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Title 

Literature in Many Languages - Supply, Selection and Participation in Public 

Libraries in Three Municipalities in Skåne 

 

Abstract 

The purpose of this master’s thesis is to examine how multilingual literature is 

acquired by public libraries in three municipalities of varying sizes in Skåne: what 

channels are used for purchase, what the selection process is based on and whether 

the target population is involved in the process. It also looks to explore the extent 

to which the professional librarians are representative of the population at large. To 

find this out a qualitative study was conducted consisting of interviews with six 

librarians working in four public libraries in the above mentioned municipalities. 

What the localities have in common is that they all have a relatively high population 

with foreign heritage.  

 

The theoretical framework used has its roots in critical theory, leading on to 

deconstructionism and postcolonialism through the work of Gayatri Chakavorty 

Spivak and Edward Said. Other relevant concepts that are explored include 

multiculturalism and transnationality.  

 

The results of the study reveal a number of areas in which there is scope for 

improvement. Having access to a greater number of suppliers would allow the 

libraries to build more varied collections. The majority of the examined libraries 

analyze quantitative statistics, but the information that can be extracted from these 

is limited and can be misleading.  It also leads to the librarians having to make 

assumptions about people based purely on their country of origin, which is 

problematic. There is a lack of diversity within the groups of librarians who work 

with this type of literature and insufficient language skills have proven to be an 

issue, both in acquiring literature and in evaluating its content. By working towards 

greater inclusion of the target population in developing the collections, as well as 

diversifying the workforce, the libraries could do away with some of the issues 

mentioned. This could also lead to the collections being more relevant and 

responsive to the needs of the people that the libraries are trying to serve. 

Furthermore, it would allow the individuals who belong to the target population to 

be given agency to impact the collections, rather than the libraries working in ways 
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in which the librarians take on the role of experts on a population that they, in 

reality, know little about. 
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Inledning och bakgrund 

I Sverige som helhet idag bor en betydande andel personer med ursprung i andra 

länder. I slutet på 2021 var den officiella siffran från Statistiska centralbyrån (SCB) 

2 090 503 för personer födda i utlandet, eller cirka 20 procent av den totala 

befolkningen. Till utrikes födda räknas alla som är födda i ett land utanför Sverige 

och som är folkbokförda i landet. Denna siffra exkluderar asylsökande och andra 

som befinner sig i Sverige men som inte är folkbokförda här (SCB 2022b) vilket 

gör att antalet kan antas vara ännu högre. Då bibliotekslagen stipulerar att 

biblioteken är till för alla ska folkbiblioteken tillgodose även dessa personers behov 

(SFS 2013:801, §2). Om man tittar på statistik för personer med utländsk bakgrund 

ökar andelen ytterligare. Till personer med utländsk bakgrund räknas utöver de som 

är födda i utlandet även personer som är födda i Sverige med två utrikes födda 

föräldrar (SCB 2002). I de undersökta kommunerna var andelen personer med 

utländsk bakgrund under år 2021 46,9 procent för kommun A och 36,4 procent 

respektive för kommun B och C (SCB 2022a). Detta utgör en betydande andel av 

befolkningen som kan antas ha ett annat modersmål än svenska.  

 

När man analyserar befolkningen med andra modersmål är det viktigt att ha i åtanke 

att detta är en heterogen grupp av individer som kommer från olika platser, har olika 

förutsättningar och grader av utbildning och läsvana. Detta gäller även personer 

som kommer från samma länder eller områden. Det talas en mängd olika språk, som 

i vissa fall använder andra alfabet än det latinska, vilket är en faktor för hur väl 

personer antas kunna tillgodose sig litteratur på sina modersmål. Undersökningar 

som har gjorts internationellt visar att biblioteken är särskilt viktiga för minoriteter 

och personer som av olika anledningar står utanför majoritetssamhället (Atlestam 

2012, s. 66). Även nationellt har det visats att personer ”med annan språklig 

bakgrund än svenska är ’överrepresenterade’ bland biblioteksbesökarna och 

använder fler av bibliotekets funktioner och tjänster än de sedan generationer 

svenskspråkiga” (ibid. s. 70). Resultatet av fokusgruppsundersökningen Mer nytta 

än nöje som utfördes på folkbiblioteken i Göteborg mellan år 2003 och 2005 och 

granskade hur personer med andra modersmål använde biblioteken i kommunen, 

identifierade två tydliga mönster (Brunnström 2012, s. 159). Personer som nyligen 

har migrerat har andra behov än de som är etablerade och/eller födda i landet men 

som vill bibehålla sitt modersmål och kontakt med den kultur de har fått i hemmet. 

Nyanlända använde sig av biblioteken främst för att få information om det nya 

samhället och för att få tillgång till material för att lära sig svenska, medan personer 
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med en djupare förankring till Sverige använde biblioteken mer som en 

kulturinstitution och för att låna skönlitterära verk på sina modersmål (ibid. s. 159-

161). Bibliotekarie Ann-Christine Brunnström (2012), som var med och utformade 

studien, menar att läsning på modersmålet ofta ersätter andra kulturella aktiviteter 

som inte är tillgängliga på samma sätt som de är för majoritetsbefolkningen, såsom 

bio- och teaterbesök, och att man i skenet av detta bör se läsning som en rättighet 

(2012, s. 163). Att biblioteken har ett gediget utbud av litteratur på olika språk gör 

även att individer känner sig sedda och bekräftade: ”[V]ad som finns på hyllan säger 

inte bara att det finns något att läsa, utan också att man själv finns och syns” (ibid. 

s. 171). Detta synliggörande av andra språk och kulturer, och därmed individer, är 

ett viktigt uppdrag som biblioteken har.  

 

Mitt eget intresse för frågan föddes ur det faktum att jag har ett annat modersmål 

än svenska och ett intresse av att utforska den litterära traditionen från mitt hemland. 

Jag uppfattade dock att folkbiblioteken i min närhet ofta saknade verk som kan 

anses vara centrala för landets litterära kanon, medan det fanns gott om 

översättningar av populärlitteratur som varken hade någon språklig eller kulturell 

koppling till landet. Det är viktigt att påpeka att detta är en subjektiv tolkning. 

Intresset fördjupades när jag i rollen som biblioteksassistent kom i kontakt med 

litteratur på olika språk – ofta med andra alfabet än det latinska – och insåg hur 

otroligt begränsad man är som biblioteksanställd när man inte ens kan urskilja titeln 

på verket man håller i sin hand. Utifrån dessa två perspektiv – som låntagare och 

biblioteksanställd – ville jag utforska hur man arbetar med dessa komplexa frågor 

för att säkerställa att personer med andra modersmål får tillgång till litteratur som 

är relevant och av målgruppen önskvärd.  

 

Lagar och förordningar 
Det finns en rad olika policydokument och lagar som framhäver vikten av att arbeta 

med litteratur och kultur på mångspråk och med den demografi av personer som 

inte har svenska som modersmål, som folkbiblioteken behöver förhålla sig till. 

Dessa är såväl interna som kommunala, regionala och nationella.  

 

Den svenska bibliotekslagen är en ramlag som antogs den 1 januari 2014 (Svensk 

biblioteksförening 2015, s. 3). Bibliotekslagens § 2, den så kallade 

ändamålsparagrafen, stipulerar att ”biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet 

ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” (SFS 2013:801, §2). Vidare ska 
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biblioteken ”främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, 

utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet 

ska finnas tillgänglig för alla” (ibid.). Att alla ska ha möjlighet att delta i 

samhällslivet är en förutsättning för att kunna uppfylla det demokratiska uppdraget. 

Bland annat anses biblioteken vara ”av särskild betydelse för grupper som saknar 

ekonomiska eller andra möjligheter att själva införskaffa eller hitta efterfrågade 

medier” (Svensk biblioteksförening 2015, s.10). Bibliotekslagens § 5 stipulerar att 

särskild uppmärksamhet ska ägnas ”åt de nationella minoriteterna och personer som 

har ett annat modersmål än svenska” (SFS 2013:801, §5). Detta ska bland annat 

göras genom att tillhandahålla litteratur på mångspråk (ibid.). Det anses vara av stor 

vikt att ge personer tillgång till information som är anpassad till deras individuella 

behov, för att de ska ha möjlighet att delta i samhället (Svensk biblioteksförening 

2015, s. 15). Bibliotekslagens § 6 uttrycker att utbudet behöver spegla besökarnas 

åsikter, önskemål och behov och ska ”präglas av allsidighet och kvalitet” (SFS 

2013:801, §6). Även den svenska språklagens § 14 uttrycker att personer med ett 

annat modersmål än svenska ska ”ges möjlighet att utveckla och använda sitt 

modersmål” (SFS 2009:600, §14). Kungliga bibliotekets (KB) rapport Migration 

och språklig mångfald - bibliotekens roll i det flerspråkiga samhället (2017) 

uttrycker att ”Sveriges förhållande till andra språk än det svenska har under lång tid 

varit problematiskt och sedan länge råder en enspråksnorm trots att det alltid funnits 

språklig och kulturell mångfald i landet” (Kungliga biblioteket [KB] 2017, s. 12). 

Genom att tillhandahålla litteratur på en mängd olika språk kan biblioteken bidra 

till att luckra upp denna norm och synliggöra den mångfald av språk, kulturer och 

individer som samexisterar i Sverige idag.  

 

Bibliotekslagens grundläggande uppdrag är kopplat till skrivningar i internationella 

sammanhang av bland annat International Federation of Library Associations and 

Institutions (IFLA) och UNESCO (Svensk biblioteksförening 2015, s. 9). De två 

manifest utvecklade av organisationerna som är särskilt relevanta är det 

internationella folkbiblioteksmanifestet samt manifestet om mångkulturella 

bibliotek. IFLA/UNESCO:s internationella folkbiblioteksmanifest har som 

utgångspunkt upprätthållandet av mänskliga värden om ”frihet, välfärd, samhällelig 

och personlig utveckling” (Svensk biblioteksförening & Svenska Unescorådet 

2014, s. 11) som knyter an till bildade och välinformerade medborgare med 

obegränsad tillgång till information, kultur och litteratur på sina egna, individuella 

förutsättningar. Manifestet uttrycker att ”speciellt anpassade tjänster och material 

ska finnas tillgängliga för personer som av någon anledning inte kan utnyttja det 

ordinarie utbudet” (ibid.) och inkluderar personer som inte har tillräckliga 
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kunskaper i majoritetsspråket.  Materialet ska vara av hög kvalitet och spegla både 

det moderna tänkandet som folkminnen från förr (ibid. s. 12). Folkbiblioteken ska 

enligt manifestet ”verka för en kontakt mellan olika kulturer och stimulera kulturell 

mångfald” (ibid.) och betonar även vikten av samarbete och samverkan med olika 

aktörer, ”exempelvis olika användargrupper och yrkeskategorier” (ibid. s. 13).  

 

Manifestet om mångkulturella bibliotek antogs vid UNESCO:s 35:e 

generalkonferens år 2009 (Svensk biblioteksförening & Svenska Unescorådet 

2014, s. 29) och har som bakgrund det allt mer heterogena, globaliserade samhället 

som vi lever i med ”ett växande antal människor med en komplex identitetsbild” 

(ibid. s. 25). Manifestet refererar till UNESCO:s allmänna förklaring om kulturell 

mångfald i vilken termer som kulturell mångfald och mångkultur  

 

bör anses omfatta hela komplexet av de andliga, materiella, intellektuella och 

emotionella egenskaper som är utmärkande för ett samhälle eller en social grupp och 

omfattar, förutom konst och litteratur, livsstilar, samlevnadsformer, värdesystem, 

traditioner och trosuppfattningar. 
        

                 UNESCO 2001, s. 2 

 

Det mångkulturella manifestet uttrycker att alla slags bibliotek har en central roll i 

att ”avspegla, stödja och främja kulturell och språklig mångfald [...] och på det viset 

verka för tvärkulturell dialog och aktivt samhällsdeltagande” (Svensk 

biblioteksförening & Svenska Unescorådet 2014, s. 26). Vidare har alla individer 

rätt till ett fullständigt utbud av biblioteksmaterial och tjänster och därför ska det 

mångkulturella biblioteket se till att tillhandahålla material på de språk som 

efterfrågas och ha ett brett utbud som speglar heterogeniteten i samhället. 

Manifestet uttrycker även vikten av att ”anställa personal som avspeglar 

mångfalden i samhället och som är utbildade att arbeta med och ge service i ett 

mångkulturellt samhälle” (ibid.). Biblioteken uppmanas att ägna särskild 

uppmärksamhet åt grupper som ofta marginaliseras, såsom ”minoriteter, 

asylsökande och flyktingar, personer med tillfälligt uppehållstillstånd, gästarbetare 

och ursprungsbefolkningar” (Svensk biblioteksförening & Svenska Unescorådet 

2014, s. 26). Den service och det utbud som är en del av bibliotekens verksamhet i 

det mångkulturella samhället ska inte separeras från det så kallat ordinarie utbudet 

och anses vara något extra: de ska vara en del av bibliotekens kärnverksamhet och 

utformas efter lokala förutsättningar och behov (Svensk biblioteksförening & 

Svenska Unescorådet 2014, s. 27). Vidare uttrycker manifestet att bibliotekens 

verksamhet bör inkludera relevanta samarbeten med lokala ”användargrupper och 

yrkeskategorier” och ”ska inte utvecklas isolerat från omvärlden” (ibid. s. 28). 
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Utöver de lagar och förordningar som har nämnts ovan ska biblioteken även följa 

den regionala biblioteksplanen samt sina egna interna planer. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de utvalda biblioteken arbetar med 

förvärv av litteratur på mångspråk, det vill säga vilka inköpskanaler och 

kompletterande tjänster som används för att skapa bestånd av bredd och kvalitet. 

Syftet är också att studera bibliotekariernas urvalsprocess för att ta reda på hur de 

går tillväga för att veta vad denna heterogena målgrupp behöver och efterfrågar. Då 

deltagande är förankrat i de lagar och förordningar som biblioteken ska förhålla sig 

till har jag specifikt velat se om och hur personer med ett annat modersmål än 

svenska, som är den primära målgruppen för denna typ av litteratur, involveras och 

ges agens till att påverka bestånden på mångspråk. Mot bakgrund av de 

demografiska siffrorna i de undersökta kommunerna har jag även undersökt hur 

befolkningssammansättningen speglar sig i de beslutsfattande arbetsgrupper som 

arbetar med förvärv av litteratur på mångspråk och vilka konsekvenser detta får. Då 

arbetet med inköp på mångspråk inte riktar sig till befolkningen i stort anser jag det 

särskilt viktigt med representativitet av de personer vars behov man avser att 

tillgodose. Resultaten av min undersökning analyseras genom teoretiska ramverk 

med rötter i den kritiska teorin och postkolonialismen.  

 

Uppsatsens forskningsfrågor är följande: 

 

1. Vilka strukturer finns på biblioteken idag som påverkar arbetet med inköp på 

mångspråk i de undersökta kommunerna?  

 

2. Vilka metoder används i urvalsprocessen av litteratur på mångspråk? Hur 

identifierar och värderar bibliotekarierna målgruppens behov och på vilka sätt ges 

de agens att påverka bibliotekens samlingar? 

 

3. Hur representativ är inköpsgruppen för de målgrupper vars behov de ämnar att 

tillgodose, och vilka konsekvenser får detta på arbetsprocessen och bestånden av 

litteratur på mångspråk? 

 

Disposition 

Uppsatsen inleds med ett avsnitt innehållande inledning och bakgrund, som ska ge 

en översyn av ämnet och de olika lagar och förordningar som biblioteken behöver 
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förhålla sig till i arbetet med litteratur på mångspråk. Därefter presenteras 

uppsatsens syfte och forskningsfrågor, som ska tydliggöra målet med uppsatsen 

samt de avgränsningar som har behövt göras. De avsnitt om tidigare forskning och 

teori som följer är till för att ge en överblick över relevant forskning som har gjorts 

i ämnet samt ge en inblick i de teoretiska ramverk utifrån vilka uppsatsen är skriven. 

På detta följer ett metodavsnitt som presenterar hur jag har gått till väga för att 

utforma den kvalitativa studie som har gjorts inom ramen för uppsatsen, innan 

studiens resultat presenteras och analyseras. Slutligen sammanfattas och diskuteras 

de slutsatser som jag har dragit i uppsatsens sista avsnitt, där jag även ger förslag 

på framtida forskning. En intervjuguide och de samtyckesblanketter som skickades 

ut till samtliga informanter inkluderas som bilaga.  

 

 

Avgränsningar 

Denna uppsats fokuserar enbart på tryckta medier, det vill säga böcker i 

pappersform, både i form av skön- och facklitteratur, på grund av att tryckta medier 

fortfarande är det mest populära formatet bland låntagare. Vad gäller e-böcker och 

ljudböcker på mångspråk är tjänsten Världens bibliotek en stor tillgång. Tjänsten 

drivs av Biblioteken i Malmö, tillsammans med Stockholms stadsbibliotek och 

Nasjonalbiblioteket i Oslo och finansieras av skattemedel via Kungliga biblioteket 

och Kulturrådet via Stärkta bibliotek, samt norska Nasjonalbiblioteket (Världens 

bibliotek 2022). 

 

Uppsatsen behandlar enbart vuxenlitteratur, då barn- och ungdomslitteraturen är en 

särskild kategori, inte minst på grund av att barn och ungdomar tillhör ytterligare 

en av bibliotekslagen prioriterade målgrupper samt omfattas av FN:s 

barnkonvention vars artikel 30 säkerställer deras rätt till språk och kultur (Unicef 

2018). Av snarlika anledningar kommer jag inte heller att behandla de nationella 

minoritetsspråken, som är finska, miänkieli, jiddish, romani chib och samiska 

(Svensk biblioteksförening 2015, s. 16), då regeringen genom KB gör fler 

satsningar på litteratur på dessa språk, även om de bibliotekarier som arbetar med 

inköp som jag har intervjuat även arbetar med dessa.  

 

I det inledande skedet av arbetet var min avsikt att bara undersöka vissa språk, då 

termen mångspråk är otroligt bred och i teorin inkluderar alla världens språk 

förutom svenska, engelska och de nationella minoritetsspråken. I vissa fall 

exluderas även de så kallade skolspråken, men jag har valt att anta den bredare 
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definitionen av termen. Så småningom bestämde jag mig för att studera 

mångspråken som helhet, då det i de flesta fall inte görs någon skillnad på dem 

varken i folkbibliotekens budget eller i urvalsprocessen, och inte heller i personalen 

som arbetar med dem. Även om det finns skillnader i mängden utbud av litteratur 

beroende på språk och efterfrågan, skiljer sig arbetet med dem inte åt. Eftersom de 

behandlas lika av biblioteken och mitt syfte är att studera hur man arbetar med 

denna typ av inköp generellt istället för att studera särskilda bestånd ser jag ingen 

anledning till att urskilja dem från varandra i denna uppsats. Även om litteratur på 

lätt svenska och läromedel som har som syfte att lära ut språket har delvis samma 

målgrupp som litteraturen på mångspråk har jag valt att enbart fokusera på det 

sistnämnda.  
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Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom fältet som är relevant för denna uppsats finns både i 

nordisk och internationell kontext. På grund av uppsatsens teoretiska ramverk bör 

det påpekas att samtliga exempel är tagna ur ett västerländskt perspektiv och 

fokuserar på biblioteksverksamhet i Europa och Nordamerika. 

 

Biblioteksverksamhet som riktar sig till personer med ett 

annat modersmål 

Antologin Det mångspråkiga biblioteket - en nödvändig utopi (2012) syftar till att 

lyfta bibliotekens arbete i ett multikulturellt samhälle och att inspirera till 

utvecklingen av en mer inkluderande biblioteksverksamhet (Atlestam & Myhre 

2012, s. 7). Antologin, som är författad av yrkesverksamma inom fältet, lägger fram 

exempel på projekt, undersökningar och arbetssätt som utförts av och 

implementerats på olika folkbibliotek i Sverige och betonar vikten av 

målgruppsinkludering och en förankring i lokalsamhället som en nyckelfaktor för 

ett lyckat arbete med denna målgrupp. Särskilt relevanta kapitel är Medieinköp - 

för nytta och nöje, av bibliotekarie Ann-Christine Brunnström, som beskriver de 

fokusgruppsundersökningar som författaren, tillsammans med kollegorna Ingela 

Sandqvist och Said Hadi, utförde i Göteborg mellan år 2003 och 2005 med syfte att 

kartlägga hur personer med ett annat modersmål än svenska uppfattar utbudet och 

använder sig av folkbiblioteken i kommunen, samt om de anser att dessa uppfyller 

deras behov (Brunnström 2012, s. 159). Även kapitlet som delar namn med 

antologin, skrivet av bibliotekarie Ingrid Atlestam, är viktigt för att det synliggör 

den strukturella och samhällsomfattande problematiken kring arbetet med personer 

med andra modersmål och ger exempel på metoder som har används av 

folkbiblioteken för presentera lösningar. I analysen används även kapitlet 

Folkbibliotek - konserverande hjälpgumma eller rum för demokrati? av Lisbeth 

Stenberg, bibliotekarie och docent i litteraturvetenskap, som undersöker huruvida 

folkbiblioteket som samhällsinstitution är ett undantag i att vara bärare av 

institutionell rasism och argumenterar för en kritisk granskning av verksamheten 

för att säkerställa att man arbetar för att bidra till att motverka strukturell ojämlikhet 

(Stenberg 2012, s. 96). 
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Liknande teman behandlas i Borders and belonging (2021), som ur ett kritiskt 

perspektiv undersöker biblioteksverksamhet som riktar sig till migranter i en 

nordamerikansk kontext. Antologin har som syfte att uppmärksamma bibliotekarier 

på det egna arbetet med denna heterogena målgrupp och att öka medvetenheten 

kring de förgivettagna strukturer som har varit länge etablerade, men som 

författarna anser vara otillräckliga för att kunna utforma inkluderande bibliotek. 

Antologins redaktör, assisterande professor Ana Ndumu, menar att många 

bibliotekarier betraktar migranter som ”a monolith with little regard for the various 

intersections of immigrant identity” (Ndumu 2021, s. 6) vilket resulterar i ”a 

template that acknowledges some immigrant groups while ignoring others” (ibid.) 

och får konsekvenser för de verksamheter som utformas gentemot dessa grupper. 

En central aspekt av denna uppsats är att undersöka hur de bibliotekarier som ingår 

i uppsatsens kvalitativa studie går tillväga för att avgöra vilken typ av litteratur en 

individ ur en viss språkgrupp kan anses vara intresserad av och vad dessa 

antaganden baserar sig på. Antologin är intressant för att den undersöker de 

strukturer som existerar i samhället överlag och som biblioteken som etablerade 

institutioner onekligen är en del av. Genom att synliggöra dessa strukturer kan 

biblioteken arbeta mot mer inkluderande arbetssätt och utveckla en 

biblioteksverksamhet som är demokratisk, relevant och speglar det samhälle som 

det verkar inom. Det kapitel som har använts inom ramen för denna uppsats är We 

see you: Increasing Inclusion and Empowerment of Immigrants by Liberating 

Library Workflows from Institutional Biases Rooted in Colonial Frameworks, av 

May Chan och Jorge Cardenas, två rasifierade bibliotekarier verksamma i Kanada. 

Kapitlet utforskar hur bibliotekens praxis mot målgruppen skiljer sig från hur man 

arbetar mot majoritetssamhället, vilket de menar skapar en ojämlik tillgång till 

bibliotekens utbud (Chan & Cardenas 2021, s. 82) och har använts i analysen för 

att synliggöra arbetssätt på de undersökta biblioteken som kan tolkas som 

exkluderande.  

 

Kungliga bibliotekets (KB) rapport Migration och språklig mångfald - Bibliotekens 

roll i det flerspråkiga samhället (2017), analyserar och kartlägger delar av de 

svenska folkbibliotekens verksamhet som riktar sig till personer med andra 

modersmål. Rapportens syfte är att undersöka hur biblioteken är rustade för att ta 

sig an nya utmaningar i relation till målgruppens föränderliga behov och att 

identifiera och lyfta lokala initiativ som hade kunnat systematiseras och spridas till 

andra platser i landet (2017, s. 4). Rapporten refererar till undersökningar som visar 

att flerspråkig personal leder till en större mångfald bland individer som söker sig 

till biblioteken och att det ”finns en stark önskan av att få in utbildad personal med 
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relevant språklig och kulturell kompetens i biblioteksverksamheterna” (ibid. s. 41) 

runt om i landet. Några av de slutsatser som dras i rapporten liknar de som jag har 

kommit fram till i analysen av arbetet med inköp på mångspråk på de undersökta 

biblioteken. 

 

Den text som har varit central för att kartlägga inköpsvägar av material på 

mångspråk är Beyond approval plans: Methods of selection and acquisition of 

books in Slavic and East European languages in North American libraries (2005) 

av Keren Dali, assisterande professor i biblioteks- och informationsvetenskap och 

Juris Dilevko, professor i informationsvetenskap. Artikeln är baserad på en 

undersökning som kombinerar kvantitativ och kvalitativ materialinsamling över hur 

bibliotekarier på östeuropeiska avdelningar på folk- och forskningsbibliotek i USA 

och Kanada går till väga för att köpa litteratur på de språk som de arbetar med. 

Författarnas slutsats är att nyttjande av ett större antal tillvägagångssätt för att 

tillhandahålla litteratur är nödvändigt för att skapa rikare, mer varierade bestånd, 

som leder till att även ”non-mainstream materials” (2005, s. 260) inkluderas i de 

samlingar som biblioteken bygger upp och som låntagarna får tillgång till. Artikeln 

har varit användbar i analysen av hur de undersökta biblioteken i min studie går 

tillväga för att köpa in material på mångspråk och bidrar till att presentera 

alternativa tillvägagångssätt för förvärv av litteratur än de som används idag.  

 

Om deltagande och inkludering 

I boken Developing community-led public libraries, Evidence from the UK and 

Canada (2017) beskriver bibliotekarierna John Pateman och Ken Williment hur 

bibliotek kan arbeta för att skapa en mer inkluderande verksamhet som kan 

tillgodose de behov som finns i den community inom vilken de verkar. Författarna 

tar utgångspunkt i så kallade ”needs-based library services” i Storbritannien och 

”community-led approaches” i Kanada och redogör i detalj för hur man kan bygga 

en verksamhet som baseras på inkludering och deltagande av de personer som man 

försöker nå (2017, s. 1). Författarna menar att det är grundläggande att skapa 

meningsfulla relationer med individer ur målgruppen för att säkerställa att man 

känner till deras behov, vilket i praktiken innebär att ”library staff become listeners 

rather than tellers, and staff and community co-produce library services” (ibid.). 

Författarna har varit viktiga i analysen för att belysa problematiken i icke-

inkluderande verksamheter och för att presentera förslag på hur biblioteken kan 

arbeta med deltagande i större utsträckning.  
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Deltagande diskuteras även i Harry Shiers artikel Pathways to Participation: 

Openings, Opportunities and Obligations (2001) vars utgångspunkt är artikel 12 i 

FN:s barnkonvention som handlar om barns rätt till deltagande i frågor som rör dem 

själva (Unicef 2018). Shier, som har en PhD i Children’s rights,  har skapat en 

modell för deltagande som innefattar fem nivåer. Trots att modellen är skapad med 

barns deltagande i åtanke är det min åsikt att den är relevant och applicerbar även i 

arbetet med vuxna. För att underlätta i kontexten har jag bytt ut ”barn” mot termen 

”målgruppen” i beskrivningen nedan.   

 

Shiers (2001) fem nivåer av deltagande är följande: 

1. Målgruppens åsikter är lyssnade på.   

2. Målgruppen får stöd i att uttrycka sina åsikter. 

3. Man tar hänsyn till målgruppens åsikter i beslutsprocessen. 

4. Målgruppen är involverad i beslutsprocessen.  

5. Målgruppen delar makt och ansvar för beslutfattandet (2001, s. 110). 

 

Shier menar att deltagande är viktigt på många plan. Inte bara kan det användas som 

ett verktyg för att förbättra verksamheter, men bidrar även till egenmakt, till att 

skapa en känsla av tillhörighet, ökar empati och ansvarstagande och lägger grunden 

för ett vidare demokratiskt deltagande i samhället (ibid. s. 114). Shiers modell 

används för att utvärdera de insatser som görs på de undersökta biblioteken idag i 

relation till deltagande.  

 

Inkludering är något som även bibliotekarie Anastasia M. Collins behandlar i 

artikeln Language, Power, and Oppression in the LIS Diversity Void (2018). 

Författaren använder sig av en kritisk diskursanalys för att studera bibliotekens 

arbete i relation till diversifiering och mångfald. Enligt Collins (2018) är 

problematiken i relation till mångfald inom bibliotekssektorn felformulerad, då den 

konfluerar problemet med lösningen, vilket leder till att det inte tas itu med (2018, 

s. 45). Collins menar att ”’[D]iversity problem’ situates diversity as a concept apart 

from us that we are working on, which effectively separates us (the problem solvers) 

from diversity (the problem)” (ibid.). Enligt författaren skapar detta en distans 

mellan en strävan efter mångfald och det dagliga arbetet, vilket leder till att 

problemet nedprioriteras och blir ”relegated to the nonessential” (ibid.).  

 

Samma fenomen ses i Myndigheten för kulturanalys studie som låg till grund för 

rapporten Vilken mångfald? - Kulturinstitutioners  tolkningar av 

mångfaldsuppdraget (2017). Sedan 2009 har statliga kulturinstitutioner, inklusive 
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bibliotek, i uppdrag att ”’integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och 

barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt  utbyte och samarbete’ i 

sina verksamheter” (2017, s. 5). Studiens syfte var att undersöka hur berörda 

institutioner tolkar och inkorporerar etnisk och kulturell mångfald i verksamheten 

(ibid.). Dess resultat visar att det finns en otydlighet i hur insatser för att främja 

denna typ av mångfald  knyter an till institutionernas ordinarie arbete, vilket stöds 

av tidigare forskning inom ämnet  (ibid. s. 69-70). Den visar även att andra typer 

av mångfald inom kultursektorn, såsom jämställdhet vad gäller kön och 

tillgänglighet för personer som har någon form av funktionsnedsättning, har en 

djupare förankring i verksamheterna än frågor som rör etnisk och kulturell pluralitet 

(ibid. s. 44). Utöver det så kunde man se en tydligare styrning i dessa frågor från 

beslutsfattare och myndigheter, vilket ”får konsekvenser för vad 

kulturinstitutionerna  gör” (ibid. s. 45). Slutligen identifierar rapporten en avsaknad 

av ”verksamhetsnära och mätbara mål för arbetet med etnisk och kulturell 

mångfald” (ibid. s. 55), vilket leder till att arbetet med etnisk och kulturell mångfald 

”riskerar att hamna i skuggan” (ibid. s. 38) på grund av att det inte prioriteras och 

är en indikation på att Collins (2018) slutsats är relevant även i en svensk kontext.  

 

Även forskare Sara Ahmed behandlar frågor om inkludering och mångfald i boken 

Vithetens hegemoni (2011). I kapitlet Att förkroppsliga mångfald redogör Ahmed 

för vad det innebär att vara rasifierad i ett institutionellt sammanhang som i övrigt 

är etniskt homogent, i Ahmeds fall övervägande vitt. Enligt Ahmed (2011) har 

termen mångfald blivit en form av varumärkesprofilering, som i bästa fall kan få 

institutioner att engagera sig i frågan, och i värsta dölja den strukturella rasism som 

gömmer sig under ytan (2011, s. 239). Hennes tankar är relevanta på så sätt att 

biblioteken är en plats som uttalat är till för alla, medan de personer som arbetar 

med att utforma biblioteksverksamheten  som ska serva denna mångfald består av 

en homogen grupp av individer, vilket den undersökning som har gjorts inom ramen 

för denna uppsats också visar. Vilka konsekvenser detta får för både de 

verksamheter som utformas och de individer som inkluderas är intressant att 

beakta.  

 

Migration, mångkulturalism och transnationalism 

I antologin Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige (2015), 

skriven av Mehrdad Darvishpour, senior lektor och forskare i socialt arbete och 

professor emeritus Charles Westin, diskuteras bland annat begreppet etnicitet. 

Författarna menar att åsikterna är delade för hur begreppet bör tolkas och ställer 
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frågan: ”[B]aseras etniska skillnader på objektiva kriterier  för grupptillhörighet 

eller är de ett resultat av sociala konstruktioner?” (2015, s. 15). Det första påståendet 

förutsätter att det finns särskilda egenskaper hos olika etniska grupper som gör att 

de är lika varandra och är problematisk för att den enligt författarna bygger på ”att 

särdrag och skillnader i fråga om en individuell och kollektiv egenskap tas för 

givna, fixeras, stabiliseras och anses oföränderliga samt att individens position 

kopplas främst till hennes/hans kollektiva tillhörighet”  (ibid. s. 19), vilket 

osynliggör heterogeniteten i grupperna. Det senare perspektivet har i åtanke 

”viktiga kollektiva och individuella faktorer” (Darvishpour & Westin 2015, s. 16) 

såsom kön och klass och vad gäller specifikt migranter även ”individens position i 

det nya landet, vistelsetiden, sociala nätverk och interaktion med omgivningen” 

(ibid.), vilket knyter an till vikten av intersektionella perspektiv och angreppssätt.  

 

Liknande frågor tas upp i kapitlet Myten om det mångkulturella samhället - 

teoretiska perspektiv på mångkulturalismen (2015) i samma antologi, där Zenia 

Hellgren, forskare i migration, belyser olika perspektiv på mångfald och 

mångkulturella samhällen. Bland annat redogör Hellgren (2015) för hur Sverige har 

gått från att vara ett land där migranter förväntades assimilera in i det svenska 

samhället under 1950- och 60-talen, till att anta en mångkulturell syn på migration 

under det följande decenniet. Under 1990-talet skiftade fokuset till att istället handla 

om integration, något som skapades utan att de olika grupperna av migranter som 

blivit en del av landet fått medinflytande (2015, s. 113). I praktiken innebär detta 

att ”det etnokulturellt  pluralistiska  Sverige byggts utifrån ett monokulturalistiskt 

perspektiv, där föreställningen om en homogen svenskhet som värdefull för den 

sociala sammanhållningen fortlevt” (ibid. s. 114), vilket innebär att bilden av 

Sverige som ett mångkulturellt samhälle kan tolkas som ”en myt” (ibid. s. 121). 

Kapitlet har använts för att betona vikten av att inte se individer som en enhet där 

”män, kvinnor, rika och fattiga inom en etnokulturell grupp i lika hög grad 

identifierar sig med den gemenskap de föds in i” (ibid. s. 108), vilket är 

ofrånkomligt i de arbetssätt där bedömningen av relevans av litteratur på mångspråk 

för målgruppens behov enbart baseras på statistik om ursprungsland.  

 

Ovanstående avsnitt knyter an till begreppet transnationalism, som betonar att 

personer med andra modersmål än svenska har kontakt med, kunskap om och 

tillgång till information och kontakter i sina ursprungsländer som hade kunnat vara 

en tillgång för biblioteken. I Transnationell migration (2014), skriven av Thomas 

Faist och Margit Fauser, professorer i sociologi, och Eveline Reisenauer, forskare i 

migration, understryker författarna att transnationalism inte är en sammanhängande 
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teori utan bör istället tolkas som ett angreppssätt, inom vilket synen på migration 

understryker den gränsöverskridande process som består av ”varaktiga band, 

händelser och aktiviteter som spänner över nationsgränser” (2014 s. 17). Det 

innebär att migranter är en del av nätverk och levnadsmönster som kan anses 

tillhöra både de gamla samhällen som de fysiskt har lämnat och de nya som de har 

blivit en del av (ibid. s. 19). Enligt författarna handlar transnationalism i första hand 

om kontakten mellan individer och icke-statliga aktörer, snarare än nationer (ibid. 

s. 17). Ett transnationellt angreppssätt är viktigt för att det, enligt författarna, inte är 

tillräckligt att studera dagens migration varken genom prisman av assimilation eller 

kulturell mångfald: ”medan assimilation innebär att den forna identiteten går 

förlorad bygger etnisk mångfalds-teorin å andra sidan på ett essentialistiskt 

antagande om att etniska identiteter är oföränderliga” (ibid. s. 20). Genom 

transnationalism är det ”möjligt att övervinna den etnicitetssnedvridning som 

präglar stora delar av migrationsforskningen” (ibid. s. 139) vars misstag är att dela 

in människor i etniska eller nationella kategorier, utan att ge lika stort utrymme åt 

andra identitetsskapande variabler, såsom kön, klass, utbildningsnivå, 

arbetslivserfarenhet, politisk tillhörighet och sexuell läggning. Dessa kan ha ”lika 

stor eller till och med större betydelse än etnicitet eller nationalitet för gruppens 

medlemmar” (ibid. s. 139-140). Författarna menar att ”[N]är forskare betraktar 

etnicitet och nationer som naturliga enheter som är resultatet av en gemensam kultur 

funderar de varken över ’gruppbildningens’ konstruktionistiska egenskaper eller de 

processer genom vilka etniska och nationella kategorier utvecklas, sprids och 

tillämpas i samhället” (2014 s. 139), vilket kan sägas även om de undersökta 

bibliotekens arbete med målgruppen personer med andra modersmål än svenska.  

 

Antologin Transnationella rum (2007), ger en fördjupad bild av begreppet och 

vilken effekt det har på individer och samhälle. Kapitlet Ett transnationellt 

perspektiv på migration, av forskare i sociologi Per Gustafson, redogör bland annat 

för hur transnationella praktiker påverkar individer och leder till ett kulturellt utbyte 

som inverkar på bägge (eller fler) nationers kulturer, individens syn på den egna 

identiteten och känslan av tillhörighet (2007, s. 31). Gustafson menar att 

transnationalism blir särskilt betydelsefullt när den ”tar sig sådana uttryck att 

migranternas kultur blir synlig för majoritetssamhället i det nya landet” (ibid. s. 25), 

och allra mest när den ”härrör ur migranters egna aktiviteter” (ibid. s. 25-26). Ett 

exempel på detta är olika typer av kulturföreningar som tillåter individer att vara 

del av en gemensamhet inom vilken de får ”praktisera, reproducera och i vissa fall 

’återupptäcka’ det sändande landets kultur, och upprätthålla kontakter av olika slag 

med sitt tidigare hemland” (ibid. s.26) i en social miljö. Att etablera samarbeten 
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med denna typ av föreningar hade kunnat vara ett sätt för biblioteken att inkludera 

målgruppen och på så vis få tillgång till tankar, önskemål och kompetenser som 

hade kunnat underlätta i det arbete som behandlas i denna uppsats. Genom 

transnationalism vill jag försöka ge en alternativ bild av migration än den 

vedertagna och illustrera att personer med ett annat modersmål än svenska har 

tillgång till information om och kontakter i sina hemländer som biblioteken skulle 

kunna gynnas av i utformningen av bestånd av litteratur på mångspråk.  
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Teori 

De teoretiska ramar utifrån vilka det insamlade materialet har analyserats tar 

avstamp i den kritiska forskningstraditionen och går in på postkolonialismen genom 

litteraturvetare, filosof och professor i litteraturvetenskap Gayatri Chakravorty 

Spivaks och litteraturprofessor Edward Saids verk, för att visa att det inte är möjligt 

att agera å någons vägnar på ett neutralt sätt på grund av att människan är präglad 

av det samhälle som den är del av. Postkolonialismen är relevant på grund av dess 

syfte att synliggöra hur den västerländska bilden av människor från andra delar av 

världen är präglad av det historiska skeendet som är kolonialismen. Med teorin vill 

jag illustrera att de arbetssätt som utförs på de undersökta biblioteken som inte 

direkt konsulterar med de målgrupper man arbetar för är präglade av den 

dominanta, västerländska klassens syn på ”den andra” som inte är neutral och leder 

oundvikligen till att man arbetar efter förenklade stereotyper. På så sätt knyter 

postkolonialismen an även till den kritiska teorin, vars raison d'être är att påvisa hur 

historiska skeenden präglar de synsätt och praktiker som sker än idag och 

ifrågasätta dessa. 

 

Kritisk teori  

Utgångspunkten för denna uppsats är de teoretiska ramverk som hittas inom den 

kritiska teorin, så som de förklaras av professor Mats Alvesson och professor 

emeritus Kaj Sköldberg i boken Tolkning och reflektion - vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod (2008) och i antologin Critical Theory for Library and Information 

Science: Exploring the social from across the disciplines (2010), vars redaktörer är 

Gloria Leckie, koordinator i biblioteks- och informationsvetenskap  och John 

Buschman, dekan vid universitetsbiblioteken på Georgetown University. Centrala 

aspekter är en ”reflektion över och ifrågasättande av aktuella förhållanden” 

(Alvesson och Sköldberg 2008, s. 304). Teorin associeras ofta med 

Frankfurtskolan, sedan etableringen av Institutet för socialforskning vid Goethe-

Universität Frankfurt am Main på 1920-talet, och har under åren omfattat en rad 

prominenta tänkare som löst sammansatt har verkat inom dess teoretiska ramverk 

(Leckie & Buschman 2010, s. 7). Medan de tidiga forskarna verksamma inom 

teorin, som inkluderar bland andra Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Erich 

Fromm och Jürgen Habermas, hade en ”wide-ranging intellectual agenda” (ibid.) 

har den kritiska teorin sedan 1930-talet försökt demonstrera hur specifika 
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ideologiska skeenden i historien inom områden som kultur, ekonomi och politik har 

en direkt inverkan på dagens sociala praktiker, samt vad som anses vara normativt 

respektive avvikande (ibid., Alvesson och Sköldberg 2008, s. 288).  

 

Teorin kan kopplas till marxismen på så sätt att man i likhet med Marx menar att 

”den materiella basen återverkar starkt på idéer, föreställningar och 

medvetandeformer” (Alvesson och Sköldberg 2008, s. 309). Teorierna skiljer sig åt 

där man inom den kritiska teorin granskar både strukturella aspekter och 

individuellt handlande, medan marxismens fokus enbart ligger på strukturella 

ramverk (ibid. s. 310).  Samhället betraktas som en helhet ”i vilken olika sektorer 

ej kan behandlas åtskilt” (ibid. s. 309-310), vilket är intressant i relation till 

bibliotekens verksamhet, då de är en av samhällets centrala institutioner och därför 

inte kan anses vara frånkopplade från de strukturer och attityder som hittas i det 

vidare samhället. Relationen mellan den ställning som personer med ett annat 

modersmål än svenska generellt har och hur de ses på och involveras i arbetet med 

att utveckla bestånd av litteratur på mångspråk, för vilka de är en målgrupp, är 

intressant att beakta. 

 

Senare teoretiker som löst kan associeras med den kritiska teorin men som inte 

uttalat ansåg sig vara en del av dess ramverk är de strukturalister och 

poststrukturalister som verkade på 1960 och 1970-talet (Deodato 2010, s.75) och 

som inkluderar Michel Foucault, Jacques Lacan, Roland Barthes och Jacques 

Derrida, pluralister vars fokus låg på ”a commitment to celebrating those who have 

been defined as the Other by those with power” (Leckie & Buschman, s. 8). Det är 

dessa, särskilt Derrida, som jag anser vara mest intressanta i relation till ämnet för 

denna uppsats, då deras forskning har som fokus att synliggöra den makt(o)balans 

som drabbar minoriteter och andra som av olika anledningar marginaliseras.  

 

En av den kritiska teorins grundpelare och något som jag har försökt ta i beaktande 

i arbetet med denna uppsats är synen på forskaren som implicerad i det som den 

ämnar att studera. Det gäller att inte bara ifrågasätta utomstående fenomen, men 

även den egna forskningen och de antaganden som man själv är benägen att göra 

(Alvesson och Sköldberg 2008, s. 323). På så sätt kan forskaren inte anta att hennes 

position varken är neutral eller överlägsen de fenomen som hon ämnar att kritisera. 

Leckie och Buschman (2010) menar att forskare som verkar inom kritisk teori 

därför inte står utanför eller över de fenomen hon studerar, utan bör ses som en 

deltagare (2010, s. 4).  
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Postkolonialism 

Nationalencyklopedin (NE) definierar postkolonialism som ett ”heterogent 

forskningsfält som utifrån studier av litteratur, konst, historia, samhällsvetenskap 

och humaniora problematiserar den västerländska kunskapstraditionen och dess 

förankring i globala relationer av dominans” (Nationalencyklopedin u.å.). De 

globala relationerna av dominans refererar till kolonialismen och beskrivs av 

professor Ania Loomba (2015) som ”the conquest and control of other people’s 

land and goods” (2015, s. 20). Utöver att exploatera andra människor och 

territorium var kolonialismen även central i att cementera en världsbild inom vilken 

”västvärlden presenteras som civilisationens vagga” (de los Reyes & Mulinari 2005 

s. 62). I boken Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens 

landskap (2005) beskriver Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia och 

Diana Mulinari, professor i genusvetenskap, hur detta i sin tur har satt sin prägel på 

västerländsk kulturproduktion och identitet, och ”naturaliserat relationer av 

dominans och ojämlikhet bland koloniserade och underordnade grupper” (ibid. s. 

63). Det är dessa aspekter som postkolonialismen ämnar att undersöka och 

ifrågasätta och utgör därför ett viktigt skifte i hur man ser på makt och ojämlikheter 

i samhället. Teorin skiljer sig från tidigare ramverk på så sätt att ”det inte [är] den 

faktiska kolonialiseringen av länderna utanför Europa som står i fokus, utan istället 

är det kopplingen mellan kolonialiseringsprocesser och skapandet av rasifierade 

diskurser som syftade till att skapa hierarkiska världsbilder” (ibid.  s. 62). Enligt de 

los Reyes och Mulinari (2005) bygger det intellektuella arbetet inom 

postkolonialismen på ”två centrala grundförutsättningar vilka återspeglas i 

relationerna makt/kunskap å ena sidan och väst/’and the rest’ å den andra” (2005, 

s. 65) varav den första grundar sig i Foucaults teorier om diskurs och den 

kunskapsproduktion vars fokus är att definiera ”den andra”, medan den sistnämnda 

ämnar att utforska konsekvenserna av de relationer som etablerades med 

kolonialismen (ibid.).       

 

Gayatri Chakavorty Spivak 

En central teoretiker vars arbete är gränsöverskridande och svårkategoriserat, men 

kan anses verka inom både den kritiska teorin och postkolonialismen är Gayatri 

Chakravorty Spivak. I Critical Theory for Library and Information Science: 

Exploring the social from across the disciplines (2010) identifierar professor 

emeritus Hope A. Olson och forskare Melodie J. Fox de perspektiv inom den 

kritiska teorin som kan ses i Spivaks arbete och som tillsammans resulterar i ett 

unikt teoretiskt ramverk. Ett av dem är dekonstruktivismen, utvecklad av Derrida, 
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som har nämnts tidigare i denna uppsats, och som Spivak använder som ett verktyg 

för att synliggöra och ifrågasätta maktrelationer genom att titta på hur sanningar är 

producerade (Olson & Fox 2010, s. 297). Enligt bibliotekarie Joseph Deodato 

(2010) kan dekonstruktivismen användas till att analysera en text eller världsbild 

och visa att den kan ha multipla meningar genom att identifiera en hierarkisk 

struktur med två binära parter där den ena är central och den andra marginal. Att 

därefter skifta deras roller leder till att nya tolkningar kan uppstå (2010, s. 78). 

Deodato menar att det är viktigt att påpeka, något som Derrida själv ofta gjorde, att 

målet med att dekonstruera inte är att ersätta en hierarki eller tolkning med en 

annan, utan att visa på att bägge och många andra är möjliga (ibid.). På grund av 

dess syfte att synliggöra ”the repression of ’otherness’” (ibid. s. 76) är 

dekonstruktivismen relevant i analyser av ”ras”/etnicitet, klass, kön och sexualitet 

(ibid.). Enligt Loomba (2015) är koncept som ”margins and centres” (2015, s. 9) 

centrala även inom postkolonialismen och kan användas för att illustrera den 

hierarkiska struktur som har skapat det som Chan och Cardenas (2021) kallar ”the 

corrupt binaries of the West versus the Rest” (2021, s. 79). Appliceringen av 

dekonstruktivismen på en bibliotekskontext kan enligt Olson och Fox (2010) hjälpa 

oss att identifiera  

 

the constructed nature of conceptual difference relative to ethico-political movements, 

can call our attention to the other, and can help us make our practices open to the voice 

of the other. It can do this not by relying on negative critique, but by an honest effort to 

understand how questionable some of our underlying presumptions are. 
 

        2010, s. 298 

 

Detta knyter an till ett annat av Spivaks använda koncept, nämligen subalternity, 

först använt av den italienska filosofen Antonio Gramsci, och refererar till personer 

som är marginaliserade i samhället. I en bibliotekskontext kan dessa anses vara ”the 

homeless, economically disadvantaged, or those in ethnic, racial, or religious 

minorities” (Olson & Fox 2010, s. 302), vilket inkluderar de personer som är 

målgrupp för det arbete som undersöks i denna uppsats. Dock anser Spivak (2010) 

inte att alla som tillhör en etnisk eller kulturell minoritet kan anses vara subaltern, 

då det även inom dessa grupper finns de som innehar en högre status och mer makt 

(2010, s. 65), vilket är viktigt att ha i åtanke i analysen om vem ”den andra” är.  

 

Spivak menar att även om the subaltern ges en röst har de sällan agens att påverka, 

vilket gör att de förblir marginaliserade. Genom att ges agens ”by a willing 

audience” (Olson & Fox 2010, s. 303) kan marginaliseringen upplösas. Spivak 

varnar också för att behandla dessa individer som en homogen grupp, vilket hon 
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menar ”requires the essentialist assumption that a collective consciousness exists, 

that the group thinks and acts as one” (ibid.), när det egentligen handlar om 

strukturella ramar som har försatt dessa individer i den specifika situation de 

befinner sig i och att de är just individer med olika idéer, intressen och 

förutsättningar. Olson och Fox (2010) poängterar att man i biblioteksvärlden 

ständigt ser individer som grupper när man utvecklar aktiviteter och bestånd, och 

att ”without input from groups as users or formal advisors, the subaltern in the 

library will be unable to speak” (ibid.). Jag kommer att referera till detta i min 

analys när jag undersöker i vilken utsträckning personer med ett annat modersmål 

än svenska involveras i arbetet med att utveckla bestånd av litteratur på mångspråk 

och vad det får för konsekvenser.  

 

Spivak återkommer till essentialismen, som beskrivs som en ”assumption that 

groups, categories or classes of objects have one or several defining features 

exclusive to all members of that category” (Olson & Fox 2010, s. 304). Det är en 

term som inom den kritiska teorin anses vara förminskande och leder till stereotypa 

bilder av individer och som Spivak ifrågasätter genom dekonstruktivismen. Spivak 

myntade termen strategic essentialism, som innebär att man lägger till specifika 

attribut till en grupp med mer positiva konnotationer för att på så sätt stärka 

gruppens ställning, men ifrågasatte så småningom sin egen teori på grund av att 

dessa konnotationer kunde bli förankrade och missvisande (ibid. s. 305) och i 

slutändan skulle reproducera samma problematik. Spivak (1999) studerar också hur 

individen ser på sig själv i relation till hur hon betraktas av andra, och menar att ett 

system som möjliggör egenrepresentation ”establish[es] self-identity through 

access to a self-determination that will annul the difference established by history” 

(1999, s. 78). Enligt Olson och Fox (2010) argumenterar Spivak för att ”groups and 

cultures be allowed to speak for themselves and those of us with privilege unlearn 

it and learn to listen” (2010, s. 305).  

 

Ifrågasättandet av arbetssätt som förlitar sig på en grupps antaganden om en annan 

grupp är delvis vad jag ämnar att göra i denna uppsats. Dekonstruktivismen är på 

så sätt relevant - både Derridas och Spivaks användning av termen - då syftet är att 

ifrågasätta den förgivettagna bilden av bibliotekarien som expert på de målgrupper 

vars behov man arbetar för att tillgodose och istället ge förslag på vad som kan 

anses vara mer inkluderande arbetssätt som hade kunnat hjälpa till att motverka 

essentialism och målgruppens ställning som  the subaltern.   
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Edward Saids Orientalism 

I litteraturprofessor Edward Saids centrala verk Orientalism, som publicerades för 

första gången år 1978, illustrerar författaren hur bilden av orienten är skapad utifrån 

ett västerländskt perspektiv (Said 2000, s. 76). Said (2000) menar att det finns ett 

antagande om att den kunskap som produceras i västvärlden är politiskt oberoende, 

vetenskaplig och opartisk, vilket, enligt honom, stämmer i teorin men är betydligt 

mer problematiskt i verkligheten på grund av att forskaren är en del av ett samhälle 

och därför också styrs av dess normer och ”det faktum att han medvetet eller 

omedvetet har anknytning till en klass, ett antal trosuppfattningar [och] en social 

ställning” (ibid. s. 74). Om man antar detta synsätt, inom vilket det inte finns någon 

sann objektivitet på grund av att människan ”som mänskligt subjekt är engagerad i 

sina egna omständigheter” (ibid. s. 76), så är det rimligt att dra slutsatsen att en 

individs syn på andra platser och därmed människor och kulturer är färgad av 

dennes ursprung och det samhälle som den är del av. I den kontext som Said 

beskriver i Orientalism innebär det att de västerlänningar som är verksamma inom 

genren är det ”i första hand som europé eller amerikan, och i andra hand som 

individ” (ibid.) och knyter an till postkolonialismens syfte att undersöka hur eliter 

skapar bilder av andra (och sig själva) utifrån en dominant västerländsk världsbild 

som är färgad av kolonialismen.  

 

Enligt Said (2000) har fenomenet ingen direkt koppling till den rådande politiska 

makten, utan ”åstadkoms och existerar i ett ojämlikt utbyte med olika former av 

makt” (2000, s. 78). Bland de olika formerna av makt nämns kulturell respektive 

moralisk makt, varav den första handlar om ”uppfattningar om smak, texter och 

värderingar” (ibid.) och den andra om idéer ”om vad ’vi’ gör och vad ’de’ inte kan 

göra eller förstå på samma sätt som ’vi’” (ibid.).  

 

Said (2000) sammanfattar de relevanta frågeställningarna på följande sätt: 

 
Kort sagt, hur ska vi behandla det kulturella, historiska fenomenet som orientalismen 

är som viljestyrt mänskligt arbete – inte enbart i form av ovillkorligt logiskt 

resonerande – i all dess historiska komplexitet, i alla dess enskildheter och till dess fulla 

värde utan att samtidigt tappa bort sambandet mellan det kulturella arbetet, de politiska 

tendenserna, staten och de speciella förhållanden som har med detta 

dominansförhållande att göra.  
 

    2000, s. 81-82 
 
 

När biblioteken arbetar med att uppfylla en målgrupps behov baserat på officiell 

kvantitativ statistik om ursprungsland, utan att dessa individer ges en röst, görs detta 
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enligt min uppfattning utefter den blick som de berörda bibliotekarierna har av hur 

en person från det specifika landet kan tänkas vara: idéer om vem de är, vilka 

kunskaper de har och vad de är intresserade av är färgade av bibliotekariens 

världsbild. Det är ett fenomen som präglar samhället på alla nivåer. På inga sätt 

menar jag att de enskilda bibliotekarierna gör medvetna val som skulle missgynna 

de målgrupper de arbetar för. Tvärtom, så har det i majoriteten av mina intervjuer 

framkommit ett stort engagemang och vad jag tolkar som en lyhördhet och en 

medvetenhet om komplexiteten i relation till det egna arbetet. Jag menar att det är 

ett strukturellt, samhällsomfattande problem som biblioteken inte kan lösa på egen 

hand, men som kan motverkas genom inkludering och en strävan efter mångfald 

inom personalgrupperna. Detta i sin tur hade lett till en större mångfald i de röster 

och berättelser som hade fått ta plats och därmed reducerat den essentialisering som 

kommer alltför lätt i homogena grupper, bland bibliotekarier som bland andra 

yrkesgrupper och allmänheten i stort.  
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Metod 

För att få en djupare förståelse för hur folkbiblioteken i de undersökta kommunerna 

arbetar med anskaffning av medier på mångspråk valde jag att använda mig av en 

kvalitativ metod och utföra intervjuer med bibliotekarier som arbetar med inköp av 

denna typ av medier på folkbiblioteken i tre kommuner i Skåne. Jag anser att den 

kvalitativa metoden är den som är bäst lämpad för att ge svar på mina 

forskningsfrågor eftersom jag inte är ute efter kvantifierbara resultat utan en djupare 

förståelse för informanternas arbetssituation och till viss del synsätt på den 

målgrupp vars behov de arbetar för att tillgodose (Kvale 1997, s. 17). Jag ville få 

en djupare inblick i hur de intervjuade bibliotekarierna ser på sitt arbete och kunna 

utveckla argument med hjälp av deras åsikter och upplevelser. Jag avsåg även att 

få en bild av hur de ser på sina egna kompetenser i relation till arbetsuppgifterna 

samt på målgruppen i stort för att kunna förankra det i min valda teori. Som ett 

komplement till detta har jag gjort en textanalys av de policydokument som de 

behöver förhålla sig till i sitt arbete för att uppfylla verksamhetens mål när det 

kommer till att tillgodose denna målgrupp med relevanta medier.  

 

I Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) definierar Kvale den semistrukturerade 

forskningsintervjun som en halvstrukturerad livsvärldsintervju som definieras som 

”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i 

avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” (1997, s. 13). Enligt Kvale (1997) 

är den kvalitativa forskningsintervjun fokuserad på vissa aspekter av informantens 

livsvärld, utan att vara strängt bunden till förutbestämda frågor som måste betas av 

i en viss ordning (1997. s. 37). Inför materialinsamlingen skapade jag en 

intervjuguide (se bilaga) bestående av 17 frågor löst uppdelade på tre teman: hur 

det praktiska arbetet med inköp på mångspråk går till, hur urvalsprocessen ser ut, i 

vilken utsträckning arbetets målgrupp görs delaktig samt hur representativa 

bibliotekarierna är för målgruppen och hur arbetet påverkas av detta. Jag använde 

mig av intervjuguiden i olika stor utsträckning, beroende på hur samtalet med de 

enskilda informanterna framskred. I vissa fall fanns det ett större behov av att 

återkomma till guiden under samtalets gång än andra. I de flesta fall flöt samtalet 

på naturligt och det räckte med att jag ställde ett par följdfrågor under intervjuns 

gång för att täcka det informationsbehov som jag hade. I de fall där jag ansåg att 

jag behövde fördjupa mig ytterligare kompletterades intervjuerna med följdfrågor 

via email. Intervjufrågorna utarbetades som öppna, inledande frågor där jag ville få 

informanterna att beskriva sin arbetssituation och upplevelse av denna. Enligt Kvale 
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(1997) möjliggör denna typ av frågor spontana och innehållsrika svar och 

beskrivningar som kan följas upp av följdfrågor för att utveckla aspekter av de svar 

man får (ibid. s. 124). Dessa kompletterades med en del direkta frågor där jag var 

intresserad av att få konkreta svar på aspekter eller områden som informanterna 

hade lyft (ibid.).  

 

Till skillnad från en kvantitativ metod som syftar till att mäta resultat i antal eller 

frekvens, menar Ahrne och Svensson (2011) att det i den kvantitativa metoden 

räcker att konstatera att ett fenomen finns och beskriva hur och när det förekommer. 

(2011, s. 12). Den kvalitativa metoden kritiseras ibland för att den inte leder till 

generaliseringsbara resultat. Författarna har dock identifierat ett antal 

generaliseringsanspråk genom vilka man kan använda kvantitativa 

forskningsresultat för att säga något om andra tider och miljöer än just de man 

fokuserar på i sin studie. (ibid. s. 28-29). En sådan är den teoretiska eller analytiska 

generaliseringen som beskrivs som en tillämpning  som avser att ”relatera studiens 

resultat till mer allmänna teoretiska ramverk och begrepp” (ibid. s. 29). Detta är 

relevant för min uppsats då jag kommer att försöka koppla resultaten från min 

intervjustudie med teoretiska aspekter för att försöka förklara olika fenomen som 

jag identifierar. Dessa kommer att vara relevanta även för folkbibliotekens arbete 

med andra målgrupper, inte minst vad gäller inkludering och deltagande.    

 

Inför och under intervjuerna var jag medveten om att min undersökning kunde 

tolkas som ett ifrågasättande av bibliotekariernas arbete, särskilt med tanke på min 

egen bakgrund som icke-svensk och att jag också kan anses tillhöra målgruppen, 

vilket hade kunnat påverka informanternas svar. Min upplevelse är dock att 

informanterna svarade spontant och direkt på de frågor som ställdes och jag 

uppfattar svaren som sanningsenliga och representativa för deras upplevelse av det 

egna arbetet.  

 

Urval och tillvägagångssätt 

I det inledande skedet planerade jag att endast intervjua bibliotekarier som arbetar 

med inköp på mångspråk på de skånska bibliotek som jag planerade att undersöka. 

Jag kontaktade biblioteken via telefon och i vissa fall via email till enhetschefer för 

att få namn på personer som arbetar med dessa frågor på de respektive biblioteken. 

Då arbetet med inköp på mångspråk är komplext och mångfacetterat finns det även 

andra aktörer som samverkar och påverkar arbetet. I början fokuserade jag på att 

samla in så mycket relevant material som möjligt för att få en helhetsbild av 
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området. I samband med detta intervjuade jag en enhetschef för medier i kommun 

A, enhetschefen för Mångspråkiga lånecentralen (MLC), en representant för BTJ, 

en representant för den primära upphandlade inköpskanalen samt kontaktpersonen 

för expertnätverket för bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända på 

Svensk biblioteksförening. Jag intervjuade även en mångspråksbibliotekarie i 

kommun B som inte arbetar direkt med inköp men som ansvarar för kontakten med 

målgruppen och aktiviteter som riktar sig till denna. Svaren från dessa intervjuer 

inkluderas inte i analysen av mitt insamlade material, men har varit viktiga för mig 

för att kunna kartlägga fältet och hur arbetet går till samt hur det skulle kunna 

förbättras.  

 

Folkbiblioteken i de kommuner som ingår i denna undersökning har valts för att jag 

anser dem vara jämförbara i sin demografi. Jag valde medvetet kommuner som 

skiljer sig i storlek för att se om det fanns skillnader i hur de tar sig an arbetet samt 

vilka utmaningar som de står inför. Vissa saker var tydliga från början, exempelvis 

att en större kommun har en större budget och därför inte behöver tänka så mycket 

på den aspekten, medan en mindre kommun (vanligtvis) har en mycket mer 

begränsad ekonomi som de måste förhålla sig till i sitt arbete. Detta innebär också 

att det i mindre kommuner ofta är färre personer som jobbar med frågan. Det har 

dock kommit fram i mina intervjuer att de mindre biblioteken även har vissa 

fördelar just på grund av att de är små. En sådan viktig sak är kontakten med 

låntagarna och chansen att bygga relationer med dessa, som är en klar fördel om 

man vill få låntagarnas åsikter på verksamheten samt att den personliga kontakten 

är en förutsättning för deltagande. Antal intervjupersoner per bibliotek speglar till 

viss del befolkningsmängden i de respektive kommunerna.  

 

På stadsbiblioteket i kommun A utförde jag en gruppintervju med den bibliotekarie 

som ansvarar för inköp på mångspråk till stadsbiblioteket och en bibliotekarie som 

tidigare arbetade med denna typ av inköp och som idag har tjänsten mediestrateg 

och har insikt i både det praktiska arbetet vad gäller denna typ av inköp samt i det 

mer strategiska som rör dessa frågor. Jag valde att även inkludera ett 

områdesbibliotek i kommun A eftersom det är den överlägset största kommunen 

och arbetet på det specifika biblioteket kan anses vara särskilt viktigt på grund av 

att den befinner sig i och servar ett område där majoriteten av befolkningen har ett 

annat modersmål än svenska. Därför är ett gediget utbud av medier på mångspråk 

särskilt relevant på detta områdesbibliotek. Här intervjuade jag en av två 

bibliotekarier som arbetar med inköp på mångspråk. Då de arbetar i nära samarbete 

med varandra och använder sig av samma kanaler och tillvägagångssätt för att 
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anskaffa medier ansåg jag det som tillräckligt att intervjua bara en. Folkbiblioteken 

i kommun A befinner sig i en övergångsfas då de i januari 2021 gick över till ett 

nytt system för att utveckla arbetet med ett gemensamt mediebestånd på alla 

folkbibliotek i kommunen. I samband med denna process kommer man att även gå 

över till gemensamma inköp. Arbetet med detta är dock fortfarande under 

utveckling och när denna uppsats skrivs sköter de respektive biblioteken fortfarande 

sina egna inköp av litteratur på mångspråk. Så småningom kommer man att bilda 

en arbetsgrupp bestående av sex bibliotekarier och en samordnare från de olika 

biblioteken i staden som tillsammans kommer att köpa in denna typ av litteratur för 

alla bibliotek. Jag kommer att återkomma till detta längre fram i uppsatsen.  

 

I kommun B är inköpen centraliserade, vilket innebär att samma bibliotekarier 

köper in material för samtliga bibliotek i kommunen. Här utförde jag enskilda 

intervjuer med en av tre bibliotekarier som arbetar med inköp på mångspråk samt 

en bibliotekarie som arbetar med inköp och är samordnare för inköpsgruppen, och 

även denna har en insikt i arbetet på flera plan. På grund av att jag upplevde en 

mättnad i svaren från bibliotekarierna i kommun B ansåg jag att jag inte behövde 

inkludera ytterligare personal för att få en bild av arbetet på folkbiblioteken 

i  kommunen.  

 

I kommun C, som är den minsta av de inkluderade kommunerna i denna uppsats, 

har jag enbart valt att fokusera på stadsbiblioteket för att få en bild av hur man 

arbetar med denna typ av inköp där och intervjuat den enda bibliotekarie som 

arbetar med inköp på mångspråk. Jag har valt att endast fokusera på stadsbiblioteket 

eftersom de övriga två områdesbiblioteken  är väldigt små och och för att jag anser 

att stadsbiblioteket  ger den bästa bilden av hur arbetet som når flest låntagare går 

till.  

 

Samtliga intervjuer utfördes under februari och mars 2022. Intervjuerna 

genomfördes både på informanternas respektive arbetsplatser och digitalt. En 

intervju gjordes via telefon. Intervjuerna varade mellan 40 minuter och drygt en 

timme och alla förutom en spelades in för att underlätta i materialinsamlingen och 

för att jag skulle kunna fokusera på att vara närvarande i samtalet. På grund av att 

det är en relativt liten grupp av individer som arbetar med denna typ av inköp har 

jag valt att anonymisera informanterna i största möjliga utsträckning. Min intention 

från början var att skriva ut namnen på de kommuner som har inkluderats i min 

undersökning. Så småningom bestämde jag mig dock för att anonymisera även 

dessa för att ytterligare försvåra för en identifiering av informanterna, trots att 
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samtliga har gett sitt samtycke till att medverka även där kommunerna kan 

identifieras.  

Om informanterna 

Nedan kommer en kort redogörelse för informanterna på de undersökta 

biblioteken.  

 

Informant 1: bibliotekarie med ansvar för inköp av litteratur på mångspråk på 

stadsbiblioteket i kommun A.   

 

Informant 2: bibliotekarie (nuvarande mediastrateg) med tidigare ansvar för inköp 

av litteratur på mångspråk på stadsbiblioteket i kommun A.  

 

Informant 3: bibliotekarie med ansvar för inköp av litteratur på mångspråk på ett 

områdesbibliotek i kommun A.  

 

Informant 4: bibliotekarie med ansvar för inköp av litteratur på mångspråk på 

stadsbiblioteket och områdesbiblioteken i kommun B. 

 

Informant 5: samordnande bibliotekarie med ansvar för inköp av barn- och 

ungdomslitteratur samt vuxenlitteratur på stadsbiblioteket och områdesbiblioteken 

i kommun B.  

 

Informant 6: bibliotekarie med ansvar för inköp av litteratur på mångspråk på 

stadsbiblioteket i kommun C.  
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Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för resultaten av min undersökning. Jag 

har delat in svaren efter teman som är kopplade till mina forskningsfrågor. Varje 

del kommer att inledas med en kort redogörelse för mina avsikter och en 

sammanfattning där jag analyserar resultaten och kopplar dem till tidigare forskning 

som gjorts på området och de teoretiska ramverk som jag har valt att inkludera och 

anser vara relevanta i sammanhanget. 

 

Strukturella faktorer som påverkar arbetet 

I detta första avsnitt kommer jag att redogöra för de aspekter av inköpsarbetet som 

knyter an till min första forskningsfråga som är: Vilka strukturer finns på 

biblioteken idag som påverkar arbetet med inköp på mångspråk i de undersökta 

kommunerna? Här har jag undersökt vilka inköpskanaler som används, vilka 

förutsättningar de undersökta biblioteken har för att frångå dessa, hur deras budget 

påverkar arbetet samt hur de använder sig av den kompletterande 

medieförsörjningen av litteratur på mångspråk som Mångspråkiga lånecentralen 

(MLC) erbjuder. 

 

Inköpskanaler 

I samtliga kommuner är Adlibris den primära upphandlade kanalen, vilket innebär 

att avtal mellan Adlibris och kommunerna har slutits enligt lagen om offentlig 

upphandling (2016:1145). Biblioteken är skyldiga att vända sig till Adlibris i första 

hand när de ska köpa in litteratur. Om leverantören inte har det material de söker 

får de vända sig till andra aktörer. Stadsbiblioteket i kommun A och biblioteken i 

kommun B använder BTJ (tidigare Bibliotekstjänst) och bokhandeln Bokus i andra 

hand, medan stadsbiblioteket i kommun C bara kompletterar via BTJ. Enligt 

informant 1 görs det idag mest stödinköp ”på de språk vi kan få tag på via våra 

vanliga inköpskanaler”, vilket innebär att man försöker täcka upp och komplettera 

bestånden med den litteratur som finns att tillgå genom dessa. Informant 2 menar 

att det är ”ganska lätt att få tag i böckerna och göra en beställning”, men att 

leveranstiderna kan vara väldigt långa, vilket är särskilt problematiskt om man har 

fått in inköpsförslag från låntagare som har efterfrågat en specifik titel. I relation 

till kvaliteten på de böcker man kan få tag på menar informant 1 att ”det är väldigt 
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svårt att hitta någonting bra att köpa. Oftast är det jättekass kvalitet på boken, det 

är nästan som kopior kan vara och vissa språk är jättesvåra att hitta”. Även i 

kommun B har bibliotekarierna fria tyglar att söka sig till andra leverantörer inom 

Sverige om de inte kan hitta material genom ovan nämnda kanaler, men de ser inte 

något behov av att göra detta. Angående kommun C berättar informant 6 att hen 

börjar med att söka efter litteraturen hos Adlibris och om den inte finns att hitta där 

– ”ofta gör det inte det” – så köps materialet in från BTJ. Enligt informant 6 är det 

oftast inga problem att hitta litteratur via någon av de två kanalerna. Om en viss 

titel inte hittas på Adlibris hemsida kan man skicka en förfrågan till leverantören 

och be dem försöka hitta boken hos någon av de underleverantörer de samarbetar 

med. Detta fungerar väl enligt informant 6 eftersom Adlibris är störst och därför 

också har flest underleverantörer. 

 

I mina intervjuer har även en tredje aktör framträtt som viktig i sammanhanget, 

bokhandeln Ferdosi, som används av områdesbiblioteket i kommun A som den 

främsta inköpskanalen för vuxenlitteratur på mångspråk. Ferdosi är en 

internationell bokhandel med bas i Stockholm som har böcker på över 50 språk och 

arbetar med olika förlag och leverantörer världen över för att förse den svenska 

marknaden med litteratur på mångspråk (Ferdosi 2022). Enligt informant 3 tittar de 

alltid på Adlibris hemsida först, men eftersom ”på många av våra viktiga språk är 

utbudet där väldigt dåligt”, vänder man sig till Ferdosi istället som informanten 

menar har ett bra utbud som tillfredsställer deras behov. Vidare beskriver 

informanten att Ferdosi har ett speciellt avtal med svenska bibliotek som gör att 

böckerna är utrustade och kommer med en katalogpost i LibrisXL, vilket matchar 

den service som de övriga kanalerna erbjuder. 

 

Begränsningar kring kompletterande inköpskanaler 

I intervjuerna har det framkommit ett antal begränsningar vad gäller möjligheten 

att gå utanför de kanaler som nämns ovan. Många av dessa beror på kommunala 

arbetssätt och är inget som bibliotekarierna kan påverka. Något som både informant 

1 och 2 ser som ett hinder är att man inom kommun A är styrda av att handla mot 

e-faktura, något som inte alla leverantörer erbjuder – särskilt de som befinner sig i 

utlandet. Enligt informant 1 är detta något de ser som ett stort problem som 

biblioteket försöker lösa ”för att få ett bättre utbud”. Att gå ifrån de upphandlade 

kanalerna som utrustar böckerna med ryggetiketter, inplastning etc. skulle innebära 

mer arbete för biblioteken, men informant 1 anser att det ändå hade varit värt det 

för det skulle innebära att 
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vi kanske får böcker som dels de låntagare vi redan har vill läsa, men vi kanske också 

kan hitta nya låntagare som inte har brytt sig om att komma hit för att de inte har tyckt 

att vi har något utbud. Att vara så fast i att köpa av huvudleverantörerna begränsar 

jättemycket. 
      

     Informant 1 

 

I kommun B är biblioteken bundna till att köpa in material från svenska kanaler på 

grund av fakturering och tullavgifter, så ingenting köps från leverantörer utanför 

Sverige. Informant 5 uttrycker att detta innebär en begränsning, men att det hade 

varit svårt att arbeta på andra sätt på grund av ovan nämnda hinder.  

 

Informant 6 från stadsbiblioteket i kommun C får lov att gå utanför de upphandlade 

kanalerna och köpa böcker från utlandet, men det är något som hen anser att hen 

aldrig behövt göra. Informant 6 menar vidare att ett sådant arbete hade varit svårt 

att utföra med tanke på att det rör sig om så pass många språk och att köpa från ett 

antal olika leverantörer och förlag i utlandet ”hade inte varit praktiskt görbart”.  

 

Budget 

Det som är gemensamt för samtliga undersökta bibliotek är att de inte har någon 

specifik budget för inköp av litteratur på mångspråk. Biblioteken tilldelas årligen 

en budget för samtliga inköp som de får disponera över hur de vill och fördela på 

olika områden och språk på de sätt de anser vara mest lämpliga. Bibliotekarierna i 

kommun A är nöjda med sin budget och enligt informant 1 har de ”en ganska så 

rejäl budget för mångspråk och det har vi bestämt själva för vi tycker att det är 

viktigt”. Även i kommun B anser man sig ha ”en hyfsad mediebudget”, enligt 

informant 4. Bibliotekarierna där köper in så mycket som de kan och ”hoppas att 

det ska gå ihop”. Informanten i kommun C återkommer kontinuerligt till sin budget 

som en begränsning och menar att hen alltid måste ha den i åtanke: ”jag anpassar 

mig och begränsar mig och ändrar mig” för att få det att gå ihop.  

 

Komplettering av bestånden via Mångspråkiga lånecentralen (MLC)  

Mångspråkiga lånecentralen (MLC), som tidigare var del av Internationella 

biblioteket, drivs idag av Stockholms stadsbibliotek tillsammans med KB. MLC har 

ca 130 000 böcker på 100 språk och finns som stöd för kompletterande 

medieförsörjning på språk som är svåra att köpa in för folkbiblioteken i landet. 

Enligt MLC:s verksamhetsplan för 2022 framgår det att de ”ska komplettera snarare 
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än kompensera” och att detta innebär en komplettering med ”den litteratur 

biblioteken inte har möjlighet att själva köpa in, snarare än litteratur biblioteken 

valt att inte köpa in” (Mångspråkig lånecentral 2021, s. 4). I samtal med Petter 

Söndrin, biträdande enhetschef och operativt ansvarig på MLC, framkommer det 

att det har gjorts en kartläggning av arbetet med inköp på mångspråk som har 

identifierat 12 så kallat lättillgängliga språk som de kommunala biblioteken ska 

kunna tillgodose sig på egen hand. Dessa är: arabiska, bosniska, kroatiska, persiska, 

polska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, thai och turkiska (Internationella 

biblioteket 2014, s. 2). Detta grundutbud på mångspråk som biblioteken själva 

bygger upp ska kunna kompletteras med fjärrlån av litteratur på språk som är 

svårare att få tag på.  

 

Det finns stora skillnader i hur de undersökta biblioteken utnyttjar MLC:s tjänster. 

På stadsbiblioteket i kommun A fjärrlånas material i enstaka fall när det inte finns 

att hitta i bestånden, men bibliotekarierna uttrycker att det är tidskrävande och 

kostsamt och att de föredrar att köpa en bok som fler kan använda. Inte heller på 

områdesbiblioteket i kommun A används MLC:s fjärrlånetjänster i någon större 

utsträckning. På biblioteken i kommun B spelar MLC:s utbud en större roll. 

Informant 4 berättar att de använder sig av lånecentralen för depositioner av 

litteratur på mindre språk. I likhet med biblioteken i kommun B använder sig 

informant 6 av MLC:s tjänster och beskriver det som ”en fantastiskt bra resurs” och 

som en viktig nationell aktör på området. ”Jag ser hur svårt det är att ha ett relevant 

bestånd på varenda språk som talas, det går liksom inte att ha på ett litet bibliotek” 

och poängterar att det finns ännu mindre bibliotek där MLC:s utbud skulle kunna 

spela en ännu större roll.  

 

Sammanfattning och analys 1  

Även om samtliga undersökta bibliotek har liknande förutsättningar för inköp i 

relation till upphandlade kanaler, råder det en viss skillnad i hur inköpen går 

till.  Gemensamt är att alla använder sig av leverantörer baserade i Sverige. Dali 

och Dilevkos (2005) studie visar att majoriteten av respondenterna ansåg att 

användning av inköpsvägar utöver så kallade vendor approval plans – inom vilka 

leverantörer förser bibliotek med böcker utefter olika kriterier såsom språk – var 

viktiga för att kunna tillhandahålla ”non-mainstream materials such as books from 

remote regions [och] books by alternative and small publishers” (2005, s. 260). 

Exempel på alternativa inköpsvägar är bland annat inköpsresor till olika länder, 

medverkan vid lokala bokmässor, inköp från lokala bokhandlar, användning av 
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kataloger över publicerat material av lokala förlag och bokgåvor (ibid. s. 257). Dali 

och Dilevko (2005) påpekar att för att skapa en omfattande och bred samling är det 

inte tillräckligt att enbart köpa material utanför de länder där det publiceras: 

”librarians must browse print or online catalogs of publishers based in the countries 

of interest” (2005, s. 246). Min slutsats är att det hade varit positivt för de 

undersökta biblioteken att få verktyg till att överbrygga de hinder som står i vägen 

för förvärv utanför de svenska leverantörerna för att säkerställa att fler titlar blir 

tillgängliga för biblioteken och i förlängningen låntagarna. Trots att de inköp som 

sker via upphandlade kanaler ger bibliotekarierna i min undersökning mer frihet 

och förmågan att göra aktiva val i relation till vad som köps in än de vendor 

approval plans som beskrivs i Dali och Dilevkos studie, är det ändå leverantören 

som sätter ramarna för vad som i slutändan hamnar på bibliotekshyllan. Att använda 

sig av fler inköpsvägar är tidskrävande (2005, s. 258), något som bekräftas i den 

kartläggning av arbetet med medier på mångspråk på ett hundratal folkbibliotek i 

landet genomförd år 2017 av bland annat KB, som visar att ”den tid som är möjlig 

för att avsätta till förvärv och katalogisering räcker ofta inte till” (KB 2017, s. 32). 

Detta har även min undersökning visat, där det har uttryckts att inköp från ett större 

antal leverantörer inte hade varit möjligt att genomföra med tanke på att arbetet 

inkluderar inköp på alla språk och att det oftast görs av någon eller några enstaka 

personer och att tiden därför inte räcker till.  

 

Kommunernas budget kan till viss del ses som proportionerlig till deras storlek och 

därmed också till antal invånare som tillhör målgruppen, så resultatet av denna 

aspekt var förväntade. Dock menar Stenberg (2012) att situationen generellt är 

sådan på svenska folkbibliotek att ”proportionen mellan olika typer av litteratur och 

tjänster verkar mer för att bevara majoritetens intressen” (2012, s. 97) snarare än 

för att möta behoven hos låntagare som tillhör språkliga minoriteter. Biblioteken 

idag bedrivs i mångt och mycket som kulturarenor där målet är att nå så många som 

möjligt och de aktiviteter och material som tillhandahålls ska vara till för alla. 

Atlestam (2012) menar att detta ”alla” kan komma i konflikt med de verksamheter 

och bestånd som bör utvecklas för att tillgodose specifika gruppers behov, som blir 

relativt kostsamma då de inte nyttjas av samtliga bibliotekets användare (Atlestam 

2012, s. 71). Därför behöver varje bibliotek göra en gedigen omvärldsanalys och 

fråga sig vilka kostnader som är rimliga och ”som man kan stå för i relation till 

lagen och manifesten” (ibid. s. 72) som man har åtagit sig att följa.  

 

Det är också intressant hur biblioteken använder sig av MLC för att komplettera 

bestånden på mångspråk. Bibliotekarierna på biblioteken i kommun B och kommun 
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C ser MLC som en viktig aktör, medan biblioteken i kommun A föredrar att köpa 

sitt eget material. Då MLC:s uppdrag fokuserar på att stödja biblioteken i att 

tillhandahålla material på mer svårtillgängliga språk hade ett mer fördjupat 

samarbete med MLC kunnat frigöra tid och resurser till att fokusera på några av de 

större språken i kommunen och att utveckla nya arbetssätt i relation till dessa som 

är mer förankrade i målgruppens önskemål och har ett större fokus på deltagande.   

 

Resultaten av min undersökning visar att inköpsarbetet skiljer sig särskilt åt på 

områdesbiblioteket i kommun A, som använder sig av en annan kanal än övriga 

undersökta bibliotek. Det är intressant att den kanal som av dem anses vara bäst 

inte används av de andra biblioteken, trots att Ferdosi uppfyller kraven om 

utrustning av böcker, e-faktura och är baserad i Sverige, vilket är de faktorer som 

informanterna på de andra biblioteken uppger som anledningar till att hålla sig till 

de övriga kanalerna, även när behovet inte kan tillgodoses av dessa. Men det som 

kanske är mest intressant är hur mycket åsikterna mellan de intervjuade 

bibliotekarierna skiljer sig vad gäller utbudet som Adlibris, BTJ och Bokus har, från 

att anse sig begränsade av dem och tycka att utbudet inte överensstämmer med 

efterfrågan till att känna att det inte finns ett behov av att gå utanför dem, då de 

uppfyller bibliotekens alla behov. Detta kan kopplas samman med min nästa 

forskningsfråga som handlar om hur bibliotekarierna tar reda på vad målgruppen 

behöver och efterfrågar och kommer att analyseras i följande avsnitt.  

 

Urvalsprocess och målgruppsdelaktighet 

I denna del av uppsatsen ämnar jag att redogöra för hur de bibliotekarier som arbetar 

med inköp på de undersökta biblioteken går till väga när de bestämmer vilken 

litteratur de ska köpa in. Detta knyter an till min andra forskningsfråga som är: Vilka 

metoder används i urvalsprocessen av litteratur på mångspråk? Hur identifierar 

och värderar bibliotekarierna målgruppens behov och på vilka sätt ges de agens 

att påverka bibliotekens samlingar? Jag är intresserad av att undersöka hur de 

undersökta biblioteken tar reda på vad denna heterogena målgrupp behöver och 

efterfrågar och vad dessa insikter baserar sig på. Jag vill också veta på vilka sätt 

målgruppen ges möjlighet till att påverka bestånden av litteratur på mångspråk och 

om och eventuellt hur biblioteken arbetar med att involvera dem i arbetet. Där det 

finns exempel på tidigare målgruppsinvolvering har jag inkluderat dessa för att se 

vilken effekt bibliotekarierna upplever att de har haft.  
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BTJ:s lektörservice och leverantörernas mångspråkslistor 

Hur urvalet av litteratur på mångspråk görs skiljer sig från bibliotek till bibliotek, 

även om det finns vissa gemensamma nämnare. En sådan är de listor som 

leverantörerna har med titlar på mångspråk som är tillgängliga via deras kanaler. 

Det kan till exempel handla om en sammansättning av nya titlar som finns att köpa 

på ett visst språk.  

 

Bibliotekarierna på stadsbiblioteket i kommun A nämner Adlibris mångspråkslistor 

som något som de använder. Informant 1 förklarar att även om det inte är många 

titlar som ingår, att ”det gör i alla fall någon slags skillnad”. På områdesbiblioteket 

i kommun A utgår bibliotekarierna från Ferdosis listor över böcker som de har på 

olika språk. Informant 3 menar att det har underlättat arbetet sedan leverantören 

började skicka ut listor på nya böcker som bokhandeln får in, men att dessa 

innehåller för lite information både om verken och författarna ”så det kräver extra 

resurser” att försöka få fram mer genom att söka på internet. I kommun B arbetar 

bibliotekarierna med inköp på mångspråk i perioder snarare än löpande. I samband 

med urvalet fokuserar de mer på specifika åldersgrupper att köpa material för 

snarare än enskilda titlar eller ämnen som litteraturen behandlar. Bibliotekarierna 

använder sig av BTJ:s lektörsservice listor av litteratur på mångspråk för att hitta 

litteratur som de tror är relevanta för dessa. Även informant 6 beskriver BTJ:s 

lektörsservice som ”ett viktigt verktyg om jag inte har fått in ett visst inköpsförslag, 

utan känner att nu behöver vi fler böcker på ett visst språk”.  

 

Andra verktyg som används i urvalsprocessen  

Goodreads är ett verktyg som informant 1 använder för att få fram mer information 

om en bok som hen har hittat. Informanten förklarar att ”ibland kan det vara svårt 

att veta om det är en roman eller en fackbok” och då kan recensionerna på 

Goodreads, skrivna av personer som läst boken, vara till hjälp. Google Translate är 

ett annat verktyg som används flitigt av bibliotekarierna på stadsbiblioteket i 

kommun A i relation till arbetet med mångspråk. Informant 2 menar att ”Google 

Translate är rätt fantastiskt faktiskt, man kan klistra in märkliga tecken – märkliga 

för mig – och få fram en beskrivning där”, och förklarar att hen använder verktyget 

vid katalogisering av böcker på andra språk och alfabet. Informant 1 instämmer: 

”jag använder det hela tiden för att det även i Adlibris kan stå på helt andra språk, 

alltså inte ens på ett latinskt alfabet [...] och då finns det inte en chans att jag vet 

vad boken handlar om”. 
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En annan metod som bibliotekarierna använder är att de tittar på litteraturpriser som 

finns i olika länder och delar av världen och baserat på bidragen i dessa försöker 

hitta aktuell litteratur av kvalitet. Enligt informant 3 är det generellt ”svårt att få 

information om vilka författare som är i ropet, vilka som har fått priser och sådär” 

men tillägger att det är lättare för vissa språk än andra. 

 

Statistik och omvärldsbevakning 

Ett annat exempel på vad biblioteken baserar urvalet på, åtminstone vad gäller att 

försöka kartlägga en potentiell efterfrågan, är omvärldsbevakning och statistik över 

befolkningen i kommunen samt utlåningsstatistik på de bibliotek man arbetar för, 

där man kan se på vilka språk  de böcker som man har har lånats ut. 

 

Bibliotekarierna på stadsbiblioteket  i kommun A använder sig av utlåningsstatistik 

för att se vilka titlar som lånas ut mest och därmed försöka, enligt informant 2, 

”utläsa vad som är populärt”. Informant 1 lägger till:  

 

det är olika med olika språk. Om man tittar på statistiken för till exempel persiska så 

lånas det mer poesi om man jämför med svenska, så om jag ska köpa poesi på till 

exempel nederländska så köper jag en bok eller två men på persiska kan jag köpa 

mycket för jag vet att det finns en lång tradition av poesi inom persisk litteratur och den 

blir lånad. 
      

             Informant 1 

 

Informant 1 uttrycker en problematik i att den statistik som är tillgänglig inte kan 

ge hela bilden och att det finns begränsningar i vad man kan utläsa med hjälp av 

statistiska underlag. Hen förklarar att  
 

vi kan få fram statistik i staden om vilket land medborgarna är födda i, men det betyder 

inte att vi vet vilka språk de pratar och även om vi vet vilka språk de pratar så vet vi 

inte vilka språk de vill läsa på, och skulle vi få reda på vilka språk de vill läsa på så 

måste vi få reda på vilka slags böcker de vill läsa. Det skulle vi vilja fördjupa oss i så 

att vi får en större förståelse för vad som önskas. 
      

     Informant 1 

 

Enligt informant 3 tittar bibliotekarierna på områdesbiblioteket  i kommun A på 

utlåningsstatistik, ”inte så ofta för det är väldigt tidskrävande”, och baserar 

kommande inköp på vilka språk böckerna lånas ut på och om de lånas ut på 

områdesbiblioteket eller beställs av användare till andra bibliotek i kommunen, för 

att på så sätt kartlägga vad målgrupperna i närområdet är intresserade av.  Informant 

3 förklarar att vilka språk som är aktuella är föränderligt över tid och att även om 
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det inte görs någon explicit omvärldsbevakning så är de vaksamma på vad som 

händer och ”följer politiska skeenden i omvärlden, oroligheter, mottagande av 

flyktingar” etc. 

 

Vad gäller omvärldsbevakning och arbete med statistiska underlag för att försöka 

säkerställa att litteraturen de köper är relevant för befolkningen i kommunen så är 

det något som bibliotekarierna i kommun B inte lägger mycket tid på. Enligt 

informant 4 så har det inte gjorts några systematiska revisioner av 

utlåningsstatistiken för litteratur på mångspråk under de senaste 4-5 åren. Även 

informant 5 säger att ”vi har varit lite dåliga på omvärldsbevakning”, men menar 

ändå att de håller koll på vilka språk och folkgrupper är nya i kommunen och 

därmed på vilka språk de kan tänkas vilja läsa. Statistiken analyseras mer vid 

gallring än nyköp men informant 5 menar ändå att bibliotekarierna ”försöker ha en 

årlig översyn över alla böcker och det känns rätt jobbigt, men vi försöker få ut 

statistik. Vi ska och bör göra det varje år för att se hur det rör sig, absolut”. 

 

Informant 6 menar att en omvärldsanalys nästan sker automatiskt på ett bibliotek 

och att man märker av samhällsförändringar ganska tydligt genom att man ser 

”vilka som kommer till biblioteket, vad de frågar om och vad de letar efter för 

böcker, så det är lite som en barometer som känner av läget”. Hen kompletterar 

dessa observationer med statistik av olika slag. Informanten studerar 

”utlåningsstatistik och vad som efterfrågas” för att få en bild av om det 

överensstämmer med bibliotekens bestånd. Från de kontakter som informant 6 har 

som arbetar på SFI i kommunen får hen statistik på vilka länder deras elever 

kommer från och på så sätt skapar sig en bild av de nyanlända i kommunen. Detta 

kompletteras med demografiska siffror från kommunen och allmän statistik över 

Sverige, som tillsammans skapar en helhetsbild av hur befolkningen ser ut. 

Informant 6 menar att ”ibland kan det låta nästan lite hjärtlöst, men för att kunna 

arbeta med det här i praktiken måste jag gå ganska mycket på siffror” genom att 

analysera bestånden och hitta luckor, se över hur budgeten ser ut och avgöra hur 

mycket hen kan spendera och hur mycket pengar behöver läggas undan för 

eventuella inköpsförslag. ”Jag kollar på vad jag kan hitta och så köper jag det bästa 

jag kan hitta. Eftersom det ofta kan bli så mycket siffror uppskattar jag verkligen 

att få inköpsförslag och jag uppmuntrar det”.  

Inköpsförslag  

Vad gäller de inköpsförslag som stadsbiblioteket i kommun A får in menar 

informanterna att de är ganska många och på många olika språk, men informant 1 
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poängterar att ”med tanke på hur många böcker vi köper och hur många invånare i 

kommunen som pratar olika språk så är det för lite”. Informant 1 lägger till att ”vi 

skulle vilja jobba mer med att få förslag från låntagarna på titlar men också vilka 

genrer de vill läsa”. Innan böcker köps in på områdesbiblioteket i kommun A 

diskuterar de två bibliotekarierna som arbetar med inköp på mångspråk den 

litteratur som de har hittat och vad de ska köpa. Eventuella inköpsförslag som har 

inkommit behandlas också då, men enligt informant 3 är de inte särskilt många och 

landar på ”någon titel vid vartannat möte” men inte mycket mer än så.  

 

Bibliotekarierna som arbetar med inköp i kommun B får en del inköpsförslag, men 

dessa handlar sällan om litteratur på mångspråk. Enligt informant 4 rör de flesta 

litteratur på svenska och engelska, och eventuellt någon titel på tyska eller franska, 

men det är ovanligt att det är något mer förutom det. Informant 5 menar att när man 

har fått in inköpsförlag för andra språk, särskilt de med ett annat skriftspråk än det 

latinska, så har det varit svårt att hitta litteraturen på grund av translittereringen hos 

leverantörerna. Informanten menar vidare att de då hjälps åt i inköpsgruppen eller 

skickar det vidare till bibliotekens avdelning för fjärrlån, för att försöka säkerställa 

att användaren ändå får den bok som de har efterfrågat.  

 

Informant 6 uttrycker att hen ”får aldrig så mycket inköpsförslag som jag hade 

önskat på alla språk. Det kan handla så mycket om personliga kontakter. Jag har 

vissa återkommande låntagare som läser böcker på vissa språk och jag uppmuntrar 

dem till att tipsa och ge inköpsförslag”. 

 

Att veta vad målgruppen vill ha 

Att arbeta närmare personer ur de olika målgrupperna skulle kunna bidra till en 

insikt om vilka de är och vad de är ute efter. Informant 1 menar att  
 

vi behöver undersöka vad det är läsarna vill ha, och det är olika i olika åldrar, olika 

beroende hur länge man har bott i Sverige – de flesta nyanlända är inte speciellt 

intresserade av att läsa på sitt språk utan de vill lära sig svenska; de vill ha 

körkortsböcker, SFI-böcker, lättläst på svenska och engelska medan de som har bott här 

länge läser gärna på sitt språk. Det kan vara miljöer hemifrån som man vill läsa om och 

de som är i skaffa barn åldern vill jättegärna ha barnböcker och lära barnet sitt språk.  
 

      Informant 1 

 

Informant 1 menar vidare att ”det är väldigt mycket att gå på känsla när man köper 

in på mångspråk. Det går inte ens att säga vad man gör ibland, man bara känner 

efter”. Trots det så visar informant 1 på en insikt om målgruppens behov som hen 
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menar ”har kommit i mötet med låntagaren”. Enligt informant 1 lär man sig mycket 

genom dessa möten ”men det gör också att man blir ganska så rädd för allt man har 

missat”. Informant 2 lägger till att ”det kan finnas en viss godtycklighet i att jobba 

på känsla”, på vilket informant 1 svarar att ”känslan känns bra, men vad vet man? 

Det är därför vi behöver göra riktiga undersökningar också och kombinera det med 

erfarenhet”.  

 

Även informant 3 menar att det är mest ”face to face i disken, att vara uppmärksam 

på vad folk frågar efter” som är viktigt i urvalsprocessen. Informant 3 beskriver att 

de är lyhörda när besökare efterfrågar en viss typ av litteratur och glada när det 

händer, men säger även att det ”ofta är väldigt bristfälligt då det kan vara gamla 

grejer de efterfrågar” som är svåra att få tag på. Hen lägger till att många efterfrågar 

”böcker på hög nivå för det är bildade människor – som antingen vill ha de senaste 

spännande böckerna, populära böcker eller böcker av de stora namnen som har fått 

litterära priser”.  Informant 3 berättar om vikten av litteratur på engelska för 

personer med andra modersmål än svenska, oavsett var de kommer från, då de har 

sett att många från till exempel olika afrikanska länder föredrar att läsa på engelska. 

Hen förklarar även att det är svårt att veta på vilka språk litteraturen är relevant och 

ger som exempel exilförfattare som flyttat från exempelvis länder i Nordafrika som 

idag skriver på franska istället för arabiska, så att författarens modersmål och det 

samhälle de skildrar kan skilja sig från originalspråket på de verk som de ger 

upphov till. Sådana aspekter är viktiga att beakta och är svåra att utläsa i statistiken.  

 

Både informant 4 och 5 har uttryckt att det finns en svårighet i att veta vad 

målgruppen vill ha. På frågan om hur de tar reda på det svarar informant 5: ”Ingen 

aning faktiskt, det är mer mina kollegor som jobbar utåtriktat som vet det. Det är 

inte så att vi har någon inköpsgrupp som sitter och tycker och tänker att det här ska 

göras, det är mer att de andra träffar målgruppen på olika sätt i sitt arbete”. 

 

Informant 6 betonar att den mer utåtriktade verksamheten och arbete i 

informationsdisk underlättar mångspråksinköpen för att man får 

 

höra vad folk letar efter och inte hittar. Det är ett jobb för människor. Det finns 

skräddarsydda, färdiga paket man kan köpa från olika leverantörer till bibliotek så att 

man slipper ta inköpsbeslut. Det hade kunnat vara till hjälp om man hade gått från noll 

och velat bygga upp ett bestånd av en viss sorts böcker, men det är väldigt viktigt att 

man faktiskt är där och träffar folk. Det är det som underlättar mitt arbete i vardagen.  
 

       Informant 6 
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I vår intervju betonar informant 6 återkommande vikten av att få personer ur 

målgruppen att komma till biblioteket för att kunna bygga upp en kontakt med dem. 

Särskild tonvikt läggs på SFI-elever och informant 6 berättar att hen ”tror att det 

bästa sättet att nå många ur målgruppen är genom SFI”. Informant 6 ser kontakten 

som en förutsättning för att kunna bedriva arbetet med mångspråk överlag och att 

det kan fungera som en bas att bygga en eventuell målgruppsinvolvering på. ”Vad 

gäller att involvera folk med ett annat modersmål som väl egentligen är typ 

definitionen på vad mångspråksarbete handlar om, alltså folk med annat 

modersmål, så är det här med att sänka trösklarna till biblioteket det första steget”. 

Stadsbiblioteket i kommunen har lagt mer fokus på det ”än att involvera aktivt vad 

gäller inköp. Där skulle vi säkert kunna gå mycket längre föreställer jag mig, helt 

klart. Samtidigt så är det här andra arbetet en förutsättning för att det ska kunna 

ske”.  

 

Exempel på målgruppsdelaktighet på de undersökta biblioteken 

Under vår intervju betonar informanterna på stadsbiblioteket i kommun A vikten 

av att göra målgruppen delaktig för att säkerställa att utbudet är relevant för deras 

behov. Informant A berättar om tidigare försök att involvera personer ur 

målgruppen i urvals och inköpsarbetet och att det har gjorts försök till att få kontakt 

med grupper på diverse olika språk.  

 

Det är väldigt tydligt att vissa föreningar inom vissa språk är väldigt aktiva och köper 

massa egna böcker [...] och har byggt upp hela bibliotek i sina föreningslokaler som 

medlemmarna lånar. De bryr sig kanske inte ens om att komma till biblioteket för de 

har bättre böcker på sin förening, och de här böckerna kanske vi inte ens kan köpa. 
 

       Informant 1 

 

 

Informant 1 berättar vidare att det finns en löst sammansatt grupp inom 

organisationen som arbetar med frågor som rör mångspråksmålgruppen. En kollega 

ur denna grupp hade varit i kontakt med en kinesisk förening  

 
som tog fram en jättelång lista över både vuxenböcker och barnböcker på kinesiska som 

var aktuella och som de gärna skulle vilja se att vi köpte in och vi kunde knappt köpa 

nånting. Vi hade behövt hitta andra möjligheter att handla än genom e-faktura. [...] Vi 

har en målgrupp och vi vet vad de vill ha men vi kan inte köpa det. Vi stoppas på vägen 

där och det är frustrerande. 
 

        Informant 1 
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Informant 3 tar upp ett par exempel när områdesbiblioteket hen arbetar på har 

samarbetat med personer ur målgruppen. Exempelvis etablerade de kontakt med en 

syrisk fristadsförfattare som även var verksam som journalist och hade fått skydd i 

kommunen via International Cities of Refuge Network (ICORN). Han gick igenom 

deras bestånd på arabiska och tittade på om det fanns material där som biblioteket 

borde gallra, vilket informant 3 anser vara viktigt på grund av att ”vissa böcker har 

hängt med länge och kan innehålla sådant som man faktiskt inte kan stå för”. 

Fristadsförfattaren arvoderades för arbetet och gjorde även en lång lista på böcker 

som biblioteket enligt honom borde köpa in. ”Det kändes bra att han kunde se över 

samlingen, för även om det bara var på ett språk så var det vårt största, så det var 

inte oviktigt”. Informant 3 berättar även om ett annat samarbete med en somalisk 

förening som anordnade ett författarsamtal med en känd somalisk författare bosatt 

i England i bibliotekets lokaler och som drog till sig en stor publik. Informant 3 

menar att så många aldrig hade kommit om det var biblioteket som hade anordnat 

eventet. Hen uttrycker att ”det också är ett sätt att jobba med mångspråk och 

litteraturen, att inte tro att vi måste göra allting utan att låta andra komma till oss 

och på så sätt få den kompetensen in i verksamheten”.  

 

Angående målgruppsdeltagande i kommun B berättar informant 5 att de 

bibliotekarier som arbetar utåtriktat med speciella grupper kan komma och berätta 

att en viss grupp önskar fler böcker på sitt språk. Informant 5 ser inköpsgruppen 

som ”ett verktyg åt kollegor som jobbar med den utåtriktade verksamheten. Tanken 

med gruppen är att det ska frigöra tid för att möta invånarna och vi köper in efter 

vad kollegorna vill ha”. Hen uttrycker att ”det är en för och nackdel att göra som vi 

gör med grupperna för saker kan falla mellan stolarna”. Informant 5 berättar att de 

hade en kollega som pratade ett visst språk – hen var osäker på vilket – som tittade 

över samlingen som de hade på det språket, men några exempel på direkt 

målgruppsinvolvering vad gäller litteratur på mångspråk, som inte först går genom 

andra kollegor, har inte kommit upp i de intervjuer som jag har genomfört med 

berörda bibliotekarier på biblioteken i kommun B.  

 

Informant 6 berättar om ett informellt samarbete med en besökare som läser mycket 

på polska ”och som har en väldigt bred smak och är extremt litteraturintresserad av 

alla sorters litteratur. Om jag hade kunnat lära känna en sådan person som läst på 

varenda språk som talas i kommunen så hade det varit guld”. Informant 6 berättar 

vidare att besökaren är ett unikt exempel  

 
för hon har så oerhört bred smak, hon läser allt från deckare till biografier om filosofer, 

historia och lyrik och det är så brett att jag kan kolla på hennes inköpsförslag och se att 
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nu skulle jag behöva köpa in den här sortens böcker, men det har också hänt att det har 

kommit folk och gett oerhört ensidiga inköpsförslag och då kan man bara gå så långt.  
 

        Informant 6 

 

Sammanfattning och analys 2 

Samtliga bibliotekarier i min undersökning använder sig av leverantörernas listor 

över material som de har i sitt bestånd. Dessa innehåller ett begränsat antal titlar 

och utgör en bråkdel av det material som publiceras på de olika språken. Att de 

endast inkluderar litteratur som leverantörerna redan har tillgång till gör att det 

problem som kan ses med begränsningar i utbudet, som jag har behandlat i relation 

till forskningsfråga ett, kvarstår. Att använda sig av sidor som Goodreads och 

Google Translate, som några av mina informanter gör, är användbart för att i stora 

drag kunna utvärdera vad materialet innehåller och för att få hjälp med språket. 

Dessa kan ses som ett viktigt stöd när andra verktyg inte finns att tillgå. Att studera 

listor på pristagare i andra länder är också ett sätt att säkra kvaliteten i samlingarna, 

då litteratur som vinner priser har av andra, ofta i landet där det publiceras, bedömts 

som högkvalitativ och relevant, och på grund av detta kan antas intressera låntagare, 

något som även framkommer i vissa av intervjuerna. 

 

Majoriteten av mina informanter använder sig av intern kvantitativ statistik för att 

försöka urskilja vilken typ av litteratur lånas ut och på vilka språk det finns en 

potentiell efterfrågan. Detta kan ge en bild av vad låntagarna kan tänkas vilja ha, då 

man kan analysera både vilka språk litteraturen lånas ut på och vad det är för typ av 

verk som är populära på respektive språk. Dock går det inte att helt förlita sig på 

denna typ av statistik för att den enbart kan säga något om de verk som biblioteken 

redan har i sina samlingar och kan på så sätt ge en skev bild av vad låntagarna vill 

ha: de verk som finns lånas ut, medan de som fattas inte syns i statistiken. Det blir 

därför alltför lätt att dra felaktiga slutsatser om vad målgruppen kan tänkas vilja 

läsa. 

 

Samtliga informanter uttrycker att arbetet med statistik är tidskrävande, något som 

även betonas i KB:s rapport (2017) som uttrycker att det på folkbibliotek idag 

”generellt [finns] lite tid avsatt till omvärldsbevakning och systematisk 

kartläggning av lokalsamhället” (2017, s. 18). Rapporten betonar också att om 

biblioteken ska förbli relevanta så behöver de anställda kunna avsätta mer tid åt 

arbetet med samhällsbevakning och analys (ibid. s. 19). I Sverige förs ingen officiell 

statistik över modersmål, då det anses vara en känslig uppgift som kan röja 
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etnicitet  (SCB 2002, s. 20). Det närmsta man kan komma för att försöka urskilja 

vilka språk en person kan antas ha som modersmål är att titta på födelseland, men 

enligt KB:s rapport (2017) är detta inte en tillförlitlig källa på grund av att även 

personer som är födda i Sverige kan ha andra modersmål än svenska och att det i 

många länder ”talas flera olika språk och dialekter” (2017, s. 11). Rapporten betonar 

även att vissa språk osynliggörs i den officiella statistiken, eftersom de inte är 

kopplade till ett specifikt land, exempelvis kurdiska, vilket påverkar 

medieförsörjningen på språket (ibid.). Enligt Atlestam (2012) är det ”väldigt få 

länder, om ens något, som bebos av ‘ett folk’” (2012, s. 67), vilket bekräftar att 

användningen av statistik om ursprungsland leder till osynliggörandet av vissa 

grupper och nationella minoriteter och är problematisk när den används för att 

försöka urskilja vilka språk personer från dessa kan antas kunna och vilja läsa på.  

 

En del av mina informanter uttrycker ett behov av att få mer input från de olika 

målgrupperna gällande vilken typ av litteratur de skulle vilja hitta på sina 

folkbibliotek. Att möta personer ur målgruppen lyfts i intervjuerna som en av de 

viktigaste aspekterna för att få en djupare förståelse för vilken litteratur dessa kan 

tänkas vilja få tillgång till och är något som är högt uppskattat. Då många av de 

intervjuade bibliotekarierna har arbetat med detta länge och genom åren har mött 

personer ur målgruppen har de byggt upp en kännedom om vad personer från olika 

länder kan antas vilja läsa. Ett exempel på detta är påståendet att personer från Iran 

generellt läser mer poesi än andra grupper. Dessa antaganden baseras på mångårig 

erfarenhet och kan mycket väl överensstämma med verkligheten, men inom ramen 

för denna uppsats vill jag ändå problematisera detta sätt att arbeta på då det lägger 

för stor emfas på bibliotekariens tolkning av och syn på den andres behov och 

önskemål, snarare än att låta denna tala för sig själv. Det kan också vara så att detta 

i förlängningen formar läsningen hos dessa individer, då biblioteken köper in vad 

de tror att en viss grupp vill ha, och dessa verk lånas sedan ut på grund av att det är 

vad som finns att låna, så att det blir något av en självuppfyllande profetia.  

 

Ovan nämnda arbetssätt förutsätter också att kultur är något statiskt, när jag skulle 

vilja påstå att det är i ständig förändring. I sammanhanget är begreppet interkultur 

viktigt, som ”betonar att kulturer är under ständig konstruktion. Människor har olika 

bakgrund och när de möts och interagerar så kan etablerade värderingar och kulturer 

förändras” (Myndigheten för kulturanalys 2017, s. 20-21). Det interkulturella 

perspektivet är ett alternativt sätt att se på kultur från till exempel termen mångfald, 

inom vilken kulturer förväntas vara oföränderliga (ibid.) Enligt Atlestam (2012) är 

det av vikt  
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att se ”kulturer” inte som isolerade korallrev, som växer och rotar sig på samma plats 

och där den nu levande generationen förutsätter de tidigare, utan som magnetfält som 

ständigt förändras och påverkar varandra. Det innebär att kultur ses mer som 

kommunikation och framtid än som tradition och historia. 
 

         2012 s. 67  

 

Hellgren (2015) problematiserar även synen på kulturer som internt homogena 

”harmoniska enheter” (2015, s. 108) vilket förbiser ”det centrala faktum att de flesta 

kulturer präglas av interna motsättningar och motstridiga synsätt” (ibid.). Även 

Darvishpour och Westin (2015) menar att det är viktigt att beakta individuella 

faktorer som är i samspel och påverkar vilken ställning och syn på världen personer 

inom en och samma kultur besitter, vilket ”påverkar kulturella föreställningar och 

skapar en stor variation av kulturell mångfald inom en och samma etniska grupp” 

(2015, s. 35).  

 

Enligt Atlestam (2012) visar forskning att ”all kategorisering av människor tenderar 

att skapa skiljeväggar mellan ’vi’ och ’dem’” (2012, s. 73). Detta knyter an till både 

Spivaks och Saids arbete, som jag har redogjort för i uppsatsens teoretiska avsnitt. 

I Orientalism (2000) proponerar Said att våra uppfattningar om andra grupper och 

samhällen alltid är beroende av vår egen världsbild och på så sätt inte kan anses 

vara neutrala (2000, s. 76). Även Spivak (1999) menar att ”the institutional 

organization of historical context is no more than our unavoidable starting point” 

(1999, s. 173), vilket illustrerar att vi alltid utgår från oss själva när vi skapar bilder 

av andra. Spivak ifrågasätter antaganden om att information som inte kommer 

direkt från de individer som den berör någonsin kan ge oss tillräckligt med underlag 

för att vi ska kunna göra sanningsenliga antaganden som inte är färgade av vår egen 

kontext (ibid.).  

 

Att försöka urskilja vad individer ur målgruppen kan tänkas vilja läsa enbart baserat 

på statistik om ursprungsland är att förenkla och reducera människor till deras 

etniska ursprung, och leder till en essentialisering. Statistik om ursprungsland säger 

egentligen väldigt lite om en person - faktiskt inte ens vilka språk den talar - och 

ingenting om vad den är intresserad av. När biblioteken som institutioner arbetar 

med dessa underlag, på sätt där de verksamma bibliotekarierna är tvungna att göra 

antaganden om vad individer ur målgruppen kan tänkas vara intresserade av, görs 

detta utifrån den bild som vi som samhälle har skapat om målgruppen. Denna bild 

är på inga sätt neutral utan är en del av en bredare samhällsdiskurs. Collins (2018) 

menar att neutralitet i relation till dessa frågor är omöjligt att uppnå eftersom 
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”libraries as institutions do not exist in a vacuum or with walls magically 

impermeable to the systemic oppression of the culture in which they are situated” 

(2018 s. 43). På så vis spelar den rådande uppfattningen om flyktingar, migranter, 

ensamkommande etc. en roll för hur vi uppfattar dessa personer och vilka 

antaganden som görs om vilka de är, vad de behöver och vilken typ av material de 

vill hitta på sina folkbibliotek.  

 

Pateman och Williment (2017) ifrågasätter validiteten hos de verksamheter som 

arbetar enbart baserat på bibliotekariers professionella kunskap och statistiska 

underlag, vilka de menar inte går tillräckligt långt för att identifiera målgruppers 

behov. Enligt författarna är ”professional knowledge premised on a narrow set of 

values which cannot understand or comprehend community needs” (2017, s.41) och 

officiell statistik är ”at best, inaccurate and incomplete and, at worst, misleading” 

(ibid.). De resultat som min undersökning har genererat visar att bibliotekarierna på 

de undersökta biblioteken idag i mångt och mycket arbetar på ovan nämnda sätt.  

 

Det enda systematiska vis som personer ur målgruppen idag ges möjlighet att 

påverka bestånden är genom att lämna inköpsförslag på titlar som de skulle vilja att 

biblioteken köper in, vilket är ett sätt att arbeta med målgruppsdeltagande och kan 

sägas bidra till att uppfylla bibliotekens demokratiska uppdrag, på ett litet men 

ganska konkret sätt. Dock kan inköpsförslagen så som de är utformade idag inte ses 

som en riktad insats till just denna målgrupp, då det är något som är till för alla 

bibliotekets besökare och inget som har anpassats till målgruppens behov. Min 

undersökning visar att informanterna inte anser att de får in tillräckligt många 

inköpsförslag gällande litteratur på mångspråk, vilket kan bero på en rad olika 

faktorer. En sådan är att vissa personer ur målgruppen, särskilt de som ännu inte har 

hunnit etablera sig och har språkliga barriärer, inte känner till att möjligheten att 

lämna inköpsförslag finns eller har tillräckliga språkliga färdigheter för att kunna 

genomföra det. I praktiken innebär detta en ojämlik tillgång till tjänsten, då 

trösklarna är så pass mycket högre för  dessa personer.  

 

För att bemöta denna problematik bör särskilda insatser riktas mot personer som 

stöter på någon typ av hinder för att säkerställa att deras förslag och åsikter kommer 

fram. Enligt Shier (2001) är det nödvändigt att implementera deltagande i 

institutioners officiella policy för att säkerställa att det systematiseras och omsätts i 

praxis (ibid. s. 111). Tittar man på biblioteksplanerna i de undersökta kommunerna 

kan man se att deltagande är tydligt förankrat i biblioteksplanen i kommun A, som 

uttrycker vikten av likvärdig tillgång till biblioteken för alla besökare 



 

 50 

(Biblioteksplan kommun A 2022-2027, s. 6). Planen betonar att begreppet likvärdig 

inte syftar till att skapa en verksamhet som är lika-för-lika, utan innebär att man 

möjliggör för alla att delta på lika villkor. Utifrån bibliotekslagens prioriterade 

målgrupper ”ska biblioteksverksamheten fungera kompensatoriskt för dessa 

grupper” (ibid. s. 6.) för att säkerställa att detta sker. Även de övriga kommunernas 

biblioteksplaner lyfter vikten av deltagande. I kommun C:s biblioteksplan anses det 

vara speciellt viktigt ”att utveckla former för att öka delaktigheten hos grupper som 

av olika skäl inte har samma möjligheter som andra att ta aktiv del i samhällslivet” 

(Biblioteksplan kommun C 2019-2022, s. 3). Biblioteksplanen i kommun B är inte 

lika explicit i sin skrivelse om delaktighet i relation till grupper med högre trösklar 

att bestiga, men uttrycker ändå att biblioteken ”aktivt [ska] arbeta med 

deltagandekultur, invånarinvolvering och som möjliggörare av invånarnas initiativ” 

(Biblioteksplan kommun B 2020-2023, s. 14). Det är tveksamt om biblioteken idag 

uppfyller sin egen vision om delaktighet i relation till arbetet med inköpsförslag på 

mångspråk. 

 

För att kunna arbeta mer kvalitativt och långsiktigt finns det i min uppfattning ett 

behov av att arbeta mer med målgruppsdeltagande, eller vad som i en internationell 

kontext kallas för  community engagement. Chan och Cardenas (2021) menar att 

detta är att föredra framför dagens arbetsstrukturer inom vilka bibliotekarier som 

arbetar med minoriteter kommer med förslag ”based on traditional and colonial 

values, created by experts that do not know the community but assume their needs, 

and decide what they need” (2021, s. 97). En förutsättning för att arbeta med 

deltagande är att bibliotekariens roll och syn på sig själv som expert byts ut mot en 

där denna blir en lyhörd part, mottaglig till vad målgruppen uttrycker (ibid. s. 98). 

Författarna menar att ”[W]e understand some of the tools used to manage some 

processes and are proud of the service we currently provide. When it comes to 

community development, however, we barely know the shape, size or needs of a 

group that is constantly changing” (ibid.). Tidigare exempel på 

målgruppsinvolvering på de undersökta biblioteken visar att de deltagande 

individerna har kommit med användbar information och genomfört insatser som 

biblioteken inte hade kunnat göra på egen hand. Att utveckla och systematisera 

sådana insatser hade i min uppfattning kunnat säkerställa kvaliteten och relevansen 

på bibliotekens utbud och göra så att fler tar del av bibliotekens verksamhet.  

 

Att arbeta med deltagande är en tidskrävande process (Pateman & Williment 2017, 

s. 55), vilket är viktigt att ha i åtanke. Pateman och Williment (2017) menar att 

”[t]here is no one right engagement technique and the technique used needs to be 
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tailored to the specific group being targeted” (2017, s. 38), vilket gör uppgiften ännu 

mer komplex på grund av att målgruppen personer med ett annat modersmål än 

svenska är så otroligt bred och mångfacetterad. Dock förutsätter deltagande ett 

systematiskt arbete där bibliotekarierna bygger relationer med målgruppen över tid. 

Enligt författarna är det av vikt att dessa inte ses som ”one-off interactions with 

community members, but ongoing and sustained interactions” (ibid. s. 34).  

 

Pateman och Williment (2017) gör skillnad på en ”outreach approach”, som tar 

existerande praktiker som har utvecklats och utvärderats av bibliotekarier ut till 

olika communities, och en ”community development approach” som baseras på 

skapandet av meningsfulla relationer med de målgrupper man arbetar med ”while 

acknowledging that the community is the expert on its members’ own needs” (2017, 

s. 2). Enligt författarna bör betoningen ligga på att målgruppen involveras i 

planeringen, implementeringen och utvärderingen av insatserna (ibid. s. 23). Detta 

betonas även i Shiers (2001) modell för deltagande, som bygger på fem nivåer inom 

vilka en målgrupp får vara delaktig i beslutsfattandeprocessen och som har 

behandlats i avsnittet om tidigare forskning. I de tre första nivåerna anses 

målgruppens åsikter vara rådgivande, på så sätt att de inte är direkt delaktiga i 

beslutsfattandet. De får lov att yttra sina åsikter, men har ingen reell makt över de 

beslut som senare fattas i frågan. Det är bara när man kommer upp i nivå fyra och 

fem som man, enligt Shier, arbetar med sant deltagande (2001, s. 113-114). Den 

nivå av delaktighet som kan ske genom inköpsförslag kommer inte förbi de första 

tre nivåerna i Shiers modell. Den första, att målgruppens åsikter är lyssnade på 

(2001, s. 110), uppfylls. Den andra nivån, som handlar om att ge målgruppen stöd 

i att formulera sina åsikter (ibid.), sker i viss mån, men är beroende av att den 

bibliotekarie man möter i disken har tiden och viljan att hjälpa till, något som inte 

är garanterat. Nivå tre, som handlar om att man tar hänsyn till målgruppens 

önskemål i beslutsprocessen, uppfylls också när det är möjligt, då bibliotekarierna 

köper det som målgruppen önskar om materialet finns att tillgå via de kanaler som 

de har tillgång till. Dock visar min undersökning att detta ofta inte sker, på grund 

av att personerna efterfrågar äldre material eller material som de kanaler som 

bibliotekarierna i min undersökning använder inte har tillgång till. Att arbeta med 

delaktighet på det sätt som beskrivs av Pateman och Williment  hade gjort det 

möjligt att uppfylla även de två sista nivåerna i Shiers modell, inom vilka 

målgruppen görs delaktig i beslutsfattandeprocessen och delar makt och ansvar för 

beslutsfattandet (Shiers 2001, s. 110) tillsammans med de berörda biblioteken. Det 

hade även lett till att personer ur målgruppen hade givits möjlighet att skaka av sig 

rollen som det som Spivak benämner the subaltern, eftersom de hade fått möjlighet 
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till att påverka. Enligt Spivak (2010) är det just när ”a line of communication is 

established between a member of subaltern groups and the circuits of citizenship or 

institutionality” (2010, s. 65) som en emancipering kan ske (ibid.).  

 

Slutligen kan arbete genom en community-led approach ge bibliotekarierna verktyg 

som tillåter dem att ”understand and differentiate between an individual request and 

a community need” (Pateman & Williment 2017, s. 34). Bibliotekens arbete med 

inköpsförslag idag kan bara tolkas som individuella önskemål och säger egentligen 

inte mycket om vad en community behöver på ett mer övergripande plan. Pateman 

och Williment (2017) menar också att det finns en fördel i att inte enbart fokusera 

på behov i samarbete med målgruppen, då detta leder till en känsla av att det är 

bibliotekarierna som behöver hitta lösningar (2017, s. 34). Istället bör man även 

identifiera styrkor och tillgångar som grupperna besitter, vilket tillåter biblioteken 

att ”work collaboratively with community members and organizations to identify 

the new roles libraries can play in building upon these strengths” (ibid. s. 50) vilket 

på sikt leder till att biblioteket blir ”an agent of social change and social justice” 

(ibid. s. 2). 

 

Representativitet och dess konsekvenser 

Följande avsnitt relaterar till min sista forskningsfråga som är: Hur representativ är 

inköpsgruppen för de målgrupper vars behov de ämnar att tillgodose, och vilka 

konsekvenser får detta på arbetsprocessen och bestånden av litteratur på 

mångspråk? De språkliga och kulturella kompetenser bibliotekarier som arbetar 

med inköp på mångspråk besitter är en viktig aspekt av arbetet. Syftet med att 

analysera detta är att få reda på vilka konsekvenser det får på bestånden både vad 

gäller urval och kvalitetsgranskning. Jag anser det även intressant att analysera hur 

de intervjuade bibliotekarierna ser på sitt arbete och sin egen roll, och delvis också 

målgruppen, genom det som har framkommit i intervjuerna.    

Språkkunskaper och representativitet i inköpsgrupperna 

De personer som idag arbetar med inköp på mångspråk på stadsbiblioteket i 

kommun A har nordisk påbrå och språkkunskaper i svenska, engelska och till viss 

del franska och danska. Trots det så menar informant 1 att brist på språkkunskaper 

på fler språk inte behöver vara ett stort problem:  

 
man lär ju sig under tiden och det kan vem som helst göra så intresse är egentligen 

bättre och viktigare än … alltså det är klart att det hade varit kanonbra med någon som 

pratade arabiska eller kinesiska – särskilt sånt som skrivs med andra tecken, men som 
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i alla yrken så är engagemanget nästan viktigare än kompetensen för har man 

engagemanget så skaffar man sig kompetensen. 
 

         Informant 1 

 

Även informant 3 har nordiskt påbrå och pratar utöver svenska och engelska även 

norska. I likhet med informant 1 och 2 betonar informant 3 vikten av att utöver 

språkkunskaper även ha ett intresse för litteratur för att kunna bidra till arbetet med 

förvärv av litteratur på mångspråk. Hen menar att de delvis inkluderar 

biblioteksanställda med andra språkkunskaper ”men bara för att du har språket 

behöver inte betyda att du är litteraturintresserad eller att du är läsare”. Hen berättar 

om personer med andra språkkunskaper som har jobbat på områdesbiblioteket 

genom åren med att ta emot besökare ”som en länk mellan besökare och 

biblioteket”, men på grund av att de inte har haft en djupare kunskap om litteratur 

har de inte kunnat inkluderas i förvärvsarbetet. 

 

Informanterna på stadsbiblioteket i kommun A lägger stor tilltro på det nya 

arbetssättet inom biblioteken i kommunen som håller på att utvecklas och som har 

nämnts tidigare. Inköpsgruppen kommer att bestå av en mer heterogen grupp där 

tre av sju har ett annat modersmål än svenska. Utöver detta så är planen att också 

skapa ett nätverk inom organisationen av personer som har olika språkkunskaper 

som man kan konsultera vid behov. Enligt informant 2 är det ”speciellt viktigt i den 

här gruppen att man jobbar publikt och möter de man köper in till. Det är lite sisådär 

med våra språkkunskaper, vi har ju vissa, men mångspråksgruppen kan inte bara 

bestå av… Intresse är lika viktigt, man kan bygga upp en kompetens”. Informant 2 

lägger till att ”även när gruppen är på plats så kommer inte allting vara löst men det 

här är en lång process som har planerats i många år. Det finns ett strategiskt tänk 

bakom vår satsning och vi tror att det kommer bli bättre och det känns väldigt 

givande att arbeta med det då för vi ser verkligen att det behövs”. 

 

Angående det nya arbetssättet med mångspråksgruppen i kommunen och att höja 

nivån av språkliga och kulturella kunskaper bland de bibliotekarier som kommer 

att medverka berättar informant 3 att hen blivit tillfrågad och säger att ”det kan jag 

tänka mig att vara under förutsättning att kunskapen kommer in på ett eller annat 

sätt i verksamheten, annars tycker inte jag att det känns respektfullt mot 

låntagarna”. Informant 3 uttrycker en önskan om att göra målgruppen mer delaktig 

i arbetet och menar att ”en svårighet för oss är att vi inte har språkkunskaperna, 

vilket är galet för det borde vara en självklarhet att det är personer kopplade till 

mångspråksinköpen som har språkkunskaper och litteraturkunskaper, vilket ju inte 

finns riktigt”. Hen uttrycker även att det är ”jättemärkligt i en stad som vår att det 
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är så homogent” bland bibliotekarier överlag och att man borde bli bättre på att 

marknadsföra professionen och möjligheten till arbete, särskilt för personer med 

olika språkkunskaper. Informant 3 menar vidare att ”finns det bibliotekarier med 

språk och litteraturkunskaper så är det super, men de är inte jättemånga, så då måste 

man knyta sig an den kunskapen utifrån”. Hen uttrycker även en önskan om 

kompetensutveckling bland personalen som arbetar med inköpen på mångspråk för 

att   

 

även om man knyter till sig människor som har både språk och litteraturkunskap så 

behöver även vi som inte har språket kompetenshöjas. Det borde vara prioriterat, om 

litteratur och författare och de språk som är aktuella, att man hade fått en 

kompetenshöjning där som bibliotekarie, så att man i alla fall har bättre kunskap om 

aktuella författare. 
 

       Informant 3 

 

På frågan om vilka språkkunskaper personalen som arbetar med inköp på 

mångspråk för biblioteken i kommun B besitter utbrister informant 5 ”ingenting!” 

och skrattar. Enligt informant 4 får de lite språklig hjälp då det finns två anställda i 

personalen på stadsbiblioteket och ett områdesbibliotek som pratar arabiska och 

som kan vara behjälpliga vid behov. Samtliga som arbetar med inköpen har nordisk 

påbrå och svenska och engelska som språk som de behärskar. Trots att informant 5 

beskriver de inköpande bibliotekariernas språkkunskaper som bristfälliga och att 

det är ”svårt med språk som är totalt främmande” så ifrågasätter hen behovet av 

språkkunskaper för att kunna utföra arbetet.  

 

Nu ska jag inte vara sån, men låt oss säga att man köper in juridikböcker, nu har vi en 

som är duktig när det gäller det, men å andra sidan så har den ingen juridisk utbildning, 

eller konstböcker – det finns ingen som har direkt konstutbildning, om man ska vara 

lite pikig. Det är jättesvårt att få tag på folk. Bara för att man kan ett språk så behöver 

inte det betyda att man har god litterär kännedom för det. 
 

       Informant 5  

 

I likhet med de andra informanterna så har informant 6 nordiskt påbrå och behärskar 

svenska, engelska och en del tyska. I dagsläget har hen en kollega som pratar 

arabiska och som läser en del och som informant 6 menar har varit en stor hjälp. 

Informant 6 berättar att hen även kan få hjälp via det bibliotekssamarbete som 

biblioteken i kommun B också ingår i, där det finns kanaler för kommunikation 

kollegorna emellan. Informant 6 tillägger att hen ser ett behov av ”att arbeta för att 

yrkeskåren i högre grad representerar befolkningen. Bibliotekssverige är ganska 

homogent”. 
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Representativitet och variation i bestånden 

I dagsläget menar informant 1 att den litteratur som köps in ”styrs nog mest av vad 

man kan få tag på”, snarare än att man gör en strategisk insats för att skapa ett så 

kallat komplett bestånd med variation i den typ av böcker som man köper in. 

Informanten förklarar att ”det är klart att jag försöker köpa in saker som jag tror att 

nån vill läsa. Klassiker är ju alltid trevligt, det vill ju de flesta läsa, särskilt om det 

är på ens eget språk”. 

 

På frågan om det finns en tanke bakom den typ av bestånd som de vill skapa på de 

olika språken svarar informant 3:  

 

Vi försöker tänka på klassiker, också huruvida böckerna är på originalspråk eller 

översatta. Däremot köper vi väldigt lite facklitteratur för det är komplicerat. Vi gör det 

ju, och biografier såklart, men när man kommer in på vissa ämnen så kan det vara 

komplicerat för det kan gå emot vad vi står för när det gäller till exempel demokrati och 

då är det väldigt kittligt när man inte har språkkunskaperna. 
 

      Informant 3 

 

Informant 3 menar att vissa områden och litteraturen som härstammar från dessa är 

mer eftersatta än andra på grund av en eurocentrism inom litteraturvetenskapen och 

ger som exempel att när hen studerade detta ämne lärdes det ut mycket om 

europeiska och andra västerländska författare, men inte så mycket om litteratur från 

övriga världen, vilket har bidragit till en diskrepans i kunskap och kännedom och 

därmed också en skevhet i bestånden.  

 

Informant 4 berättar att det inte finns någon konkret tanke bakom inköpen som görs 

till biblioteken i kommun B. Informant 5 menar att de prioriterar svenska verk 

översatta till språket samt litteratur på originalspråk.  

 

Enligt informant 6 skiljer sig tankar kring bestånden åt mellan språken och att det 

är lättare att arbeta med språk som talas av ”kända, etablerade minoriteter” där 

biblioteket redan har hunnit bygga upp ett gediget bestånd på språket. Samtidigt 

betonar informant 6 också vikten av att alla i inköpsledet har hunnit hänga med – 

leverantörer och förlag – och att det därför går att få tag på ”i stort sätt vad som 

helst” på de språken. Informant 6 förklarar att detta tillåter en annan relation till 

samlingarna för att  

 

då behandlas böckerna som vilket bestånd som helst, men om det handlar om ett språk 

som  vi har lite mindre böcker på, då kan det vara viktigare att köpa mer varierat, som 

svensk litteratur översatt till språket, aktuella böcker på det språket av författare som är 
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aktuella nu. Jag försöker även köpa in klassiker på det språket och förstås 

körkortsböcker.  
 

        Informant 6 
 

Körkortsböckernas popularitet på olika språk har varit återkommande i mina 

intervjuer och något som alla mina informanter har nämnt. ”Vår näst mest utlånade 

bok på biblioteket för ett par år sen – av alla böcker – var körkortsboken på 

arabiska”, berättar informant 6.    

 

Kvalitetsgranskning av bestånden 

I mina intervjuer har informanterna nämnt ett par tillfällen där kvaliteten på 

litteraturen inte har kunnat garanteras. Informant 3 berättar att det är svårt att 

utvärdera innehållet i vissa böcker med exempelvis samhällsvetenskapligt eller 

politiskt innehåll ”där vi helt enkelt inte har kunskapen. Det känns inte helt rätt att 

köpa in för det kan vara känsligt och kan bli fel”.  

 

Informant 6 nämner ett par instanser där de har fått feedback på bestånden av 

låntagare. Hen menar att  

 

det har hänt att någon med ganska fundamentalistisk syn på sin religion har haft åsikter 

på vilka böcker vi har på arabiska till exempel. Man kan inte göra annat än att nicka 

och lyssna. Vi ska ha ett brett bestånd. Vi ska ha ett bestånd som är relevant för så 

många som möjligt, och även som är relevant bara för några. Då är det ganska svårt att 

ha samma bredd på mångspråk som det är när det gäller beståndet på svenska. Ett fåtal 

personer har någon gång blivit provocerade av beståndet, men oftast har det inte lett 

längre än att vi har förstått att en viss person har yttrat frustration. 
 

        Informant 6 

 

Informant 6 berättar även om en incident då en arabisktalande kollega hade 

upptäckt att en av böckerna på språket var så dåligt översatt att den inte gick att 

läsa.”Det hade jag inte kunnat veta om ingen kom och sa det”, tillägger informant 

6.   

 

Sammanfattning och analys 3 

Bristen på språkkunskaper inom arbetsgrupperna som arbetar med mångspråk på 

de undersökta biblioteken är något som ett flertal informanter har lyft som 

problematiskt. Det har uttryckts frustration över att man inte vet vad litteraturen 

innehåller, vilken kvalitet den håller eller om den är relevant att ha på biblioteket, 
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vilket i vissa instanser har lett till att man har begränsat inköpen av böcker ur en hel 

genre för att man är osäker på deras innehåll. Det har även framkommit att det inte 

finns lika god kännedom om litteraturen från vissa länder och områden, vilket har 

lett till att bestånden på de språk som talas i dessa är mindre utvecklade. Detta leder 

till att personer med vissa modersmål inte har tillgång till samma bredd av litteratur 

som majoritetsbefolkningen samt att kvaliteten på litteraturen som de har tillgång 

till inte kan säkras och hade kunnat motverkas om biblioteken hade haft tillgång till 

personal med adekvata språkliga och kulturella kunskaper som hade kunnat hjälpa 

till att utvärdera innehållet i bestånden, åtminstone på de språk som pratas av flest 

invånare i kommunen. En liknande slutsats dras i KB:s rapport (2017), där man 

menar att det ”finns ett behov av en mer heterogen personalsammansättning som 

kan bidra till verksamheternas kvalitet på lång sikt” (KB 2017, s. 44).  

 

De bibliotekarier som ingår i denna undersökning består av en homogen grupp 

individer som inte kan sägas representera befolkningen i de kommuner som de 

arbetar i, vilket ligger i linje med tidigare forskning som påvisar att personer med 

utländsk bakgrund är underrepresenterade inom kultursektorn (Myndigheten för 

kulturanalys 2017, s. 15). Som tidigare nämnts har flera av informanterna arbetat 

med inköp på mångspråk i många år och har i mötet med målgruppen byggt upp en 

gedigen kunskap kring andra länders litterära traditioner samt har hittat verktyg för 

att kunna arbeta med denna typ av frågor även där språket har varit en begränsning. 

Utifrån informanternas svar uppfattar jag att det generellt sett finns en medvetenhet 

kring bristen på språkkunskaper och en heterogenitet inom yrket och att detta är 

något som flera av dem efterfrågar.  

 

Trots detta påpekar flera av mina informanter att det ändå går att arbeta med inköp 

på mångspråk utan att ha adekvata språkkunskaper. Något som lyfts är att 

engagemang är viktigare än kompetens och att att ha kunskaper i ett språk inte 

nödvändigtvis innebär att man är litteraturintresserad eller har kunskap i ämnet. Att 

sakna relevanta språkkunskaper jämförs med avsaknad av formell utbildning inom 

områden som konst och juridik. I min uppfattning är ovan nämnda påståenden 

problematiska ur ett antal aspekter. I relation till det första påståendet uppfattar jag 

att det finns ett antagande om att man enbart kan ha det ena eller det andra, det vill 

säga antingen ha språkkunskaper eller engagemang, när det rimligtvis är så att de 

personer som tillhör målgruppen skulle påvisa ett ännu större engagemang då 

arbetet handlar om saker som berör de själva på ett personligt plan. Chan och 

Cardenas (2021) menar att att det finns en tendens till en motvilja att kritiskt granska 

det egna arbetet ”when we as agents designing the workflow do not experience its 
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impact” (2021, s. 92). Att till fullo förstå hur tillgång eller dess avsaknad till 

material på sitt modersmål kan beröra en individ skulle kunna leda till ett ännu 

större engagemang.  

 

Även påståendet att det är svårt att hitta personer som både har språkkunskaper och 

ett intresse för litteratur kan ifrågasättas med tanke på kommunernas demografiska 

sammansättning, där nästan hälften av invånarna i kommun A och drygt en tredjedel 

i kommun B och C har utländsk bakgrund. Frågan är snarare hur biblioteken går 

tillväga för att hitta dessa personer och inkludera dem i verksamheten. Jag kan också 

se paralleller mellan påståendet ovan och de maktaspekter som Said beskriver i 

Orientalism (2000), särskilt det som han benämner moralisk makt, som handlar om 

antaganden om vad andra kan ha en kunskap om och förståelse för (2000, s. 78). 

Sett utifrån ett transnationalistiskt perspektiv är det viktigt att påpeka att den 

ställning en person har i det svenska samhället inte nödvändigtvis överensstämmer 

med den status de åtnjuter i sitt hemland eller bland sina landsmän i de diasporiska 

grupper där den ingår, och kan därför mycket väl ha både kunskaper och kontakter 

som inte är tydliga för oss utifrån. Forskning visar att det inte finns någon direkt 

korrelation mellan graden av etablering i det nya landet och engagemang i 

transnationella aktiviteter, vilket innebär att både personer med en djupare 

förankring till Sverige, så kallat integrerade individer, och de som av olika 

anledningar står utanför majoritetssamhället, är engagerade i transnationella 

utbyten och kan därför ha tillgångar som kommer med dessa (Faist, Fauser & 

Reisenauer, s. 99). Enligt Gustafson (2007) finns det dessutom flera faktorer som 

visar på att transnationalism ”kan reproduceras över tid och mellan generationer” 

(2007, s. 35). Kulturföreningar med en förankring i medlemmarnas vardagliga liv 

är ett exempel på dessa (ibid.).  

 

Den studie som utfördes inom ramen för Vilken mångfald? (2017) visar att 

representanter för de undersökta institutionerna, i likhet med några av mina 

informanter, ansåg det svårt att hitta personal med rätt kompetenser och angav detta 

som en av anledningarna till bristande mångfald inom organisationerna. Studien 

visar att det inte alltid fanns ”personer med utländsk bakgrund som hade den 

eftersökta kompetensen, dels kunde deras kompetens vara svår att värdera. 

Dessutom lyftes språkliga hinder fram som ett problem” (Myndigheten för 

kulturanalys 2017, s. 49). Frågan om hur kompetenser värderas och av vem är 

relevant. En av intervjupersonerna i rapporten lyfte vikten av en större öppenhet 

och flexibilitet i rekryteringsprocessen där man undviker att i förväg skapa sig en 

bild av vilken typ av person man vill anställa, utan istället ser ”på egenskaperna 
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som uttrycks” (ibid.), vilket också är min uppfattning. Särskilt intressant inom 

ramen för denna uppsats är även den sista skrivelsen om bristande språkkunskaper, 

som jag menar kan ifrågasättas genom dekonstruktivismen. Den påvisar den 

skevhet som finns i de krav som ställs på personer med ett annat modersmål än 

svenska på arbetsmarknaden och knyter an till Chan och Cardenas (2021) som 

beskriver förekomsten av en ”bias towards unidirectional literacy” (2021, s. 93), 

som innebär att krav ställs på att migranter ska lära sig majoritetsspråket, men att 

biblioteksanställda inte behöver ha ens grundläggande kunskaper i de språk vars 

communities behov de arbetar för att tillfredsställa (ibid. s. 94).  

 

Det tredje och sista påståendet som likställer språkliga och kulturella kompetenser 

med formella utbildningar i juridik och konst visar enligt min uppfattning på en 

brist på förståelse för vad det innebär att vara del av en minoritet på så sätt att det 

utöver språket även innefattar en identitetsskapande tillhörighet och en kulturell 

kompetens som inte går att likställa med en formell utbildning inom ett ämne såsom 

de som nämns ovan. Min uppfattning är att de allra flesta bibliotekarier skulle kunna 

utvärdera innehållet i en bok om exempelvis juridik om beskrivningen av den är 

skriven på ett språk som de behärskar, men att samma uppgift blir mycket mer 

komplex om man inte har de verktyg som krävs för att tolka beskrivningen eller en 

förståelse för den kontext i vilken den är skriven.   

 

Resultatet av Vilken mångfald? (2017) visar att svenska kulturinstitutioners mål 

gällande mångfald ”tenderar att vara breda och visionära – inte minst eftersom de 

ofta likställs med deras demokratiska uppdrag som offentligt finansierad 

verksamhet” (Myndigheten för kulturanalys 2017, s. 51) vilket enligt min tolkning 

stämmer överens med bibliotekens profilering idag. Samtliga lagar och planer (SFS 

2013:801; Svensk biblioteksförening & Svenska Unescorådet 2014;  Region Skåne 

2022; Biblioteksplan kommun A 2022-2027; Biblioteksplan kommun B 2020-

2023; Biblioteksplan kommun C 2019-2022) stipulerar att biblioteken är till för 

alla, men det strategiska arbetet i att säkerställa att de även är en arbetsplats som är 

till för alla är frånvarande, med undantag för IFLA:s/UNESCO:s manifest om 

mångkulturella bibliotek som tydligt uttrycker vikten av heterogenitet i bibliotekens 

personalgrupper (Svensk biblioteksförening & Svenska Unescorådet 2014, s. 29). I 

de undersökta bibliotekens planer för verksamheten är det bara kommun A:s 

biblioteksplan som nämner mångfald inom personalen som något man vill uppnå. 

Enligt biblioteksplanen för kommun A finns det ett behov av att se över den egna 

organisationen då biblioteken idag anses ha ”utmaningar kring mångfald av 

kompetenser och erfarenheter i verksamheterna” (Biblioteksplan kommun A 2022-
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2027, s. 16) samt att en del av ett vidare inkluderingsarbete handlar om att ”även 

verksamheterna behöver reflektera över vilka värden och kunskaper som den 

allmänna institutionen kommunicerar till sina användare” (ibid.). Ett tydligt mål 

som man vill ha uppnått till 2027 är att representationen i organisationen speglar 

stadens demografi (ibid.). Den regionala biblioteksplanen beskriver hur Region 

Skåne vill verka för att vara ”en innovativ biblioteksregion i framkant” (Region 

Skåne 2022, s.10) inom vilken biblioteken ska arbeta nytänkande och utforskande, 

men innehåller inga skrivelser om etnisk eller kulturell mångfald.  

 

Att enbart skriva in termen mångfald i interna policies utan att förankra det på ett 

djupare plan i verksamheten är dock inte tillräckligt. Collins (2018) beskriver att 

det inom biblioteksvärlden finns en ”decades-old rhetoric of diversity and inclusion 

[…] which is ultimately performative rather than effective” (2018, s. 40). Även 

Ahmed (2012) menar att institutioner i vissa fall använder sig av mångfald för att 

det är något som får dem att se bra ut utifrån, men som i själva verket kan dölja de 

ojämlikheter som finns under ytan. Att skriva in termen i organisatoriska dokument 

är enligt Ahmed (2012) ”tilltalande eftersom det inte nödvändigtvis ifrågasätter 

organisationskulturen, trots att det möjliggör en ytlig förändring. Att lägga till 

’mångfald’ i ett verksamhetsmål tillför alltså inte nödvändigtvis någonting annat än 

att [det] formuleras med andra ord” (2012, s. 240). Min uppfattning är att det ändå 

är ett viktigt första steg att inkludera termen i interna dokument som man sedan kan 

utgå från när man utvecklar verksamheten.  
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Diskussion och sammanfattning  

Resultaten av den studie som har utförts inom ramen för denna uppsats visar att de 

undersökta biblioteken lägger mycket tid och resurser på att säkerställa att personer 

med ett annat modersmål än svenska har tillgång till litteratur på sina modersmål. 

De bibliotekarier som ingår i studien uttrycker en välvilja gentemot målgruppen 

och ett stort engagemang i frågan. Överlag finns det en önskan om att förbättra 

arbetet för att säkerställa att målgruppens behov tillfredsställs på bästa sätt. De 

flesta är medvetna om svårigheten i att utveckla bestånd av kvalitet, med ett brett 

urval av litteratur som är intressant, relevant och tillgodoser de behov som 

målgruppen kan tänkas ha. En orsak till denna svårighet är bristen på 

språkkunskaper i inköpsgrupperna, som gör arbetet tidskrävande och komplicerat. 

Dessutom är det ofta bara en eller ett par personer som arbetar med att köpa in 

litteratur på samtliga språk, vilket gör det omöjligt att fördjupa sig i ett visst lands 

eller områdes litterära traditioner och utbud av litteratur på grund av att tiden inte 

räcker till. Svårigheten i att frångå de relativt snäva inköpsvägar som de undersökta 

biblioteken har tillgång till idag beror till viss del på samma tidsbrist, men även på 

att det finns strukturella hinder som gör det svårt, och i vissa fall omöjligt, att 

exempelvis köpa litteratur från utlandet, något som tidigare forskning visar är 

viktigt för att kunna skapa mer omfattande samlingar (Dali & Dilevko 2005, s. 

246).  

 

Den aspekt av arbetet som jag anser vara mest intressant och som denna uppsats har 

velat studera i detalj är hur bibliotekarierna går tillväga för att ta reda på vilken 

litteratur personer som har ett annat modersmål än svenska behöver och vill ha 

tillgång till genom sina folkbibliotek. Min avsikt har varit att analysera de premisser 

på vilka urvalet görs, som i dagsläget förlitar sig till stor del på officiell statistik om 

ursprungsland och på bibliotekariernas uppfattningar om de personer vars behov de 

ämnar att tillgodose. Jag har dessutom velat se i vilken utsträckning bibliotekarierna 

som arbetar med dessa frågor kan anses vara representativa för personer med 

ursprung och kopplingar till andra språk och länder, det vill säga om de kan anses 

tillhöra målgruppen och på så sätt ha en insikt i vilka behov denna kan tänkas vilja 

ha. Min undersökning visar att de flesta bibliotekarier har någon grad av insikt i och 

kännedom om olika länders litterära traditioner, vilket är en kunskap som har 

kommit i mötet med personer ur målgruppen genom åren. Trots detta så är det min 

uppfattning att homogeniteten i inköpsgrupperna tenderar till att leda till ett ensidigt 

perspektiv på både målgruppen och bestånden, vilket hade kunnat motverkas 
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genom ett större fokus på deltagande och inkludering, där personer ur målgruppen 

tillåts att tala för sig själva och blir samarbetspartners med vilka verksamheten 

utvecklas. Utifrån de teoretiska ramar som jag har valt ville jag synliggöra att det 

arbete som utvecklas å någons vägnar utan att denna ges agens till att påverka, och 

den syn på ”den andra” som sker utifrån, inte är eller kan vara neutral, då den är 

färgad av de värderingar och uppfattningar om dessa individer som finns i vårt 

samhälle. Denna syn är både präglad av samtida politiska tendenser och diskurser i 

media, och på den historiska makt(o)balans mellan det som de los Reyes och 

Mulinari (2005) kallar för ”väst/’and the rest’” (2005, s. 65) som har sina rötter i 

kolonialismen. Så länge personer med andra perspektiv och kulturella tillhörigheter 

inte inkluderas är biblioteken medskyldiga i att upprätthålla denna obalans som 

resulterar i att personer ur målgruppen fortsätter försättas i positionen av the 

subaltern.  Detta är något som jag anser går emot deras lagstadgade demokratiska 

uppdrag och komplicerar bilden av att de är till för alla (SFS 2013:801, §2).  

 

Utifrån resultaten av min undersökning tolkar jag att det finns en stor vilja hos de 

medverkande bibliotekarierna till att samarbeta mer med personer ur målgruppen 

för att säkerställa att det arbete man utför och de bestånd man bygger är relevanta 

och önskvärda. De insatser som görs idag för att försöka fånga upp 

biblioteksanvändarnas önskemål i relation till bestånden av litteratur genom 

inköpsförslag är enligt min uppfattning inte tillräckliga gentemot den målgrupp som 

denna uppsats behandlar, då de leder till en ojämlik tillgång för subgrupper av 

personer med ett annat modersmål än svenska i relation till majoritetsbefolkningen. 

Även om samtliga undersökta bibliotek kan anses uppfylla bibliotekslagens 

grundläggande skrivelser om att tillgodose denna prioriterade målgrupps behov i 

relation till tillgång av litteratur på olika språk, hur begränsad i omfång den än må 

vara, skulle mer behöva göras för att verkställa de visioner om delaktighet och 

inkludering som är förankrade i de undersökta bibliotekens interna biblioteksplaner 

(Biblioteksplan kommun A 2022-2027; Biblioteksplan kommun B 2020-2023; 

Biblioteksplan kommun C 2019-2022), åtminstone i relation till det arbete som har 

undersökts inom ramen för denna uppsats. Jag anser det viktigt att först försöka 

kartlägga och förstå de hinder som ligger i vägen för deltagande för vissa individer 

och grupper innan man kan börja arbeta med att motverka dessa. Dessa insatser bör 

i min mening utformas tillsammans med målgruppen.  

 

Jag har valt att inkludera det transnationella perspektivet på migration för att 

försöka illustrera att personer med ursprung i andra länder skapar band som spänner 

över nationsgränser och på så sätt har kopplingar till och kontakter i sina 
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ursprungsländer som är relevanta för bibliotekens arbete. Dessa kopplingar kan 

exempelvis handla om kulturella företeelser och fenomen i landet, och kan 

inkludera kännedom om både klassisk och aktuell litteratur, vilket hade kunnat 

komma biblioteken till gagn i arbetet med att utveckla bestånd på mångspråk. Att 

etablera strukturerade samarbeten med exempelvis kulturföreningar och individer 

ur dessa, något som har gjorts på vissa av de undersökta biblioteken med goda 

resultat, hade kunnat vara ett sätt att försöka få in åsikter och erfarenheter som hade 

underlättat för bibliotekarierna i urvalsarbetet. Här är det viktigt att de individer 

som inkluderas ses utifrån ett intersektionellt perspektiv, för att säkerställa att de 

inte bara anses vara representanter för en etnisk eller språklig grupp, men att hänsyn 

även tas till deras övriga identitetsskapande faktorer, såsom kön, klass, sexuell 

läggning och politisk tillhörighet. Att arbeta med deltagande är en tidskrävande 

process. Därför är det avgörande att det prioriteras från ledningen och att den 

personal som arbetar med detta ges adekvat med tid och resurser för att arbetet ska 

vara av god kvalitet, kunna förankras i verksamheten och arbetas med systematiskt, 

snarare än att det blir något som sker sporadiskt.  

 

Jag anser det också av största vikt att inte bara etablera samarbeten med 

utomstående individer och organisationer, men att på sikt även arbeta för att öka 

heterogeniteten bland bibliotekens personal. Att både ha relevanta språkliga och 

kulturella kompetenser i personalgruppen och att samarbeta med ett större antal 

individer ur målgruppen hade kunnat mota bort en del av den problematik som jag 

har beskrivit ovan och leda till en mer demokratiskt förankrad verksamhet som 

bottnar i målgruppens behov snarare än de ofrånkomligt essentialiserande arbetssätt 

som varken är gynnsamma för biblioteken eller de personer var behov de ämnar att 

tillgodose.  

 

Förslag på framtida forskning 

Att inför arbetet med denna uppsats intervjua bibliotekarier istället för att fokusera 

på målgruppen var nödvändigt för att kunna kartlägga hur arbetet går till. Som 

förslag på framtida forskning hade jag gärna velat ta del av undersökningar som 

studerar vad individer ur målgruppen har för uppfattning om folkbibliotekens utbud 

på mångspråk och i vilken utsträckning de involveras i arbetet. Här hade det varit 

intressant att se om och hur åsikterna skiljer sig åt beroende på hur etablerade 

personerna är i det svenska samhället och huruvida det finns skillnader i 

upplevelsen av bibliotekens relevans mellan första generationens migranter, det vill 
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säga utlandsfödda, och kommande generationer av personer med utländsk 

bakgrund.  

 

Även forskning som undersöker bibliotekarieprofessionens homogenitet och 

orsaker till detta är något som jag anser viktigt att bedriva forskning på. För att 

säkerställa att biblioteken verkligen är till för alla, vilket är en av deras 

institutionella grundstenar, behöver dagens biblioteksverksamhet utvecklas av en 

mer heterogen grupp av individer än vad som är fallet idag, för att säkerställa att 

flera olika perspektiv framförs och att biblioteken blir mer relevanta för samtliga 

individer i samhället.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Hur man arbetar med inköp på mångspråk i praktiken 

 

Vilka kanaler använder du för att göra inköp på mångspråk?  

 

Vilka kanaler använder du för att få fram information om vilka titlar är intressanta 

att köpa?  

 

Köper du in material på alla språk eller några få utvalda och i så fall vilka?  

 

Vilka kunskaper har du i språket/språken som du arbetar med?  

 

Vilka kunskaper har du om respektive lands publicistiska kultur och utbud av 

litteratur?  

 

Svårigheter med att göra inköp på mångspråk 

 

Vad ser du för svårigheter med att köpa in material på mångspråk?  

 

Vad hade kunnat göras för att underlätta ditt arbete?  

 

Hur mycket tid har du att lägga på inköp på mångspråk/hur stor andel av din tjänst 

läggs på detta arbete? 

 

Känner du att du har tid och resurser att gå utanför din institutions etablerade 

inköpsvägar för att hitta litteratur på mångspråk som du inte kan hitta genom 

etablerade kanaler?  

 

Hur stor prioritet skulle du säga att inköp på mångspråk har på din institution?  

 

Hur stor prioritet har inköpen på mångspråk i ditt eget arbete?  

 

Struktur och delaktighet 

 

På vilka sätt görs målgruppen delaktig i urval av inköpen på mångspråk?  
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På vilka sätt involveras bibliotekets övriga anställda med önskvärda språk- och 

kulturella kunskaper? 

 

Finns det en tanke bakom vilken typ av litteratur köps in på de olika språken, med 

målet att bygga ett så kallat komplett bestånd? 

 

På vilka sätt analyseras det material som lånas ut på mångspråk?  

 

Vad baseras framtida inköp på, t.ex. utlåningsstatistik/popularitet etc.?  

  

Tillhör du några nätverk för mångspråk där de som är med kan ha olika typer av 

utbyten av erfarenheter etc.? 

  

 

Bilaga 2: Information om samtycke 

 

Hej xxx, 

  

Vi träffades den xxx för en intervju gällande hur ni arbetar med inköp av litteratur 

på mångspråk på xxx bibliotek. Intervjun vill jag använda som material i min 

masteruppsats på masterprogrammet i ABM (Arkivvetenskap, Biblioteks- och 

informationsvetenskap, Museologi) vid Lunds universitet och vill informera dig om 

vad det innebär. Jag kommer i min analys att använda mig av informationen som 

kommit fram i intervjun på ett varsamt sätt. Jag kommer att nämna de undersökta 

biblioteken vid namn, men intervjupersonerna kommer att anonymiseras så gott det 

går genom användning av pseudonymer. Även om intervjun redan skett så att det 

är frivilligt att delta i studien och du har rätt att ångra dig och avstå från att 

medverka. Genom att svara på detta mejl bekräftar du att du har tagit del av 

informationen och ger ditt samtycke till att jag använder mig av intervjun i min 

uppsats. Jag är väldigt tacksam för din medverkan.  

  

Tack på förhand. 

 

Hälsningar,  

Senka 

 

 


