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Abstract: 

This thesis aims to investigate how librarians work with acquisitions of   

multilingual literature and how their work has changed due to the 

European refugee crisis. In this study four main librarians with a special 

responsibility for this type of acquisitions have been interviewed. The 

questions were created to explore their experiences of changes, 

difficulties and existing qualifications. The study uses a new theoretical 

model, inspired by Evans and Saponaros’ (2005) “Collection 

development process”, to illustrate how librarians create relevant 

collections. Since the model was not enough, Andrew Abbott´s 

theoretical conception “External sources for system change” was added. 

The conception completed the model, since the study’s aim also 

included changes. 

  

The findings were that all librarians had identified changes in their work 

with acquisitions of literature. For example, they all pointed out 

language barriers and difficulties locating literature as the most palpable 

factors. All respondents found that the library’s purpose was to reflect 

the societal needs, which constantly change. Another challenge was 

therefore that the librarians constantly needed to redirect the way they 

worked with collection development, since the users and their needs 

aren’t always the same. Another finding was that collaboration between 

libraries and/or other institutions may become more common. Sharing 

of knowledge seems to be a necessity since the challenges are of 

different natures. They are not something foreign or unexpected, but 

they might require the libraries to ally in order to bring these tests to a 

soluble level. 
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1. Inledning 

 
We are facing the biggest refugee and 

displacement crisis of our time. Above all, this 

is not just a crisis of numbers; it is also a crisis 

of solidarity.  

(Ban Ki Moon, FN:s generalsekreterare under 

World refugee day 2015) 

 

År 2015 försattes över 65 miljoner människor på flykt enligt rapporten Global trends 

forced displacement in 2015, som utfärdats av FN:s flyktingorgan UNHCR. Antalet 

beskrivs vara det högsta som någonsin uppmätts, jämfört med 59,5 miljoner året 

dessförinnan. Av dessa rapporteras 51 procent vara barn, alltså personer under 18 år. 

Majoriteten av människorna kom från Afghanistan, Syrien och Somalia; länder som 

påverkats kraftigt av förföljelser, krig och kränkningar av mänskliga rättigheter 

(Globalis, 2017). I världen talades det om “flyktingströmmar”; resultatet av stora 

grupper flyende människor sökande efter omedelbar hjälp. Europa mottog under året 

över en miljon människor, vilket var en ökning med nära 500 procent mot föregående år 

(UNHCR, 2016). I Sverige ansökte nära 163 000 människor om asyl (Migrationsverket, 

2016a) och aktiva arbeten inleddes för att hjälpa de nyanlända in i samhället.  

 

Det akuta läget kom att bidra till uppstarten av flera ideella hjälporganisationer, 

exempelvis Refugees welcome Stockholm och Refugees welcome housing, för att på 

olika sätt underlätta för de nyanlända som kommit (Refugees Welcome Stockholm, 

2015). Runtom i landet skedde kommunala ombyggnationer av skolor, gymnastikhallar, 

hotell och andra större byggnader till tillfälliga boenden, asylboenden eller 

flyktingförläggningar, där människorna placerades i väntan på besked om att få stanna 

kvar i landet (Migrationsverket, 2017). I slutet av året hade omkring 109 000 

uppehållstillstånd beviljats (Migrationsverket, 2016b).  

 

Under processen rörande ankomsten till ett främmande land och väntan på besked om 

asyl blev folkbiblioteken ett slags fristad och en viktig plats för många nyanlända 

(Svensk biblioteksförening, 2016). Utöver arbetet för demokrati och mångfald har 

verksamheterna möjlighet att bistå med sysselsättning såsom läsning, datoranvändning 

och andra aktiviteter, samt erbjuda en annan sorts miljö än flyktinganläggningarna 

(Svensk biblioteksförening, 2016). Folkbibliotekens arbete för integration omnämns i 

litteraturen, och i rapporten Framgångsrikt, men förbisett - om bibliotekets betydelse för 

integration har Svensk biblioteksförening (2008) fastställt hur arbetet sker. Genom 

sammanställningar av rapporter, uppsatser och annat ämnesrelevant material diskuteras 

bibliotekens olika funktioner och på vilka sätt de kan nå ut till nyanlända. I studien 

framställs bibliotekets förmåga att genom betydelsefulla resurser och tillgång till 

information bidra till bildning och språkinlärning, och som mötesplatser av hög social 

relevans. 

 

I Bibliotekens internationella manifest anger Svensk biblioteksförening och Svenska 

Unescorådet (2014) att “Särskild hänsyn ska tas till grupper som ofta marginaliseras i 

mångkulturella samhällen” såsom nyanlända och asylsökande, minoriteter, 

ursprungsbefolkningar, gästarbetare samt människor med tillfälligt uppehållstillstånd (s. 

26). För dessa kan litteraturen vara till god hjälp för inlärning av det nya språket, 

etablering i samhället eller för avkoppling och sysselsättning. Enligt Pilerot och 
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Hultgren (2016) kan folkbiblioteken genom tillförseln av litteratur även bidra till 

deltagande i “´det demokratiska samtalet´" (s. 16).  

 

1.1 Problemformulering 

 

Att bistå nyanlända med litteratur är som redan nämnts ett välbekant inslag i 

folkbibliotekens arbete. I samband med 1950- och 60-talets arbetskraftsinvandring, 

respektive 90-talets Balkankrig möttes verksamheterna av nya användargrupper med 

nya behov (Brunnström, 2012; Svensk biblioteksförening, 2016). Än idag är arbetet 

tydligt förankrat i bibliotekslagen som stipulerar att “invandrare och andra minoriteter” 

särskilt ska uppmärksammas, bland annat genom tillförsel av litteratur “på andra språk 

än svenska” (SFS 2013:801). 

        

2015 års flyktingsituation har dock inneburit betydande förändringar för 

folkbibliotekens verksamhet; en följd av akuta angelägenheter som uppkommit hastigt 

under en kort period. I studier framkommer att bibliotekarier identifierat utmaningar i 

arbetet med tillförsel av mångspråkig litteratur (Pilerot & Hultgren, 2016; Miklo, 2015). 

Som nämnts har folkbiblioteken god erfarenhet av uppgiften, det faktum att biblioteken 

mött en ökad ström av besökare har dock medfört högre krav på biblioteken, baserat på 

den nya gruppens gemensamma intentioner och behov (Pilerot & Hultgren, 2016). 

Författarna redogör exempelvis för en ökad efterfrågan och dess tillhörande svårigheter 

kring att finna och köpa in önskad litteratur. Dessa kan vara lexikon, ordböcker och 

språkkurser, lättläst litteratur samt litteratur på modersmålet. I Kungliga bibliotekets 

verksamhetsplan rörande Internationella bibliotekets uppdrag kring försörjning av 

flerspråkigt material kan utläsas att “behoven riskerar att överträffa tillgången när 

medieutgivning och inköpskanaler är begränsade” (KB, 2017, s. 4). Ytterligare 

problematik kring de nya uppdrag medietillförseln medfört tas upp av Miklo (2015) som 

exemplifierar bibliotekariers vaga kunskaper om de olika ländernas klassiker samt det 

generellt sparsamma utbudet av litteratur. Med andra ord saknas beredskap för den 

situation som uppstått i takt med de tillkomna användarna, såväl som kunskap kring 

deras behov. Svensk biblioteksförening (2016) belyser i sin rapport behovet av resurser 

för att kunna anpassa utbudet av medier för de nya användargrupperna, och skriver att 

de förändringar som hittills genomförts inte är tillräckliga. 

 

Arbetet med litteratur på mångspråk har efterlämnat en kunskapslucka värd att ta sig an 

för att utöka den befintliga forskningen med ännu ett bidrag. I mitt arbete vill jag 

närmare studera hur tillgodoseendet av litteratur för nyanlända ser ut i praktiken, samt 

vilken sorts arbete som kvarstår. Då majoriteten av de studier jag funnit rörande ämnet 

behandlar nyanländas uppfattningar och önskemål är det dessutom särskilt intressant att 

basera studien på bibliotekariers erfarenhet, och utvidga det sparsamt beforskade 

området. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Den här studien syftar till att nå fördjupad kunskap om de förutsättningar och 

utmaningar bibliotekarier står inför i samband med inköp av litteratur för nyanlända. 



 3 

För att göra syftet forskningsbart kommer det att operationaliseras genom fyra 

forskningsfrågor som ger djupare insikt i hur bibliotekarierna arbetar med mångspråkig 

litteratur: 

• Hur arbetar bibliotekarierna med inköp av litteratur på mångspråk? 

• Vilka strategier ligger till grund för urvalet? 

• Vilka utmaningar kan identifieras kring arbetet med litteratur på mångspråk? 

• Hur har arbetet förändrats efter den senaste flyktingsituationen? 

Den första frågan inbegriper inköpsarbetets förfarande, exempelvis om beslut fattas i 

grupp eller av en ensam inköpare. Likaså berörs förlag, inköpskanaler och leverantörer. 

Jag åsyftar även eventuella faktorer som tas i beaktning vid beståndsutvecklingen, 

såsom prioritering av särskilda ålders- eller språkgrupper. Den andra frågan avser 

grundläggande tillvägagångssätt för urvalet av böcker för inköp, som att utgå ifrån titlar 

översatta från svenska, samarbeta med närliggande bibliotek, alternativt att ta del av 

användarnas inköpsförslag. Fråga tre rör försvårande faktorer och hur dessa påverkar 

det befintliga arbetet. Den sista frågan berör förändringar i arbetet med anledning av den 

senaste flyktingkrisen, till exempel arbetsuppgifter som tillkommit eller omdanats, eller 

nya utmaningar som uppstått. 

I studien kommer intervjuer ske med totalt fyra bibliotekarier med särskilt ansvar för 

inköp av litteratur på mångspråk. 

1.4  Avgränsningar 

 
Då den här studien syftar till att undersöka förändringar i verksamheten inkluderar jag 

enbart verksamhetsansvariga bibliotekarier och inte nyanlända, trots att ämnet berör 

dem. Jag utesluter också de nationella minoritetsspråken (finska, samiska, romska, 

jiddisch och meänkieli). För att kunna påvisa förändringar krävs en gräns för senaste 

anställning, denna har dragits vid år 2013. I studien kommer enbart bibliotekarier från 

huvudbibliotek att intervjuas, då huvudbibliotek antagningsvis har större resurser för 

litteraturinköp än mindre filialer. 

1.5 Begreppsdefinitioner 

 
I studien använder jag ett antal återkommande begrepp, dessa definieras i följande 

avsnitt. 

 

Nyanländ 

Migrationsverket (2016c) definierar begreppet nyanländ som 

 

någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för 

bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Även anhöriga till 

dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som 

han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år 

(Migrationsverket, 2016c). 
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I studien avser jag utlandsfödda personer som just anlänt till Sverige, likt 

beskrivningen ovan. Begreppet innefattar också asylsökande, flyktingar och 

papperslösa.  

 

 

Mångspråk 

Begreppet syftar till alla språk utom svenska och de nationella minoritetsspråken, 

exempelvis arabiska, dari, tigrinja eller persiska; språk som till största delen talas av 

nyanlända. I begreppet innefattas även flerspråk. Mångspråkig litteratur finns till för 

alla grupper med ett annat modersmål än svenska och som bott i Sverige olika länge. 

Den är med andra ord inte hänvisad till just nyanlända, trots att den nya gruppen 

påverkat biblioteket på olika sätt, vilket den här studien belyser och illustrerar. 
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2. Bakgrund 

 

Det här avsnittet är uppdelat i fyra delar som syftar till att ge en generell inblick i de 

faktorer som den senaste flyktingsituationen har medfört för biblioteken. Jag har valt att 

fokusera på de fysiska objekten i form av inköp men också inkludera andra områden. 

Jag motiverar mitt val genom att hänvisa till den litteratur jag använt mig av i studien, 

vilken visat att biblioteken behövt utveckla nya strategier i form av att utveckla nya 

produkter, förstärka och utöka bibliotekariers kompetens samt anpassningen av 

ursprunglig praxis. 

2.1 Förstärkt stöd och vägledning för inköp 

 
Den nya situationen har förändrat stora delar av bibliotekens arbete med litteratur riktad 

mot nyanlända, särskilt med avseende på den ökade efterfrågan och att de nyanländas 

intentioner skiljer sig mot tidigare gruppers. Många nyanlända vill lära sig svenska 

relativt omgående, vissa är analfabeter, och för en del är konceptet folkbibliotek en 

obekant företeelse (Pilerot & Hultgren, 2016). I Ulla Hjortons (2015) studie 

framkommer också att biblioteken vanligtvis inte informeras om vilka grupper som 

anlänt till kommunen, och att merparten av kunskaperna kring dessa härrör ur 

kommunikation med verksamheten Svenska För Invandrare (SFI). Bristen på 

kommunikation skapar en oberedskap för biblioteken och en ambivalens kring vilket 

sorts material som ska införskaffas och hur mycket, just för att folkbiblioteken saknar 

inblick i det aktuella läget. Författaren anger att: 

 

Biblioteken saknar i regel kunskap om hur målgruppen ser ut antalsmässigt, 

vilka språk som talas, målgruppens utbildning och åldersfördelning och därmed 

vet man inte hur behoven egentligen ser ut (Hjorton, 2015, s. 7). 

 

För att bemästra komplicerade situationer som dessa för folkbiblioteken bland annat 

statistik över utlån, något som enligt Hjorton (2015) kan ge en indikation på att den 

litteratur som i nuläget erbjuds är relevant för gruppen, så länge analysen sker 

kontinuerligt (s. 8).  

 

En annan faktor som gör arbetet med litteratur än mer komplicerad är den vaga 

språkkännedom som råder bland bibliotekarier. Sådana barriärer kan påverka tillförseln 

av “rätt” sorts litteratur, därför finns möjligheten att vända sig till Internationella 

biblioteket (IB) för stöd och rådgivning. Enligt Gustafsson (2017) verkar IB som 

Kungliga bibliotekets (KB) samarbetspartner i form av lånecentral åt landets bibliotek 

med ansvar för försörjningen av mångspråkig media, och med uppgift att förstärka folk- 

och skolbibliotekens arbete med mångspråk. Hjorton (2015) skriver att folkbiblioteken 

själva förväntas kunna genomföra inköp av materialen genom förlag och andra 

inköpskanaler. När de egna bestånden inte är tillräckliga, exempelvis om en större 

språkgrupp ankommer till en viss kommun, kompletteras dock dessa av IB (s. 6). I KBs 

aktuella verksamhetsplan kan utläsas att andelen personer med icke-svensk bakgrund 

ökar i Sverige och att rätten till samt behovet av litteratur på modersmålet, är prioriterat 

(KB, 2016). Hos de svenska biblioteken är det dock svårt att uppnå med anledning av 

problematik kring inköp samt låga kunskaper om flerspråkig litteratur (Miklo, 2015; 

Söderman, 2012; Brunnström, 2012). För att kunna försörja biblioteken med aktuell 
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litteratur är omvärldsbevakning ett viktigt element i det befintliga arbetet, till exempel 

att ta del av Migrationsverkets statistik över beviljade uppehållstillstånd och antalet 

asylsökande i Sverige, eftersom situationerna påverkar IBs inköp av litteratur och annan 

media (KB, 2016). För närvarande befinner sig IB i ett paradigmskifte, i en artikel i 

Biblioteksbladet skriver Annika Persson (2017) om Internationella bibliotekets “osäkra 

framtid”, med anledning av den planerade inkorporeringen i Stockholms stadsbibliotek, 

vilket beräknas kunna påbörjas tidigast 2019. Enligt Persson är planen att fler ska kunna 

ta del av dess resurser men i artikeln framkommer att anställda är oroliga för att 

resurserna i stället förfaras. De tillfrågade uttrycker “djup oro” över IBs framtid 

eftersom de framtida lokalerna uppges kunna rymma endast 20 av de annars 100 

språken (Persson, 2017).  

 

Ett annat exempel på kanaler som stöder bibliotekens arbete med litteratur är 

inköpskanalen BTJ som levererar produkter och tjänster inom media och information, 

och riktar sig till bibliotek, skolor och företag. BTJ beskriver sig ha ett nära samarbete 

med biblioteken och bidrar till underhåll av bibliotekskataloger genom vägledning inom 

inköp, vilket sker via digitala eller fysiska kataloger; “BTJ-häften”. Sedan i år har 

arbetet med titlar på mångspråk utökats och effektiviserats, som ett svar på den starka 

efterfrågan som orsakats av språkförbistringar mellan användare och bibliotekarier. 

Exempelvis har BTJ (u.å.) infört innehållsbeskrivning av de flerspråkiga böckerna för 

att underlätta i situationer där bibliotekarien exempelvis behöver förklara handlingen i 

en bok skriven på ett språk hon är obekant med. Enligt BTJ medför tjänsten att 

bibliotekarien på ett enklare sätt ”kan samla böcker om ett tema, tipsa om specifika titlar 

och förmedla rätt litteratur till dina låntagare” (BTJ, u.å.). 
 

2.2 Kompetensutveckling och nya kompetenser 

 
Den snabba av ökningen besökare har inte enbart inneburit en omställning för det 

befintliga arbetet med litteratur och media. De förhöjda kraven har också medfört ett 

behov av rätt sorts kompetenser för att bibliotekarien och användaren ska kunna förstå 

varandra, vilket enligt flera studier hör till en av de största utmaningarna för 

folkbiblioteken och i dagsläget inte är verklighet (Miklo, 2015; Pilerot & Hultgren, 

2016). För skyltning och annan skriftlig information rörande boktips, uppmärksamma 

särskilda resurser som finns att tillgå, eller för att ens kunna fråga vad den nyanlända 

besökaren önskar få hjälp med behövs särskild förstärkning i form av flerspråkig 

personal, vilket flera bibliotek eftersträvar att anställa (se tidigare forskning; Atlestam et 

al, 2011, Miklo, 2015; Brunnström, 2012). Av Miklo (2015) framförs också ett förslag 

på språkkurser för personal, för att lära sig att välkomna besökaren och kort informera 

om verksamheten. Ett motsvarande moment nämns även av Söderman (2012) som 

skriver att IB anordnar kurser i arabiska för de biblioteksanställda. Det finns också 

kurser där bibliotekens anställda lär utbildas inom IKT, media, kulturell pedagogik och 

andra områden som är under utveckling och förändring (Atlestam et al., 2012). 

2.3 Produktutveckling och synliggörande 

 

Som Hjorton (2015) tidigare redogjort för är folkbiblioteket ett främmande fenomen för 

vissa nyanlända grupper. Biblioteken har därför anpassat verksamheten för att nå ut till 
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dessa på andra sätt än enbart genom litteraturtillförsel, vilket kan sägas vara en anpassad 

produktutveckling då vikten av att marknadsföra och synliggöra biblioteket är stor. 

Bland annat efterlyser flera studier ytterligare anpassningar av programverksamhet och 

tjänster samt olika former av uppsökande verksamhet, exempelvis pop up-bibliotek eller 

besök på flyktingförläggningar, där biblioteket på ett flexibelt vis besöker och 

informerar de nyanlända om biblioteket på plats (Svensk biblioteksförening, 2008; 

Käck, 2016). Flera bibliotek bedriver också verksamhet för nyanlända genom 

samarbeten med privatpersoner (Svensk biblioteksförening, 2016). Det sistnämnda kan 

ske utanför respektive innanför bibliotekets väggar, Norrköpings stadsbibliotek bedriver 

till exempel “utlån” av privatpersoner i form av tjänsten “låna en svensk” där de 

nyanlända med hjälp av sitt lånekort kan boka möte med en svensktalande 

frivilligarbetare med intentionen att lära känna och möjligtvis utbyta kunskaper med 

varandra (Norrköpings stadsbibliotek, u.å.). 

2.4 Anpassningar av låneregler 

 

Svensk biblioteksförening (2016) betonar vikten av att kringgå det annars formella 

kravet om svenskt personnummer för att de asylsökande ska ha möjlighet att låna 

litteratur och annat material. Just bestämmelsen om vilka som ska ges rätt att låna har 

varit ett omdiskuterat ämne i svensk media, i en artikel skriver Andersson (2014) att 

delade åsikter rått gällande huruvida papperslösa och asylsökande ska beviljas lånekort. 

Rösterna mot anser att personer utan giltig legitimation inte har laglig rätt att låna, samt 

att återkrav av material blir svårare att få igenom. Rösterna för, som på senare tid visat 

sig vara de starkaste, menar dock att dessa personer har ett starkt behov av 

omvärldsbevakning i form av tidningar eftersom de i många fall har anhöriga kvar i 

hemlandet. Dessutom menar de att barnen, som är berättigade svensk skolgång, behöver 

kunna låna böcker till sina studier. 
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3. Tidigare forskning och litteratur 

 
Det här avsnittet fokuserar på hur relevanta bestånd sätts samman och hur biblioteken 

arbetar med flerspråkig litteratur. Inledningsvis redovisas ett antal studier som beskriver 

hur ett värdefullt flerspråkigt bestånd kan sättas samman, samt hur material till ett 

sådant kan införskaffas. Det följs åt av närmare beskrivningar om vilken sorts faktorer 

som kan göra arbetet svårare. I avsnitt 3.3 förklarar jag sambandet mellan bibliotek, 

litteratur och integration. Därefter redogörs för de olika sätt på vilka bibliotek kan nå ut 

till nyanlända, avsnittet avslutas med stundande utmaningar för folkbiblioteken.  

 

Jag har använt högskolans egna databaser för att söka information rörande de olika 

ämnena. Förvånansvärt nog hade jag svårt att finna studier som rörde bibliotekariers 

upplevelser av tjänster och bestånd, i många av mina funna studier hade intervjuer 

genomförts med nyanlända eller andra grupper mångspråkiga besökare, eftersom vissa 

forskare ansåg området vara relativt outforskat. Bland dessa verkade semistrukturerade 

intervjuer eller fokusgruppsintervjuer vara de vanligast förekommande. Resultatet 

gjorde att jag ytterligare försökte precisera min sökning till att innefatta inköp och 

inköpspolicys med hjälp av databasens egna tesaurus och tillhörande söktermer, 

referensdatabasen LISA visade sig då vara mest fruktbar för att hitta material jag ansåg 

vara relevant. Jag utgick huvudsakligen ifrån elektroniska resurser såsom vetenskapliga 

studier och biblioteksplaner, för det sistnämnda genomförde jag enklare sökningar på 

Google. 

3.1 Beståndsutveckling på folkbibliotek 

 

Atlestam et al. (2011) skriver att folkbibliotekens samlingar på mångspråk traditionellt 

sett baserats på deras starka tillit till de små förlagens rekommendationer. En följd har 

då blivit att kollektionerna i huvudsak bestått av förlagens egna bästsäljare, och inte 

material utvunna ur önskemål hos de faktiska låntagarna. Författarna menar att 

bibliotekarien själv bör ansvara för ett varierat samt jämnt fördelat språkligt bestånd. 

Eftersom det är nödvändigt att kollektionen är relevant för den flerspråkiga gruppen är 

det viktigt att utvärdera vad som köps in, och varför. För att bygga upp ett starkt och 

användbart bestånd föreslår Brunnström (2012) i boken Det mångspråkiga biblioteket - 

en nödvändig utopi att bibliotekspersonalen kommunicerar med och lyssnar på 

låntagarnas förslag. Att hålla en öppen dialog kan dels ge indikationer på önskvärd 

litteratur, exempelvis klassiker eller särskilda romaner från hemlandet, och dels ge en 

aktuell inblick i kollektionen. Brunnström (2012) påpekar att människor kan flytta 

utomlands eller utvisas, därför behövs kunskap om vilka som för närvarande bor i 

området och hur de använder bibliotekets böcker. För att ett språk inte ska “ta över” ett 

annat, och lämna en viss samhällsgrupp utan litteratur, är det av stor vikt att 

kollektionerna ses över.  

 

En annan viktig faktor för att uppmuntra till läsning är att regelbundet se över vilka 

slags titlar som för närvarande befinner sig i hyllan. Det är nödvändigt att gallra, men 

böckerna bör lämpligen ersättas av nya och eventuellt modernare titlar. På så vis kan de 

användare som vanligtvis inte lånar bli intresserade just för att deras “tysta efterfrågan” 

tillgodosetts. Brunnström (2012) skildrar tillvägagångssättet, baserat på egen erfarenhet, 

som effektivt för att särskilt nå de kvinnliga låntagarna. Atlestam et al. (2011) skriver att 
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folkbiblioteken av vana prioriterat skönlitteratur, trots ett starkt behov av läromedel 

vilket visat sig gynnsamt för att lära sig svenska. Likaså Brunnström (2012) belyser det 

starka intresse som råder för böcker utanför den skönlitterära genren, såsom 

facklitteratur, biografier, körkortsböcker och läromedel, och anser att biblioteken bör ta 

detta i beaktning. 

 

Vidare forskning beskriver förekommande metoder och strategier kring att bygga upp 

bestånd som särskilt lämpar sig för nyanlända. Ämnet verkar vara av relevans i studier 

även utanför Sverige och Europa, där tonvikten i flera fall ligger på nya arbetsmetoder 

som tillkommit, och behovet av ett visst utbud. Ett exempel är Hong Wangs studie 

rörande amerikanska bibliotekstjänster och resurser, där Wang (2012) beskriver hur 

biblioteken anpassat sina bestånd för att kunna erbjuda information om det nya 

samhället och om de nyanländas rådande livssituation och således bidrar till information 

och integration. Författaren skriver att människor under invandringens skeden varit i 

behov av informationsresurser, vilket blivit en utmaning för de amerikanska folk- 

respektive universitetsbiblioteken. Biblioteken har sedan länge arbetat för att möta 

invandrares behov, bland annat genom att kreera mångkulturella bestånd som motsvarar 

de olika användningsområdena. Genom erfarenheter av det egna biblioteksarbetet har 

ett starkt behov av material rörande utbildning, hälsa, samhällsinformation, arbete och 

om integrationen som process identifierats. För att motsvara det som efterfrågas har 

biblioteken därför bland annat tagit hjälp av organisationer vars arbete berör nyanlända 

och invandring, och baserat bestånden på deras rekommendationer. Wang (2012) 

skriver att utbudet varierar beroende på institution och dess intresse. För att visa hur det 

kan göras så nyanserat som möjligt ger skribenten därför exempel på föreningar och 

organisationer, exempelvis Socialtjänsten och Migrationsverket, och ämnesrelevant 

litteratur inom respektive område, samt på vilket sätt den föreslagna litteraturen kan 

användas av målgruppen. 

 

Just principen om samarbete för att lösa krävande uppgifter är också något kanadensiska 

Dilevko och Dali (2002) lyfter fram i sin i studie. Forskarna har genom webbaserade 

enkäter utvärderat på vilket sätt kanadensiska folkbibliotek bygger upp mångspråkiga 

bestånd, i studien ligger särskild tonvikt på hur valet av material sker, samt huruvida 

folkbiblioteken själva anser det finnas ett behov av att ytterligare expandera 

samlingarna och de relaterade bibliotekstjänsterna, exempelvis programverksamhet. En 

metod är att etablera kontakt med föreningar och andra sorters gemenskaper där 

medlemmarna har användning för det flerspråkiga utbudet, så att biblioteket kan 

marknadsföra verksamheten med hjälp av dessa.  

 

Enligt författarna kan större bibliotek enklare finna relevanta resurser och material till 

en mångspråkig kollektion. För att främja arbetet hos bibliotek belägna i kommuner 

eller mindre städer har därför publikationen och rådgivningstjänsten “A World of 

Information: Creating Multicultural Collections and Programs in Canadian Public 

Libraries” (“AWI”) framtagits av the National Libray of Canada (motsvarande svenska 

KB), innehållande riktlinjer och vägledning för att utveckla ett mångkulturellt bestånd 

(s. 116). Exempelvis erbjuder manualen information kring inköp såsom välkända titlar 

och författare, populära ämnen samt vad som för tillfället efterfrågas. Metoden 

påminner om den Wang (2012) exemplifierar, särskilt beträffande att efterfölja 

rekommendationer utfärdade av myndigheter och organisationer, vars 

rekommendationer antagningsvis är sprungna ur erfarenheter i arbetet.  
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3.1.1 Försvårande faktorer kring inköp 

Ett flertal studier har belyst hinder som uppstått i samband med inköp och försörjning av 

litteratur (se Miklo, 2015; Brunnström, 2012; Söderman, 2012). Jag har tidigare 

konstaterat att säljarna är de starkaste rösterna gällande försörjning. I vissa fall har 

biblioteken mött förslag på böcker som inte kan sägas vara hemmahörande i ett svenskt 

folkbibliotek eller främja kontakten mellan människor och böcker. Några exempel på 

dessa är komplicerade uppslagsverk, svårläst litteratur eller “billig” sådan som i 

folkmun skulle benämnas “kiosklitteratur”. Anledningen är att synen på bibliotek skiljer 

sig mellan länderna, i vissa fall står begreppet enbart för boksamling. Brunnström 

(2012) uppger att säljarna av litteratur till stor del styr urvalet vilket kan medföra att 

beståndet inte lämpar sig för endast några få användargrupper. Likaså kan 

uppfattningarna om en bästsäljare skilja sig avsevärt i Sverige mot övriga Europa. 

Eftersom utländska förlag och inköpskanaler ofta kräver betalning med kort kan även 

betalningen vara förödande, då denna metod inte tillåts av många kommuner i Sverige 

(Brunnström, 2012). 

 

För många bibliotek förenklar en nationell katalog arbetet med inköp, där språken är 

desamma som de IB tillhandahåller. Söderman (2012) skriver dock att katalogiseringen 

av andra språk än svenska är mer tidskrävande, dessutom krävs translitterering av och 

kännedom om språk med andra alfabet, exempelvis kinesiska, ryska och arabiska. 

Författaren diskuterar även principen om “ansvarsspråk”, det vill säga det språk som en 

särskild källa har ansvar för att distribuera och omvärldsbevaka, och ställer sig frågan 

om vad som skulle ske om ordet togs bort helt från Medieförsörjningsplanen. Ett vanligt 

argument mot är att regeln om ett bestämt antal språk skulle vara obsolet, Söderman 

(2012) anser att det primära är att de olika språkgruppernas behov tillgodoses, 

oberoende av ansvarspositioner. Argumentet för är att principen förenklar indelningen 

av ett särskilt antal språk eftersom det skulle vara en omöjlighet för länet och regionen 

att prioritera samtliga förekommande. Söderman konstaterar att antalet personer med ett 

annat modersmål än svenska ökar i de lokala områdena och finner det därför önskvärt 

med ett större inflytande från biblioteken om ansvaret för dessas tillgodoseende av 

litteratur. Principen innebär ett strängare krav på ansvarsfördelning och att beslut om 

eventuella inskick av beställningar till IB tas på länsnivå. En risk är då att om länet 

beslutar att depositioner inte ska skickas inom länet kan inte de kommunala biblioteken 

vända sig till IB som får komplettera bristen på, och samtidigt iklä sig rollen som 

ansvarig, i stället för länet. Konsekvenserna skulle dock bli ännu större om begreppet 

avskaffades helt. Om länen i stället lät biblioteken beställa depositioner på samtliga 

språk skulle IBs roll förändras från att “komplettera” till att “ersätta”. Skeendet skulle 

strida mot IBs huvudsakliga uppdrag och dessutom överskrida dess kapital. Söderman 

skriver att budgeten är avsedd för hela landet och inte för att förse län och regioner som 

saknar interna depositioner där det aktuella språket förekommer. Avslutningsvis 

särskiljs IBs respektive bibliotekens uppdragsområden, Söderman skriver att IB lägger 

tyngdpunkten på: 

 

att bygga upp bestånd på de språk inga andra bibliotek än IB har möjlighet att 

köpa böcker på, de språk som talas av mindre grupper i landet samt på inköp av 

smalare litteratur, medan biblioteken i allt större omfattning förväntas bygga upp 

egna bestånd som efterfrågas, när dessa går att köpa in (Söderman, 2012, s. 

131). 
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3.2 Bibliotek, litteratur och integration 

 
Litteratur kan bidra till samhällskunskap och språkkännedom, som i sig är fundamentalt 

för integration i samhället. För att bibehålla fokuset på förändring i arbetet med inköp 

av mångspråkslitteratur väljer jag dock att inte fördjupa mig i integrationen, utan 

presenterar kort ett antal studier.  

 

I sin rapport ger Svensk biblioteksförening (2008) exempel på folkbibliotekens 

mångfacetterade användningsområden, exempelvis som mötesplats i ett ökat 

segregerande samhälle, eller uppvisande av mångkulturella identiteter vilket kan leda 

till större respekt och förståelse för det som betraktas som annorlunda. I 

sammanställningen Bibliotekens arbete med nyanlända belyser Svensk 

biblioteksförening (2016) bibliotekens förmåga att snabbt kunna uppfatta skeenden och 

anpassas efter dessa och för fram flera exempel på deras förstärkta arbete, såsom 

utökade medieresurser på mångspråk, anställning av flerspråkig personal och inköp av 

ytterligare datorer. Korrelationen mellan litteraturtillförsel för nyanlända och integration 

kan motiveras genom tidigare nämnda utsagor om litteraturens förmåga till upplysning 

om samhället, språkinlärning och deltagande i det samhälleliga och demokratiska 

rummet (Pilerot & Hultgren, 2016; Svensk biblioteksförening, 2008). Likaså den 

beskrivning Atlestam (2012) ger om biblioteket som informationsförmedlande 

institution, där majoriteten av besökarna har utländsk bakgrund och använder dess 

tjänster och funktioner för att förse sig själva med nödvändig information. Ett annat 

exempel framfört av Atlestam är hur biblioteket genom dess mångspråkiga utbud av 

litteratur bekräftar den mångspråkiga besökaren: 

 

Böcker och andra medier på mitt språk, om mitt land, är ett sätt för biblioteket 

och lokalsamhället att tala om att de har sett att jag är här och att de räknar med 

mig, jag är bekräftad. Jag behöver inte be om ursäkt varje gång jag tilltalar 

någon utan blir del av en dialog (Atlestam, 2012, s. 112). 

 

I den amerikanska studien Building Bridges for Global Understanding Cultural 

Literature Collection Development and Programming skildrar Judy Moreillon (2013) 

hur barnbibliotekarier utvecklat bestånd och programverksamhet för att främja 

förståelse för samt bredda perspektivet på mångkultur, liksom för att på ett motsvarande 

sätt förmedla kunskap och förståelse för den egna mångkulturella identiteten. Detta har 

skett genom ett tydligare fokus på inköp av litteratur som inkluderar 

underrepresenterade samhällsgrupper, vilka generellt har en låg prioritering. Moreillon 

(2013) menar att bibliotekarier bör ta ett gemensamt ansvar för att lokalisera, 

marknadsföra och på andra sätt stödja denna typ av litteratur eftersom den annars 

riskerar att aldrig uppmärksammas. Författaren råder att inkorporera den i verksamheten 

för att försäkra sig om att den når dess avsedda grupper, eftersom global litteratur har 

förmågan att främja pluralism och ett mer rättvist och öppet samhälle (Moreillon, 2013).  

 

Birdi, Wilson, och Mansoor (2012) har i en brittisk studie bedrivit analys av studier och 

litteratur för att fastställa bibliotekets roll i ett samhälle präglat av mångkultur. 

Författarna fokuserar särskilt på att undersöka huruvida biblioteket kan bidra till 

integration och socialt kapital, stödja kulturell mångfald samt bidra till kulturell 

förståelse. De för institutionell rasism på tal, och skriver att företeelsen kan skymtas hos 

bibliotek som anser det vara tillräckligt att erbjuda ett bestämt antal böcker för en viss 
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minoritetsgrupp, utan att ha en närmare inblick i och ett genuint intresse för vad 

gruppen egentligen behöver (2012, s. 121). Här finns en korrelation till Moreillons 

(2013) studie, eftersom båda belyser vikten av att kreera ett mångkulturellt bestånd på 

rätt sätt, och att det vilar ett ansvar i att lyfta fram ett bestånd med en särskild intention; 

som Moreillons exempel på litteratur som uppmärksammar annars underrepresenterade 

grupper (2013). Birdi et al. skriver att beståndet bör reflektera den samhälleliga 

mångfalden och baseras på de boendes efterfrågan, vilka litteraturen faktiskt avsetts för 

(2012). 

3.3 Hur biblioteken når ut till nyanlända 

 

Enligt bibliotekarier i Pilerot och Hultgrens (2016) studie är biblioteket en obekant 

företeelse för många nyanlända, och många saknar kännedom om vad ett bibliotek är. 

De riskerar därför att gå miste om den sorts verksamhet som idag erbjuds för att särskilt 

inkludera nyanlända, samt tillgången till litteratur eller andra värdefulla resurser för 

information och sysselsättning. Av Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådet 

(2014) föreslås ett antal strategier biblioteken bör praktisera för att förhindra att detta 

sker, exempelvis genom att utveckla mångspråkiga samlingar och tjänster, bättre 

tillgänglighet bland resurserna genom översättning till andra språk, samt förbättrad 

marknadsföring av biblioteket (s. 28). Att göra nyanlända medvetna om verksamheten 

är av relevans eftersom biblioteken, med hjälp av nyanländas utsagor, lättare kunnat 

identifiera utvecklings- och förbättringsmöjligheter bland annat rörande 

litteraturbestånd, tjänster och kompetens (Miklo, 2015). Svensk biblioteksförening 

redovisar i sin rapport redan förekommande inslag för hur biblioteken på olika sätt kan 

nå nyanlända, bland annat genom förstärkt flerspråkigt medieutbud, flerspråkig 

personal, utlån av språkvänner, boksbussturer till flyktinganläggningar och uppsökande 

verksamhet (2016, s. 4). I denna del stiftas vidare bekantskap med några av aktiviteterna 

och på vilket sätt de interagerar med målgruppen. 

 

3.3.1 Litteraturfrämjande 

I den svenska studien The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants har 

Yelena Jönsson-Lanevska (2005) genom intervjuer med bibliotekarier undersökt tjänster 

riktade mot nyanlända och invandrare på tre folk- och utbildningsbibliotek i Borås. I 

studien skildras verksamheten på Hässleholmens bibliotek, cirka 85 % av ungdomarna 

boende i området uppges ha ett annat modersmål än svenska och tala omkring 30 olika 

språk, vilket verksamheten också präglades av. Enligt Jönsson-Lanevska var en viktig 

uppgift för bibliotekarierna att uppmuntra till att bibehålla hemspråket, baserat på dess 

förmåga att skapa förståelse för den kulturella identiteten. Av denna anledning skedde 

arbetet med litteratur direkt mot användarna som ett slags litteraturförmedling genom att 

en av bibliotekarierna besökte föräldrar till små barn i hemmet. I samband med besöket 

försågs familjen också med böcker från biblioteket för det språkfrämjande syftet att 

uppmuntra barnet till tvåspråkighet (2005).  

 

3.3.2 Tjänster på biblioteket 

Folkbiblioteken kan idag erbjuda programaktiviteter av olika slag för att nå ut till 

nyanlända. Dessa kan på ett integrerande vis bidra till kulturella möten och gemenskap, 
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främja språkutveckling och underlätta för kommunikation och förståelse människor 

emellan, samt skapande av socialt kapital. Genom att umgås med ortsbefolkning; 

intentionen med flertalet aktiviteter inom programverksamhet, kan nyanlända också ta 

del av rådande kutymer, normer och värderingar. Därmed blir programverksamheten 

inte enbart ett verktyg för socialisering och gemenskap, utan också bidragande till 

bildning och samhällelig integration (Vårheim 2011). I hans artikel skildras hur 

folkbibliotek genom olika sorters programaktivitet mot immigranter främjar skapandet 

av socialt kapital. Genom ostrukturerade intervjuer med 11 bibliotekschefer undersöks 

deras egna uppfattningar av den egna programverksamheten och dess förmåga att vinna 

nyanländas förtroende för biblioteket. Biblioteken från vilka cheferna intervjuades 

erbjöd aktiviteter såsom sagostunder för barn, familjeaktiviteter, språkutbildning med 

hjälp av frivilliga lärare, aktiviteter riktade mot ungdomar samt bokbussar.  

 

Inledningsvis definieras begreppet “socialt kapital” som något starkt bidragande för 

individuell hälsa och välbefinnande. Tillit för varandra, sociala nätverk och normer 

utgörs vara delar av uppbyggnaden av ett socialt kapital som i ett samhälle främjar 

bland annat demokrati, samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt. Enligt Vårheim 

(2011) är graden av socialt kapital hos de flesta immigrantgrupper låg vilket medför att 

bibliotekets programaktiviteter utgör en primär del i integrationen. Med hjälp av 

aktiviteter och kurser inom ESL (English for second language), samhällskunskap och IT 

kan graden öka, i synnerhet då kurserna avsedda för engelskaträning beskrivs kunna ge 

större möjligheter till utbildning och arbete. I studien användes aktiviteterna för att 

etablera kontakt med den nya gruppen samt uppmuntra till fortsatt biblioteksanvändning 

(Vårheim, 2011). 

 

I Kultur i Västs rapport diskuteras olika sorters programverksamhet och på vilket sätt de 

kan underlätta vägen in i samhället, såsom språkcaféer, sagostunder och läxhjälp. Enligt 

Kultur i Väst (2011) utgörs ett språkcafé oftast av något slags tema och kan ibland 

innefatta gäster från olika sorters myndigheter eller organisationer. Träffarna består av 

en “samtalsledare” som ansvarar för att alla får komma till tals och att stämningen och 

situationen hålls på en behaglig nivå. Konceptet beskrivs ha anammats av flera svenska 

bibliotek och givits olika utformningar, exempelvis är språket som tränas inte alltid 

svenska utan kan vara till exempel arabiska eller kurdiska. Det primära är att utbyta 

språk och kunskaper med varandra. Ett annat moment för språkstöd är läxhjälp, vilket 

ofta anordnas av bibliotek belägna i invandrartäta områden. Vissa bibliotek kan då 

erbjuda specialiserade lärare och ämnesrelevant litteratur. Ytterligare aktiviteter är 

sagostunder på mångspråk för barn. Kultur i Väst (2011) framställer inslaget som 

språkfrämjande, där sagor berättas på lätt svenska eller något annat språk, och där barn 

får använda sin fantasi och föreställningsförmåga. Sagostunder kan också sägas beröra 

de vuxna, till exempel äldre syskon eller föräldrarna till barnen. 

 

3.3.3 Anställning av flerspråkig personal 

Enligt Atlestam et al. (2011) upplevs bibliotekspersonal med utländsk bakgrund 

annorlunda än personal med svensk sådan. De skriver att nyanlända anser sig kunna bli 

förstådda på ett annat sätt då flerspråkig personal har förmågan att kunna relatera. 

Många känner också en större säkerhet kring kommunikationen då de kan uttrycka sig 

korrekt, till skillnad mot att uttrycka sig på ett något främmande språk. I studien 

upplever flera nyanlända att det också är enklare att kontakta flerspråkiga bibliotekarier 

då de kan ha särskild erfarenhet av en viss grupp människor och därmed kan bistå med 



 14 

tolkning. Detta är särskilt gynnsamt även för administrativa uppgifter såsom inköp och 

katalogisering av material på de berörda språken. Burke (2007) skriver att språkligt 

kompetent personal inte enbart har en förmåga att muntligt kommunicera med 

besökaren, kunskaperna är också underlättande vid skapandet av broschyrer och 

informationsfoldrar om biblioteksverksamheten, vilket enligt författaren är ett sätt att nå 

ut till nyanlända. 

   

3.3.4 Samarbete med civilsamhället 

I flera fall har biblioteken inlett samarbeten med det civila samhället och kan med 

privatpersoners hjälp bland annat erbjuda läxhjälp med hjälp av pensionerade lärare 

eller “låna ut” språkvänner på biblioteket. I fallen med språkcaféer och läxhjälp är det 

heller inte alltid biblioteken som är ansvariga, utan i många fall ideella föreningar som 

Röda korset, Frälsningsarmén, Svenska kyrkan eller Rädda Barnen (Kultur i Väst, 2011; 

Norrköpings stadsbibliotek, u.å.).    

3.4 Utmaningar för folkbiblioteken 

 

I sin studie har Miklo (2015) på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm undersökt hur 

verksamhet och service gentemot asylsökande kan utvecklas. Undersökningen har skett 

genom fokusgruppsintervjuer med både asylsökande och bibliotekarier med olika 

former av programverksamhet riktad mot gruppen. Några enskilda ur personalgruppen 

behärskade även det språk som talades av vissa av de asylsökande i området. I studien 

framkom att de nyanlända önskade mer stöd beträffande situationen som nyanländ i 

landet, något även bibliotekarierna uppmärksammat. Exempelvis ansåg flera 

bibliotekarier att kunskaper om de olika länders “klassiker”, saknades, att för få i 

gruppen erhöll specialkompetens, att de administrativa uppgifterna rörande exempelvis 

översättning och kopiering påverkade det dagliga biblioteksarbetet samt att bibliotekets 

svenskundervisning inte räckte till.  

 

För att möta den ökade mängden nya behov föreslogs av personalen ett större utbud av 

litteraturen på mångspråk, standardöversättningar av blanketter och dylika 

myndighetspapper samt språkstöd. De rådande språkbarriärerna framställs som ett 

utpräglat problem, flera bibliotekarier önskade nya kompetenser och kunskaper som en 

lösning på problemet. Vidare ansågs utbildningar av Migrationsverket vara nödvändiga 

av praktiska och underlättande skäl, eftersom flera av de uppkomna arbetsuppgifterna 

rörde ärenden relaterade till myndigheten (Miklo, 2015). 

 

I Ola Pilerots och Frances Hultgrens delrapport redogörs för bibliotekarier och andra 

biblioteksanställdas (chefer, assistenter och dylikt) uppfattningar om det egna arbetet 

med nyanlända. Studien genomfördes genom ett nationellt enkätutskick som besvarats 

av 144 anställda i Dalarna och Uppsala län i Sverige. Majoriteten av de tillfrågade hade 

identifierat nya arbetsrutiner och förändringar av arbetets karaktär. Flera uppgav att de 

använde det engelska språket i större utsträckning än tidigare, att delar av arbetet bestod 

av att förklara bibliotekets funktion och ordningsregler samt att personalen i högre grad 

fick bistå vid tjänster rörande scanning och kopiering av olika sorters blanketter. Även 

uppgifter i form av att agera språkstöd, hantera material och göra sig förstådd på arabisk 

skrift samt ansvara för tidsbokning hos Migrationsverket beskrevs inte höra till de 

ordinarie uppgifterna men hade blivit vanligare inslag på senare tid. 60 % av 
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respondenterna upplevde att förändringen inneburit utmaningar och svårigheter, till 

exempel situationer där de båda parterna på grund av språkförbistringar inte kunnat 

förstå varandra. 

 

Också förmågan att kunna tillgodose med anpassat bestånd framstod som en utmaning, 

vissa sorters litteratur existerade inte eller var allmänt svår att få tag på. Därutöver 

erhöll flera respondenter känslan av att vara otillräcklig, som att behöva förmedla 

besked om avslag på asylansökan eller allmänna upplevelser av den nya gruppens 

psykosociala problem (Pilerot & Hultgren, 2016).  

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Forskningen kommer att sammanfattas kort för att belysa några av huvudpunkterna. 

 

➢ Bibliotekarierna har överlag haft begränsad makt vad gäller inköpen. I stället har 

urvalet till största del reglerats av förlag och andra auktoritära inköpskanaler. 

➢ Att hålla en dialog med låntagarna är nödvändigt för att hålla beståndet attraktivt 

och relevant; dels för att ta del av önskemål men också som en form av 

omvärldsbevakning. 

➢ Även samarbete med organisationer och myndigheter kan bidra till ett relevant 

bestånd eftersom de ofta har kunskap om användarnas behov, baserat på 

erfarenheter i arbetet.  

➢ Ett välplanerat bestånd kan representera mångfald och uppmärksamma 

underrepresenterade grupper i samhället. 

➢ Många nyanlända saknar kunskap om vad biblioteket är, därför tillämpas ett 

antal metoder för att nå ut och marknadsföra verksamheten. Några exempel är 

flerspråkig personal, programverksamhet och samarbeten med privatpersoner. 

➢ Enligt både Pilerot och Hultgren (2016) och Miklo (2015) upplever många 

bibliotekarier att arbetet förändrats och att de ställts inför utmaningar, såsom 

språkbarriärer eller känslan av att inte räcka till. 
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4. Teori 

    

Här kommer jag att redogöra för det teoretiska material jag valt att använda, samt varför 

jag anser att det är relevant till min undersökning. Jag har huvudsakligen utgått ifrån G. 

Edward Evans och Margaret Zarnosky Saponaros modell “Collection development 

process” för att skapa min egen teoretiska modell. Modellen kompletterades därefter 

med Andrew Abbotts teoretiska begrepp “External sources for system change” då 

undersökningen handlar om professionsförändring och beståndsutveckling i 

kombination med varandra. Det gick inte att finna ett fullt applicerbart teoretiskt 

ramverk eller modell som fokuserade på ämnet, därför hämtade jag teori från två olika 

källor. 

4.1 Beståndsutvecklingsprocessen 

 

 
Figur 1. 

 
Egen modell över beståndsutvecklingsprocessen. 

 
Den modell jag skapat är inspirerad av modellen “Collection development process” av 

Evans & Saponaro (2005, s. 8) vilken återfinns i boken Developing library and 

information center collections. I deras cirkelformade modell skildras 

beståndsutvecklingsprocessen som en konstant rörelse och interaktion mellan sex 
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element; Community analysis, Selection Policies, Selection, Acquisition, Deselection 

och Evaluation. Aktiviteten fortgår så länge biblioteket eller informationscentrat 

existerar, på så vis kan beståndet ständigt vidareutvecklas och hållas levande. Enligt 

Evans och Saponaros filosofi handlar beståndsutveckling om att tillfredsställa 

samhällets behov, vilket också bör vara det som formulerar policies och liknande 

grundprinciper (2005). Dess syfte är att i huvudsak finnas till för identifierade behov; 

direkta och långsiktiga, hellre än att efterleva kvalitetsstandarder. Med andra ord bör det 

vara användbart, ändamålsenligt och effektivt, samt finnas till för det hela samhälleliga 

behovet och inte de mest aktiva användarna vars behov uppkommit plötsligt. 

Beståndsutveckling beskrivs som en subjektiv process, där det också ges utrymme för 

att öva, ta risker och begå misstag. På så vis utvecklas en kunnighet och lärdom hos den 

person som utför det. Samhället härvidlag hänsyftar inte någon särskild grupp, person 

eller organisation, därmed kan modellen också förstås som flexibel och applicerbar 

inom de flesta bibliotek. 

 

I mitten befinner sig bibliotekspersonalen som har en relation till samtliga element, 

vilket pilarna visar. Dessa styr processen. Användarna befinner sig utanför, också de har 

en förbindelse till alla cirkelns komponenter eftersom ett relevant bestånd bäst byggs 

upp utifrån bibliotekets kunskap om sina användare (Evans & Saponaro, 2005, s. 20). 

Användarna kan dock inte påverka elementet Inköp, eftersom inköpet av material är 

något som berör personalen enbart. I min studie har modellen samma innebörd som 

Evans och Saponaros (2005) beståndsutvecklingsmodell. Modellen är snarlik den 

ursprungliga, jag har dock modifierat vissa element och översatt dem till svenska. 

Elementet Deselection, alltså “bortval” eller “gallring”, har uteslutits helt då jag inte 

anser att det är ett relevant inslag i studien. Jag kommer förvisso beröra bedömning av 

relevans i materialet, men under arbetets gång har jag inte kommit i kontakt med 

svårigheter att välja bort material, snarare dess motsats. Nedan presenterar jag de sju 

elementen och aktörerna, vilka utgör teoretiskt material för studien. 

 

Bibliotekspersonalen 

Begreppet syftar till den personal som är anställda på biblioteket och arbetar med att 

utveckla och/eller underhålla bestånd på olika sätt. I den här studien utgörs denna 

kategori av bibliotekarier med särskilt ansvar för inköp av mångspråkig litteratur 

verksamma på folkbibliotek runtom i Sverige. Personerna köper in litteratur och bygger 

upp bestånd som utgörs av litteratur på andra språk än svenska. 

 

Användarna 

Användarna kan skilja sig åt beroende på bibliotek och inriktning. Gemensamt för 

samtliga är att gruppen har ett behov av bibliotekets bestånd, och att beståndet finns till 

för att möta dessa behov. I min studie avses personer med ett annat modersmål än 

svenska, särskild tonvikt ligger på gruppen nyanlända. 

 

Användaranalys  

Elementet syftar till att samla in fakta om användarna för att lära sig mer om deras 

behov och förutsättningar, och för att få kunskaper om den samhälleliga situationen. 

Liknande synonymer för begreppet är “needs analysis”, “information audit”, “planning 

process” och “needs assessment” (s. 20-21). Enligt Evans och Saponaro (2005) används 

olika begrepp inom olika kontexter, inom kontexten folkbibliotek är det vanligast att 

göra en “community analysis”, därefter kan benämningen variera beroende på 

institution. 
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Urvalspolicys 

Begreppet innebär den plan eller de riktlinjer bibliotekarien utgår ifrån för att utveckla 

och underhålla beståndet. Det måste på något sätt reflektera de andra planer som rör 

bibliotekets karaktär, uppdrag och målsättning beroende på institution och förhindrar att 

beståndet blir svagt och av dålig kvalitet. Det kan fungera som en handbok för att 

underlätta vid valet av resurser och för att bibehålla soliditet i ett bestånd vid 

exempelvis personalskifte. Urvalspolicyn är i huvudsak bestämmelser över vad som får 

förekomma bland bibliotekets samlingar och baseras på den information bibliotekarien 

givits vid användaranalysen. 

 

Urval 

Vid urvalsprocessen identifieras först behov bestående av ämnen och särskilda material. 

Evans och Saponaro (2005) skriver att det är vanligt med beställningslistor från utgivare 

och förlag, respektive inköpsförslag och önskemål från användarna. Mindre bibliotek 

kan ha svårt att välja material med anledning av tidsbrist samt materialets bristande 

tillgänglighet och kan då samarbeta med större bibliotek som utdelar listor med 

rekommenderade titlar. När bibliotekarien valt material följer nästa steg där hon avgör 

hur mycket materialet får kosta samt hur mycket respektive ämne och kategori ska 

prioriteras kostnadsmässigt.  

 

Inköp 

Inköpet innefattar förvärv av material, det måste inte nödvändigtvis bestå av enbart köp 

från förlag utan kan likväl vara gåvor. Processen utförs självständigt av bibliotekarien 

utan användarnas medverkan eftersom denna aktivitet berör bibliotekets ekonomi. Vid 

inköpet och/eller förvärvet strävar bibliotekarien efter att uppfylla fyra mål:  

- att genomföra köpet så snabbt som möjligt 

- största möjliga noggrannhet i inköpsproceduren 

- att hålla proceduren på en enkel nivå och prioritera material av lägre kostnad, 

samt 

- att utveckla en god relation med distributörer, säljare och andra bibliotek 

 

Utvärdering 

I det näst sista steget utvärderar bibliotekarien beståndets styrkor och om de 

kostnadsmässiga satsningarna förbättrat beståndets kvalitet. Likaså ställer hon sig frågan 

om beståndet lever upp till de behov man kunnat identifiera, om det är användbart och 

vad beståndet är i jämförelse med bestånd på andra bibliotek. Enligt Evans och 

Saponaro (2005) sluter utvärderingen beståndsutvecklingsprocessens cirkel eftersom det 

leder bibliotekarien tillbaka till att kartlägga användarbehov, det vill säga elementet 

Användaranalys. 

 

4.2 Abbotts förändringsteori 

Amerikanske Andrew Abbott, professor vid Chicago University och tidigare professor 

vid Harvard och Rutgers University (University of Chicago, u.å.), skildrar i boken The 

system of professions (1998) teoretiska perspektiv kring utveckling av professioner och 

organisationer inom yrkesgrupper som exempelvis advokater, psykologer, läkare och 
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bibliotekarier. Hans utvecklings- och förändringsteorier kan påträffas i både uppsatser 

och avhandlingar inom biblioteks- och informationsvetenskap, exempelvis Jenny 

Lindbergs Att bli bibliotekarie - Informationssökning och yrkesidentiteter hos B&I-

studenter och nyanställda högskolebibliotekarier (2015), Olof Lindvall och Sarah 

Meyers Bibliotekarier och biblioteksassistenter. Två yrkesgrupper som krockar? (2008) 

och Lenita Sundgrens Domstolsbibliotekariers yrkesroll och 

professionsutveckling (2008). Samtliga författare behandlar behandlar just yrkes- och 

professionsidentitet i ett utvecklingsskede. 

Enligt Abbott (1988) består inledningsvis en profession av abstrakt kunskap med 

specifika användningsområden. Professionen har ett tillhörande regelverk av särskilda 

kunskaper vilket också definierar arbetsuppgifter och arbetsproblem. Tillsammans med 

abstraktionsnivån, alltså den grad koncentrerad kunskap som kan kopplas till en specifik 

profession, är detta kunskapssystem ett sätt att definiera själva professionen (s. 8-9). 

Författaren skriver att det inom en profession ofta finns ett antal definitiva 

arbetsuppgifter som utförs av ett isomorfiskt arbetsteam; ”function is structure” (s. 35). 

Arbetsuppgifterna utgörs av mänskliga behov, hos individer eller i grupp, och kan lösas 

genom expertis. Expertisen, alltså den professionella kunskapen, kan återfinnas hos 

akademiska yrkesgrupper som exempelvis bibliotekarier (s. 52-53). När kunskap är 

professionellt betingat är det en ”jurisdiktion”, ett kunskapsmonopol (s. 59). 

Kapitlet The system of professions beskriver hur professioner och andra arbetsfält 

förändras utifrån systemrubbningar av olika slag. En profession kan rubbas på två sätt, 

dels genom att andra professioner söker erövra den befintliga, dels genom att externa 

källor stör ordningen genom att medföra förändringar till systemet (s. 90). I samma 

kapitel presenterar Abbott (1988) sitt fördjupade teoretiska perspektiv kring External 

sources for system change, inbegripande hur externa källor, exempelvis organisationer 

eller tekniker, medför nya uppgifter som förändrar ett befintligt arbetssystem genom att 

erövra den jurisdiktion (kunskapsmonopol) som råder (s. 91). När nya uppgifter 

tillkommer och gamla sådana elimineras skapas en omedelbar obalans eftersom den nya 

uppgiften kan implementeras i organisationen på bekostnad av andra uppgifter. Med 

andra ord kan en ny arbetsuppgift få tillräckligt mycket befogenhet att ersätta en 

gammal, eftersom den gamla jurisdiktionen försvagats av den nyas starka inflytande. 

När den gamla jurisdiktionen försvagats är den också sårbar vilket gör den enkel att 

invadera, därmed reproducerar sig de nya uppgifterna i systemet. Om systemet rubbas 

genom påverkan från yttre källor pågår störningen tills de nya arbetsuppgifterna 

implementerats i professionen och förändrar den. Abbott (1998) skriver att förändringen 

kan beröra både enskilda professioner och sådana i grupp (s. 90). 

I den här studien kan den nya flyktingsituationen förstås som de yttre källorna som 

medför obalans i det befintliga systemet, vilket tar sig uttryck genom att det nu krävs 

andra strategier och kunskaper för att möta utmaningarna som uppstått (se Miklo, 2015; 

Pilerot & Hultgren, 2016). Den obalans som uppkommit i professionen har sin orsak i 

att det forna arbetet varit otillräckligt, ett nytt kunskapsmonopol har alltså erövrat det 

gamla eftersom sättet att arbeta på blivit tvunget att anpassas för att kunna vara 

samtidsrelevant. Några exempel är anställningar av flerspråkig bibliotekspersonal 

(Atlestam et al., 2011; Miklo, 2015; Brunnström, 2012) och utvecklingen av 

mångspråkiga samlingar och tjänster (Svensk biblioteksförening och Svenska 

Unescorådet, 2014). I Pilerot och Hultgrens (2015) studie framkommer att flera 

bibliotekarier upplevt förändringar i form av att i högre grad använt det engelska 



 20 

språket, hanterat material och uttryckt sig skriftligt på arabiska samt behövt redogöra för 

bibliotekets ordningsregler. Dessa företeelser kan sägas vara tillförda rubbningar och 

sådana som Abbott (1998) menar ”stör” den gängse ordningen (s. 90), i synnerhet om 

situationen är svår att lösa med befintliga medel. Uppgifterna har tidigare inte 

förekommit i samma grad och medför således förändringar till biblioteket, varför de 

uppmärksammas och problematiseras av författarna. 

I analysen kommer jag att uppdela kategorier på samma sätt som de gjorts i modellen 

ovan (se 4.1 Beståndsutvecklingsprocessen), gällande beståndsutvecklingsprocessen 

kommer det därför att finnas fem stycken delavsnitt. Avsnittet om Abbotts 

förändringsteori benämns i analysen Förändring. Det kommer att adderas som ett sjätte 

avsnitt och används på samma sätt som de föregående; det vill säga som teoretiska 

kategorier genom vilka jag analyserar empirin. 
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5. Metod 

 
Här presenterar jag totalt åtta delavsnitt som relaterar till den metod jag använt mig av 

för att samla in och bearbeta materialet. Jag kommer också att redogöra för närmare 

information gällande respondenterna och hur de valts ut, etiska hänsynstaganden samt 

hur jag säkrat studiens tillförlitlighet. 

5.1 Semistrukturerade intervjuer 

 

I studien används kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod för insamling av 

data. Barbara Wildemuth (2008) beskriver metoden som en mer organiserad och 

välplanerad form av ett samtal, som ligger mittemellan den strukturerade respektive 

ostrukturerade intervjun. I den semistrukturerade intervjun befinner sig innehåll och ord 

i fokus då intervjuaren strävar efter att nå kunskap om respondentens egen uppfattning 

om ett visst skeende, och söker utvinna så detaljrika svar som möjligt. Utfallet, empirin, 

är i detta fall inte kvantifierbar och reflekterar inte intervjuarens intressen. I stället 

befinner sig respondenten i fokus, varför själva intervjun också tillåts byta riktning 

beroende på vad respondenten anser vara relevant. Vid utförandet används ett 

intervjuschema, metoden tillåter dock intervjuaren att avvika från det ursprungliga 

schemat och anknyta till något som under intervjun visat sig vara särskilt intressant, 

byta ordningsföljd på frågorna eller helt utesluta någon av dessa (Bryman, 2008). 

Semistrukturerade intervjuer föreföll som ett lämpligt val eftersom jag ville ha 

bibliotekariernas egen uppfattning rörande arbetet med litteratur, och gärna uttömmande 

svar. Metoden gav mig även frihet att fördjupa mig lite extra vid någon punkt eller låta 

respondenten utveckla sitt svar om de tyckte att det var av högre relevans, utan att vara 

hänvisad till särskilda riktlinjer. Som analysmetod har jag använt kvalitativ 

innehållsanalys, vilken enligt Wildemuth (2008) används för att induktivt utvinna 

mening i form av underliggande kategorier och teman ur rå data, vilken kan bestå av 

exempelvis intervjutranskriptioner (s. 309). 

5.2 Urval 

 

I studien skedde intervjuer med fyra bibliotekarier verksamma på folkbibliotek som låg 

geografiskt utspridda i landet, samtliga med särskilt ansvar för inköp av mångspråkigt 

material. Jag ansåg dessa vara de lämpligaste kandidaterna för vad som ämnades 

undersöka, just för att samtliga personer var verksamma och erhöll kompetens inom 

området. Det här är vad Bryman (2008) kallar ett målinriktat eller målstyrt urval; det 

vill säga ”enheter (individer, organisationer, dokument, avdelningar och så vidare) med 

direkt hänvisning till de forskningsfrågor som har formulerats” (s. 350). 

 

Mitt val av antalet deltagare grundar sig dels i rekommendationer av mina handledare 

som ansåg fyra vara minimum. Jag strävade utifrån rekommendationen att addera ännu 

ett bibliotek, inledningsvis som en sorts gardering mot eventuella bortfall av 

respondenter, men också som ytterligare en informationsbärare. Närmare presentation 

av dessa återfinns under avsnitt 5.7 Presentation av respondenter. 
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5.3 Utformning av intervjuguiden 

 
Intervjuguiden bestod av totalt 24 frågor som justerats efter hand efter råd av mina 

handledare (se Bilaga 2). Jag använde ingen specifik mall vid utformningen men 

inspirerades av andra studier på varierande nivåer, och försökte själv analysera vad jag 

egentligen sökte för information. Förändring stod i fokus, därför strävade jag efter att 

formulera frågorna därefter så att de olika skeendena kunde framkomma tydligt i svaret. 

Flera av frågorna utformades så att följdfrågor kunde ställas, det gjorde det möjligt att 

ytterligare fördjupa sig i ämnet och hitta nya ingångar. Jag valde att ordna frågorna efter 

tre nivåer; Inledande frågor, Frågor rörande det dagliga arbetet respektive Frågor 

rörande arbetet med litteratur för nyanlända. Jag ansåg att dessa kategorier kunde ge en 

så omfattande bild som möjligt, dessutom kunde jag ges närmare beskrivning av 

respektive respondent, dennes förutsättningar, erfarenheter eller andra intressanta 

faktorer som kunde framkomma under analysen. Jag provade intervjufrågorna på min 

pojkvän, som till min fördel arbetar som bibliotekarie och därför kunde ge värdefulla 

tips och råd. Jag vill dock understryka att han inte deltagit i studien, samtliga 

respondenter stod utanför min bekantskapskrets. Jag ville undvika faktorer som kunde 

riskera att påverka kvaliteten och trovärdigheten i min intervjustudie, vilket jag tror 

följden kan bli av att intervjua en person jag har en nära relation till. 

5.4 Tillvägagångssätt 

 
Innan jag påbörjade intervjuerna bekantade jag mig med arbetsområdet för att förse mig 

själv med förkunskaper. Förberedelse är en av Kvales (1997) rekommendationer för att 

inte framstå som osäker och således påverka respondenterna negativt. Inledningsvis 

skapade jag ett intervjuschema där jag hade som målsättning att ställa frågor som kunde 

generera fyllig respons, och var noggrann med att välja bort ja- och nej-frågor. Schemat 

godkändes av mina handledare i två led, där jag efter det första mötet korrigerat vissa 

frågor samt lagt till de förslag mina handledare givit. Därefter sökte jag efter bibliotek 

via Google och utvärderade huruvida dessa var av den karaktär som jag eftersträvade, 

det vill säga huvudbibliotek och inte filialer. Inledningsvis sökte jag på huvudbibliotek i 

närliggande län, därefter sökte jag efter bibliotek i andra orter, till exempel sådana vars 

mångspråksarbete jag hade kännedom om sedan tidigare, eller bibliotek som jag blivit 

tipsad om från handledare, vänner och närstående. Exempel på sökord var bland annat 

”bibliotek mångspråk”, ”bibliotek flyktingar”, ”bibliotek nyanlända” och ”mångspråkig 

litteratur bibliotek”, kombinerat med sökningar efter bibliotek i specifika län, städer och 

kommuner.  

 

Jag fann ungefär 20 bibliotek som jag ansåg var lämpliga, därefter sändes kontaktmejl 

ut (se Bilaga 1) till dessa successivt. I början av utskicken strävade jag efter att träffa 

respondenterna, därför kontaktade jag bibliotek jag ansåg mig ha lätt att ta mig till. Det 

visade sig vara svårare än jag räknat med då många av dessa uppvisade en relativt låg 

svarsfrekvens. Av denna anledning valde jag att också inkludera bibliotek belägna på 

distans, att söka sig utanför regionen kunde tänkas ge ett bredare spektrum av bibliotek 

och således öka chanserna att få tag på intervjupersoner. I och med bytet justerades 

metodiken till att inkludera även Skype och telefon, många av de bibliotek jag 

kontaktade var belägna på orter långt bort från min hemstad och att mötas var därför 

inte möjligt. Enligt Bryman (2008) är telefonintervjuer kostnadseffektiva, en nackdel är 
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dock att forskaren inte kan ta del av reaktioner eller kroppsspråk hos respondenten (s. 

432-433). I min studie valde jag dock att bortse från rådet eftersom jag lade tonvikten på 

relevanta utsagor hellre än gestikulering. Bryman (2008) redogör också för riskerna med 

den här typen av intervju, som att det under samtalet kan förekomma störningar i form 

av brus eller dålig mottagning (s. 433). Det här problemet var något jag fick erfara 

under intervjun med respondent D och fick till följd att jag vid ett par tillfällen under 

transkriptionen hade svårt att uppfatta vad respondenten sade. Mer om händelsen finns 

att läsa i avsnitt 5.8 Transkribering av materialet. 

 

Jag strävade efter att genomföra fem intervjuer eftersom jag ansåg att antalet var 

tillräckligt och kunde generera tillfredsställande material. Då jag hade särskilda 

tidsramar att beakta fick jag begränsa mig till ett görligt antal, och efterföljde därför 

mina handledares rekommendationer om minst fyra respondenter. I sista stund blev jag 

dock tvungen att välja bort materialet som den femte intervjun genererat, då svaren inte 

innehöll tillräckligt mycket information för att kunna bearbetas under analysen. 

Eftersom den sista empirin samlades in två veckor innan deadline tog jag beslutet att 

inte söka efter en annan respondent eftersom materialet från de fyra intervjuerna var 

tillräckligt. Den sammantagna empiri som genererats hade ett omfång på omkring 30 

sidor, material som jag ansåg var rikt och informativt och som kunde leda till en 

intressant analys. Vid vissa punkter började respondenternas utsagor dessutom likna 

varandra, varför jag ansåg fyra personer vara nog. 

 

Totalt kontaktades 20 folkbibliotekarier via mejl (se Bilaga 1), drygt hälften av dessa 

lämnade besked i form av avböjanden eller godkännanden. Vid det tillfälle då jag sände 

ut ansökningarna befann sig några bibliotekarier på semester, de hade därför inte sett 

mitt mejl och således inte svarat. När denna situation uppstod ringde jag biblioteken för 

att få ett direkt besked huruvida det fanns ett intresse av att delta i min studie. En 

bibliotekarie erbjöd sig att bli skriftligt intervjuad men då var jag tvungen att tacka nej. 

Min ambition var att samla in muntliga utsagor och skriftliga sådana skulle avvika för 

mycket från övrig empiri och inte kunna ge ett lika naturligt intryck. Till sist 

genomfördes två intervjuer där jag mötte respondenterna ansikte mot ansikte, de 

resterande två skedde över telefon. Det hade varit önskvärt att möta alla respondenter 

eftersom jag själv upplevde att den här typen av intervju kändes mer personlig men på 

grund av avstånd och tidsbrist var det dessvärre inte genomförbart. De intervjuer som 

utfördes genom möte spelades in med hjälp av min mobiltelefons inspelningsfunktion. 

Till telefonintervjuerna hade jag förstärkning i form av ytterligare en mobiltelefon som 

jag lånat av en familjemedlem. 

 

De fyra intervjuerna genomfördes över ett tidsspann av två veckor vid följande datum: 

26/4, 3/5 och 5/5. Den intervju som sedan valdes bort genomfördes den 9/5. Under vissa 

intervjuer ställde jag spontana följdfrågor eller anknöt till något respondenten sagt, och 

höll mig därmed flexibel under tillfället (Bryman, 2008, s. 430) samt utnyttjade min 

förförståelse för ämnet (Kvale, 1997, s. 119). Jag upplevde att detta gav samtalen större 

flyt, frånvaron av ja- och nej-frågor resulterade också i öppna och mer informativa svar. 

En annan form av flexibilitet är enligt Bryman (2008) att vara uppmärksam även efter 

det att bandspelaren stängts av, och vara beredd med anteckningsmaterial om ytterligare 

information skulle framkomma (s. 430). I intervjun med respondent A inträffade just det 

Bryman förvarnar om, och jag adderade därför det skriftliga materialet till de övriga 

utsagorna. 
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Samtliga intervjuer har varit omkring en timme långa, den längsta blev 55 minuter lång 

(respondent A) och den kortaste 38 minuter (respondent B). Mängden transkription har 

varierat från cirka 8 till 12 sidor beroende på hur respondenterna förstod frågorna och 

därmed kunde anpassa sitt svar, alternativt gav ett alltför övergripande svar och fick 

ledas tillbaka till intervjufrågans kärnpunkt. 

5.5 Forskningsetiska aspekter 

 

Redan vid mejlutskicket informerades deltagarna om att att intervjun skulle spelas in för 

transkribering, samt att jag efterföljde konfidentialitetskravet; vilket innebär att 

uppgifterna inte kan läcka ut till obehöriga och behandlas med försiktighet av 

intervjuaren (Bryman, 2008, s. 132). Jag angav också att respondenterna hade rätt att 

ångra sitt deltagande; det så kallade samtyckeskravet (s. 132). Väl vid själva intervjun 

upprepade jag det jag skriftligt informerat om, och förklarade principerna något mer 

detaljerat samt att inspelningarna raderas efter transkriptionernas färdigställande, det vill 

säga redogjorde för nyttjandekravet (s. 132). Jag informerade också om att 

respondenterna kunde välja att inte svara på någon fråga om de inte ville. En del 

respondenter hade frågor kring hur deltagarna kunde hållas anonyma i texten, jag 

förklarade då hur jag gjort med tidigare respondenter som uppgivit personlig 

information och att denna valdes bort, samt att jag inte angav vilken sorts bibliotek det 

rörde sig om. Likaså upplyste jag om användningen av det könsneutrala pronomenet 

“hen” för ytterligare anonymisering. Det var nödvändigt att ha respondenternas fulla 

förtroende innan jag ställde frågorna, studiens kvalitet kunde annars äventyras genom 

att bestrida Kvales (1997) rekommendation om att skapa en bekväm intervjusituation (s. 

119). Vid de intervjuer där jag mötte mina deltagare strävade jag efter att försöka hålla 

mig placerad lite vid sidan av respondenten och inte direkt framför, vilket Bryman 

(2008) råder att efterfölja då intervjusituationen annars kan upplevas som ett förhör. 

Eftersom vi var placerade vid runda bord kunde denna situation undvikas på ett enklare 

sätt. 

 

5.6 Tillförlitlighet 

 

I den kvalitativa forskningen är det, liksom i den kvantitativa, nödvändigt att diskutera 

hur studiens resultat kan göras tillförlitligt. Just tillförlitligheten har enligt Bryman 

(2008) ett antal förgreningar, en av dessa är överförbarhet vilket innebär att forskaren 

låter läsaren ta del av “thick descriptions”, det vill säga uttömmande information om hur 

studien genomförts och hur forskaren förhållit sig till regelverket (s. 355). I en kvalitativ 

studie är kärnpunkten djup snarare än bredd, varför forskaren eftersträvar djupgående 

beskrivningar. Jag har försökt att noggrant redogöra för tillvägagångssätten, skeendena 

under arbetets gång och övriga faktorer som kan skänka studien transparens.  

 

Bryman tar också upp möjligheten till att styrka och konfirmera, vilket innebär att 

undersökningen inte får utsättas för forskarens personliga värderingar eller synsätt, och 

att forskaren är medveten om att fullständig objektivitet inte går att uppnå men ändå 

söker garantera att hon handlat i god tro (2008, s. 355-356). För min egen del ville jag 

vara så neutral som möjligt och har ordagrant återgett utsagorna, trots att jag hade ett 
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personligt intresse för ämnet som i exempelvis en kvantitativ studie kunnat ha inverkan 

på resultatet (Bryman, 2008, s. 151). 

 

5.7 Presentation av respondenter 

 

I det här avsnittet stiftas närmare bekantskap med de personer som godkände 

medverkan, och som var bekväma med att bidra med inspelat röstmaterial till studien. 

 

➢ Respondent A arbetar som bibliotekarie och verksamhetsutvecklare på ett 

huvudbibliotek i en medelstor stad i Sverige. Hen har en magisterexamen i 

biblioteks- och informationsvetenskap och har arbetat som bibliotekarie i cirka 

10 år. På respondentens arbetsplats sker samarbeten med närliggande bibliotek 

samt en strävan efter att utbud och aktiviteter ska vara tidsenliga och till för alla. 

Respondent A har under sin yrkestid arbetat med olika sorters inslag och som 

minst ägnat sig år mångspråkig litteratur, fram tills för några år sedan. De 

nuvarande arbetsuppgifterna består främst av inköp av mångspråkig litteratur 

och samordning av olika sorters evenemang och programverksamhet, vilket sker 

tillsammans med en kollega. (Genomförd 26/4) 

 

➢ Respondent B arbetar som bibliotekarie på ett huvudbibliotek i en mindre stad i 

Sverige. Hen har utöver bibliotekarieutbildningen också studerat ämnena 

sociologi och socialantropologi och varit yrkesverksam i 30 år. På biblioteket 

där respondent B är anställd består en stor del av verksamheten av 

barnverksamhet samt olika sorters programverksamhet riktat mot barn och 

vuxna. På biblioteket anordnas också en del kulturella evenemang. Hen har 

arbetat med mångspråk på olika sätt under hela sin arbetstid, arbetsuppgifterna 

utgörs av särskilt ansvar för den befintliga programverksamheten samt för 

samarbetet med andra bibliotek i länet. (Genomförd 3/5) 

 

➢ Respondent C arbetar som bibliotekarie på ett huvudbibliotek i en stor stad i 

Sverige. Hen har utöver bibliotekarieutbildningen också utbildning inom 

skolverksamhet, och har arbetat som bibliotekarie i åtta år. Hen har under hela 

sitt yrkesliv varit i kontakt med mångspråk, både som bibliotekarie och som 

pedagog. På biblioteket bedrivs mycket programverksamhet som riktar sig mot 

stadens alla medborgare. En stor del av dessa utgörs också av temat lättläst och 

är därmed särskilt anpassad för personer med annat modersmål än svenska. 

Respondent C arbetar främst med mångspråkig media och bär ansvar för 

mångspråksavdelningen tillsammans med två kollegor. Hen köper också in 

lättläst litteratur. (Genomförd 3/5) 

 

➢ Respondent D arbetar som bibliotekarie på ett huvudbibliotek i en stor stad i 

Sverige. Hen har 17 års erfarenhet av yrket och har förutom den befintliga 

arbetsplatsen också varit verksam vid ett närliggande bibliotek i sjukhusmiljö. 

Den akademiska bakgrunden utgörs av bibliotekarieutbildningen. På personens 

arbetsplats arbetar man mot alla stadens invånare men har vissa grupper som är 

särskilt prioriterade. Respondent D har sysslat med mångspråk i fem år efter att 

ha varit verksam på ett antal andra avdelningar. De nuvarande arbetsuppgifterna 
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består bland annat av inköpsförvärv och att ha överblick på mediebudgeten. 

(Genomförd 5/5) 

5.8 Transkribering av materialet 

 

Intervjuerna transkriberades så gott som omedelbart efter genomförandet för att jag 

skulle vara så tidseffektiv som möjligt. Bryman (2008) rekommenderar att efterfölja 

detta eftersom transkribering kan upplevas som en betungande uppgift. Att skjuta upp 

arbetet kan förstärka känslan och därmed försvåra arbetet (s. 429). I avsnitt 5.4 

Tillvägagångssätt skrev jag att det under samtalet med respondent D uppstått störningar 

vilket fick en smärre påverkan på inspelningen. Jag kunde inte uppfatta vad hen sade 

vid totalt tre tillfällen och valde därför att utesluta hela meningarna för att bibehålla 

kontexten. Bruset är dock ingenting som på något sätt påverkat resultatet, all övrig 

utsaga var av god kvalitet, och kunde anses lämplig nog att tillföras analysen. Flera av 

intervjupersonerna angav ortnamn, namn på bibliotek i området, kollegor respektive sin 

arbetsplats. Den här sortens information valde jag att helt utesluta för att det annars 

riskerade att äventyra den anonymitet som jag eftersträvat genom hela studien. Jag 

kortade också ner vissa sekvenser av material som låg till grund för presentationen av 

respondenterna snarare än själva analysen, exempelvis berättelserna om arbetsplatsen. 

Bortsett från vad jag angivit transkriberades all empiri som framkommit under de fyra 

intervjuerna. 

5.9 Genomförande av analys 

 

Jag valde att göra en riktad innehållsanalys eftersom jag hade en särskild teori att utgå 

ifrån för att utvinna teman, liksom själva grundprincipen med analysmetoden 

(Wildemuth, 2008, s. 310). Empirin färgkodades inledningsvis med min egen teoretiska 

modell som utgångspunkt, samt Abbotts förändringsteori. Under kodningen gavs varje 

tema en individuell färg och placerades på separata sidor i textredigeringsprogrammet, 

tema för tema. På så sätt kunde de enkelt särskiljas vilket underlättade analysarbetet 

avsevärt.  

 

Materialet kommer att analyseras utefter den teoretiska modell som presenterades i 

avsnitt 4. Teori. Som nämnts ansåg jag att den teoretiska ramen inte var tillräcklig, 

därför kompletterades det teoretiska materialet med ytterligare teori från Abbott (1988) 

rörande professioner i förändring. De åtta teman som behandlas är Användare, 

Användaranalys, Urvalspolicys, Urval, Inköp, Utvärdering, Bibliotekspersonal och 

Förändring. Vissa delar av min empiri var dock svåra att indela i precisa kategorier, 

under transkriberingen upplevde jag att bibliotekarierna befann sig mittemellan ämnen 

med liknande karaktär, exempelvis Användare och användaranalys, Urval och inköp, 

vilket kan tyda på uppfattningar om att utförandena går hand i hand och därmed inte bör 

särskiljas. Jag har därför valt att förena dessa i gemensamma kategorier, vilket skiljer 

sig något från modellens ursprungliga utförande.  
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6. Analys och resultat 

 

Nedan presenteras det resultat som framkommit i analysen. De åtta temana är indelade i 

sex stycken separata avsnitt, i avsnitt 6.1 Användare och användaranalys respektive 6.3 

Urval och inköp har två teman slagits samman, de resterande fyra presenteras enskilt. 

6.1 Användare och användaranalys 

 
Det här delavsnittet rör bibliotekens användare och hur bibliotekarien på olika sätt 

genomfört analyser och kartlagt behov och önskemål. Jag inleder med en beskrivning av 

de befintliga användarna och fortsätter därefter med en återgivelse om de olika 

analysmetoder som tillämpats. Det är inte helt lätt att särskilja de olika begreppen till 

fullo, fram mot slutet närmar jag mig urvalet, alltså nästkommande delavsnitt, som ett 

naturligt utfall av att lyssna till användarnas förslag och önskemål. 

 

Samtliga respondenter beskrev att bistå med litteratur åt respektive stads medborgare 

som en huvudsaklig arbetsuppgift. Medborgarnas modersmål varierade och det fanns 

därav grupper som var särskilt prioriterade, exempelvis personer med annat modersmål 

än svenska vilket också stadgas enligt lag. Det rådde skillnader åldersgrupperna 

emellan, respondent A underströk att hen “jobbar enbart med vuxna” medan både 

respondent B och C nämnde sitt arbete med mångspråkig barnlitteratur. Detta var 

tolkningsvis ansvarsbetingat eftersom ingen av respondenterna arbetade ensam med 

litteraturinköp utan samarbetade med team och kollegor. De största språken utgjordes av 

arabiska, dari, persiska och somaliska. Litteratur på arabiska och persiska tycktes lånas 

ut i ungefär samma utsträckning, av respondent C framkom dock att arabiskan 

expanderat ytterligare, vilket korresponderar med den notering respondent A gjort om 

en växande syrisk användargrupp. Bland tre av de tillfrågade var pashto ett relativt 

vanligt språk, sedan de mött en ökning av afghanska flyktinggrupper; respondent C 

uppgav att material på de afghanska språken “börjar komma lite mer och mer”. På 

samma bibliotek förekom afrikanska språk som inte nämndes av de andra 

respondenterna, till exempel stamspråk och swahili. Just språkgrupperna skiljde sig åt 

beroende på bibliotekstyp och stad, enligt respondent D tillhörde bland annat bosniska, 

serbiska, spanska och ryska de vanligaste språken, vilka heller inte omnämndes av 

någon annan respondent.  

 

Bland intervjuerna framkom att respondenterna bedrev intern respektive extern 

omvärldsbevakning för att se vilket språk som kunde komma att efterfrågas, samt hur 

pass rörligt materialet var när det väl befann sig bland hyllorna. Respondent A uppgav 

att hen tog del av statistik månadsvis vilket utgjorde en viktig måttstock för att kunna 

köpa in användbart material. Statistiken var särskilt betydelsefull när flyktingsituationen 

var som mest påtaglig, eftersom hen med hjälp av siffrorna kunde se att ´"okej, här 

kommer vi verkligen behöva göra en jättesatsning”´ och således vara mer förberedd när 

situationen väl uppstod. Intern bevakning, såsom cirkulationstal och lånestatistik, 

föreföll också viktiga redskap för att kartlägga vilka grupper som var störst, och för att 

veta vilka som skulle prioriteras i första hand. 
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Respondent B nämnde “behovet” som en indikator för inköpet, vilket ständigt varierat 

över tid beroende på vilka som bott i området för stunden. Hen uttryckte vikten av att 

bedriva ett slags samhällsanalys och att upprätthålla kontakt med olika organisationer. 

Ibland kunde vissa grupper i ett område plötsligt upphöra och ersättas av en ny med 

behov som skiljde sig från tidigare. Enligt respondent B hade språkgrupperna skiftat, 

biblioteket var dock kapabelt till att anpassa både arbetet med inköp av språkliga 

resurser, liksom inköp av “rätt” sorts material genom att hålla sig á jour med omvärlden:  

 

[D]et beror helt på hur samhället ser ut och vilka som bor i vårt närområde för 

tillfället, och [...] det har gått i vågor över tid, får man väl säga. [...] vi hade 

många människor som kom från forna Jugoslavien, då hade vi dom språken som 

vi jobbade med. Och nu har det varit mycket dari och arabiska på senare år. Vi 

har haft väldigt många ensamkommande flyktingbarn till exempel som behöver 

ha böcker och ja, framför allt läromedel, men även böcker på sitt eget språk. 

(Respondent B) 

 

Enligt respondent C uppstod en besvärlig situation när språkförbistringar försvårade 

samtalen med användarna. Hen nämnde därför också kontaktnät i form av personer från 

olika språkområden som hjälpmedel för omvärldsbevakning. Med deras hjälp kunde hen 

se vilket material som efterfrågades för tillfället och vad som var populärt inom 

respektive språk.  

 

Samtliga tillfrågade var ense om vikten av att lyssna till sina användares önskemål, till 

exempel ansåg respondent D att man med fördel kan göra “nån slags målgruppsanalys 

och prata med dom”. Bestånd baserade på efterfrågan var ett ämne som påträffades 

under alla de fyra intervjuerna, eftersom samtliga ansåg att kontakt och dialoger med 

användarna kunde ge en direkt vetskap om vad de vill ha, och därmed underlätta för 

uppbyggandet av relevanta bestånd. Att identifiera behov genom att lära känna sina 

användare framkom i intervjun med respondent C. På hens bibliotek hade man “fångat 

upp” det starka behovet av att lära sig svenska, och utvecklat språkträffar och lättlästa 

läsecirklar där språkträningen befann sig i fokus. Likaledes berättade respondent A att 

frågor och önskemål på körkortsböcker, ord- och grammatikböcker, kursböcker samt 

lättläst svenska ökat. Hen menade att de nyanländas situation kanske utgjorde behov 

som främst handlade om att lära sig ett nytt språk och integreras i det nya samhället, 

snarare än att läsa böcker på hemspråket. Det hade resulterat i att det byggts en “Ny i 

Sverige-hylla” med ett rikt utbud av material särskilt anpassat för vuxna nyanlända i 

Sverige, något som också börjat dyka upp på andra bibliotek i landet där behoven är 

desamma: 

 

[A]lla ska ha någon form av basic ”Ny i Sverige”-hylla med grammatikböcker 

som passar dom som bor i området och liknande på deras språk, med kurser och 

lättlästa böcker och information om Sverige eller det svenska samhället, för det 

är ju sånt som man gärna vill läsa om. Då finns det väldigt bra böcker som 

behandlar allting från att gå till tandläkaren eller till doktorn till att fylla i 

papper, varför firar dom påsk i Sverige… (Respondent A) 

 

De flesta intervjupersoner nämnde just övergången från att ha lämnat sitt hemland och 

anlänt till ett nytt land, och hur viktigt det var att lära sig språket eftersom de nyanlända 

annars löpte större risk att hamna i utanförskap. De föreställde sig själva de nyanländas 

situation grundat på egen erfarenhet och egna uppfattningar, och var överens om att de 
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flesta nyanlända till en början prioriterade material på svenska än på modersmålet, just 

av denna anledning. Detta var ett sätt att planera bestånden, och analysera vad som 

behövdes som mest. Mångspråkig skönlitteratur var inte på något sätt mindre viktigt, det 

var bara inte det mest primära för stunden. 

6.2 Urvalspolicys 

 
I det andra delavsnittet redogör jag för den information som framlagts gällande de 

riktlinjer som tas i beaktning och utgör underlag för det kommande urvalet. 

 

Bland de tillfrågade rådde en kollektiv enighet om att det var svårt eller rentav omöjligt 

att veta vad litteraturen handlade om, med anledning av att ingen av de tillfrågade hade 

kännedom om språken. Det framkom inte huruvida de följde några skriftliga 

instruktioner när de köpte in material, respondent D nämnde dock styrdokument såsom 

folkbiblioteksmanifest och kommunala bestämmelser som en viktig grundförutsättning 

för att kunna utveckla bestånd, eftersom det var nödvändigt att “ha koll på sin 

arbetsplats”. Riktlinjer och allmänna föreskrifter kom också på tal, exempelvis policys 

som speglade bibliotekets ställningstaganden i form av förbud av vissa otillåtna ämnen. 

Respondent A berättade om en situation då en användare ansett att en av tidningarna 

innehöll religiös extremism i ett propagandaspridande syfte. Hen tog då med tidningen 

till en språkkunnig kollega som granskade den och det visade sig att tidningen inte 

innehöll propaganda, däremot kulturellt betingat kvinnoförtryck vilket skapade 

diskussioner bland bibliotekspersonalen huruvida tidningen skulle få vara kvar eller 

inte. Enligt respondent A beställdes ingenting om hen inte visste vad det handlade om, 

därför var det säkrast att göra beställningen från erkända inköpskanaler som exempelvis 

BTJ, för att få direkt vetskap om vad det rörde sig om för slags material. Beställningar 

från andra förlag krävde en kvalitetsbedömning innan materialet placerades i 

biblioteket. Diskussioner rörande vilket slags material som skulle tillåtas eller inte togs 

också upp i intervjun med respondent C: 

 

[D]et är en balansgång, det är svårt. Det är svårt, det har ju varit mycket debatt 

med dom svenska, ett antal titlar som man har varit sådär liksom, “vart står vi?”, 

men sen att bedöma dom är.. när det är andra språk som man inte behärskar är ju 

knepigt. Men då får man använda sig av Internet och ja, dom här olika liksom 

aktörerna som man har tillit till. (Respondent C) 

 

Hen kontrollerade om materialet fanns på Libris eller hos Internationella biblioteket, i 

vissa fall tillämpades även sökningar på Google genom översättningstjänsten Google 

translate, det sistnämnda mest för att se vilket slags genre det rörde sig om. Enligt 

respondenten fick inte material innehållande rasism, pornografi eller extremism 

förekomma, ämnen som exempelvis politik och religion var däremot svårare att avgöra 

och skapade diskussion (se föregående citat), likt exemplet med respondent A i stycket 

ovan. 

 

Att använda sig av kognitiva auktoriteter vid urvalet nämndes också av respondent B, 

som berättade att biblioteket köpte in mycket av de önskemål användarna har. I det här 

fallet rörde det sig dock om läromedel samt grammatik- och kursböcker, vilket inte 

tycktes utgöra samma bekymmersamma procedur för att införskaffas, jämfört med de 

ovanstående exemplen. Hen förklarade att biblioteket vid den här typen av önskemål 
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mottog rekommendationer från SFI, baserat på samarbetet dem emellan. Biblioteket 

köpte samma material som SFI använde i undervisningen, vilket gjorde att kvaliteten 

inte var alltför svår att bedöma.  

 

En del språk som var särskilt komplicerade att lokalisera gjorde dock att 

kvalitetsbedömningen frångicks något. Enligt respondent A handlade det då 

övervägande om att “fylla upp hyllorna”, hen tillade att det fanns lektörer att vända sig 

till på BTJ men menade att större noggrannhet dock borde eftersträvas. Även 

respondent D menade att litteraturen köptes in oavsett. Eftersom både omdöme och 

beskrivning kunde vara skrivet på ett språk bibliotekarien inte behärskade var det 

omöjligt att kunna granska verket närmare. 

 

Flera respondenter framlade att materialet inte fick gynna endast en eller ett par 

personer, sådant material köptes inte in över huvud taget då det var tvunget att finnas ett 

“allmänintresse” över verket. Samma princip präglade också de aktiviteter som förekom 

på biblioteket, vilka användarna också kunde vara med och utforma genom sina 

önskemål. Respondent A menade att exempelvis bokprat och språkträffar huvudsakligen 

skulle vara språkförbättrande och kulturförmedlande, därmed var intentionen att kunna 

inkludera alla oavsett språk, i stället för enstaka grupper. 

 

6.3 Urval och inköp 

 
Det här delavsnittet skildrar hur bibliotekarierna utvidgar sina egna kunskapsområden 

kring det material som finns tillgängligt, såsom att ta emot inköpsförslag eller 

inköpslistor från användare eller förlag. När bibliotekarien gör urvalet tar hon hänsyn 

till rådande policys, vilket jag behandlade i föregående avsnitt. 

 

6.3.1 Inköpsvägar och strategier  

Det framgick att bibliotekarierna ställde särskilda krav på leverantörerna genom 

upphandlingar, avtal och dylikt. Respondent C förklarade att biblioteket i nuläget 

beställde från Bokus, Adlibris och BTJ, och hade tecknat förhandlingsavtal med dessa. I 

de flesta fall var biblioteken tvungna att efterfölja förhandlingsavtalet, vilket innebar att 

de inte tilläts beställa litteratur någon annanstans ifrån än just det förlag de tecknat 

avtalet med, och att förlagen enligt lag måste uppfylla de krav biblioteken ställt. Enligt 

respondenten kunde denna princip dock kringgås när inköpet rörde sig om små, 

svåråtkomliga språk som inte kunde tillgodoses av leverantören. Bortsett från detta hade 

leverantörerna som uppgift att göra urvalet åt biblioteken, utifrån en viss budget och 

särskilda önskemål om genre eller åldersgrupp. Ett av kraven var att samtliga 

leverantörerna skulle vara kapabla till att förse biblioteken med bibliografiska poster för 

att verken skulle vara sökbara i en bibliotekskatalog. Respondent D förklarade dock att 

man inte enbart använde sig av de stora förlagen utan också hade kontakt med säljare i 

olika delar av världen. Hen berättade att de likaledes kunde bli kontaktade av förlag och 

beställa därifrån om utbudet visade sig vara acceptabelt. Inköpet framstod som en rörlig 

process, enligt respondenten var det nödvändigt att “ändra på sig” för att hitta nya 

inköpsvägar som kunde leda till ett bra bestånd. 
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Samtliga respondenter tog emot förslag och rekommendationer utifrån. BTJ och 

Internationella biblioteket var klart överrepresenterade för att göra det urval som sedan 

skulle leda till inköp, just eftersom de erhöll den språkliga kompetens som 

respondenterna upplevde att de saknade. Respondent B nämnde IBs “tipslistor” som 

hjälpmedel, dessa bestod av titlar som nyligen köpts in av IB samt titlar som varit 

mycket efterfrågade. Enligt respondent A köptes största delen av inköpsförslagen in så 

länge de bedömdes ha ett godkänt innehåll. Tips från förlag och inköpskanaler utgjorde 

dock inte det enda material bibliotekarierna aspirerade, flera av bestånden var till största 

del baserade på efterfrågan från användarna. Respondent B menade att det inte 

tillämpades några särskilda strategier då det var relativt enkelt att uppfatta behov och 

basera inköpen på dessa, vilket i stort sett lade grunden för inköpet. Det fanns dock ett 

undantag beträffande strategin då det ingick i arbetet att förse skolor och förskolor med 

litteratur, och en del efterfrågan därmed kom från dem. Hen nämnde “tvillingpåsar”, 

bestående av svenska och flerspråkiga böcker med exakt samma innehåll, som mycket 

populärt, på vilka biblioteket också märkt en ökad efterfrågan. Det medförde att 

biblioteket anpassade köpet efter det språk som efterfrågades för att förstärka 

förskolornas flerspråkiga bestånd. På samma bibliotek fanns ett starkt behov av 

läromedel och ordböcker som köptes in i en relativt stor utsträckning, detta hade dock 

sin orsak i att ekonomin tillhörande den kommunala grund- och vuxenutbildningen inte 

var tillräckligt stark, därför beställdes “nåt exemplar av allt som används där”. 

Respondenten var ensam om att nämna de förvärv Statens kulturråd försedde biblioteket 

med, eftersom många av dem var på mångspråk var böckerna ett tacksamt bidrag till det 

mångspråkiga beståndet. 

 

Gällande de faktiska inköpen framkom att bibliotekarierna tog vara på kollegornas 

bakgrund och språkliga kompetens. Flera intervjupersoner beskrev hur exempelvis en 

arabisktalande kollega ansvarade för de arabiska inköpen, eller en polsktalande för 

inköp av den polska litteraturen. Likaså visade sig personliga kontaktnät såsom 

flerspråkiga vänner eller kontakter vid andra bibliotek vara hjälpsamt, både vid själva 

inköpet och för att motta tips på leverantörer och dylikt. 

 

6.3.2 Problematik kring inköp 

Att få tag på litteratur på främmande språk och alfabet uppgavs problematiskt av flera 

skäl. På grund av språkskillnader kunde ingen av respondenterna själv avgöra vad 

böckerna handlade om. Respondent A var missnöjd med de befintliga inköpskanalerna, 

exempelvis BTJ, eftersom de inte kunde ge någon vidare specifikation för innehållet i 

respektive bok, och dessutom uppvisade ett ganska selektivt urval. Hen förklarade att 

man oftast var hänvisad till en liten textruta för respektive bok, där det kort beskrevs 

vad boken handlade om, följt av ett omdöme. Det var därmed svårt att få en uppfattning 

om huruvida boken var bra eller dålig. Respondenten förklarade också det 

problematiska med ett så begränsat utbud: 

 

[D]om här böckerna som hamnar här, framför allt dom på arabiska, dom är ju 

ofta på samma tema som jag förstått det är väldigt vanligt från dom här 

länderna.. men det är mycket politik, mycket religion och mycket krig, och 

nästan allting är skrivet på en ganska så akademisk nivå. Så det vi alltid undrar 

är [...] som exempel: om man vill ha en “vanlig” enkel deckare för 

underhållnings skull som inte är liksom så… svår eller så jobbig, var finns dom? 

(Respondent A) 
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Hen förbryllades över hur svårt det var att finna skönlitteratur och facklitteratur för 

vuxna utan inslag av etik och “stora frågor av olika slag”, och kände sig inte fullt 

bekväm med att köpa den sortens litteratur. Enligt respondenten lånades inte heller 

litteraturen ut i så stor utsträckning trots dess goda kvalitet, hen trodde att det kunde 

bero på det urval biblioteken var hänvisade till hos BTJ; utbudet var helt enkelt inte det 

användarna ville ha. Det tillades att det naturligtvis fanns undantag i form av översatta 

svenska titlar, men att dessa inte tillhörde den mest populära skaran. Problemet var att 

hitta den litteratur användarna ansåg vara “bra” och helst kom från hemlandet. Vid 

denna typ av önskemål behövde respondent A söka sig till lokala bokhandlar i utlandet, 

vilket kunde resultera i att det ibland blev fel med beställningarna, eller att de inte dök 

upp över huvud taget.  

 

Problemet med beställningar från utlandet fördes fram av samtliga respondenter. 

Åtkomsten till litteratur på vissa språk beskrevs vara en svår och tidsödande process, det 

kunde exempelvis röra sig om oroligheter och krig i det berörda landet, alternativt dålig 

infrastruktur eller ringa utgivning av böcker på de olika språken, vilket påverkade 

tillgången till leverantörer. Flera tillfrågade nämnde också avvikande kulturella 

traditioner, exempelvis berättartraditioner, som begränsande vid införskaffandet av 

material eftersom det helt enkelt inte gavs ut särskilt mycket på det språket. Det 

medförde således svårigheter att möta användarnas önskemål. Respondent C framlade 

också betalningen som en frustrerande barriär eftersom många utländska bokhandlar 

endast tillämpade kortbetalning. Köpet kunde då inte genomföras eftersom det inte 

efterföljde bibliotekets princip om betalning med faktura. 

 

Flera respondenter nämnde att priserna på den mångspråkiga litteraturen var avsevärt 

mycket dyrare än den svenska; en följd av att de få bokhandlar biblioteken var 

hänvisade till kunde höja priserna för egen vinning. Enligt respondent A kunde en enda 

bok kosta från 300 till 800 kronor, till skillnad från en svensk sådan där priset var 

omkring 100 till 200 kronor. Problemet togs också upp av respondent C som även 

kritiserade de långa leveranstiderna: 

 

[D]å tar det kanske nån månad innan vi får dom. Det kan ta tre-fyra månader 

också, och sen så ska det katalogiseras och ja, så att det är ju inte ovanligt att 

användare kan vänta liksom ett halvår på sina inköpsförslag, vilket inte är 

detsamma när det gäller svenska eller engelska. Det kan jag tycka är lite tråkigt 

liksom, för det [...] jamen om jag som privatperson skulle köpa in dom så skulle 

jag få dom inom en vecka. (Respondent C) 

 

Förvirringen kring Internationella bibliotekets framtid var också något som uttrycktes 

bland respondenterna. För en av dem var IBs depositioner till stor hjälp för att utöka 

beståndet och komplettera det som saknades. Flera var bekymrade över IBs framtid och 

hur deras integrering i Stockholms stadsbibliotek (Se Persson, 2017) skulle komma att 

förändra det pågående samarbetet med bland annat inlån och stöd. 
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6.4 Utvärdering 

 
I det fjärde delavsnittet ingår bland annat att bibliotekarien utvärderar huruvida 

beståndet motsvarar de behov och förväntningar hon identifierat. 

 

Alla respondenter berörde utvärdering på olika sätt. I avsnitt 6.1 Användare och 

användaranalys beskrev jag bibliotekariernas egna reflektioner över vilket material som 

var mest betydelsefullt. Samma tillvägagångssätt användes även för att utvärdera 

beståndets styrkor, eftersom det till stor del handlade om att förstå sina användare under 

hela beståndsutvecklingsprocessen. För många respondenter var kunskapen om 

användarna, såsom det framkommit i användaranalysen, en viktig grundbult för att 

utvärdera det nuvarande beståndet och dess förutsättningar. På så vis kunde det avgöras 

om beståndet motsvarade de behov, förväntningar och användningsområden som kunnat 

identifieras. Exempelvis uttryckte respondent D att: 

 

Vissa låntagare vill ju låna till sig själva, andra vill låna.. dom kanske får barn 

och vill ha tvåspråkiga barn eller flerspråkiga barn och vill kunna böcker och 

litteratur att läsa för sina barn, och då är det ju ganska mycket för den kulturella 

identiteten. Att man kanske vill läsa av författare som är från ett visst land, eller 

så. Ehm, jag tror det är viktigt i alla fall, helt klart viktigt. Och jag skulle önska 

att man kunde erbjuda en bättre tillgång än vad vi kan, men den är inte urdålig 

åtminstone. (Respondent D) 

 

Hen fick medhåll från respondent A, som berättade att det identifierats ett större behov 

av barnlitteratur framför litteratur för vuxna. Resultatet blev då att biblioteket gavs ett 

större tillskott projektpengar för att kunna prioritera inköp av barnlitteratur. 

 

I avsnitt 6.1 Användare och användaranalys nämnde jag den interna bevakningen i 

form av lånestatistik och cirkulationstal som mätmetoder för att se vad för sorts material 

som lånades i vilken utsträckning. På motsvarande sätt kunde de även användas för 

utvärdering av huruvida beståndet kunde uppvisa samma relevans som planerat. Enligt 

respondent A var det lätt att “tycka och tro saker” om vad som behövdes och i vilken 

utsträckning materialet nyttjades, det viktigaste var dock att kartlägga litteraturens 

rörlighet genom lånestatistik. Respondent D uttryckte dock ett visst dilemma vad gällde 

cirkulationstalen eftersom de inte kunde ge någon närmare information om anledningen 

till att ett visst material inte lånats i så stor utsträckning, på så vis blev det svårare att “få 

ihop användandet” av mångspråkslitteraturen. Hen ansåg dock att de var användbara för 

att urskilja behov och popularitet, och för att på ett enklare sätt kunna jämföra vissa 

språk med andra. Även respondent C nämnde användningen av cirkulationstal, men 

menade att det inte alltid gick att få reda på en exakt användning genom siffror. Hen 

uppfattade att många använde biblioteksrummet och läste på plats, och kanske därmed 

inte alltid lånade böckerna. Litteratur på vissa språk hade ett stort symbolvärde, och 

många användare hade visat stor uppskattning över att böcker på “deras” språk fanns på 

biblioteket. Enligt respondenten uppskattades litteraturen högre än den lånades ut; om 

biblioteket exempelvis tog bort ett språk som inte utlånades i vidare utsträckning skulle 

vetskapen om det sprida sig ganska snabbt. 

 

Respondent B framförde en personlig reflektion kring utvärdering av bestånd baserad på 

egen erfarenhet. Enligt respondenten hade tidigare prioriteringar bestått av ett större 
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antal populära svenska titlar, exempelvis deckare och andra bästsäljare för att bygga ett 

konkurrenskraftigt bestånd. Hen menade dock att det mest var för enkelhetens skull och 

att det kanske varit bättre att i stället prioritera litteratur som var lite svårare att få tag 

på, exempelvis arabisk sådan. På så vis kunde man bygga ett samhällsnyttigt bestånd 

användbart för många framför ett mindre samhällsrelevant sådant, vilket förvisso var 

attraktivt men för en betydligt mindre och inte lika prioriterad användargrupp. 

 

6.5 Bibliotekspersonal 

 

I modellen befinner sig bibliotekets personal som kärnan i 

beståndsutvecklingsprocessen, liksom bibliotekariernas position i den här studien. 

 

På biblioteken där respondenterna var verksamma erbjöds olika former av 

programverksamhet, exempelvis språkcaféer särskilt riktade mot kvinnor, språkträffar, 

lättlästa läsecirklar och läxhjälp. En del av dessa verksamheter fungerade som ett sätt att 

förmedla litteratur, eller för att på ett socialt och interaktivt vis lära sig svenska. 

Respondenterna var genuint engagerade i arbetet med mångspråk, vissa hade lite mer 

personliga relationer till låntagarna och berättade om glädjen i att kunna följa dem från 

att just ha anlänt till att bli gediget språkkunniga. Respondent B upplevde de direkta 

mötena med användarna som berikande och beskrev glädjen i att se den personliga 

utvecklingen hos kvinnorna som deltagit i språkcaféerna. Hen berättade också om 

känslan av att kunna göra skillnad i en så hemsk situation och betonade hur viktigt 

arbetet var, både gällande att kunna erbjuda en anpassad programverksamhet och att 

bistå med litteratur, eftersom litteratur på modersmålet kunde vara “livlinan” för vissa 

nyanlända. 

 

Respondent A uttryckte frustration över att arbetet inte togs på fullt allvar av alla 

bibliotek och riktade kritik mot vissa i samma stad. Hen förklarade att politik ibland 

tenderade att inverka på arbetet med mångspråk, vilket kunde leda till att arbetet inte 

ansågs vara så betydelsefullt som hen ansåg att det var. Ytterligare frustrationer var de 

bibliotek som sade sig prioritera arbetet men uppvisade ett bristande bestånd, alternativt 

förvarade mångspråkslitteraturen inlåst eller på ett annat våningsplan. Enligt 

respondenten var arbetet för viktigt för att komma i skymundan, dessutom var behoven 

individuella vilket krävde ett större engagemang för att kunna anpassa verksamheten för 

alla.  

 

Flera respondenter nämnde samarbeten och kontakter som ett sätt att nå ut och 

marknadsföra biblioteket, och för att få fler att engagera sig. Genom samarbete kunde 

också det moderna biblioteket visas upp för att således ge en annan bild av 

verksamheten. Enligt respondent A kunde personliga kontakter i form av kulturella 

föreningar visa sig mer fruktbart än sociala medier för att nå användarna på ett 

intresseväckande sätt: 

 

[S]kapa kontakter, framför allt med föreningar och liknande, är väldigt viktigt. 

För kontakterna i föreningarna gör ju att, alltså, det blir en väg in, de känner ju.. 

speciellt inom vissa kulturer, om man känner liksom nån nyckelfigur där och det 

man säger till den personen, det sprider sig alltså till hundratals personer. 

(Respondent A) 
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6.6 Förändring 

 
Abbotts (1988) teori kring yttre källor (se avsnitt 4.2 Abbotts förändringsteori) används 

här för att belysa de omdaningar flyktingsituationen medfört i form av förändringar i 

verksamheten; exempelvis arbetsuppgifter som omskapats eller tillkommit, eller 

särskilda strategier som tidigare tillämpats men som blivit tvungna att aktualiseras. 

 

Flera tillfrågade beskrev en omdaning i form av bibliotekets förändrade inriktning. Från 

att ha präglats av litteratur och förmedling behövde biblioteken i stället vara en mer 

aktiv del av samhället och bistå med språkstödjande resurser och samhällsinformation. 

Enligt respondent A medförde flyktingströmmen att andra sorters litteratur behövde 

köpas in jämfört med tidigare. Likaså förändrades aktiviteternas innehåll till att på olika 

sätt underlätta för integration i samhället, exempelvis genom språkträffar, språkstöd och 

annan verksamhet där språkinlärning stod i fokus. Respondent B hade liknande 

uppfattningar om bibliotekets utveckling, hen upplevde att behovet av en mötesplats 

vuxit och att biblioteket blivit allt mer av ett vardagsrum. Eftersom besökarna blivit fler 

hade också arbetsuppgifterna gällande scanning av dokument eller att fylla i blanketter 

ökat; enligt respondenten hade “samhällsinformationsuppdraget vuxit väldigt mycket”. 

Också på respondent Cs bibliotek hade antalet besökare ökat, man hade också 

uppmärksammat en större efterfrågan på språkkurser och lättlästa böcker vilket lett till 

ett samarbete med Röda korset som veckovis erbjöd språkträffar. På biblioteket hade 

också den lättlästa läsecirkeln utökats till två per vecka. Samtliga respondenter uppgav 

att behovet av lättläst litteratur, körkortsböcker, ord- och/eller kursböcker lett till att det 

köpts in betydligt mer än förr, vissa bibliotek hade också givits ett ekonomiskt tillskott 

för ändamålet. 

 

Det konstaterades att biblioteket och dess arbete med beståndsutveckling behövde vara 

mer föränderligt nu än vad det varit tidigare. Respondent B förklarade att 

arbetsuppgifterna såg likadana ut men att vissa saker behöver ske i ett högre tempo, 

exempelvis att få böckerna till biblioteket, varför biblioteken i länet samarbetade med 

varandra. Det hade också skett ett slags förskjutning av vad bestånden tidigare speglat 

och fokuserat på, och den litteratur som förr ansågs vara “allsidig” var inte tillräcklig 

idag eftersom samhället var i ständig förändring. Hen ansåg att en bibliotekarie behövde 

vara kapabel till att “snabbt svänga om” och lyssna till de behov som finns just nu: 

 

[D]å gäller det ju liksom [...] att man har fingerspetskänsla för vad som händer i 

samhället och att man snabbt kan svänga om verksamheten till det omgivande 

samhällets nya behov, så att säga. Att man inte är fast i nån föreställning om att 

“det här är ett bibliotek”, utan att man snabbt gör om biblioteket till det som 

krävs av det för tillfället. Det låter kanske väldigt hållningslöst, men ska man 

vara relevant i sin samtid så måste man svara upp emot dom behov som finns i 

det omgivande samhället. (Respondent B) 

 

Här nämndes återigen samhällsnyttan, och att det var nödvändigt att vara införstådd 

med att verksamheten var en samhällsinstitution och därmed behövde motsvara de 

samhälleliga behoven. Biblioteket behövde vara en bekräftelse av samtiden, men likväl 

förberett inför det kommande, därför ansåg respondent B att det var viktigt att “ha koll 
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på vilka delar av världen det är stora konflikter” för att därmed veta vad biblioteket hade 

att vänta i form av nya grupper med nya behov. 

 

Liknande åsikt påträffades hos respondent A. Enligt respondenten arbetade 

bibliotekarierna annorlunda förr eftersom det då var en annan situation. I och med 

flyktingsituationen hade man behövt se till vad som fordrades av biblioteket just nu, 

såsom anpassad litteratur och programverksamhet. Likt respondent B ansåg hen att 

biblioteken behövde hitta nya sätt att arbeta, och möjligtvis släppa några av sina tidigare 

uppdrag för att kunna prioritera aktuella behov. Det ansågs också bättre att satsa på 

vissa sorters litteratur och frångå biblioteket som enbart en samlingsplats för böcker. 

Samtidigt trodde hen att litteraturen kanske inte längre stod i fokus utan att det primära i 

stället var dialoger och möten, och att det krävdes “ett annat sätt att tänka, ett annat sätt 

att jobba på” för att få in även litteraturen i verksamheten. 
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7. Diskussion 

 
I det här avsnittet fokuserar jag på min syftesformulering och de fyra forskningsfrågor 

jag inledningsvis ställde: 

 

– Hur sker arbetet med inköp av litteratur på mångspråk? 

 

– Vilka strategier ligger till grund för urvalet? 

 

– Vilka utmaningar kan identifieras kring arbetet med litteratur på mångspråk? 

 

– Hur har arbetet förändrats efter den senaste flyktingsituationen? 

 

 

Jag kommer att knyta an till analysresultatet i föregående avsnitt och föra en 

reflekterande diskussion för att söka besvara frågorna. Det här avsnittet är uppdelat i 

två, 7.1 Det nutida arbetet och 7.2 Det framtida arbetet, för att göra diskussionen mer 

djupgående. Det fortsätter därefter i 7.2 Slutsats där jag sammanfattar resultaten som det 

här diskussionsavsnittet lett till. Avslutningsvis ger jag förslag om fortsatt forskning i 

7.3 Förslag till fortsatt forskning.  

 

7.1 Det nutida arbetet 

 

Utifrån analysen kan konstateras att samtliga respondenter hade liknande sätt att arbeta 

med vissa skillnader emellan. Alla hade användare som bestod av heterogena grupper 

med en rik mångfald bland modersmålen och prioriterade åldersgrupperna något olika; 

en respondent arbetade endast med vuxenlitteratur till skillnad mot de resterande tre 

som även köpte in litteratur till barn. Själva strategierna och utförandena skilde sig dock 

inte särskilt mycket respondenterna emellan, de var överens om det nödvändiga i att 

lyssna på användarna och ta till sig deras önskemål, likt Brunnströms (2012) råd om att 

ha en muntlig dialog med bibliotekets användare. Det ansågs också viktigt att hålla sig á 

jour med den ständigt omdanande och framskridande omvärlden eftersom 

användarbehoven förändrades konstant, vilket också Brunnström (2012) lyfter fram och 

menar att grupper flyttar eller utvisas. Dessa uppfattningar om biblioteket som en 

dynamisk och ombytlig institution präglade också arbetet med inköp av litteratur. Det 

betonades att det egentligen inte finns några definitiva uppdrag; i stället handlar det om 

att kunna anpassa sig efter vad samhället eftersträvar för stunden och välja litteratur 

därefter. Många ansåg att ståndaktiga och omoderna föreställningar om vad ett bibliotek 

egentligen är fördärvar institutionen och bidrar till att biblioteket förhindras leva upp till 

vad som krävs av det, vilket ansågs vara en spegling av samhället och inte en statisk 

förvaringsplats åt böcker. Den så kallade ”samhällsnyttan” framträdde då det 

poängterades att beståndsutveckling främst handlar om att möta användarnas behov 

hellre än eftersträva konkurrenskraftighet. Det kan liknas vid Wang (2012) som skriver 

att biblioteken sedan länge utvecklat bestånd som motsvarar gruppens 

informationsbehov, med andra ord samhällsrelevanta sådana, precis som de som 

beskrivits i studien. I synnerhet då användargruppen kan sägas vara kärnan bestånden är 

uppbyggda kring. 
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Arbetet framstod som en, vad som skulle kunna kallas, oegennyttig process där 

bibliotekarierna genom intern och extern omvärldsbevakning, kontaktnät samt 

samarbeten med andra institutioner, organisationer och föreningar kartlade vilka 

grupper som behövde litteratur, och vad för sorts litteratur som fordrades. Ingen av 

bibliotekarierna ansåg en typ av litteratur vara viktigare än någon annan, de var dock 

överens om att vissa sorters litteratur hade högre relevans för tillfället, exempelvis 

läromedel framför skönlitteratur, då intentionen hos de flesta nyanlända var att lära sig 

det svenska språket. Denna princip går emot Atlestam (2012) som hävdar att 

folkbibliotek av vana prioriterar skönlitteratur framför läromedel. Det kan bero på att 

biblioteken kommunicerar bättre med användarna, och/alternativt att 

omvärldsbevakningen sker på ett mer globalt plan. 

 

Det framkom inte huruvida man tillämpade särskilda strategier när urvalen gjordes, 

däremot fick ämnen som kränkte bibliotekens allmänna värderingar och policys inte 

förekomma bland litteraturen. Vid litteratur där bibliotekarierna själva inte behärskade 

språket visade sig språkkompetenta kontakter vara hjälpsamt, tillsammans med andra 

källor som ansågs vara kognitiva auktoriteter, till exempel Internationella biblioteket 

och Libris. Här nämndes också samarbeten med SFI, vilket påminner om Wangs (2012) 

beskrivning om bestånd som utvecklas utifrån organisationers rekommendationer. Flera 

respondenter beskrev dock en balansgång mellan ämnen som var särskilt svåra att 

avgöra huruvida de skulle få förekomma eller inte, vilket ledde till diskussion. Därmed 

kan konstateras att ämnen som inte var uppenbart förbjudna, såsom pornografi, rasism 

och extremism, behövde prövas inom respektive team och göras bedömningar på kring 

eventuella fördelar och nackdelar innan de plockades bort. 

 

Samtliga av de tillfrågade handskades med problemet att ingen talade något av de språk 

litteraturen var skriven på, likt de språkbarriärer som kan påträffas i både Pilerot och 

Hultgrens (2016) respektive Miklos (2015) studier. Detta gjorde det svårt att göra 

exakta kvalitetsbedömningar och få kännedom om vad böckerna handlade om. En stor 

del av litteraturen härrörde ur inköpsförslag, vilket ställde högre krav innehållsmässigt 

sett. Några respondenter menade dock att vissa språk som exempelvis tigrinja var såpass 

svåråtkomliga att man blev tvungen att kringgå kvalitetsbedömningen och beställa 

böckerna fastän man inte visste helt vad de handlade om, för att över huvud taget kunna 

bistå grupperna med litteratur. 

 

BTJ användes som huvudsaklig inköpskanal eftersom tjänsten kunde ge svenska 

beskrivningar av verken (se avsnitt 2.1 Förstärkt stöd och vägledning för inköp). Utöver 

BTJ nämndes också Bokus och Adlibris, samt lokala bokhandlar i de olika länderna. 

Även till inköpet behövde flexibilitet infinna sig, en respondent menade att ”nya vägar” 

krävdes, det vill säga vidgade vyer kring vilka distributörer som tillhandahöll vilket 

material. Respondenterna var eniga om att det var svårt att lokalisera och köpa in böcker 

av flera anledningar. I en del fall rådde det brist på leverantörer, bland annat med 

anledning av oroligheter eller dålig infrastruktur i landet. Ibland kunde kulturella 

kutymer, exempelvis berättartraditioner, resultera i att det inte gavs ut mycket litteratur 

på det berörda språket. Likaså utgjorde bibliotekets principer om fakturabetalning en 

frustrerande barriär eftersom många av de större utländska bokhandlarna endast 

tillämpade betalning med kort; något Brunnström (2012) också tar upp och 

problematiserar. I analysen nämndes skillnader i både pris och leveranstid mellan 

svenska och mångspråkiga böcker, vilket en del bokhandlare själva kunde reglera. Det 
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framkom att en bok på mångspråk kunde vara upp till fyra gånger dyrare än en svensk 

eller engelsk sådan, och att leveranstiden inte sällan uppgick till ett par månader eller 

omkring ett halvår. Tolkningsvis kan somliga inköpskanaler sägas utöva monopol och 

utnyttja den situation som uppstår när litteratur är svåråtkomlig men starkt efterfrågad. 

 

På samma sätt som bibliotekarierna utvecklade bestånd utifrån användarkännedom var 

det också nödvändigt att ha kunskaper om användarna för att kunna utvärdera om 

beståndet var relevant. För ändamålet användes bland annat statistik som det dock rådde 

delade meningar om. Statistiken kunde inte ge annat än siffror och därmed inte heller 

fastställa en orsak till viss materials impopularitet. Det framkom dock att litteratur i 

många fall hade ett stort symboliskt värde och skattades högre än vad den lånades ut. 

Likaledes fann många av bibliotekets användare biblioteksrummet som en trygg plats 

att läsa i, vilket också kunde vara bidragande till de låga utlåningssiffrorna. 

Symbolvärde lyfts också fram av Atlestam (2012), författaren skriver att mångspråkig 

litteratur innehar förmågan att bekräfta användaren och gör henne således delaktig i det 

lokala samhället. 

 

7.2 Det framtida arbetet 

 

Utöver språkbarriärer, långväga beställningar och ett otillräckligt utbud kunde ännu en 

utmaning identifieras kring inköpsarbetet. I början av det här avsnittet diskuterade jag 

respondenternas enade åsikt om att biblioteket behövde vara en institution i tiden och 

mottagligt för förändringar. Den här principen innebär att bibliotekariernas 

arbetsstrategier ständigt behöver omstöpas eftersom beståndsutvecklingen bör spegla 

det samhälleliga behovet och dess skiftande natur. En del grupper försvinner helt och 

nya grupper tillkommer (Se Atlestam, 2012), vilkas behov, traditioner, språk och alfabet 

kan ha avsevärda skillnader mot tidigare gruppers. Det är minst sagt intressant att 

närmare spekulera i hur biblioteken kan ställa sig till denna transformation; hur förhåller 

man sig till det oförutsägbara, för att därefter snabbt ställa om och bereda vägen för 

nästa uppdrag, med ena foten kvar i samtiden?  

 

I analysen framlades att biblioteket möjligtvis behövde släppa några av dess tidigare 

uppdrag, och att litteraturen inte längre var lika betydelsefull som den sociala 

gemenskapen, möten och dialoger. Det påtalades också att tidigare bibliotekarier haft ett 

annat sätt att arbeta på eftersom samhällssituationen var annorlunda då jämfört med nu. 

Tolkningsvis kan sägas att bibliotekarieyrket inte går att helt definiera eller förbereda 

sig inför eftersom uppdragen och vad som anses relevant utgörs av vår obeständiga 

samtid. Detta öppnar upp till ännu en diskussion: vad blir konsekvenserna för 

bibliotekarieprofessionen, och för utbildningen? Är de nya arbetsuppgifterna, 

kunskaperna och strategierna något man bör ha med sig från början, eller räcker det med 

att vara mottaglig, flexibel och innovativ som yrkesverksam? 

 

Det kunde noteras en rådande samstämmighet bland bibliotekarierna, de konstaterade 

att biblioteket stod inför utmaningar och berättade om de olika strategier som 

tillämpades för att möta dem. Flera respondenter nämnde samverkan och 

kollaborationer med andra bibliotek för möjligheten att erbjuda ett högre antal 

efterfrågade titlar, bistå varandra med flerspråkig kompetens och influera varandra med 

arbetsstrategier. Det skulle kunna förstås som att biblioteken i allt högre utsträckning tar 
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hjälp av varandra och mobiliserar; att utmaningen i sig inte är något främmande men att 

det krävs gemensamma krafter för att ta den till en lösbar nivå. Kanske är därmed 

samverkan något som kommer att bli allt synligare biblioteken emellan, liksom utökade 

samarbeten med andra samhällsaktörer. Det finns exempel på det sistnämnda i 

litteraturen, både hos Dilevko och Dali (2002), vilka skildrar samarbeten med 

föreningar och liknande gemenskaper, samt Miklo (2015). Enligt de tillfrågade 

bibliotekarierna i Miklos (2015) studie föreslogs till exempel samarbeten med 

Migrationsverket, just för att många av de tillkomna arbetsuppgifterna inbegrep sådana 

ärenden. Det kan tyda på att de tidigare solida gränserna professionerna emellan börjat 

luckras upp, och att den specifika kompetensen inte längre är förknippad till endast en 

profession utan rör sig mellan flera. 

 

7.3 Slutsatser 

 

Utifrån vad som diskuterats i föregående avsnitt kan fastslås att det är nödvändigt se till 

vad som fordras av biblioteket just nu, liksom att vara anpassningsbar och frångå sina 

egna värderingar gällande bibliotekets syfte och vad det ska bistå med. Som den 

samhällsinstitution biblioteket är ges lite utrymme åt att utveckla bestånd efter eget 

tycke och smak, beståndet bör vara funktionellt och spegla samhällssituationen för att 

biblioteket ska kunna vara en aktiv samtida aktör. Av denna anledning är det också 

viktigt att utgå ifrån användarnas önskemål i den mån det är möjligt eftersom 

användargrupperna skiftar; detta skapar en viktig förutsättning för att göra beståndet 

relevant. En utmaning som kan identifieras är just att vara relevant i sin samtid och 

ständigt beredd på att tänka och arbeta i nya banor, allt eftersom samhället förändras. 

Att utveckla bestånd i en föränderlig omvärld kräver kännedom om vad som sker såväl 

som flexibilitet och beredskap eftersom arbetet som tidigare konstaterats inte är 

definitivt i sitt slag; användargrupperna är lika skiftande som deras behov vilket medför 

nya utmaningar. I den här undersökningen har det också påtalats att litteraturen blivit 

sekundär i förhållande till aktiviteter där gemenskap är kärnpunkten, eftersom 

samhörighet är vad som ansetts aktuellt för närvarande. Det kan möjligtvis bli så att 

litteratur alltmer kommer att innefatta nyttoaspekten och krävas ha ett bestämt 

användningsområde, samtidigt som skönlitteraturen får stå åt sidan och lämna större 

utrymme åt det sociala rummet. 

 

En förutsättning som ständigt återkommit är bibliotekets samverkan med andra bibliotek 

och aktörer, och att dela kompetens med varandra. Olika bibliotek kan ha olika 

förutsättningar och kunskapsnivåer, därmed kan de lämpligtvis influera varandra eller 

kollaborera. Samverkan kan också innebära att litteratur införskaffas utifrån andra 

samhällsinstitutioners rekommendationer, exempelvis SFI, vilkas kunskaper om 

användargrupperna inte sällan överträffar bibliotekariernas. Likaså kan biblioteket 

marknadsföras genom föreningar och fritidsgårdar för att nå användarna och få dem till 

biblioteket, alternativt sprida budskap om event och dylikt som anordnas. 

 

För att göra den här undersökningen har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer, 

metoden fungerade väl för ändamålet och genererade empiri som utgjorde ett nyanserat 

diskussionsunderlag. Transkriberingen var desto mer krävande för mig som ensam 

författare och krävde både god planering och disciplin. Det bör dock inte ses som ett 

hinder utan kan vägas upp av den informationsrikedom semistrukturerade intervjuer kan 
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ge. Jag skulle dock önska en större vana av intervjuande eftersom jag tror att jag då 

kunnat fördjupa mig ytterligare vid vissa punkter. 

 

Den teoretiska modell som användes gjorde det enklare att förstå empirin eftersom jag 

var hänvisad till bestämda kategorier och kunde därmed sortera empirin genom dem. 

Den var lämplig också för att få fördjupad förståelse för beståndsutvecklingens förlopp 

och levde därmed upp till syfte och forskningsfrågor. Abbotts (1988) teori om de yttre 

källorna kompletterade modellen väl och representerade förändringsaspekterna som en 

sjätte kategori. På grund av upphovsrättsliga skäl kunde jag inte använda Evans och 

Saponaros (2005) modell, i stället gjorde jag en egen inspirerad av författarna. Detta 

gjorde det möjligt att justera modellen utifrån vad jag ville fokusera på, vilket jag tror 

kan ge mer rättvisa åt samt belysa resultatet. 

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

Anledningen till att valet föll på just huvudbibliotek var för att jag trodde att 

huvudbibliotek var bättre rustade för stora grupper med varierande behov, och att de 

kunde lägga mer resurser på verksamhet och medieinköp. Under studiens lopp har jag 

dock fått ta del av flera intressanta historier som alla utspelat sig på de tillhörande 

filialerna. Jag skulle därför rekommendera kommande forskare som ämnar fortsätta i 

samma spår att undersöka hur inköpsarbetet ser ut på de lite mindre biblioteken, 

eftersom jag tror att där finns en hel del material att spinna vidare på. Andra 

forskningsområden skulle kunna vara litteraturens betydelse och användningsområden 

ur nyanländas synpunkt, eller att utforska några av de programaktiviteter biblioteken 

håller särskilt för nyanlända.  
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Bilaga 1 - mejlutskick 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Malin Carlander, jag läser mitt tredje och sista år på 

bibliotekarieprogrammet vid högskolan i Borås. Just nu skriver jag min kandidatuppsats 

som handlar om hur bibliotekarier upplever förändringar i arbetet med flerspråkig 

litteratur och media, med anledning av flyktingsituationen 2015. Fokus kommer också 

att ligga på hur urval sker för inköp. Med detta hoppas jag kunna bidra till ett större 

medvetande och ökade kunskaper kring de nya behov som uppkommit.  

 

Till min studie behöver jag underlag i form av intervjuer med ansvarig personal för 

detta område. Min förhoppning är att du skulle vilja bidra och dela med dig av egna 

erfarenheter och tankar rörande vad förändringen medfört i ditt arbete.  

 

Intervjuerna kommer att ske efter ett i förväg färdigställt schema och spelas in för 

transkribering. I studien kommer jag att efterfölja konfidentialitetskravet vilket innebär 

att inga uppgifter kan läcka ut och ledas till ett specifikt bibliotek, eller en specifik 

person. Du som respondent har också rätt att ångra ditt deltagande. Jag bifogar gärna 

schemat i förväg för granskning och eventuell förberedelse. Om du har vidare frågor är 

du välkommen att kontakta mig och/eller mina handledare, Frances Hultgren och Jan 

Buse, vid högskolan.  

 

Hoppas att du vill bidra med dina upplevelser! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Malin Carlander 

Telefon 076xxxxxxx 

 

Frances Hultgren 

033xxxxxx, alternativt 070xxxxxxx 

 

Jan Buse 

Email: -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

Bilaga 2 – intervjuguide 

 

Inledande frågor 

 

● Hur gammal är du? 

 

● Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 

Följdfråga: Har du arbetat på något annat bibliotek tidigare? 

 

● Vad har du för utbildning? 

 

● Berätta lite om din nuvarande arbetsplats. 

 

● Hur länge har du arbetat med litteratur på mångspråk? 

Följdfråga: Vad fick dig att börja arbeta med det? 

 

 

Frågor rörande det dagliga arbetet 

 

● Beskriv din målgrupp. 

 

● Beskriv dina arbetsuppgifter. 

Följdfråga: Vilka återkommande inslag finns i ditt arbete? 

 

● Berätta om vilken sorts litteratur ni saknar på biblioteket. 

 

● Hur uppfattar du att litteratur används? 

Följdfråga: Hur ser användningen av litteratur ut jämfört med andra medier? 

 

● Vilket/vilka språk är vanligast förekommande bland användarna? 

 

● Hur väljer ni vad som ska köpas in?  

Följdfråga: Vad har ni för strategier? 

 

 

Frågor rörande arbetet med litteratur för nyanlända 

 

● Vilka skillnader har flyktingsituationen medfört till ditt arbete? 

 

● Hur ser tillförsel av litteratur ut nu? 

 

● Hur viktig tror du tillgången till litteratur är för nyanlända? 

 

● Hur mycket material köps in via efterfrågan?  

 

● Kan de nyanlända önska något särskilt material? 

Följdfråga: Hur bedömer ni kvalitét på materialet? 

 

● Vad tycker du är mest problematiskt kring att införskaffa litteratur? 
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● Vilka grupper är svårast att förse med litteratur? 

Följdfråga: Varför? 

 

● Berätta om frustrationer du upplevt i ditt arbete. 

 

● Berätta om någon gång du känt att du lyckats särskilt väl i ditt arbete. 

 

● Berätta om överraskningar du fått.  

Följdfråga: Har du exempelvis mött några särskilt överraskande önskemål? 

 

● Vilka framtida utmaningar kan du identifiera? 

Följdfråga: Vad har ni för strategier för att lösa dessa? 

 

● Vilka råd skulle du ge till en nyutexaminerad bibliotekarie kring utveckling av 

bestånd?  

 

● Finns det något jag glömt fråga men som du skulle vilja berätta mer om? 
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