt med hänsyn till att främja familjelitteracitet. Olof på 

bibliotek 4 nämner att föräldrar efterfrågade fler titlar, då det tidigare enbart fanns en 

bok att få. “Det efterfrågades av många eftersom många fick fler barn och då fick de 

samma bok” (Olof bibliotek 4). Alla böcker som erbjuds är helt eller framför allt på 

svenska.  

De små barnens bok som är en antologi sammanställd av Siw Widerberg (2009) är den 

bok som delas ut i första hand på de fyra biblioteken i studien och den har inslag av 

andra språk. Det finns exempelvis ett uppslag med en födelsedagssång på spanska, 

engelska, finska samt svenska (Widerberg 2009, s. 6f). Sofia på stadsbiblioteket 

berättar hur diskussionen gått på deras bibliotek om valet av att bara ge bort böcker på 

svenska. 
 

Ja vi var ju inne på att man skulle ha på andra språk men, och vi har ju samma där diskuterar vi ju 

bland annat med Rosengårds [bibliotek, uppsatsförfattarnas anmärkning] där man har väldigt stor... 

liksom... besökare med andra språk. Men de var, de hade beslutat att aktivt bara ge ut svenska 
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böcker för man kände att det blev... även om forskning säger att man ska stärka sitt förstaspråket så 

kände de att det var viktigt att de hade en svensk bok för att... att man inte får tillgång till det annars. 

Så de har liksom tänkt tvärtom. För vi var ju inne på att man skulle ha de fem största språken och 

erbjuda det. 

Sofia, bibliotek 2 

 

För att underlätta för föräldrar som inte behärskar svenska kan bibliotekarier, som 

nämnts innan, arbeta med att visa Youtube-klippet från Kultur i Väst, som Kobina på 

bibliotek 1 berättar om. Mer om det under rubriken ’Programverksamhet’. I videorna 

finns både rim, ramsor och rörelser till dessa texter vilket är givande om man ser till att 

utveckla spädbarns litteracitet (Kohkoinen 2007, s. 11). 

 

Vid mötet på BVC delar både bibliotek 1 och 4 ut material till föräldrarna i form av 

broschyrer. Hos bibliotek 4 är det fokus på bibliotekets verksamhet och tjänster medan 

bibliotek 1 ger ut broschyrer som handlar om barns litteracitet och vikten av läsning. 

På bibliotek 3 betonar Nora vikten av att knyta kontakter med föräldrarna via besöken 

på BVC där de möts i en familjär miljö. 

 
Just när det gäller BVC och när man tänker på de här småttingarna så är det ju, just det där att de är 

i en trygg miljö för de känner pedagogerna där eller sköterskan och så och sen träffar de mig en 

stund och så berättar jag om biblioteket och jag visar böcker, nu blev han intresserad nu när vi läste 

det här och se för det har jag upplevt mycket att ‘nej, men han är för liten’ eller ‘han tar bara sönder 

böckerna’. De tror att de är för små helt enkelt. 

Nora, bibliotek 3 

 

Utifrån vad bibliotekarierna i fallstudien beskriver går det att se att samarbetet med 

BVC alltså fyller olika funktioner. Det är dels till för att informera föräldrarna om 

bibliotekets verksamhet och locka dem till bibliotekets lokaler. Det är även ett sätt att 

knyta personlig kontakt med föräldrarna och att informera om litteracitet och bidra till 

att föräldrarna själva kan verka språk- och läsutvecklande för sina barn för att främja 

spädbarnslitteracitet (jmfr. Rydsjö 2012, s. 32). Särskilt användbart blir kontakten med 

BVC i områden med mycket människor som inte redan är vana biblioteksbesökare. 

Nora på bibliotek 3 uttrycker detta, “Och många gånger är det ju bara att visa att 

biblioteket finns. För många vet inte att det finns och många vet inte att vi har många 

böcker på andra språk och då bor de ändå i närområdet. Det handlar mycket om att 

öppna en till dörr.” Nora menar också att de föräldrar som varit med på ett BVC-möte 

också sedan, i större utsträckning besöker biblioteket. “Vad gäller de här föräldrarna 

på BVC så märker man ju att de här föräldrarna dyker ju upp sen efter att vi har varit 

där eller att de har varit här med personal” (Nora bibliotek 3). Olof på bibliotek 4 

berättar hur han skyltar om i biblioteket efter att ha gjort besök på BVC för att lyfta 

fram den målgruppen han hoppas nu ska dyka upp. 

 
[...] vi brukar ju också göra så när man har varit på de här BVC -besöken att man då lyfter den 

målgruppen då så att då skyltar vi med de böckerna jag har snackat om och böcker på olika språk 

som jag brukar försöka prata om och så här så att man ser att det också finns böcker på andra språk 

för det är ju väldigt viktigt [...]. 

Olof, bibliotek 4 
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Kobina på bibliotek 1 upplever att samarbetet med BVC fungerar väldigt bra och att 

hon har en god dialog med dem.  

 
Sen har jag dessutom kontakt med BVC. Jag går och ger bokprat... de har ju egna babycaféer 

nuförtiden, på torsdagar med olika teman, det är ju logopeder och jag vet inte vilka fler som 

kommer, tandvård, sjukgymnaster, babymassage och sånt. Och jag har ju en punkt där, två gånger 

per termin går jag dit och bokpratar. Det samarbetet fungerar väldigt bra tycker jag. 

Kobina, bibliotek 1 

 

Det enda biblioteket som inte har ett mer uttalat samarbete med BVC, utöver 

presentkortet på en bok som delas ut, är stadsbiblioteket. I ett samtal med bibliotekarien 

Anna i anslutning till intervjun på stadsbiblioteket uttrycker hon att de tidigare hade ett 

mer utvecklat samarbete med BVC där de besökte föräldragrupper. Hon upplevde det 

som väldigt tidskrävande och menar att kvaliteten på arbetet varierade mycket 

beroende på olika grad av engagemang från personalen på BVC. Hon menar även att 

det tidigare samarbetet överlag inte fungerade särskilt bra. En annan faktor till att de 

slutade med samarbetet var att bibliotekspersonalen tidigare haft tillgång till en bil, 

vilket nu inte längre finns på stadsbiblioteket. Avsaknandet av bil försvårade 

samarbetet med BVC, framför allt tidsmässigt (Anna, stadsbiblioteket). Rydsjös (2012) 

rapport Dags att höja ribban!? berör problematik kring samarbetet mellan BVC och 

bibliotek (Rydsjö 2012, s. 21). Rydsjö (2012) visar på undersökningar som gjorts i 

Sverige och som visar på stora skillnader inom kommuner och mellan kommuner 

angående hur samarbetet fungerar mellan bibliotek och BVC, vilket även kunde ses på 

biblioteken i denna fallstudie (ibid.).  

 

Flera bibliotekarier uttrycker att det är svårt att få målgruppen flerspråkiga föräldrar 

med spädbarn att komma på programverksamhet och till biblioteken överlag. Bibliotek 

3 har uppmärksammat problemet med att föräldrar inte kommer på programverksamhet 

för att de har flera barn de måste ta hänsyn till. Kobina på bibliotek 1 kommenterar 

också problemet med att få målgruppen flerspråkiga föräldrar med spädbarn att dyka 

upp, “Och tyvärr är det så att, och det har BVC också påpekat, att de som verkligen 

behöver de här tipsen kommer inte. De som har andra modersmål eller så. [---] På våra 

småbarnscaféer kommer några men inte de som vi gärna vill ska komma”. Therese på 

samma bibliotek fortsätter, “Men vi har även de som har kommit och inte pratat så 

jättebra svenska och som inte har så stort kontaktnät här och så har vi lotsat in dem 

också till att också komma på språkcafé.” Områdesbibliotekarierna är överlag nöjda 

med sina samarbeten med BVC. De har dock identifierat ett problem med 

verksamheten och det är att de inte når ut till alla föräldrar, som Kobina säger i citatet 

ovan.   

Bokstart 
Kobina på bibliotek 1 uttrycker även att Bokstart kan vara en lösning på problemet med 

att nå ut med informationen. Arbetet med Bokstart når alla i och med att det är ett 

uppsökande arbete, menar Kobina. Som nämnts i uppsatsens del ‘Bakgrund och 

relevans’ är projektet Bokstart en nationell satsning som Kulturrådet genomför i 

dagsläget i Sverige. Bokstart har genomförts i olika länder och det finns därför 

rapporter och utvärderingar av projektet. Rydsjö (2010) har gått igenom dessa 

utvärderingar och de visar att Bokstart i andra länder har fungerat språkstimulerande 
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och litteracitetsutvecklande (Rydsjö 2010, s. 25). Vad det nuvarande Bokstartsprojektet 

i Sverige kommer resultera i återstår att se.  

 

Projektet Bokstart har ännu inte påbörjats i Malmö stad men det är tänkt att det snart 

ska implementeras i hela Sverige och därför tas följande problematik upp (Kulturrådet 

2017). En svårighet med Bokstartsprojektet som kan identifieras är att bibliotekarier 

besöker personer i sina hem, utan inbjudan. De ringer på hemma hos familjerna och 

hoppas på att få ge information om biblioteket och dess verksamhet. Rydsjö (2012) 

menar att det är väldigt viktigt att man vid detta projekt ‘inte tycker synd’ personerna 

som man besöker (Rydsjö 2012, s. 40). Det är vidare väsentligt att detta inte görs till 

en form av missionsarbete, där bibliotekarierna ‘är de som har rätt’ och familjerna man 

besöker ‘är de som inte vet, de som är okunniga’. Det är betydelsefullt att 

bibliotekarierna är medvetna om att familjer skiljer sig åt, att alla familjer är 

heterogena. Detta för att undvika att bibliotekarierna tillskriver familjerna en identitet 

i vilken de själva inte uppfattar sig vara. Helt enkelt att biblioteket inte ska vara med 

och skapa en struktur och ett förtryck genom att reproducera normer (jmfr. de los Reyes 

& Mulinari 2005, s. 111). 

Föräldrakommunikatörerna 
Nora och Daniella på bibliotek 3 berättar om sitt samarbete med 

‘Föräldrakommunikatörerna’ som är en kommunal satsning som arbetar med 

föräldrastöd i förebyggande syfte. Det är bara ett av biblioteken i fallstudien, bibliotek 

3, som har tillgång till dessa föräldrakommunikatörer i sin stadsdel. Trots detta, ses det 

som värt att nämna föräldrakommunikatörerna då det ses som ett exempel på samarbete 

som kan vara värt att belysa i sammanhanget. Föräldrakommunikatörerna genomför 

bland annat föräldrasamtal, hembesök och håller föreläsningar för föräldrar (Nora och 

Daniella på bibliotek 3). Verksamheten vänder sig framförallt till föräldrar med äldre 

barn än uppsatsens målgrupp spädbarn men kan ändå vara relevant, särskilt för de 

familjer med fler än ett barn. Daniella beskriver samarbetet.  

 
Sen ska vi säga det att vi har haft ganska mycket samarbeten med både Individ och familj men 

framför allt Föräldrakommunikatörerna och där har vi också när de har haft föräldrakaféer och sånt 

där så har vi varit där och pratat med föräldrar, haft sagostunder och pratat om biblioteket. Och vi 

har varit på förskolor men just föräldrakommunikatörerna har varit väldigt bra reklam på nåt sätt, 

de talar om för föräldrar, det här kan du göra på biblioteket. 

Daniella, bibliotek 3 

Här går det att utläsa att samarbetet underlättar för biblioteken att nå ut till människor 

inom målgruppen som inte annars besöker biblioteket. Föräldrakommunikatörerna 

bidrar i sin tur med att göra reklam för biblioteket och dess verksamhet.  

Språkbegränsningar 

Föräldrar som inte behärskar ett önskat språk 
Anna på stadsbiblioteket och Therese på bibliotek 1 uttrycker en utmaning med 

föräldrar som inte fullt ut behärskar att läsa på ett språk de önskar läsa på. Anna berättar 

om sina erfarenheter. 
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Man upplever ju också många alltså såna här tredje generationens... invandrare om man får använda 

det ordet. Att många som har växt upp i Sverige helt plötsligt kommer på det här med att mitt barn 

måste ju kunna persiska. Så det är ju många som kommer hit och vill ha hjälp ‘hur lär jag mitt barn 

persiska?’. Jag är inte så duktig själv. Jag kan prata men jag kanske inte kan läsa språket men man 

vill förmedla sin kultur. Alltså från sina föräldrar, för det är ju där rötterna finns även om man själv 

inte har växt upp. 

Anna, bibliotek 2 

 

Therese uttrycker också att vissa föräldrar kan känna ett komplex inför att läsa för sina 

barn om de inte själva är så duktiga på att läsa.  

 
Men det är svårt, för vissa föräldrar som kanske inte känner sig så, alltså de håller inte på att skriva 

och läsa och så, de känner ett komplex kanske för att läsa för sina barn. Och de som är nya i Sverige 

kanske inte är experter på sitt modersmål, de har svårt kanske att ta till sig skriven text, det blir ju 

svårare också att nå till biblioteket, om de kommer hit och vi läser en högtravande bok, vi har svårt 

att bedöma hur den är. Och de känner att det här språket kan jag inte ta till mig om man pratar på 

en dialekt som inte finns i böcker. 

Therese, bibliotek 1 

 

Den viktigaste formen av påverkan vad gäller barns läsning under de första levnadsåren 

kommer från föräldrarna. Föräldrarna kan därför ses som en central läsande förebild. 

Läsfrämjande arbete kan därför inte skiljas åt vad gäller barn och vuxna (Kulturrådet 

2015b, s. 50). Om föräldrarna då inte läser, kan detta verka negativt vad gäller barnets 

läsning. Detta kan vara ett faktum om föräldrarna inte behärskar att läsa på ett önskat 

språk eller att de har någon annan typ av läsnedsättning. Axelsson (2010) menar att 

flerspråkig utveckling hos barn inte sker av sig själv utan kräver avsiktliga 

språkstimulerande insatser från såväl familj, förskola och samhälle. Bibliotekets 

språkstimulerande arbete kan därför spela en central roll (Axelsson 2010, s. 99). I 

enlighet med Axelsson (jmfr. Axelsson 2010, s. 99) kan det därför vara av värde att 

som bibliotekarie förmedla de tjänster som finns på biblioteket för att lära sig ett språk, 

exempelvis programmet Mango för biblioteken i Malmö stad (Malmö stad 2017d). 

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM 2017) producerar medier för personer med 

läsnedsättning. Här finns talböcker för barn och vuxna på ungefär 50 språk (ibid.). I 

enlighet med Axelsson (2010) kan sådana tjänster vara av värde vad gäller familjers 

möjlighet att utveckla flerspråkighet och bibliotekariers förmedlande av dessa tjänster 

kan göra stor skillnad (jmfr. Axelsson 2010, s. 99).  

Halvspråkiga barn 
Modersmålet är det språk som man lättast kan förmedla sina tankar och känslor på. Det 

är väldigt viktigt att försöka stärka barns och ungdomars kunskaper i modersmålet, 

menar Gustafsson Chen (2011, s. 11). Kobina på bibliotek 1 berättar om problemet och 

menar att det är en utmaning för biblioteken. Ett problem är när en förälder inte fullt ut 

behärskar ett språk men ändå försöker tala det språket med sina barn. Det kan det leda 

till att deras barn inte lär sig något språk fullständigt, då föräldern inte så lätt kan 

förmedla sina tankar och känslor. Barnen blir så kallade ‘halvspråkiga’ (Kobina, 

bibliotek 1). Kobina fortsätter berätta om problemet.  
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Ja det är ett problem med halvspråkiga barn. Det är både förskollärare och BVC som har 

uppmärksammat detta. Och vi har också uppmärksammat det. Det är när föräldrar som inte 

behärskar svenska talar svenska med sina barn för att de vill att barnen ska lyckas i samhället. Men 

då kan inte barnen utveckla sitt språk. de får inga språkbegrepp så de lär sig inget språk. [---] Det 

är väldigt viktigt att man har språkbegrepp när barn växer upp, vissa saker heter vissa [---] Och det 

är många som inte får kunskap om hur man ska göra för det är viktigt att man pratar modersmålet 

så att man kan uttrycka sig fullt ut med sitt barn för att förmedla alla känslor och så, men många 

vill göra annorlunda.  

Kobina, bibliotek 1 

 

Rydsjö (2010) menar att små barns kommunikation och språkutveckling är helt 

beroende av omgivningens vilja att kommunicera med dem samt deras språkliga 

resurser (Rydsjö 2010, s. 47). Vidare fortsätter hon att språk utvecklas i sociala 

sammanhang med andra människor och inte i ett vakuum (Rydsjö 2010, s. 72). Det 

visar på vikten av att kommunicera på ett språk som man som vuxen kan hantera och 

uttrycka sig fullt ut på. Gustafsson Chen (2011) menar att språkstörningar hos 

flerspråkiga barn kan vara svåra att diagnosticera (2011, s. 39). Universitetssjukhuset i 

Malmö har en avdelning vid namn ‘Språkens hus’ som arbetar nationellt med 

flerspråkiga barn med språkstörning och vänder sig till både föräldrar och personal som 

kommer i kontakt med flerspråkiga barn (ibid.). Språkens hus (2017) erbjuder mycket 

informationsmaterial och de håller också föreläsningar. Här finns en möjlighet för 

bibliotek att samarbeta med en sådan institution. Axelsson (2010) menar, som nämnt 

att barns möjligheter att utveckla flerspråkighet kräver avsiktliga språkstimulerande 

insatser från bland annat samhället (Axelsson, 2010, s. 99). Ett eventuellt samarbete 

mellan en institution som Språkens hus och folkbibliotek kan därför, i enlighet med 

Axelsson (2010), leda till sådana avsiktliga språkstimulerande insatser från samhällets 

sida (ibid).  

Flerspråkig kompetens hos personalen 
Flera av bibliotekarierna efterfrågar ökad flerspråkig kompetens i personalstyrkan. 

Detta uttrycker även Daniella på bibliotek 3 där det ändå talas flera språk i 

personalstyrkan. 

 
Här har vi ändå ganska många språk, vi har albanska, spanska, polska, bosniska, arabiska just nu, 

somaliska… Men fast anställda bibliotekarier är albanska, spanska och polska. Och i viss mån också 

bosniska och serbiska. Så vi har ändå ganska bra bredd men det är ändå för lite. 

Daniella, bibliotek 3 

 

Hennes kollega Nora på samma bibliotek fortsätter “Nej, men det är ju det som är 

bibliotekens problem. Det är att vi har för lite språkkompetens.” En större 

språkkompetens hade kunnat leda till en igenkänning från besökarnas sida. Det är inte 

bara en mer flerspråkig personal som efterfrågas utan även mer heterogen personal. 

Sofia som jobbar på stadsbiblioteket funderar över vad det innebär att personalen inte 

speglar stadens befolkning och därmed bibliotekets besökare. “Och vi är ju en väldigt... 

vi har väldigt lite annan språkbakgrund själva, som personal och vi är vita och kvinnor 

liksom. Så det finns ju en medvetenhet kring att vi liksom inte speglar Malmö som stad 

och det är ju ett jätteproblem liksom.” Personalen saknar en bredd inom både kön och 

etnicitet som leder till att de som Sofia säger inte representerar en stor del av de 

användare som besöker biblioteket. Bibliotekarierna är verksamma inom samma 
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samhällsstrukturer som resten av samhället som gör att det är människor med liknande 

bakgrund och erfarenhet som utbildar sig till och arbetar som bibliotekarier (de los 

Reyes & Mulinari 2005, s. 111). Mer längre fram om hur stadsbiblioteket arbetar för 

att bryta dessa strukturer. 

 

Therese på bibliotek 1 uttrycker också att behovet av flerspråkig personal på 

biblioteken kan innebära att någon anställs som inte är utbildad inom biblioteks- och 

informationsvetenskap. “En språkresurs innebär inte att de måste vara 

‘biblioteksutbildade’ utan att de gillar att jobba pedagogiskt med barn eller ja, 

språkcaféer och sånt” (Therese, bibliotek 1). Gustafsson Chen (2011) menar att 

bibliotek behöver ha en språklig mångfald i sin personalstyrka om det talas många 

språk i området där biblioteket ligger (Gustafsson Chen 2011, s. 40). Detta är något 

som bör tas i största beaktning vid bemanning av tjänster på bibliotek (ibid.). 

Gustafsson Chen (2011) menar vidare att det inte behöver röra sig om att man 

nödvändigtvis anställer personal som är utbildad i biblioteks- och 

informationsvetenskap (Gustafsson Chen 2011, s. 47).  

 

På Malmö stadsbibliotek anställs ungdomar i gymnasieålder med språkkunskaper 

utanför svenska och engelska att arbeta som en tillgång i biblioteket. Ungdomarna utför 

visningar samt bibliotekssysslor såsom bokuppsättning. De anställda ungdomarna kan 

fungera som ett stöd för besökare som talar samma språk som dem och förhoppningsvis 

blir ungdomarna intresserade av att arbeta på bibliotek även i framtiden (ibid.) 

Stadsbibliotekets val att aktivt jobba med att få in personal med heterogen bakgrund är 

en viktig insats. Det går inte bara att prata om felaktiga strukturer och ta fram 

handlingsplaner utan det krävs också aktivt handlande för att bryta normer och 

strukturer (de los Reyes & Mulinari 2005, s. 37). Detta är ett arbete där man måste 

tänka långsiktigt.  

 

Kommunikationskanaler, material och översättning  
 

Under denna rubrik görs en sammanställning och analys av de kommunikationskanaler 

som biblioteken använder för att kommunicera till flerspråkiga föräldrar med spädbarn. 

Hemsidor, programblad och tryckt material gås igenom och frågor utifrån en guide har 

ställts till materialet. Dessa frågor går att se i Bilaga 3. 

Malmo.se 
Malmo.se är Malmö stads egen hemsida. På Malmo.se finns en titel som heter ‘Kultur 

och Fritid’. Under denna flik finns en länk med namnet ‘Biblioteken’ och denna för en 

vidare till alla hemsidorna för Malmö stads alla bibliotek. Allra längst ner på sidan 

Malmo.se ser man med liten text där det står ‘Other languages’ (Malmö stad 2017f). 
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Figur 1: Skärmdump från Malmo.se (Malmö stad 2017f), hämtad 2017-03-15. 

 

Klickar man på Other languages så ges man som användare fem olika alternativ (ibid.): 
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Figur 2: Skärmdump från Malmo.se (Malmö stad 2017f), hämtad 2017-03-15. 

 

Klickar man på någon av översättningstjänsterna, Google eller Bing, får man hela 

Malmo.se översatt. Via Google översätt går det att översätta Malmo.se till ungefär 100 

olika språk och via Bing går sidan att översätta till ungefär 60 språk men det går inte 

att garantera att översättningen blir korrekt. En slutsats av detta är att det är svårt att 

hitta ‘Other languages’ på Malmo.se och när man väl gjort det finns det en risk för 

missförstånd vad gäller översättningsfel från tjänsterna Google översätt och Bing 

översätt. De olika språk där det finns specifikt skriven information på engelska, finska 

och teckenspråk innehåller helt olika saker och helt olika information, vilket kan ses 

genom att det står ‘selected information in English’ och ‘utvald information på 

teckenspråk’ (ibid.). Det är intressant att ställa sig frågan hur denna utvalda information 

har valts ut, helt enkelt vad som valts att översättas och publiceras på hemsidan. 

Daniella och Nora på bibliotek 3 uttrycker en medvetenhet om problematiken att göra 

översättningar av det som biblioteken vill kommunicera ut till användarna. Detta tas 

upp vidare under avsnittet ‘Problematik rörande kommunikationskanaler’. En fråga att 

ställa sig är också hur många användare som väljer att använda översättningstjänsterna 

på Malmo.se över huvud taget. Denna studie täcker tyvärr inte in en 

användarundersökning. Vilka kommunikationskanaler som faktiskt når målgruppen 
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samt hur målgruppen upplever att dessa kommunikationskanaler fungerar, är ett förslag 

på vidare forskning.  

 

På Malmo.se finns även en barnsida med namnet ‘Barnsidan’ (Malmö stad 2017b) som 

kopplas till alla barnbibliotek i Malmö stad. 

 

 

 

Figur 3: Skärmdump från Malmo.se (Malmö stad 2017b), hämtad 2017-03-15. 

 

Första intrycket av barnsidan är att den är rörig. Här finns många olika listor och val 

och det är oklart ifall sidan riktar sig till barn eller föräldrar. Det kan upplevas som att 

Barnsidan vuxit fram organiskt och har byggts upp av flera olika personer för det finns 

ingen röd tråd i vilka rubriker som används här. Informationen kan upplevas som svår 

att hitta. Under en av rubrikerna, ‘För dig som har barn’, finns lite information för den 

här uppsatsens målgrupp, föräldrar med spädbarn (ibid.). 
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Figur 4: Skärmdump från Malmo.se (Malmö stad 2017b), hämtad 2017-03-15.  

 

Här finns en kort beskrivning av den bokgåva som ges till föräldrar med spädbarn från 

biblioteket. Här finns också en bild av boken De små barnens bok av Siv Widerberg 

(red.). Boken beskrivs tillsammans med en kort text, se bild ovan. Detta är det enda 

som är formulerat på barnsidan för målgruppen föräldrar med spädbarn (ibid.). 

 

Gemensamt för alla bibliotek så finns också en stor programkalender (Malmö stad 

2017g), som är i form av ett kalenderprogram. Ett problem med denna programkalender 

är att det inte konsekvent ges samma information på hemsidan som i programkalendern. 

Den stora programkalenderns information skiljer sig också till viss del från den 

information som ges i de fysiska programbladen. All information som ges i 

programkalendern är på svenska (ibid.). 

Bibliotekens egna hemsidor 
Alla biblioteks hemsidor är baserade på samma mall, den som finns på Malmo.se, men 

de skiljer sig åt och det finns inga standardrubriker för de olika bibliotekens hemsidor. 

Det är generellt svårt att orientera sig på hemsidorna då det är många olika flikar och 

steg. Alla hemsidor är på svenska förutom en kort text på hemsidan till bibliotek 1 där 

språkkaféverksamheten beskrivs på engelska. Sofia på bibliotek 2 funderar över vilka 

språk de använder sig av i sin marknadsföring och kommer fram till att det skiljer sig 

åt på barnavdelningen och på bibliotekets andra avdelningar, “Jag tror liksom, nu är 

det inte barnverksamheten men det, språkcaféer och sånt då vet jag att man aktivt 

skriver på persiska eller så. Men jag tror inte att vi gör det i vår, vår marknadsföring 

eller vårat blad eller hemsida på annat språk.” (Sofia, bibliotek 2). Det finns dock en 
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möjlighet att översätta hemsidorna via översättningstjänsterna Google och Bing men 

utan en garanti om korrekt översättning, som nämnts ovan.  

 

Alla biblioteks hemsidor hänvisar på något sätt till sina respektive vårprogram. De 

bilder som finns på bibliotekens hemsidor är överlag illustrerade bilder eller fotografier 

på barnavdelningarna där inga människor, utöver bibliotekspersonal, finns 

representerade. Bibliotek 3 har ganska mycket information som kan kopplas till 

målgruppen flerspråkiga föräldrar med spädbarn på sin hemsida. De har en rubrik som 

är ‘På biblioteket kan du’, och om man klickar in här får man veta att biblioteket har 

personal som talar engelska, spanska, polska, albanska, arabiska och turkiska och som 

kan ge hjälp på dessa språk. Detta är dock skrivet på svenska. Bibliotek 3 har även på 

sin hemsida en flik som heter ‘De små barnens bok’ som berättar om boken som delas 

ut i samarbete med BVC. De har även rubriken ‘Barn och unga’ där det ges information 

om vårens familjelördagar som är till för hela familjen. Biblioteket erbjuder också 

något som heter ‘Språkvän’. Det ligger under rubriken ‘Vuxna’ men kan röra hela 

familjen. Det är möjligheten för en person eller familj att träffa någon motsvarande som 

hjälper de med svenska språket och eventuellt ett utbyte mellan svenska och ett annat 

språk. Informationen om detta är på svenska. 

 

Stadsbibliotekets hemsida är en betydligt större hemsida än de andra bibliotekens och 

tar inte bara upp deras barnverksamhet (Malmö stad 2017h). På hemsidan ges flertalet 

gånger exempel på var det går att träna svenska med lärare och i grupper på olika platser 

i Malmö. Dessa tips ges framför allt under titeln ‘Ny i Sverige?’ Röda korset håller i 

språkkaféer och läxhjälp och på stadsbiblioteket kan man få hjälp att träna svenska 

utifrån personens modersmål persiska/dari samt arabiska (ibid.). Formuleringen ‘med 

hjälp av’ indikerar att modersmålet är betydelsefullt och ges status. Gustafsson Chen 

(2011) menar att om samhället värderar ett språk högt så är det också lättare för 

personer som talar detta språk att även lära sig ett nytt språk (Gustafsson Chen 2011, s. 

12). Specifikt för uppsatsens målgrupp finns information om en grupp där föräldrar är 

välkomna med barn upp till 18 månader, att ses på en fika och samtala om barn och 

erfarenheter på svenska. Denna grupp arrangeras av en extern aktör och inte av 

stadsbiblioteket. Lärcentrum är en del av stadsbiblioteket som är till för vuxnas lärande 

oavsett om man vill lära sig mer om datorer, bildprogram, träna svenska eller få hjälp 

att starta ett företag (ibid.). Denna verksamhet vänder sig inte specifikt till uppsatsens 

målgrupp utöver det att föräldrar är välkomna hit att lära sig något nytt.  

 

På stadsbibliotekets hemsida finns en del för ‘Barn och unga’ (Malmö stad 2017i). Här 

ges förhållandevis lite information. Stadsbiblioteket har två olika barnavdelningar, en 

avdelning för 0-8-åringar och en avdelning för 9-13-åringar. Avdelningen för 0-8-

åringar beskrivs som en magisk plats för alla barn i Malmö samt att arbetet med att ta 

fram avdelningen har skett i med hjälp av barn i Malmö. Under våren 2017 erbjuds 

ingen programverksamhet för målgruppen föräldrar med spädbarn men de har 

sagostunder på flertalet olika språk för barn 3-6 år (ibid.). Ingenting specifikt finns 

formulerat till föräldrar med barn i olika åldrar. Hela delen av hemsidan under ‘Barn 

och unga’ ger känslan av att den är under uppbyggnad på grund av att här finns lite 

information.  
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Kommentarer om hemsidorna 
Överlag så ges inte så mycket information till flerspråkiga föräldrar med spädbarn på 

hemsidorna. Svenskan som norm syns på alla hemsidor, även där information specifikt 

vänder sig till personer som talar andra språk än svenska. Det går att identifiera flera 

problem vad gäller översättning av hemsidorna till andra språk än svenska. Det går att 

översätta hemsidorna via Google och Bing men denna översättning blir inte korrekt. 

Utvald information finns på Malmo.se på finska, engelska och teckenspråk. Varför 

dessa språk valts ut framgår inte. 

 

Då ingen undersökning gjorts i förhållande till vilka och hur många som besöker 

hemsidorna är det svårt att uttala sig om hur väl de når målgruppen. En slutsats som 

kan dras är dock att det är relativt svårt att hitta information på hemsidorna, även för 

en person som behärskar svenska, baserat på att uppsatsförfattarna själva som också 

behärskar flytande svenska, finner det svårt att orientera sig på hemsidan. Bland annat 

på grund av att bibliotekens stora programkalender skiljer sig från vad som står på 

hemsidorna.  

 

Både Axelsson (2010, s. 99) och Ralli och Payne (2016) trycker på familjens och 

föräldrarnas centrala roll vad gäller att språkstimulera sina barn och verka för 

spädbarnslitteracitet. I enlighet med Axelsson (2010) och Ralli och Payne (2016) skulle 

det därför kanske vara positivt att ge lite mer information om hur detta kan göras på 

bibliotekens hemsidor, som ett led i bibliotekens arbete för att främja spädbarns 

litteracitet.  

Facebook och Instagram  
När det kommer till sociala medier är det bibliotekens Facebooksidor och 

Instagramkonton som har undersökts. Alla bibliotek har konton på dessa sociala medier 

men ett av biblioteken har inaktiva konton sedan flera år tillbaka. Stadsbibliotekets två 

barnavdelningar delar på ett Instagramkonto (Malmö stad 2017c). Barnavdelningarna 

har dock ingen egen Facebooksida utan ingår i hela stadsbibliotekets konto. De andra 

biblioteken i studien har sociala medie-konton som rör hela folkbiblioteken även om 

det går att se att verksamheten för barn- och unga tar stor plats. Alla biblioteken 

använder sig av sociala medier på ungefär samma sätt, de är till för att göra 

marknadsföring för verksamheten och för programpunkter. De bibliotek som aktivt 

använder sig av sociala medier har väl uppdaterade sidor med flera inlägg i veckan. 

Ingen av sidorna, förutom stadsbibliotekets Facebooksida (Malmö stad 2017j) med runt 

8000 likes, har en hög andel följare. Sofia på bibliotek 2 beskriver vilka 

kommunikationskanaler de använder sig av och vem målgruppen är. 

 
Ja vi har de här klassiska, vi har hemsida, vi har en Facebookkonto och vi har ett Instagram och så 

vidare. Instagrammet är ju i och för sig mer riktat till andra verksamhetsintresserade än så länge. 

Det kontot vi har idag skapades i, för att lilla slottet har mer varit mot andra som vill följa processen 

så det är ju inte mot brukarna. 

Sofia, bibliotek 2 

 

Här beskriver hon hur avdelningens Instagramkonto inte riktar sig i första hand till 

bibliotekets användare utan till andra yrkesverksamma bibliotekarier eller andra som 



 

 57 

har intresse av hur processen med att ta fram avdelningen gick till. Vem målgruppen är 

påverkar kontots innehåll. 

 

Utöver marknadsföring för kommande och pågående verksamhet postar de flesta 

bibliotek om boktips, nyinkomna böcker, barnboksappen Bibblix eller om bibliotekets 

Äppelhylla med böcker och material för barn med olika funktionsvariationer. De 

senaste månaderna har det, på de konton som är aktiva, publicerats inlägg som kan 

kopplas till föräldrar med spädbarn. Det har exempelvis publicerats bilder från en 

teaterföreställning med Sagofén Isadora. Få inlägg kan kopplas till flerspråkiga 

föräldrar med spädbarn. Instagramkontot för stadsbibliotekets barnavdelning (Malmö 

stad 2017c) gör dock en del marknadsföring för arabiska Barnbiblioteken och i 

samband med det postar de inlägg som helt eller delvis är på arabiska. Överlag är den 

absoluta majoriteten av all text på alla bibliotekens sociala mediekanaler på svenska. 

Några undantag är när marknadsföring görs för en flerspråkig teater som spelats på 

flera av biblioteken samt information om arabiska Barnbiblioteken. Även när det vid 

dessa tillfällen är text på framför allt arabiska är det ofta i form av text på en bild, alltså 

exempelvis en affisch som delas. Ett av biblioteken, som har en större andel 

flerspråkiga personer i sitt närområde, har en reklambild på bilderböcker på arabiska 

men även här är texten under på svenska. Ingen av bibliotekens hemsidor gör reklam 

för deras Instagramkonton och bara ett av biblioteken gör marknadsföring för sin 

Facebooksida. I det fallet är det i form av en feed som ersätter att hemsidan inte 

uppdateras regelbundet. 

Arabiska Barnbiblioteken 
Barnbiblioteken är en satsning som består av Facebooksida och Instagramkonto på 

arabiska för målgruppen Malmös arabisktalande befolkning (Malmö stad 2017a). 

Facebooksidan har 3517 likes den 10 februari 2017. 
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Figur 5: Skärmdump från facebook.se/MaktabatAlatfal (Malmö stad 2017a), hämtad 2017-03-15. 

 

Plattformen är ett samarbete mellan samtliga av Malmö stads bibliotek och biblioteken 

postar boktips, marknadsföring för events, videor med sagor upplästa på arabiska, 

filmer och liknande. Under fliken ‘Om’ finns det information på både arabiska och 

svenska. Facebooksidans besökare kommenterar på både arabiska, svenska och 

engelska men framför allt på arabiska. Det finns presentationer av de olika biblioteken 

på arabiska. Sidan skapades sommaren 2016 så den är relativt nystartad. 

Barnbibliotekens Instagramkonto består till stor del av samma inlägg som 

Facebooksidan. Troligtvis för att inlägg publiceras inlägg på både Facebook och 

Instagram samtidigt. Instagramkontot har 108 följare den 10 februari 2017. Det är 

formulerat på arabiska och svenska där det är upplagt så att det står på arabiska först, 

sen svenska. Det görs framför allt marknadsföring för verksamhet och programpunkter 

(ibid.).  

 

Flera av bibliotekarierna uttrycker under intervjuerna att arbetet med Barnbiblioteken 

är lyckat. Therese på bibliotek 1 just detta.  
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Man såg att det var många arabiskspråkiga barn som inte kom till biblioteken [...] men genom det 

här projektet har det helt plötsligt kommit jättemycket barn och vi märker också att när vi har haft 

tvåspråkiga lördagsprogram så kommer folk. Vi har väletablerade föräldrar här som vill prata och 

förstärka sin arabiska för sina barn. De vill lära dem mer arabiska och de vill känna sig stolta över 

sitt ursprung. Så när vi har tvåspråkiga teatrar eller andra aktiviteter så blir de otroligt glada. Så vi 

har provat detta. Så under den här flyktingvågen så har vi vunnit någonting med de här satsningarna. 

Therese, bibliotek 1 

 

Therese ställer sig dock frågande till hur arbetet med Barnbiblioteken kommer 

fortskrida framöver då den som har huvudansvar för projektet delvis fått andra 

arbetsuppgifter. Även Sofia på bibliotek 2 är positiv till Barnbiblioteken och dess 

arbete.  

 
Det tycker jag är ett jättebra... experimenterande om hur man når specifika målgrupper som jag 

hoppas vi jobbar vidare med. För där, där har man ju liksom verkligen avgränsat i att det riktas 

mot... målgruppen som har barn i ålder, ja som har barn inte allt för gamla. Vi avgränsar språket.  

Sofia, bibliotek 2 

Sofia menar att en av aspekterna som är särskilt positivt med projektet är möjligheten 

att satsa på en utvald målgrupp och få den att besöka biblioteket och ta del av dess 

programverksamhet. Genom att vända sig till barnen når man hela familjer.  

Kommentarer till bibliotekens användning av sociala medier  
På bibliotekens konton på Facebook och Instagram går det att se svenskan som norm, 

då alla inlägg framför allt är skrivna på svenska. På tre av de fyra biblioteken i studien 

så görs kontinuerligt uppdateringar på deras konton. Få uppdateringar görs som rör 

målgruppen flerspråkiga föräldrar med spädbarn men de senaste månaderna har det på 

alla de aktiva kontona i studien publicerats inlägg som kan kopplas till föräldrar med 

spädbarn. Den arabiska Facebooksidan Barnbiblioteken (Malmö stad 2017a) 

kommunicerar med en stor målgrupp på en plattform där de finns och på deras språk. 

Då Barnbiblioteken är på arabiska lyfter biblioteket fram språket som något positivt 

och värdefull, vilket kan ge positiva effekter på barns flerspråkighet och vilja att lära 

sig och underhålla ett språk (jmfr. Gustafsson Chen 2011, s. 12). Bibliotekarierna i 

studien beskriver projektet som lyckat, i och med att de sett en ökning av besökare till 

biblioteken som talar arabiska. Facebooksidan har en hög andel följare. På sidan 

publiceras bland annat videos där en saga läses, kortare filmer, boktips och tips på 

evenemang (Malmö stad 2017a).   

Programblad 
På de fyra olika biblioteken samlades programblad för våren 2017 in till uppsatsen. Tre 

av biblioteken har tryckta programblad. Stadsbiblioteket har ett programblad speciellt 

för barn och unga, bibliotek 1 har en 40 sidor lång tidning och bibliotek 3 delar 

programkatalog med ett annat bibliotek inom samma områdesförvaltning. Bibliotek 4 

hade fått stora förseningar med att trycka sitt program så de har en utskriven A4-sida 

med ett urval av programmen för barn och unga, och en likadan för 

vuxenverksamheten.  
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Tre av biblioteken har programblad som är uteslutande på svenska. Bibliotek 1 som har 

gjort en tidning, har ett kortare stycke på engelska i samband med marknadsföring för 

sitt språkcafé och de har en helsida med reklam för Barnbiblioteken med text på 

arabiska och svenska. Programtidningen hos bibliotek 1, som är en ny satsning, har 

olika rubriker med ämnen. De har bland annat en om ‘Ny i Sverige?’ med information 

om spårkcaféet och ‘Hej småbarnsförälder’ där de berättar om vårens satsning på 

målgruppen. Här tar de upp exempelvis bokpåsar på förskolor och gör reklam för sina 

småbarnscaféer som hålls under våren vid nio tillfällen. Under en sida om 

lördagsprogram för våren är det reklam för en småbarnsfest som hölls i januari 2017, 

här nämns bibliotekariernas besök på BVC samt att man som ny förälder får en bok av 

biblioteket, De små barnens bok, som också är med på bild. Visserligen har bibliotek 

1 större utrymme än de andra att beskriva sin verksamhet men det går ändå att se att 

småbarnsföräldrar med barn är en prioriterad målgrupp i bibliotekets verksamhet, 

vilket också tydligt märktes under intervjutillfället på bibliotek 1. Therese berättar om 

tanken med att göra programbladet till en längre katalog.  

 
Detta är ju för att lyfta upp det, den ordinarie verksamheten. Vi har program som vi vet är populära 

men vi ville marknadsföra dem på ett annat sätt för att nå nya målgrupper. Vi förklarar vårt koncept 

lite mer. Men detta är ju också ett test och så får vi se hur det kommer falla ut. Det här är lite mer 

som att bläddra i en tidning. Det är lite mer som inspiration känner jag. 

Therese, bibliotek 1 

 

Bibliotek 3 som delar programkatalog med ett annat bibliotek har många satsningar på 

flerspråkiga personer. De gör marknadsföring för Barnbibliotekens hemsida och 

nämner att det exempelvis går att få boktips för barn på arabiska. Det finns även med 

information om bibliotekets språkcafé och att det erbjuds läxhjälp på flera språk, något 

som två av de andra biblioteken också erbjuder, samt att man kan få en ‘språkvän 

genom biblioteket’. En sida har rubriken ‘Alltid på biblioteket’ och här nämns 

bibliotekspersonalens besök på BVC och möjligheten för föräldrar att få hämta ut en 

gratis bok till sitt spädbarn. Det står även om vikten av läsning och ges boktips till 

nyblivna föräldrar.  

 

Allt material som delas ut av biblioteken och deras kommunikationskanaler är med och 

reproducerar och ifrågasätter normer. Vem som syns och tar plats i material är en 

avspegling av samhället som stort och vilken maktposition olika grupper har menar 

rapporten All ska med - en guide till inkluderande kommunikation (Länsstyrelsen Skåne 

2016, s. 9). I allt material i form av broschyrer och programblad från de fyra biblioteken 

i studien går det att se att det överlag är vita personer som syns på bilderna. Undantag 

är bilder som illustrerar programverksamhet som i högre utsträckning riktar sig till 

flerspråkiga personer, exempelvis när det handlar om språk och att lära sig svenska. 

När det rör sådana programpunkter är det framför allt  rasifierade personer som är 

representerade på bilderna. Detta kan leda till den felaktiga synen att de som har ett 

rasifierat utseende är de som behöver lära sig svenska och det ger en homogen bild av 

en mångfasetterad målgrupp. Detta kan i sin tur leda till att det är rasifierade personer 

som ‘är förväntade’ att delta på sådana programverksamheter. Skolverkets rapport 

‘Flera språk i förskolan’ menar att det är väldigt viktigt att inte blanda ihop ‘utländsk 

bakgrund’ med flerspråkighet (2013, s. 12). I all kommunikation som sker skapas 

uppfattningar hos mottagaren baserat på deras erfarenheter och föreställningar och här 
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finns det en chans att genom kommunikation förändra invanda stereotyper och normer 

(Länsstyrelsen Skåne 2016, s. 7).  

 

I programbladen ser det annorlunda ut när det handlar om kulturaktiviteter som inte är 

kopplade till att lära sig språk såsom pyssel, filmkvällar, bokklubbar och dylikt. Då är 

det överlag vita personer representerade på bilderna vilket kan leda till den felaktiga 

bilden att vita personer är de som besöker kulturaktiviteter. Och detta kan i sin tur leda 

till att det är de vita personerna som ‘är förväntade’ på sådana programverksamheter. 

Här är det viktigt att vara transparent med att en liten mängd material har studerats men 

det kan ändå ses som ett exempel där biblioteken som institution är med och 

reproducerar en norm. Det kan ses som ett exempel på där biblioteken är med och 

skapar en diskurs där olika kategorier av människor skapas (jmfr. de los Reyes & 

Mulinari 2012, s. 111). Söderberg (2015) menar att programverksamhet på 

folkbibliotek formas utifrån de människor som besöker biblioteket och bilden av dessa 

människor (Söderberg 2015, s. 19). Därför är det relevant att ha ett intersektionellt 

perspektiv för att se målgruppen som heterogen (ibid.). 

Övrigt tryckt material 
Två av biblioteken delar ut tryckt material i samband med bibliotekariernas besök på 

BVC. Nora på bibliotek 3 berättar att de besöker föräldraträffar på BVC men har valt 

att inte dela ut material vid dessa tillfällen, “De senaste åren har vi faktiskt inte delat ut 

någonting om språkutveckling. De har ju en del där också, det mesta har de nog försökt 

att översätta men det är alltid svårt [...]”. Stadsbiblioteket har, som nämnt, inte längre 

något samarbete med BVC mer än att dela ut ett presentkort för en bokgåva. 

 

 De två bibliotek som delar ut material i samband med träffar på BVC använder dels 

en broschyr. Broschyren är gjord som en remsa och riktar sig till föräldrar. Ena sidan 

innehåller tips för en roligare berättarstund och andra sidan innehåller argument för 

varför det är bra och viktigt med läsning för små barn. När Sofia på stadsbiblioteket får 

frågan om de har material tillgängligt på fler språk än svenska så beskriver hon att det 

är inte något de använder sig av i någon högre utsträckning. “Vi pratar mycket om att 

det ska vara något annat [...] och då när det har funnits olika, vi har haft såna 

informationsfoldrar på massa olika språk ett tag och sen har det liksom bara tagits ner 

i någon sådär... Jag tror bokbussen har visst material på arabiska till exempel” (Sofia, 

bibliotek 2). Däremot beskriver hon hur de anpassat en del av sitt material till klarspråk, 

alltså en enklare och kortfattad form av svenska som är lättare att förstå.  

 
[...] jag tänkte på det här, även om man inte jobbar med att göra information på andra språk så den 

foldern vi håller på att ta fram nu som är en kort beskrivning av hur Kanini har blivit till, att barn 

har medverkat och liknande. Den har vi gjort en klarspråksanpassning på, att man gjort den väldigt 

förenklad svenska, att man, vi har en kollega i huset som är duktig på det. Jag gjorde en jättesvår 

version så gjorde hen om den. Nej inte riktigt, jag försökte ju göra det jätteenkelt så gjorde hen det 

ännu enklare. 

Sofia, bibliotek 2 

 

Här kan barnavdelningen ta hjälp av de resurser som finns tillgängliga på 

stadsbiblioteket och låta en kollega med rätt kompetens skriva om texten. Detta är något 

områdesbiblioteken eventuellt inte har samma möjligheter till att göra. 
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Bibliotek 1 delar även ut två broschyrer från BTJ, ‘ABC-droppar för din baby’ och 

‘ABC-droppar från 8 månader till 2 år’. Dessa tar upp information om små barns 

språkutveckling och ger konkreta tips för föräldrar hur de ska hjälpa till att främja 

barnets litteracitet. De innehåller även boktips som rör rim/ramsor, pekböcker, 

bilderböcker och böcker om språkutveckling. Bibliotek 1 delar även ut en flyer 

producerad av Kultur i väst som marknadsför De små barnens bok och de inspelade 

Youtube-videor som skapats utifrån bokens innehåll. Halva flyern är skriven på 

svenska och den andra halvan är på svenska plus sju andra språk.  

 

Bibliotek 4 erbjuder två foldrar utöver broschyren om läsning på sina träffar med BVC. 

Den ena foldern är utgiven av Myndigheten för tillgängliga medier och har titeln 

Böcker, nyheter och information på lättläst svenska. Den finns att beställa från 

myndighetens hemsida på 13 olika språk. Broschyren är illustrerad med foton av 

rasifierade personer. Den andra broschyren är du ny i Sverige? utgiven av från Malmö 

stad och som tar upp alla stadens folkbibliotek. Den är på svenska men foldern finns 

tillgänglig på fler språk. Den illustreras med rasifierade personer både på omslaget och 

inuti. De delar även ut en broschyr om de olika biblioteken i Malmö. Detta är vad Olof 

på bibliotek 4 säger om mötet med föräldrar på BVC och utdelning av material.  

 
[...] vi har ju de här Välkommen till ditt bibliotek och det är ju, allting är gjort av Malmö 

Stadsbibliotek och de finns ju på olika språk, jag brukar försöka kolla lite med... hon som är ansvarig 

för BVC vad det finns för något, alltså finns det personer som pratar på andra språk så man behöver, 

liksom eller vi brukar bara informera om, om det. Och det finns ju på hemsidan på... ja några av de 

största språken i Malmö, inte alla dock men ganska många.  

Olof, bibliotek 4 

Som redan tagits upp så spelar barnets familj en central roll vad gäller barnets 

möjligheter att utveckla litteracitet och språk (Axelsson, 2010, s. 99). I enlighet med 

Axelsson (2010) kan det ses som positivt att flera bibliotek i studien delar ut 

informationsmaterial, under träffarna på BVC, som berör hur föräldrar kan göra för att 

arbeta språkutvecklande med sina barn (jmfr. Axelsson, 2010, s. 99).  

Kommentarer till tryckt material 

Sammantaget delar flera av biblioteken ut viktigt och relevant material till de föräldrar 

de möter via BVC. Detta material innehåller huvudsakligen information om att 

utveckla spädbarns litteracitet men det delas även ut foldrar på flera olika språk om 

bibliotekets funktion. När det finns bilder i det tryckta materialet så är rasifierade 

personer huvudsakligen representerade när det finns kopplingar till olika språk. Det är 

viktigt att komma ihåg att alla uppsatsen tolkningar är baserade på en mindre mängd 

material. Informationsmaterial som delas ut och som inte är producerade av de enskilda 

områdesbiblioteken, utan är producerade av större instanser, såsom Kulturrådet eller 

en annan myndighet, är översatta på flera språk. Sådant material är producerat för att 

delas ut under en längre period och till flera olika bibliotek. Här har det funnits tid och 

ekonomi att översätta materialet till flera språk. Dessa resurser har inte funnits vad 

gäller det material som produceras på områdesbiblioteken i Malmö stad, exempelvis 

vad gäller programbladen. Därför är programbladen inte översatta.  
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Problematik rörande kommunikationskanaler 
Bibliotekarierna uttryckte under intervjuerna problematik kring arbetet med att 

kommunicera utåt och marknadsföra sina bibliotek. Problematik kring översättning 

diskuterades, exempelvis kring vem som ska översätta och vad som ska översättas. 

Daniella på bibliotek 3 problematiserar detta. 

 
När vi pratar om tryckt material så vill vi ofta ha det översatt men det är svårt att får det översatt. 

Och här har vi också pratat om, vad översätter vi till vilka språk, det är också en sån sak man får 

tänka på att om man översätter till ett språk så utesluter man andra, vilka språk ska man översätta 

och vilka ska man utgå ifrån, ska man utgå från minoritetsspråken? Alltså var ska man börja? Så 

det är en fin balansgång. 

Daniella, bibliotek 3 

 

Här sätter Daniella fingret på flera olika aspekter som kan vara problematiska. Hur gör 

de enskilda biblioteken för att se vilka språk texterna ska översättas till? Bör de titta på 

Malmö stad som helhet eller på sitt närområde? Vet biblioteken vilka de fem största 

språken i deras stadsdel är? Daniella nämner även minoritetsspråken samiska, jiddisch, 

romani, finska och meänkieli och undrar om man ska utgå från dessa. Enligt 

bibliotekslagen ska biblioteken ägna särskild uppmärksamhet till dessa språk (SFS 

2013: 801). Ofta saknas det kompetens hos den egna personalen till att översätta texter 

och man tar då hjälp av en utomstående tjänst, något som självklart kostar pengar. Det 

gör att det troligtvis finns begränsningar i budgeten till hur många språk man kan 

översätta texter till och hur ofta detta kan ske. Olof på bibliotek 4 diskuterar 

möjligheterna kring översättning, “Men vi har inget material själva som vi, översätter 

[...] Och dels för det kan, det är väldigt resurskrävande. Vi har inte de resurserna helt 

enkelt.” Daniella på bibliotek 3 tar även upp en rädsla kring urvalet i att väljer man ett 

språk till översättning väljer man samtidigt bort alla andra språk som inte får en 

översättning. 

 

Kobina på bibliotek 1 kommenterar också att det överlag är svårt med marknadsföring 

av bibliotekets verksamhet. “Det är svårt, vi använder Facebook, affischering, affischer 

på BVC och där pratar jag med sköterskorna och på badet sätter vi upp affischer. Men 

på andra språk gör vi inte så mycket. Du lägger upp program på den hemsidan” [menar 

den arabiska Facebooksidan Barnbiblioteken, uppsatsförfattarnas kommentar] 

(Kobina, bibliotek 1).  

 

Genom att känna sin målgrupp kan biblioteken lättare nå ut till dem och inte lägga tid 

och pengar på satsningar som inte når fram. I Det mångspråkiga biblioteket finns det 

checklistor på vad bibliotek kan tänka på för att utveckla arbetet med flerspråk 

(Atlestam & Myhre 2012b, s. 318). Något de tar upp är information om lokalsamhället 

och näromvärldsanalys (Atlestam & Myhre 2012b, s. 319, 322). Båda dessa punkter 

handlar just om att lära känna sitt lokalsamhälle och ha en uppfattning vilka språk som 

talas i området och hur befolkningen ser ut (ibid.).  

Medvetenhet om målgruppen som heterogen grupp 
Flera av bibliotekarierna uttrycker under intervjuerna en stor medvetenhet kring 

målgruppen flerspråkiga föräldrar med spädbarn som en heterogen grupp. Detta tog sig 

i uttryck på olika sätt men kommer framför allt upp i diskussioner rörande bemötande 
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och fördomar. Therese på bibliotek 1 diskuterar hur olika behov av böcker på personers 

hemspråk kan se ut. 

 
Det är också olika hur olika personer förhåller sig till sitt språk, vissa kanske har bott här jättelänge 

och de kanske inte känner på samma sätt, jag vet inte, vissa kanske inte tycker att de behöver lära 

ut sitt språk. Medan vissa är nyanlända och känner att de behöver mer stöd. De kanske inte känner 

att få hem en bok på svenska ger så mycket stöd. Så om man är nyanländ är det kanske viktigare att 

få en bok på arabiska. Det är det som förskollärarna gör, de har en dialog med föräldrarna och säger 

‘nu har vi en bokpåse’ men det är frivilligt om du vill ha en bok på ditt modersmål också, för att 

uppmuntra föräldrarna. 

Therese, bibliotek 1 

 

Som Nora på bibliotek 3 uttrycker det: “Och inte utgå från att, bara för att en person 

inte kan språket så är de inte läsande person. De kanske har ett helt bibliotek hemma 

på sitt eget språk.” Daniella på samma bibliotek fortsätter 

 
Det är det som är så viktigt [...] att man inte klumpar ihop folk. För det är så himla stor skillnad. 

Det måste man verkligen tänka på. Vi möter föräldrar som har hög akademisk utbildning till 

analfabeter. Så det är en jätte-bredd. Och det måste man tänka på i alla möten så att vi inte drar 

några förutfattade slutsatser här. Utan att man verkligen möter den personen här och nu. 

Nora, bibliotek 3 

 

Intersektionalitet handlar om att se hur olika maktstrukturer hänger samman och det 

handlar om att inte bara se etnicitet utan även klass och kön (de los Reyes & Mulinari 

2005, s. 9, 24). Som bibliotekarie är det viktigt att inte fastna vid etnicitet utan att ha 

en förståelse för att en flerspråkig målgrupp är en heterogen målgrupp som kommer 

från olika klassbakgrund, har olika kön och som har olika förutsättningar utifrån det. 

Med hjälp av ett intersektionellt synsätt går det att se en helhetsbild av målgruppen och 

se vilka specifika lösningar som krävs för den problematik som finns (de los Reyes & 

Mulinari 2005, s. 112). Detta bör avspeglas i mötet med målgruppen och i 

referenssamtalet. Utan ett intersektionellt perspektiv är risken att man skapar lösningar 

utifrån en felaktig problemformulering, och då alltså inte löser det faktiska problemet 

(ibid.). Ett exempel på något som kan uppfattas som en sådan ofullständig lösning är 

att bibliotek 3 skriver ut på sin hemsida att de har personal som talar engelska, spanska, 

polska, albanska, arabiska och turkiska och som kan ge hjälp på dessa språk. Den 

informationen är skriven på svenska och det kan därmed eventuellt vara svårt för de 

användare som är i behov av den informationen att tillgodogöra sig denna.  

 

Olof på bibliotek 4 lyfter det faktum att det inte finns någon tydlig statistik på vilka 

språk som faktiskt talas och hur många som talar dessa språk. Det finns statistik på 

inflyttning till Sverige och från vilka länder dessa människor flyttat men det säger 

ingenting om vilket språk dessa personer talar.  

 
Vi brukar också köpa på så inköpsförslag och det är ju lite så med Malmö stad när jag tänker efter 

nu för att det finns ju ingen... det finns ju ingen liksom, vad jag vet, alltså man vet inte vilka språk 

som talas men man vet ursprungslandet. Så att man vet ju inte riktigt vilka språk som talas. Det kan 

ju vara väldigt många som exempelvis talar tyska kanske, men det vet man inte riktigt för att man 

får gissa sig efter ursprungsland. Och det är ju svårt såklart då måste man ju göra någon 

jätteenkätundersökningar för att ta reda på vilka språk som talas och sådär. Just med flerspråkighet 
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är det ju väldigt intressant vilka språk som... som man kan liksom. För det kommer ju väldigt sällan 

fram. Det vet vi inte riktigt. 

Olof, bibliotek 4 

 

Som Olof säger kan det skapa en problematik vid inköp av material men också i att lära 

känna sina biblioteksanvändare. Att det finns statistik kring personers ursprungsländer 

gör att det går att gissa sig till vilka språk personer talar, men det går inte att veta säkert. 

Det är också viktigt att inte koppla ihop utländsk bakgrund med flerspråkighet 

(Skolverket 2013, s. 12). Att det inte finns statistik kring vilka språk som talas i en stad 

riskerar att försvåra för bibliotekarier vad gäller att känna invånarna i bibliotekets 

område, som Olof också uttrycker (Olof, bibliotek 4). Det går att se att det finns en 

möjlig risk att man missar en målgrupp som talar ett specifikt språk och som i nuläget 

inte fysiskt besöker biblioteket. Om ett språk som talas i området ’blir bortglömt’ från 

bibliotekets sida på grund av bristande statistik kan detta ge sken av att det språket är 

’mindre viktigt’. Gustafsson Chen (2011) menar, som nämnt tidigare, att samhället kan 

ha en tendens att värdera språk hierarkiskt (Gustafsson Chen 2011, s. 12). Om ett språk 

har högt värde är det lättare för ett barn att utveckla sitt modersmål, men också det nya 

språket. Om modersmålet å andra sidan har ett lågt värde har barnet en tendens att 

förlora modersmålet vid inlärandet av det nya språket (ibid.). Som också nämnts kan 

officiella lagar och attityder från officiellt håll påverka hur invånarna i ett land ser på 

och förhåller sig till flerspråkighet. Detta kan möjliggöra eller förhindra individers 

potential att utveckla flerspråkighet (Otterup 2012, s. 26). Uppsatsen identifierar 

bristen på statistik vad gäller talade språk som ett hinder för bibliotekarier vad gäller 

att tillgängliggöra bibliotekets tjänster för flerspråkiga. I sin tur, kan detta i enlighet 

med Otterup (2012) förhindra individers möjlighet att utveckla flerspråkighet (ibid.). 

 

Att genomföra en större statistisk undersökning över vilka språk som talas i området är 

troligtvis inte genomförbart för ett områdesbibliotek. Att däremot göra en mindre 

närvärldsanalys, som även Atlestam och Myhre (2012) poängterar, av bibliotekets 

närområde skulle kunna vara av värde (Atlestam & Myhre 2012b, s. 319, 322). Det 

skulle eventuellt ge en tydligare och mer sann bild av de lokala biblioteksanvändarna 

och bidra till att skapa en förståelse av deras individuella behov och förutsättningar 

(ibid.).  

 

Therese på bibliotek 1 menar att det är roligt att barn som besöker biblioteket får känna 

sig stolta över det språk de talar hemma när språket uppmärksammas i samband med 

ett besök på biblioteket.  

 
Ja, men så heter det på mitt språk. Jag ska säga, mosi det betyder banan på arabiska’ kan de till 

exempel säga. Och så kan de säga vad det är för något. Så de känner sig väldigt stolta så det är en 

väldigt häftig känsla när man har såna där program. Och barnen säger ‘om du undrar så kan jag 

förklara vad det betyder’. Så det är en väldigt härlig känsla. Så det är viktigt att jobba med flera 

språk 

Therese, bibliotek 1 

 

Som nämnts kan attityder om ett språk från officiellt håll underlätta eller försvåra för 

en person att bibehålla och utveckla flerspråkighet (Otterup 2012, s. 26). Att barnens 

språk görs viktigt och betydelsefullt på biblioteket, och inte trängs undan av svenskan 

som norm, kan därför ses som väldigt positivt. Detta kan leda till att det blir lättare för 
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barnen att både utveckla modersmålet och det nya språket, i detta fall svenskan 

(Gustafsson Chen 2011, s. 12). Biblioteket har också en unik möjlighet att lyfta 

flerspråkighet som en tillgång, både för samhället och för individen (Atlestam & Myhre 

2012a, s. 7). 

Interkulturalitet 
Sofia på stadsbiblioteket berättar om hur de i sitt arbete närmat sig begreppet 

interkulturalitet som de hämtat från Botkyrka bibliotek.  

 
Vi har ju försökt närma oss begreppet interkulturalitet med inspiration från Botkyrka.[...] Det är väl 

någon tanke kring att få in flerspråkighet men interkulturalitet handlar ju... mer om... att ha flera 

identiteter i ditt bagage. Men jag tänker att det är viktigt i mötet liksom. [---] Och det handlar mer 

om medvetandegöra att människor har flera identiteter. Du kan vara ingenjör och kvinna och 

mamma och det är lite, det är nästan ett intersektionellt. 

Sofia, bibliotek 2 

Hon fortsätter vidare med hur interkulturalitet är ett sätt att se människan som en helhet 

och används som en metod i hur biblioteken ska komma förbi att personer blir fastlåsta 

i en identitet. 

Ja och det är det här, och det man då vill stärka det är ju det att du ska kunna röra dig bland dina 

olika identiteter, att du inte ska vara låst vid ditt språk eller din såhär språkbakgrund utan du kan 

också vara din utbildning eller din klass eller det kön, du ska kunna röra dig, obehindrat kunna 

förflytta dig klassmässigt eller... att det ska vara en styrka i det. Och att städer som Malmö som har 

en bred variation av språk, kultur, religion... att det skapas nya kulturer i det här. [...] Men att det 

skapas nästan en egen kultur av det. Och att det är någonting positivt som stärker staden. 

Sofia, bibliotek 2 

 

Sofias definition av interkulturalitet har stora likheter med intersektionalitet i synen på 

människor och sociala strukturer, något som hon själv säger i intervjun (jmfr. de los 

Reyes & Mulinari 2006 s. 9, 24). Det handlar om att låta användarna röra sig mellan 

sina olika roller när de besöker biblioteket. Framför allt handlar det om att från 

bibliotekariernas sida ha kunskap om intersektionalitet och vara normkritiska. Sofia 

uttrycker vad det egentligen innebär så här.  

 
Men det känns som vi har försökt lära oss lite om begreppet, men även Botkyrka som jobbat med 

det ett tag, när man ställer frågan ‘vad gör ni aktivt i er verksamhet?’, ‘ja vi har inte kommit så 

långt’. Mer sådär en kunskap att ha i ryggen i mötet men kanske inte sådär, och det är ett första steg 

men det här handfast hur, vilken output får du om den faktiska programverksamheten eller liknande 

så det är som att vi håller på och skrapar på. 

Sofia, bibliotek 2 

 

Interkulturalitet och bibliotek är en intressant aspekt som skulle vara givande att forska 

mer på, tyvärr finns inte det utrymmet i denna uppsats. Arbetet med 

interkulturalitetsbegreppet är något som är pågående på stadsbiblioteket och det 

kommer kanske utvecklas de kommande åren. Det är bara stadsbiblioteket i Malmö 

stad som än så länge arbetar med begreppet interkulturalitet och hur man kan arbeta 

med detta. Om det på sikt blir ett större projekt som kommer att involvera alla 

folkbiblioteken i Malmö stad återstår att se.  



 

 67 

Avslutande diskussion och slutsatser 

I detta avslutande kapitel har vi som avsikt att redogöra för de slutsatser vi dragit. Här 

förs även en diskussion kring de metoder och den teori som använts. Slutligen ger vi 

förslag på vidare forskning inom området. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka den språk- och läsutvecklande verksamhet som 

erbjuds av folkbiblioteken som institution i Malmö stad till spädbarn med flerspråkiga 

föräldrar. Uppsatsen önskar undersöka vilken medvetenhet som finns hos bibliotekarier 

i Malmö stad att bemöta spädbarn med flerspråkiga föräldrar. Centralt är att se hur 

folkbiblioteken som institution reproducerar normer, verkar normbrytande eller i en 

kombination av dessa, detta med hjälp av en kritisk teori och då särskilt med ett 

intersektionellt perspektiv. Tre forskningsfrågor formulerades för att kunna svara på 

syftet. Den första berör hur bibliotekarier uppfattar verksamheten som görs för 

föräldrar med spädbarn och då huvudsakligen flerspråkiga föräldrar, samt hur 

bibliotekariernas upplevelser och utsagor kan förstås utifrån ett intersektionellt 

perspektiv. Den andra tar upp hur biblioteksrummen tillgängliggörs för denna 

målgrupp och hur graden av tillgänglighet kan förstås utifrån ett intersektionellt 

perspektiv. Den sista forskningsfrågan handlar om hur och genom vilka 

kommunikationskanaler biblioteket kommunicerar med målgruppen och hur det kan 

förstås utifrån ett intersektionellt perspektiv.  
 

Bibliotekarier arbetar inom vissa ramar vad gäller möjligheten att tillgängliggöra 

folkbibliotekets verksamhet för målgruppen spädbarn med flerspråkiga familjer samt 

att arbeta normbrytande för att verka inkluderande. Uppsatsen har identifierat ett antal 

begränsningar vad gäller just bibliotekariers möjlighet till detta. Dessa är exempelvis 

ekonomiska, kunskapsmässiga eller fysiska hinder. Några av dessa ramar går att 

påverka så att det med små medel går att göra förändringar som kan verka 

tillgängliggörande för målgruppen spädbarn med flerspråkiga familjer. Detta redovisas 

nedan. 

 

Spädbarn med flerspråkiga familjer är en målgrupp som tas upp i flera styrdokument. 

Både barn och unga samt personer med annat modersmål än svenska är prioriterade 

målgrupper enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801). Detta tas även upp i Malmö stads 

biblioteksplan (Malmö stad 2014). FN:s barnkonvention berör att “ett barn som tillhör 

en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och religion” 

(SOU 2016:19). Här har bibliotekarier möjligheter på sin sida, exempelvis vad gäller 

att söka ekonomiska anslag för projekt som skulle verka tillgängliggörande för 

målgruppen spädbarn med flerspråkiga familjer. Vad gäller styrdokument och 

möjligheten respektive begränsningen att arbeta för att reproducera normer kontra bryta 

normer tas det i bibliotekslagen upp att bibliotek ska vara tillgängliga för alla (SFS 

2013:801). Detta innebär att bibliotek behöver arbeta inkluderande och normbrytande 

för att kunna möta målgruppen ‘alla’. Vi som uppsatsförfattare saknar dock en djupare 

normkritisk hållning i de befintliga styrdokument som kan kopplas till folkbibliotek 

som institution, på både nationell och kommunal nivå. Med en sådan skrivning i 

styrdokumenten hade det lyfts fram att detta är frågor som bibliotekarier ska arbeta 

med. Det hade eventuellt även förenklat möjligheten för att vidareutbilda bibliotekarier 
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på området och för en ökad ekonomisk insats. En ökad kunskap och medvetenhet hos 

bibliotekspersonal påverkar bemötandet av målgruppen spädbarn med flerspråkiga 

familjer och bidrar till att göra folkbiblioteket mer tillgängligt för dessa.  

 

Vad gäller programverksamhet så är spädbarn med flerspråkiga familjer inte en 

målgrupp som bibliotekarierna i studien aktivt arbetar med. Med undantag för ett av 

biblioteken i uppsatsen så prioriteras inte heller spädbarn när det kommer till 

programverksamhet. Detta beror på hur bibliotekarierna tillhandahåller bibliotekets 

resurser och vilka målgrupper de väljer att prioritera vid olika tillfällen. Detta kan också 

skifta från år till år. Bibliotekarierna själva påverkar detta till viss del utifrån personligt 

intresse och kunskap. Detta gör att det är en ofrånkomlig faktor att bibliotekarierna 

tvingas göra prioriteringar men målgruppen spädbarn med flerspråkiga familjer är en 

grupp som hade kunnat lyftas fram i högre utsträckning, med tanke på att det, som 

tidigare nämnt, är en målgrupp som tas upp i flertalet styrdokument. Bibliotekarierna 

uttrycker också att det är svårt att få målgruppen spädbarn med flerspråkiga föräldrar 

att besöka programverksamhet av olika anledningar, exempelvis för att vissa föräldrar 

har fler än ett barn och kanske har svårare att hitta tiden för att besöka 

programverksamhet. Det kan också handla om kunskap rörande biblioteket, föräldrars 

intresse och hur tillgängligt biblioteket upplevs. Spädbarn är också en målgrupp som 

kräver en helt annan pedagogik än något äldre barn. Här uttrycker bibliotekarierna att 

det istället är väldigt viktigt att bemöta föräldrar med spädbarn när de besöker 

biblioteket på en tid som passar dem. Detta görs bäst genom vad Stover (2004) 

beskriver som ett icke-hierarkiskt referenssamtal, där bibliotekarien ser varje individ 

och deras enskilda behov för att på bästa sätt kunna hjälpa föräldern (Stover 2004). Här 

är det viktigt att inte se målgruppen som en homogen grupp utan se till deras specifika 

behov och förutsättningar. Att helt enkelt ha ett normkritiskt perspektiv med sig när 

man bemöter föräldern, och inte dra förutfattade meningar.  

 

Vad gäller att synliggöra medier och bibliotekets tjänster för flerspråkiga i 

biblioteksrum så identifierade vi att det i dagsläget finns en mindre mängd forskning 

gjord som berör detta ämne. Exempelvis Det mångspråkiga biblioteket (red. Atlestam 

& Myhre 2012) berör inköp av medier, programverksamhet och biblioteket som 

mötesplats men endast kort nämner hur biblioteksrum kan tillgängliggöras för 

flerspråkiga användare. Utifrån vad den här studien har identifierat, baserat på vad 

bibliotekarierna i fallstudien upplevt, så kan det vara positivt att i bibliotekens rumsliga 

utformning använda sig av digitala lösningar vad gäller att tillgängliggöra biblioteket 

för flerspråkiga föräldrar med spädbarn. Optimalt vad gäller dessa digitala lösningar så 

ska de kunna verka för en ökad familjelitteracitet, ge positiva effekter på spädbarns 

litteracitet och kunna användas när som helst under bibliotekets öppettider, utan 

översikt av bibliotekspersonal. Exempel på sådana digitala lösningar kan vara de så 

kallade ‘sagokompisarna’ som tagits fram på stadsbiblioteket. Det är stora gosedjur 

som läser upp en saga, rimmar eller ramsar på olika språk med hjälp av digital teknik. 

Ett annat förslag på en sådan digital lösning är att på en skärm på barnavdelningen, 

med tillgång till hörlurar för besökare, visa videor med någon som läser eller rimmar. 

Andra möjligheter att tillgängliggöra för flerspråkiga föräldrar med spädbarn i 

biblioteksrum kan vara ett ökat användande av piktogram, fler skyltar på andra språk 

än svenska och ökad information om vikten av läsning och vikten av att tala sitt 

modersmål med sitt barn.  
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Det finns institutioner såsom Internationella biblioteket som har tagit fram material 

anpassat för flerspråkiga biblioteksanvändare och som finns tillgängligt via deras 

hemsida (Internationella biblioteket 2017b). Inget av biblioteken som studerats 

använder sig av deras knubbtexter på barnavdelningarna på andra språk än svenska och 

inget bibliotek uppvisade något tryckt material från Internationella biblioteket. Här 

upplever vi som uppsatsförfattare att det finns en kunskapslucka hos bibliotekarierna 

som gör att de inte känner till dessa tjänster, och därmed inte heller kan utnyttja allt det 

material som finns tillgängligt för målgruppen flerspråkiga. Att dessa kanaler och 

resurser inte utnyttjas bättre gör att biblioteken inte blir lika tillgängliga för flerspråkiga 

familjer med spädbarn som de med små medel hade kunnat vara. Genom de resurser 

som Internationella biblioteket erbjuder hade biblioteken kunnat verka mer 

normbrytande när det kommer till hur det svenska språket är norm även när det rör 

medier på andra språk. Detta är av vikt då institutioner såsom bibliotek spelar en viktig 

roll i skapandet av en samhällelig ideologi och kan verka tillgängliggörande eller 

uteslutande (de los Reyes & Mulinari 2005, s. 111).  

  

Bibliotekarierna upplever en svårighet med att nå ut till målgruppen och då till de 

flerspråkiga familjer med spädbarn som de menar särskilt skulle gynnas av 

bibliotekariernas kunskap om familjelitteracitet. Dessa nås exempelvis inte via BVC 

då de inte heller deltar i de föräldragrupper som ordnas. Biblioteken kan inte heller veta 

i vilken utsträckning målgruppen flerspråkiga nås via hemsidor och sociala medier men 

det går att konstatera att dessa inte i någon högre grad är anpassade för flerspråkiga 

personer. Detta eftersom texten genomgående är formulerad på svenska, även när det 

specifikt vänder sig till en flerspråkig målgrupp, vilket producerar bilden av att svenska 

språket är norm, även när målgruppen är flerspråkig. Ett undantag vad gäller detta är 

satsningen på Malmös arabisktalande befolkning, plattformen arabiska 

Barnbiblioteken (Malmö stad 2017a). Denna satsning upplever bibliotekarierna som 

lyckad, då de sett en ökning av arabisktalande besökare i samband med framtagandet 

av detta forum. Genom Barnbiblioteken har folkbiblioteken i Malmö stad gett en tydlig 

signal gällande de arabisktalande familjernas självklara plats på biblioteket. Malmö 

stadsbibliotek är en officiell institution och genom att forumet är på arabiska bidrar de 

till att möjliggöra individers chans att utveckla flerspråkighet (Otterup 2012, s. 26). 

Språk som värderas högt av samhället kan underlätta för ett barn att utveckla 

flerspråkighet, i det här fallet svenska och arabiska (Gustafsson Chen 2011, s. 12). 

 

Biblioteken erbjuder även olika broschyrer i form av tryckt material på flertalet olika 

språk. Detta gäller inte för bibliotekens programblad, då de i stort sett alltid är 

formulerade på svenska. Vi har identifierat en problematik med det tryckta materialet 

som delas ut är den representation som finns på bilderna, där biblioteken reproducerar 

normer och föreställningar rörande rasifierade personer. Rasifierade personer görs 

framför allt synliga på bilder i samband med aktiviteter som rör personer som inte kan 

tala svenska i någon större utsträckning, exempelvis i samband med språkcaféer eller i 

broschyrer som riktar sig specifikt till de som vill lära sig svenska. Detta reproducerar 

föreställningar om att det bara är rasifierade personer i Sverige som inte kan tala 

svenska och att dessa människor enbart deltar i programverksamhet som specifikt berör 

detta. Alla människor tillskrivs egenskaper och genom att ha ett intersektionellt 

perspektiv på de bilder som används i bibliotekens kommunikationskanaler går det att 

undvika att reproducera normer kring vem det är som är i behov av exempelvis att lära 

sig svenska och hur en sådan person ska se ut (Mulinari & Neergaard 2004, s. 30f). 



 

 70 

 

Samarbetet med BVC sker i olika grad på de fyra biblioteken i studien. Det är inte 

heller alla bibliotek som har ett samarbete med BVC. Som exempel kan nämnas 

stadsbiblioteket som lade ner sitt efter förändringar i resurser och personal. Att 

samarbetet varierar kan också kopplas till bibliotekariernas personliga inställning och 

tidigare erfarenheter av samarbetet. Detta är den enda samarbetspartnern som 

biblioteken har ett etablerat och större samarbete med gällande målgruppen. Uppsatsen 

har identifierat att samarbeten med andra institutioner och organisationer skulle kunna 

fungera gynnsamt för biblioteken för att nå ut till målgruppen bättre och underlätta för 

användare att utveckla flerspråkighet, exempelvis Språkens Hus (Språkens hus 2017) i 

Malmö eller Internationella biblioteket (Internationella biblioteket 2017a) i Stockholm. 

Samarbetet med Språkens hus hade kunnat likna det som bibliotek 3 har med 

‘Föräldrakommunikatörerna’, se mer om det samarbetet under rubriken 

’Föräldrakommunikatörerna’.  

  

En annan problematik är att det inte heller finns statistik kring vilka språk som 

egentligen talas och i vilken utsträckning, man vet bara personers ursprungsländer. 

Även detta är problematiskt och innebär en stor begränsning för bibliotekarierna när de 

gör inköp. Som bibliotekarie får man göra antaganden kring vilka språk som det 

behöver köpas in medier till. Medieinköp är en av de största svårigheterna som 

bibliotekarierna i studien uttryckte. De upplever att det saknas språkkunskaper och 

kunskap om olika länders litteratur bland personalen för att kunna göra lika avvägda 

inköp på andra språk som man gör på svenska. De resurser som erbjuds från 

leverantörerna Adlibris och BTJ upplevs som bristfälliga när det kommer till att 

beskriva mediers innehåll och kvalité. De allra flesta folkbibliotek i Sverige använder 

sig antingen av BTJ eller av Adlibris som leverantör av medier och upplever därmed 

troligtvis samma problematik som biblioteken i Malmö stad. Detta är därför en fråga 

som lämpligtvis borde tas upp på nationell nivå. Bibliotekarierna menar också att priset 

på medier på andra språk än svenska är betydligt högre vilket gör att andelen medier 

som kan köpas in minskas. Ekonomiska resurser påverkar även till vilken grad 

personalen får tid att sätta sig in i andra länders litterära fält. Några av bibliotekarierna 

hoppas på att den kommande omorganisationen i Malmö stad (Malmö stad 2017 E) kan 

leda till mer samordnade bokinköp och samlad kompetens när det kommer till den här 

typen av litteratur och medier. Även här kan Internationella biblioteket verka som en 

resurs i dagsläget då de på sin hemsida har en stor länksamling om litteratur på en stor 

mängd språk just för att underlätta biblioteks egna medieinköp (Internationella 

biblioteket 2017a).  

 

En annan problematisk faktor som identifierats i uppsatsen vad gäller arbetet som görs 

för spädbarn med flerspråkiga föräldrar är olika typer av språkbegränsningar. Ett stort 

problem som bibliotekarierna själva påpekar är brist på språkkunskaper i bibliotekens 

personalstyrka. Här har dock stadsbiblioteket arbetat aktivt med att anställa 

gymnasieungdomar med kunskaper i olika språk som utför olika typer av sysslor i 

biblioteket. Dessa ungdomar är inte utbildade inom biblioteks- och 

informationsvetenskap utan här har biblioteken istället prioriterat att anställa personer 

som visar på Malmö stads heterogena befolkning. Detta kan ses som normbrytande, att 

prioritera språk framför utbildning. Några av bibliotekarierna i studien uttrycker också 

en problematik vad gäller föräldrar som har språkbegränsningar eller läsnedsättningar. 

På ett bibliotek talar man också om problematiken kring halvspråkiga barn, det vill 
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säga barn som av olika anledningar inte fått tillgång till att lära sig ett språk fullt ut. 

Bibliotekarierna uttrycker att de inte riktigt vet hur de ska lösa denna typ av svårighet 

och därför ger vi det som ett förslag för vidare forskning.  En tjänst som i dagsläget 

finns är exempelvis Myndigheten för tillgängliga medier som har medier för personer 

med läsnedsättningar på olika språk (MTM 2017). Genom referenssamtal kan 

bibliotekarier hjälpa föräldrar och hänvisa till exempelvis denna tjänst. 

 

Hos bibliotekarierna i fallstudien finns en stor medvetenhet om att målgruppen 

flerspråkiga föräldrar med spädbarn är en heterogen grupp. Det tar sig exempelvis i 

uttryck i den diskussion som uppstod under intervjun på stadsbiblioteket där begreppet 

interkulturalitet berördes och under de övriga intervjuerna poängterades vikten av att 

se målgruppen som individer i mötet, exempelvis genom referenssamtal. 

Bibliotekariernas utsagor ger intrycket av att de i sitt möte med besökare försöker att 

undvika att reproducera normer och stereotyper. Detta kan ses som positivt gällande 

tillgängliggörandet av biblioteket och dess tjänster för målgruppen. Här kan biblioteket 

som institution vara med och förebygga en reproducering och upprätthållande av 

normer och hegemoniska ideal i enlighet med ett intersektionellt perspektiv (de los 

Reyes & Mulinari 2005, s. 111). Medvetenhet och kunskap hos personalen är 

avgörande för att kunna bemöta målgruppen på ett inkluderande sätt. Därför bör just 

kompetensutveckling för bibliotekspersonal vara en prioriterad insats. Vår slutsats är 

att utan ett normkritiskt förhållningssätt, i likhet med ett intersektionellt perspektiv, kan 

ett folkbibliotek aldrig fullt ut fungera öppet, inkluderande och inte heller vara till för 

alla, vilket är folkbibliotekets uppdrag. 

 

Avslutningsvis visar studiens resultat att alla biblioteken arbetar med familjelitteracitet, 

så som beskrivet hos Axelsson (2010) och Rydsjö (2012). De arbetar även med att 

skapa en lekfull miljö för att bidra till barnens litteracitet, något som Ralli och Payne 

(2016) diskuterar som positivt. Ett av de projekt som bibliotekarierna lyfter som mest 

lyckat när det kommer till att nå ut till flerspråkiga spädbarn med familj och 

flerspråkiga familjer över lag är det arabiska Barnbiblioteken. Det projektet anammar 

ett intersektionellt tänkande där biblioteken ser till mer än bara en aspekt av en 

heterogen grupp, i likhet med vad de los Reyes och Mulinari (2005) beskriver.  

Reflektion över teori- och metodval   
Uppsatsen består av en fallstudie där fallet som studerats är folkbibliotek i Malmö stad 

och material samlats in på fyra av dessa bibliotek. Uppsatsen berör hur bibliotekarier 

arbetar gentemot målgruppen spädbarn med flerspråkiga föräldrar. Fallstudien består 

av intervjuer med bibliotekarier, observationer av biblioteksrummet samt en analys av 

kommunikationskanaler hos fyra folkbibliotek i Malmö stad. Övergripande teori har 

varit en kritisk teori och inom den har det använts ett intersektionellt perspektiv. Även 

andra teoretiska perspektiv har tagits in för att verka som komplement och de har berört 

spädbarns litteracitet, familjelitteracitet och flerspråkighet.  

 

Till att börja med var det svårare än väntat att få bibliotekarier att ställa upp på en 

intervju. Vi gjorde ett misstag i att bara kontakta ett fåtal bibliotek åt gången istället för 

att kontakta alla 13 bibliotek i Malmö stad samtidigt. De flesta bibliotek som tackade 

nej till att medverka angav tidsbrist som anledning och att det i vissa fall berodde på 

att de redan tackat ja till att intervjuas av andra studenter. Ett av biblioteken tackade 
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nej med motiveringen att de inte kände att de hade något att bidra med, något som vi 

som uppsatsförfattare inte höll med om men respekterade. I slutändan ledde det till att 

det blev fyra bibliotek som kom att ingå istället för fem bibliotek som var målet från 

början. 

 

På två av biblioteken ville två bibliotekarier medverka samtidigt under intervjun vilket 

inte var planerat. På ytterligare ett bibliotek kommer en bibliotekarie in i slutet och gör 

några tillägg. Detta visade sig dock vara positivt då de resonerade med varandra och 

hade kunskap över olika relevanta områden. De hade olika infallsvinklar men det 

förekom inte att de sa emot varandra utan de var överens om allt som togs upp. Att det 

var två informanter som blev intervjuade av två personer kan också ha upplevts som 

mer jämställt och att informanterna befann i en mindre utsatt position. Med en 

informant och två som intervjuar kan informanten uppleva att de befinner sig i 

underläge. I efterhand hade valet av intervjuplatser i vissa fall kunnat göras bättre och 

mer genomtänkt. På ett av biblioteken genomfördes intervjun i ett arbetsrum som annan 

personal hade tillgång till under tiden och där personer kom och gick. Den intervjun 

var svår att transkribera då det förekommer flertalet störningar och ljudpåverkan. Några 

av intervjuerna var längre än andra och i vissa fall var informanterna mer självgående 

och svarade på frågorna utan att de behövde ställas rakt ut. De olika biblioteken har 

olika förutsättningar i bemanning, storlek och så vidare. Detta påverkar intervjuerna då 

ett av biblioteken har både mindre programverksamhet samt en liten personalstyrka. 

Den informanten hade något mindre att säga än de andra informanterna och den 

intervjun blev därför både kortare än de andra och är något mindre citerad i resultat- 

och analysdelen.  

 

Rumsobservationerna gick lättare än väntat att genomföra och eftersom inga personer 

observerades var det inga direkta etiska aspekter som behövde tas hänsyn till. De guider 

som formulerats, både till rumsobservationen och till analysen av 

kommunikationskanaler, fungerade bra. När det kom till kommunikationskanaler och 

tryckt material finns det svårigheter i att veta i vilken grad målgruppen faktiskt tar del 

av materialet. Besöker användare bibliotekets sociala medier? Besöker de bibliotekens 

hemsidor? Läser de eventuella broschyrer som de fått av bibliotekarierna? Detta är 

något som bara kunde antas i uppsatsen då det inte fanns möjlighet att undersöka 

närmare. Men det är ett intressant ämne för framtida forskning. I fallstudien så 

fungerade de tre insamlingsmetoderna som komplement till varandra och gav en 

triangulering. Tillsammans gav de en större helhetsbild av det som studerats. 

 

Det intersektionella perspektivet har tidigare inte använts i någon högre utsträckning 

inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning, varken i Sverige eller 

internationellt. Detta hoppas vi kommer ändra sig framöver då detta perspektiv och 

kritisk teori kan vara givande för fältet. För den här uppsatsen fungerade det 

intersektionella perspektivet bra och var användbar i både framtagandet av de olika 

guiderna, i analysen av materialet samt i de slutsatser som har kunnat dras utifrån det 

empiriska materialet. Intersektionalitet har även fungerat bra att kombinera med de 

andra teoretiska begreppen då de inte har några grundläggande motsättningar. Genom 

ett användande av ett intersektionellt perspektiv knyter uppsatsen samman ett 

biblioteks- och informationsvetenskapligt forskningsfält med andra forskningsfält som 

berör kritisk teori. 
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Något som blev tydligt under analysarbetet var att det inte i någon större utsträckning 

gick att ha fokus på enbart spädbarnen utan att få ett stort fokus även på deras föräldrar. 

Spädbarn deltar inte på egen hand i programverksamhet, utan det är alltid någon annan 

som tar med dem och väljer huruvida de ska delta eller inte. På samma sätt vänder sig 

samtliga kommunikationskanaler till spädbarnets familj som är de som bibliotek 

kommunicerar med och gentemot. Biblioteksrummets utformande kan vara anpassat 

för spädbarn men är också samtidigt alltid utformat utifrån vuxnas behov. Dessa 

aspekter visste vi som uppsatsförfattare om innan uppsatsen påbörjades men vi trodde 

ändå att det skulle gå att ha större fokus på spädbarn, utan att få ett lika stort fokus på 

familjerna i den utsträckning det faktiskt blev. Detta framkom redan under intervjuerna 

där informanterna talade om familjer med spädbarn och mycket fokus låg på föräldrar. 

Detta påverkade inte uppsatsens syfte och forskningsfrågor och att det blev större fokus 

på flerspråkiga föräldrar ligger i linje med uppsatsens perspektiv på familjelitteracitet 

där hela familjens betydelse för spädbarnets språk- och läsutveckling poängteras. 

Förslag på framtida forskning 
Det blev väldigt tydligt under författandet av denna uppsats att det är av yttersta 

relevans att se till målgruppens perspektiv och inte bara till bibliotekariernas 

perspektiv. Hur målgruppen flerspråkiga familjer med spädbarn upplever att biblioteket 

tillgängliggörs för dem är därför ett förslag på vidare forskning. Detta skulle kunna 

göras utifrån att studera bibliotekets kommunikationskanaler och beröra hur 

flerspråkiga användare får information om biblioteket och genom vilka kanaler? Hur 

upplever användarna att dessa kanaler fungerar? Det skulle också vara av värde att 

forska om hur flerspråkiga personer upplever biblioteksrum. Här hade fokus kunnat 

ligga på hur skyltning av medier på andra språk än svenska och information på fler 

språk eventuellt bidrar till att verka tillgängliggörande för flerspråkiga 

biblioteksanvändare. 

 

För den här uppsatsen användes ett intersektionellt perspektiv och det hade varit 

givande att använda samma perspektiv men att ha fokus på andra aspekter. Det skulle 

exempelvis kunna handla om familjelitteracitet och klass där man ser till hur 

klassbakgrund påverkar familjens läsning och därmed även barnens litteracitet. Att ha 

ett genusperspektiv på olika områden inom bibliotek- och informationsvetenskap är 

troligtvis det området som är mest beforskat men även här finns det mer att forska 

kring.  

 

Bibliotekarierna som deltagit i studien uttrycker en svårighet vad gäller att köpa in 

medier på andra språk än svenska. Detta på grund av en rad olika anledningar. Här 

skulle det vara intressant att studera hur detta kan förbättras. Biblioteken i Malmö stad 

ska under 2017 gå ihop under en förvaltning, och bibliotekarierna i studien uttrycker 

en förhoppning om att det kommer blir lättare att köpa in medier på flera språk än 

svenska när de ligger under samma förvaltning. Kan en sådan centralisering fungera 

positivt vad gäller att köpa in medier på flera språk, exempelvis genom att en 

specialistgrupp genomför alla medieinköp? Finns det andra lösningar på hur man kan 

förenkla inköp av utländsk media? Hur kan leverantörerna bidra till att förenkla 

inköpen? 
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Vad gäller de tjänster som ett bibliotek erbjuder, går det att förbättra eller utveckla 

arbetet med att hjälpa familjer med barn som är så kallat ’halvspråkiga’? Eller föräldrar 

med läsnedsättning? Det skulle vara intressant att beforska. Exempelvis om det går att 

göra ökade samarbeten mellan folkbibliotek och institutioner såsom Språkens hus i 

Malmö. Här skulle det även vara relevant att se till förskolor och skolor och hur ett 

samarbete med dessa skulle kunna se ut eller utvecklas för att stävja halvspråkighet.  

 

Ett annat förslag på att framtida forskning kan beröra interkulturalitet och bibliotek 

utifrån det som Sofia på stadsbiblioteket talade om. Hur kan bibliotek arbeta ännu mer 

aktivt med att medvetandegöra dessa aspekter hos personalen och skapa en miljö där 

användarna kan röra sig fritt mellan sina olika identiteter? Skulle en sådan process likna 

den som sker när bibliotek genomför en HBTQ-certifiering, helt enkelt att bibliotek får 

genomgå en slags interkulturalitets-certifiering eller intersektionalitets-ceritfiering? 

Hur skulle framtagandet av en sådan certifiering gå till och vilken institution skulle stå 

för utbildningen? 

 

Avslutningsvis tas en frågeställning upp som lyftes av en av informanterna. Det rör 

ifall det nya klassifikationssystemet Dewey kan verka mer tillgängliggörande för 

flerspråkiga än det tidigare SAB-systemet? Detta då det är ett internationellt 

klassificeringssystem och kan vara mer bekant för fler människor.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide  
Berätta om din yrkesbakgrund? Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?  

Hur arbetar ert bibliotek med barns språkutveckling? 

 

Beskriv tanken bakom er verksamhet för spädbarn?  

 

Finns det böcker på olika språk för familjer som inte talar svenska eller har svenska 

modersmål? Hur köps dessa böcker in? Vem gör urvalet? 

 

Har ni någon programverksamhet som riktar sig till målgruppen 0-1 år med familj?  

Om ja, beskriv programverksamhetens innehåll?  

Om det inte finns programverksamhet för den åldern, vad beror det på? Har det funnits 

förut? Finns planer på att det ska införas? 

 

Är någon av den programverksamhet som ni erbjuder/har erbjudit riktad flerspråkiga 

familjer med spädbarn, alltså familjer med annat modersmål än svenska? 

 

Upplever du att programverksamheten för spädbarn är lättare att inkludera flerspråkiga 

familjer i än programverksamhet för andra åldrar? Om ja, hur kommer det sig? Om nej, 

varför inte? 

 

Upplever ni att flerspråkiga familjer med spädbarn nås av era marknadsföringskanaler? 

Hur marknadsförs verksamheten mot den här målgruppen? På vilket eller vilka språk 

marknadsförs era programpunkter för spädbarn? 

 

Har ni några samarbetspartners för målgruppen spädbarn (och för flerspråkiga familjer 

med spädbarn)?  

Om ja, hur ser samarbetet ut och hur upplever ni att det fungerar?  

 

Skulle du säga att du är insatt i forskning på området (vad gäller målgruppen 

flerspråkiga familjer med spädbarn)? Får du någon fortbildning inom detta?  

 

Ert bibliotek ger ut en bok till nyblivna föräldrar. På vilket sätt upplever du att den är 

inkluderande eller inte inkluderande för målgruppen flerspråkiga familjer med 

spädbarn? 

 

Hur är ert rum anpassat för spädbarn? Vilka tankar finns bakom arbetet med 

inredningen? Upplever du att rummet är anpassat efter flerspråkiga familjer med 

spädbarn?  

 

Är det någonting du vill tillägga? 

Bilaga 2: Observationsguide 
Finns det barnböcker på andra språk än svenska? Vilka andra språk då? 
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På vilket sätt presenteras barnböcker på olika språk? Används knubbtexter på svenska 

eller på originalspråket? 

 

Har barnböckerna på olika språk en central placering i rummet eller har de en mindre 

central placering? Går det att urskilja en hierarki bland språken?  

 

Hur presenteras eventuella informationsskyltar? På vilka eller vilket språk är 

informationsskyltarna skrivna? 

 

Är det annorlunda placerat med barnböcker på andra språk än svenska? 

 

Finns instruktioner för föräldrar om hur de ska leka och interagera med sina små barn 

för att främja deras litteracitet och språkutveckling? Finns dessa instruktioner 

tillgängliggjorda?  

 

Bilaga 3: Frågor till kommunikationskanaler 
Vilka kanaler används för marknadsföring av biblioteket/ programverksamheten för 

målgruppen?  

 

Vad förmedlas till målgruppen genom bibliotekets kanaler? 

  

Hur lätt är det att hitta är dessa kanaler? Hur tillgängliga är de? 

 

På vilka språk erbjuds information om programverksamhet? Om det är andra språk, var 

är det formulerat på andra språk? Vilka språk? 

 

Finns bilder i materialet? Vilka representeras i materialet på bilderna? 

Bilaga 4: Intervjuförfrågan till informanter 
Hej! 

Vi heter Linnea Ekström och Malin Reimerthi och vi är två studenter vid ABM på 

Lunds universitet med inriktning på biblioteks- och informationsvetenskap. Vi skriver 

just nu på vår masteruppsats som har fokus på hur folkbibliotek i Malmö stad arbetar 

med flerspråkiga föräldrar med spädbarn under ett år. Vi undersöker ämnet genom en 

fallstudie med ett intersektionellt perspektiv och studien kommer bestå av intervjuer 

med bibliotekarier, rumsobservationer och en analys av det material som används för 

att kommunicera med målgruppen flerspråkiga föräldrar med spädbarn. Målet är att 

studien kommer baseras på 5 olika bibliotek i Malmö stad med geografisk spridning. 

Vi är intresserade av hur bibliotekarier som arbetar med barn upplever att arbetet 

gentemot målgruppen flerspråkiga föräldrar med spädbarn fungerar. Vi undrar om 

någon på ert bibliotek som arbetar med barn skulle vara intresserad av att ställa upp på 

en intervju för vår uppsats. Vi kommer i så fall att genomföra intervjun på plats hos er 

(om inget annat önskas), den borde ta cirka 45-60 minuter och deltagaren kommer att 

anonymiseras i uppsatsen. I samband med intervjun kommer vi också genomföra en 
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observation av lokalen som rör den rumsliga utformningen. Besökare som eventuellt 

rör sig i rummet kommer inte att observeras. 

 

Hör av er till oss på abm15lek@student.lu.se eller liv07mre@student.lu.se om ni vill 

boka en tid för intervju eller om ni har några frågor. Vi planerar att genomföra 

intervjuerna löpande fram till v. 8 

 

Vi vore tacksamma om ni tog er tid att delta i intervjun. Självklart får ni ta del av den 

avslutade uppsatsen och de tankar vi kommit fram till. 

Mvh Malin Reimerthi och Linnea Ekström 

Bilaga 5: Intervjuer 
2017-02-14 Intervju med Therese och Kobina på bibliotek 1 

2017-02-14 Intervju med Sofia på bibliotek 2 

2017-02-14 Samtal med Anna i anslutning till intervjun med Sofia på bibliotek 2 

2017-02-17 Intervju med Daniella och Nora på bibliotek 3 

2017-02-17 Intervju med Olof på bibliotek 4 

Bilaga 6: Uppsatsens arbetsfördelning 
Vad gäller uppsatsens arbetsfördelning så har båda uppsatsförfattarna skrivit på 

uppsatsens samtliga delar. Under arbetet med att hitta tidigare forskning läste 

uppsatsförfattarna texter separat men det material som valdes ut och som finns 

presenterat i uppsatsen har båda uppsatsförfattarna satt sig in i. Båda uppsatsförfattarna 

deltog vid alla fyra intervjuer i fallstudien men transkriberingen delades upp och 

uppsatsförfattarna transkriberade två stycken var. Efter det skedde bearbetningen av 

det empiriska materialet gemensamt.  

 

 

 

 

 


