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1. Inledning !
I Malmö kommun bor det totalt 333 633 personer och av dessa är 110 464 
personer födda utanför Sverige (SCB, 2017). En majoritet av dessa 
utlandsfödda personer har andra modersmål än svenska. Lägg därtill deras barn 
som även de har en stark relation till ett annat språk då det exempelvis talas i 
deras hem eller i andra informella miljöer i deras närhet. Mångkulturalism och 
mångspråkighet är en del av stadens identitet och i förlängningen också en del 
av Sveriges identitet. I en värld som ständigt globaliseras är det knappast troligt 
att andelen personer i landet som talar andra språk kommer att minska i 
framtiden. Men hur väl anpassade för detta är folkbiblioteken? Biblioteken 
styrs fortfarande utifrån tanken att man talar svenska i Sverige, något som även 
styrks från politiskt håll, samtidigt som det kommer längre och längre ifrån 
verkligheten. Det kan tyckas rimligt att uppmana befolkningen att lära sig 
svenska ur en integrationsmässig synpunkt men hur förenlig är denna tanke 
med idén om att varje människa i Sverige ska ha rätt att utöva sin egen kultur? 
I bibliotekslagen nämns personer som har annat modersmål än svenska som en 
prioriterad grupp för folkbiblioteksverksamheten (SFS, 2013, s.2).  !
I nuläget riktas mycket av det arbete som sker mot denna besökargrupp mot att 
de förväntas vilja lära sig svenska, någonting som i stor utsträckning säkerligen 
även stämmer överens med sanningen. Många av de som inte har svenska som 
modersmål kommer till biblioteken via exempelvis SFI-utbildningar eller i 
syfte att få information kring samhällsfunktioner och det är därför inte speciellt 
konstigt att fokus i bibliotekens arbete ligger på inlärningen av svenska. Hur 
ser egentligen bibliotekens arbete mot att målgruppen ska ges möjlighet att läsa 
böcker på sitt eget modersmål ut? !
I nuläget är det upp till kommunerna själva att ta ansvar för att biblioteken 
tillhandahåller media som motsvarar invånarnas behov på de språk som talas i 
kommunen, något som även kräver god omvärldsanalys och kännedom om 
vilka som bor i närområdet samt vilka språk som talas. Den grupp i samhället 
som inte har svenska som modersmål är idag överrepresenterad bland 
biblioteksbesökarna och använder dessutom fler av bibliotekets tjänster än vad 
den genomsnittlige svenskspråkiga besökaren gör. Detta är i sig ingenting 
konstigt då någon som är ny i en språklig kontext har betydligt större 
informations- och kunskapsmässiga behov, vilket i sig är orsaken till att 
bibliotekslagen definierar denna grupp som de i samhället som bör prioriteras.  !
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En stor del av Sveriges befolkning befinner sig i ett språkligt dilemma då de å 
ena sidan behöver ta sig över en språklig barriär som utgörs av svenska språket 
för att till fullo kunna integrera sig i det nya landet, samtidigt som de även 
behöver hålla kontakten med sitt modersmål och den kultur man är knuten till 
sedan tidigare för att inte förlora sin identitet (Atlestam, 2012, s.70).  !
I Det mångspråkiga biblioteket - En nödvändig utopi skriver Ingrid Atlestam: 
”Folkbiblioteket har såväl historiskt som enligt bibliotekslagen och UNESCO-
manifesten, ett uppdrag att överbygga informations- och kunskapsklyftor vare 
sig det beror på sociala, geografiska, ekonomiska, språkliga eller andra 
faktorer” (Atlestam, 2012, s. 64) och beskriver vidare hur ord som integration, 
tillväxt och mötesplats har använts som honnörsord inom 
biblioteksorganisationer för att beskriva det egna arbetet. Poängen, menar 
Atlestam, är dock att ingen enskild medborgare går till biblioteket för att det 
marknadsför sig som en tillväxt- och integrationsfrämjande mötesplats. ”Att 
det fungerar som en sådan är en bieffekt av det egentliga uppdraget, att ge fri 
och jämlik tillgång till kunskap och information” (Atlestam, 2012, s. 65). 
Atlestam menar att biblioteken betyder mycket för minoritetsgrupper i 
samhället, men att ingen människa i sig ser sig själv som en del av en social, 
kulturell eller etnisk minoritet. Alla är där i egenskap av sig själva. Varje 
besökare kommer till biblioteket som en enskild individ och bör därför ses som 
en sådan, inte som en enhet tillhörande en större grupp. För att kunna 
tillgodose dessa behov behöver alltså biblioteket tillhandahålla resurser inte 
bara på svenska och lätt svenska, utan även på de språk stora delar av 
befolkningen har som modersmål. Något som i sig ofta är lättare sagt än gjort 
och som för med sig en hel del svårigheter när det kommer till både 
implementering av arbetsmetoder och resurser. !
Utgångspunkten för studien ligger i att själva arbetsområdet är snårigt och 
svårorienterat. I en tid då biblioteksarbetet tycks vara i ständig förändring och 
där även antalet språk hos biblioteksbesökarna är större än någonsin är det 
intressant att studera hur biblioteken arbetar med ett område som kommer med 
både stora utmaningar och stora möjligheter. Fokus är inte att försöka göra en 
utredning där vad biblioteken gör och inte gör undersöks, utan snarare att i så 
stor utsträckning som möjligt undersöka hur verkligheten för bibliotekarier 
som arbetar med mångspråk ser ut och hur de navigerar inom området, samt att 
försöka förstå vilka effekter arbetssätten får i förlängningen. Hur förhåller sig 
biblioteken till interna och externa bestämmelser? Hur är det att arbeta med 
språk man själv kanske inte behärskar och hur ser man på arbetsområdet både 
nu och inför framtiden? Olika bibliotek befinner sig baserat på var de är 
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belägna i staden i olika verkligheter, men är alla delar av samma samhälle och 
förvaltning. Med 2,5 års distans till den stora flyktingtillströmningen under 
hösten 2015 borde mångspråksområdet vara mer aktuellt än någonsin.  !
Ämnet är både intressant och relevant att studera då bibliotekens roll förändras 
samtidigt som den grupp människor de är menade att tjäna förändras. Hur 
påverkas biblioteken av förändringen, och hur förhåller dem sig till den? Synen 
på hur biblioteken bör förhålla sig till litteratur generellt är även den i 
förändring. Något som just nu debatteras på tidningarnas kultursidor. I ett 
reportage i Sydsvenskan med titeln ”Biblioteket – det öppna samhällets sista 
utpost”, publicerat i Januari 2018, skildrades bibliotekariens nya roller utifrån 
bibliotekets nya förutsättningar. I reportaget beskrivs hur bibliotekens roll 
förskjuts från att handla om litteraturförmedling till att handla om att tjäna en 
del av befolkningen som stängs ute ur andra instanser i samhället. En del av 
denna grupp är de människor som inte har svenska som modersmål, men är 
inte även denna grupp i behov av litteratur? !
1.1 Syfte och frågeställningar !
I den här uppsatsen kommer jag att skapa en överblick över hur biblioteken i 
Malmö arbetar med mångspråkslitteratur. Uppsatsen syfte är att försöka 
synliggöra vilka strukturer som reproduceras i arbetssätten samt hur man kan 
förstå hur dessa uppstår som ett resultat av hur biblioteken fungerar som 
institutioner. Som jag tidigare nämnde så är arbetsområdet komplicerat och 
svårnavigerat och jag kommer att försöka reda ut hur arbetet inom 
mångspråksområdet sker samt hur personalen förhåller sig till interna och 
externa bestämmelser i sitt arbete i det praktiska arbetet. Mycket av det arbete 
som görs mot målgruppen i nuläget sker för att hjälpa dem att lära sig svenska, 
men jag kommer att fokusera på hur och med vilka arbetsmetoder 
möjligheterna att läsa litteratur på det egna modersmålet ges, hur biblioteken 
tänker kring inköp av litteraturen samt vad det är som styr hur detta arbete sker. !
För att kunna uppnå uppsatsens syfte att visa hur biblioteken i Malmö kommun 
arbetar med litteratur på andra språk än svenska så kommer jag att utgå ifrån 
följande tre frågeställningar: !
Vilka faktorer styr hur de olika biblioteken arbetar med mångspråksområdet? 
Hur ser biblioteken på olika språkgrupper och deras behov? 
Hur ser biblioteken på förvärv av mångspråkiga medier? !
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Dessa frågor kommer att besvaras med hjälp av en intervjustudie, jag kommer 
därefter att mer djupgående analysera hur sätten man arbetar på kan uppstå 
samt hur man kan förstå vad dessa arbetssätt leder till i en större samhällelig 
kontext. Uppsatsen ska kunna utgöra ett underlag för att förstå hur 
mångspråksområdet just nu är beskaffat och hur det kan utvecklas i framtiden. !
1.2 Bakgrund !
Jag arbetar själv som bibliotekarie och frågan om hur man involverar det stora 
besökarantalet med andra modersmål än svenska även i litteraturen är 
någonting som länge intresserat mig. Den här uppsatsen föregicks av att jag 
genomförde en pilotstudie inom ämnet på ett bibliotek i Malmö under hösten 
2017. Pilotstudiens uppkomst var genom ett projektarbete inom en annan kurs i 
Bibliotek- och Informationsvetenskapsutbildningen. Projektarbetets syfte var 
att undersöka hur det kunde komma sig att utlånen av böcker inom 
mångspråksområdet var så få trots att målgruppen för dessa böcker till synes 
var stor. Idén att även vända på perspektivet och ställa frågor till 
bibliotekspersonal gällande deras arbetssätt med mångspråk fanns i ett tidigt 
stadie redan av projektarbetet och genom det föddes idén till att använda 
projektarbetet som en pilotstudie för en framtida uppsats. !
Pilotstudien genomfördes genom en enkätundersökning på biblioteket i fråga 
där besökare som var inom målgruppen för mångspråksböckerna fick frågor 
om i vilka syften de besökte biblioteket, sina lånevanor, hur de förhöll sig till 
litteraturen på andra språk än svenska samt vad de efterfrågade inom detta 
område. Som analysmetod för pilotstudien användes en kvalitativ tematisk 
innehållsanalys. Utöver ämnet tjänade således pilotstudien även som ett första 
steg i att testa och utforma analysmodellen som används i den här uppsatsen. !
Studien visade att det besökarna främst upplevde som problematiskt var bristen 
på information, samt att det fanns brister i kommunikationen mellan biblioteket 
och besökarna på så vis att biblioteket helt enkelt inte når ut till låntagarna. Ett 
annat vanligt problem som besökarna upplevde var att det inte fanns litteratur 
på just de språk de själva var intresserade av, detta var dock en åsikt som 
främst uttrycktes av besökare som talade relativt ovanliga språk. Övergripande 
kunde man se att det fanns många som inte ansåg att utbudet motsvarade 
efterfrågan.  !
Det framgick även att många av besökarna inte var helt och hållet insatta i vad 
biblioteket tillhandahåller för tjänster. Exempelvis möjligheten att fjärrlåna från 
andra bibliotek och möjligheten att göra inköpsförslag. Studien visade också 
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vilken typ av böcker som främst efterfrågades, något som delvis men inte helt 
och hållet motsvarade vad biblioteket faktiskt tillhandahöll. !
En annan intressant poäng som framhölls i rapporten var att personer inom 
olika språkgrupper tenderade att ha olika behov. Besökare med rötter i 
arabisktalande länder som nyligen anlänt till Sverige och besökare med rötter i 
forna Jugoslavien som befunnit sig i landet länge uttryckte olika syn på 
mångspråksområdet. Studien visade även att den främsta anledningen att 
besökarna besökte biblioteket var för att lära sig svenska men att det inte 
nödvändigtvis finns någon motsättning mellan viljan att lära sig svenska och 
viljan att låna böcker på sitt eget modersmål. Många av respondenterna 
nämnde viljan att lära sig svenska som det primära syftet med att besöka 
biblioteket men uttryckte även att de gärna hade sett en viss typ av böcker på 
sina modersmål i bibliotekets utbud.   !
Många av de saker som togs upp som problem i enkätsvaren går att förklara 
med att resurserna på biblioteken inte räcker till. Man bör ta i beaktande att det 
handlar om ett litet bibliotek med begränsade resurser och att större insatser 
vad gäller både inköp och information är komplicerade att driva igenom. Det 
besökarna lyfte som positivt var främst personalens hjälpsamhet, informationen 
man fick i samband med bibliotekets språkkafé och utbudet av barnböcker. !
Studiens slutsatser väckte tankegångar som i sin tur ledde fram till den här 
uppsatsen, men i denna uppsats kommer jag istället att vända på perspektivet 
och utgå ifrån den motsatta utgångspunkten. Istället för att fokusera på 
användarna kommer jag att undersöka hur biblioteken ser på och arbetar med 
mångspråkslitteraturen. Utöver ämnet och de övergripande frågorna om hur 
bibliotekets arbete med mångspråk sker så är det jag främst tar med mig från 
pilotprojektet in i uppsatsen analysmetoden. Studien gav en bild av bibliotekets 
arbete från ett utifrånperspektiv, och tanken är att denna uppsats ska ge en bild 
från ett inifrånperspektiv. Pilotstudien användes även som en grund för 
intervjuerna där jag förklarade kortfattat vad den gick ut på för att ge en bild av 
hur jag tänkte mig upplägget för intervjun.  !
1.3 Uppsatsens disposition !
I föregående avsnitt presenterades uppsatsens ämne, bakgrunden till valda 
ämne och dess relevans inom forskningsfältet. Därefter följde en 
problemformulering vars syfte är att tydligare definiera vad inom valde ämne 
som kommer att undersökas.  !
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I nästa kapitel kommer en redogörelse över några i uppsatsen centrala begrepp 
och förutsättningar för studieområdet vars definitioner ter sig rimliga att 
klargöra innan vi går vidare, samt ett avsnitt om uppsatsen avgränsningar. I 
kapitlet efter det redogör jag för den tidigare forskning som legat som 
utgångspunkt för uppsatsen, samt den litteratur jag främst kommer att använda 
mig av. Efter det sker presentation av uppsatsens teoretiska utgångspunkter och 
det teoretiska ramverk som kommer att användas för att förstå uppsatsens 
frågeställningar. Detta följs av en metoddiskussion där både metoden för 
insamlingen av materialet samt metoden för analys av det empiriska materialet 
avhandlas. !
Uppsatsens andra halva utgörs till majoriteten av kapitel 6. Ett tvådelat kapitel 
där första halvan består av uppsatsens resultat samt den innehållsanalys som 
redogörs för i metodkapitalet. Den andra delen i kapitel 6 är en mer 
övergripande diskussion som knyter ihop analysen från föregående avsnitt. 
Denna diskussion leder i sin tur över till uppsatsens slutsatser som presenteras i 
kapitel 7. Därefter följer en kort sammanfattning i kapitel 8. !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
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2. Definitioner och avgränsningar !
2.1 Mångspråksbegreppet !
I en bibliotekskontext innebär begreppet mångspråkig litteratur på andra språk 
än svenska, Sveriges minoritetsspråk (samiska, finska, meänkieli, jiddish, 
romani) och skolspråken (engelska, tyska, franska, spanska). Definitionen är 
hämtad från Internationella bibliotekets centrala medieförsörjningsplan för 
mångspråkiga medier (Internationella biblioteket, 2014). I bibliotekslagen står 
följande att läsa om icke-svenskspråkig litteratur: ”Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella 
minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska” samt att 
detta ska ske ”bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella 
minoritetsspråken, andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, 
och lättläst svenska” (Bibliotekslagen, SFS, 2013 s. 2). Lagen är således 
relativt vagt utformad vad gäller litteratur på de språk som talas i Sverige som 
inte tillhör minoritetsspråken, utöver att biblioteken ska ägna den 
uppmärksamhet. I IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest (IFLA, 2014) 
skrivs det om mångspråkig på följande vis: ”Varje individ i vårt globala 
samhälle har rätt till ett fullständigt utbud av biblioteks- och 
informationstjänster” samt att varje bibliotek bör ”tillhandahålla information på 
tillämpliga språk och i ändamålsenliga skriftformer”. IFLA:s mångkulturella 
biblioteksmanifest är en samling etiska riktlinjer som bibliotek kan förhålla sig 
till som komplement till bibliotekslagen, snarare än en uppsättning regler som 
måste följas. 

I den här uppsatsen kommer jag att använda mig av definitionen ovan i 
huvudsak, det vill säga mångspråk som samlingsbegreppet för de språk som 
inte innefattas inom svenska, Sveriges minoritetsspråk och skolspråken. Man 
bör dock ta i beaktning att många av biblioteken använder sig av mångspråk 
som ett begrepp för att beskriva alla böcker som inte är på svenska. 

2.2 Bibliotekens ansvar !
Vilket ansvar biblioteken har för försörjningen av mångspråkslitteratur är inte 
helt enkelt att definiera då mycket av de regler och riktlinjer som finns lämnar 
utrymme för tolkning. Dessutom är kraven olika beroende på storlek och 
besökarantalet på biblioteken. Inom ramarna för bibliotekslagen avgör varje 
bibliotek själva vilken service de vill och kan ge till sina besökare. På så vis 
skiljer sig inte mångspråksområdet från försörjningen av svenskspråkig 
litteratur.  

!7



!
I Sverige är bibliotekslagen den enda instans biblioteken måste följa. I 
bibliotekslagen finns sedan 2005 ett tilläg som talar om att varje kommun 
måste utforma en egen biblioteksplan som ska innehålla målen för kommunens 
folkbibliotek. Malmö stads biblioteksplan innehåller precis som 
bibliotekslagen förhållandevis öppna formuleringar, snarare än konkreta 
riktlinjer. I bibliotekslagen står det att biblioteken ska prioritera personer med 
annat modersmål än svenska och att folkbiblioteken har ett stort ansvar för 
denna grupps språkutveckling. Vidare skriver man följande:  !
 I Malmö finns många språk vilket ställer stora krav på biblioteken.  
 Medier på andra språk än svenska kräver särskild kompetens och  
 leverantörskunskaper. Språkkunskaper hos personalen och kontakt med 
 samarbetsparter som bättre känner språken är avgörande kompetens och 
 metod för detta arbete (Malmö kommuns biblioteksplan 2016-2020, 
 2015) !
I biblioteksplanen preciseras även vilka styrdokument biblioteken ska förhålla 
sig. Dessa innefattar, utöver bibliotekslagen, UNESCOs internationella 
manifest och den regionala biblioteksplanen. Utifrån Malmö kommuns 
biblioteksplan utformar sedan varje bibliotek sin egen plan för verksamheten 
baserad på sin egen budget och sina egna resurser. !
För att ge en bild av ungefär vad man kan förvänta sig av biblioteken så har jag 
valt att vända mig till Junko Södermans genomgång i boken Det mångspråkiga 
biblioteket - en nödvändig utopi (2012) där hon redogör för vilka övergripande 
uppgifter biblioteken har på olika nivåer. Hon utgår ifrån såväl bibliotekslagen, 
Centrala medieförsörjningsplanen för mångspråkig litteratur och Internationella 
bibliotekets lånecentrals riktlinjer. I nuläget ligger det yttersta ansvaret för 
medieförsörjningen som sagt på på kommunal nivå, även om ansvar finns både 
på nationell och regional nivå för att skapa förutsättningar för kommunerna att 
arbeta (Söderman, 2012, s. 118).  !
Söderman påpekar att det i första hand är de skilda språkgruppernas faktiska 
mediebehov som bör ligga till grund för vilken ambitionsnivå biblioteken bör 
ha. De ansvarsområden Söderman identifierar som centrala för de kommunala 
biblioteken är följande: Att identifiera vilka olika språkgrupper som finns i 
kommunen/området biblioteket ligger i, att inventera varje grupp och skapa sig 
kunskap om hur stor gruppen är samt hur den är sammansatt (familjer, unga, 
gamla, ensamkommande osv) och att identifiera dessa särskilda gruppers 
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behov. Därefter bör kommunbiblioteken utifrån sina egna förutsättningar 
bestämma servicenivå och vilka typer av medier som bör finnas utifrån 
inventeringen. Sedan ansvarar man för att bygga upp ett grundbestånd i samråd 
med läns- eller regionbibliotek samt med andra kommunbibliotek inom länet 
när ett samarbete förekommer. Övriga ansvarsområden innefattar att skylta och 
informera på så många olika språk som möjligt och att informera besökarna om 
möjligheten att göra fjärrlån av mångspråkig litteratur om efterfrågade resurser 
inte finns inom bibliotekets mediebestånd (Söderman, 2012, s. 123).  !
Södermans redogörelse utgår ifrån en ideal situation där biblioteken har 
möjlighet att utforma arbetsområdet precis som de själva vill utan hänsyn till 
budget, resurser och andra arbetsområden. Därför bör denna beskrivning inte 
ses som facit, utan snarare som en målbild att sträva mot. I den här uppsatsen 
kommer fokus ligga på hur biblioteken tänker kring mångspråksområdet 
utifrån deras egna förutsättningar och således även på hur deras möjligheter att 
utveckla och arbeta med området ser ut i realiteten. Som jag kommer 
återkomma till i nästa avsnitt så är uppsatsens syfte inte att försöka värdera hur 
bra eller dåligt biblioteken arbetar med mångspråksområdet utifrån ett yttre 
ramverk utan istället att skapa förståelse för hur de arbetar och vad som styr 
arbetssätten.  !
2.3 Avgränsningar !
Den här uppsatsen rör inte hur bibliotek i allmänhet arbetar med mångspråk, 
utan fokuserar på sex specifika bibliotek i Malmö kommun. Det är inte 
omöjligt att resultaten även kommer att kunna appliceras i andra sammanhang, 
men då främst som grund för vidare studier eller som en fallstudie i en specifik 
kontext. Som jag förklarade i avsnittet med titeln Bakgrund så fokuserar jag 
enbart på biblioteken och hur de arbetar, inte på användarna. !
Jag väljer explicit att inte fokusera på begreppet integration i mina 
frågeställningar eller i mina intervjufrågor då begreppet är laddat med vissa 
värden jag hellre ser att biblioteken själva kommer in på genom 
intervjufrågorna, om det nu är så att det är någonting som förekommer i deras 
arbetssätt. Den diskussion om begreppet som förekommer härleds till hur 
informanterna själva diskuterar begreppet utifrån sin arbetsplats. !
Uppsatsen fokuserar enbart på arbetet med mångspråkslitteratur, inte på 
mångspråkiga medier i allmänhet. Det förekommer dock tillfällen i det 
empiriska materialet då intervjupersonerna själva går in på ämnet. Detsamma 
gäller exempelvis information på andra språk än svenska i ett bredare 
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perspektiv på biblioteken, så som informationsblad, skyltning och mångspråkig 
personal. Den avgränsning jag har gjort över vad som innefattas inom 
mångspråksområdet är hur biblioteken resonerar kring arbetet mot olika 
språkgrupper, vilka faktorer som styr hur biblioteken arbetar med området och 
utbud samt förvärv av mångspråkslitteratur. Då arbetsområdet för många 
bibliotekarier ofta går ihop med arbetet med litteratur på lätt svenska eller 
biblioteksarbete som syftar till att hjälpa besökare att lära sig svenska så har jag 
varit noga med att avgränsa mitt studieområde till att endast beröra 
mångspråkig litteratur och arbetet som går ut på att erhålla litteratur för 
besökare med andra modersmål än svenska på deras språk.  !
Då varje bibliotek som förekommer i intervjun har helt olika förutsättningar, 
besökargrupper och resurser så är mitt syfte inte att på något vis jämföra dem i 
värderande mening. Min ansats med uppsatsen är inte att avgöra om ett 
bibliotek arbetar bra eller dåligt, utan snarare att diskutera olika arbetsätt inom 
organisationer och vad de kan innebära. Resultatdiskussionen kommer till viss 
del ske i form av jämförelser, men då främst i syfte att ställa bibliotekens 
arbetssätt mot varandra i syfte att studera hur de bemöter liknande problem 
utifrån olika förutsättningar.  

!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!
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3. Tidigare forskning och litteraturgenomgång !
Forskning om bibliotekens roll i integrationsarbetet och forskning om hur 
invandrare använder sig av biblioteket är vanligt förekommande inom 
bibliotek- och informationsvetenskapliga studier. I stor utsträckning tenderar 
den att fokusera på informationsaspekten av biblioteksverksamheten och hur 
biblioteken skapar en plats för invandrare att lära sig svenska. Desto mindre 
forskning har gjorts om hur utlandsfödda, eller andra generationens invandrare, 
förhåller sig till litteratur på sina egna hemspråk. När det kommer till språk så 
fokuserar mycket av forskningen på målgruppens vilja att lära sig svenska 
snarare än hur målgruppen förhåller sig till litteratur på sina modersmål. 
Forskningen om mångspråkslitteratur är dock inte helt obefintlig även om den 
främst existerar på en begränsad nivå och inte sällan i kombination med ovan 
nämnda forskning om integrationsarbetet. Främst hittar man uppsatser på 
kandidat- till masternivå i ämnet, kortare rapporter med mer 
lösningsorienterade teman och ett fåtal böcker. !
Här nedan kommer uppsatser och litteratur som är relevanta för detta arbete att 
presenteras i en tematisk uppdelning utifrån tre kategorier: övergripande 
forskning om mångspråkighet på folkbiblioteken, litteratur om biblioteket som 
en institution samt övrig litteratur som inte explicit rör mitt forskningsområde 
men som behandlar bland annat mångkultur, integration och språk på ett sätt 
som är intressant för uppsatsen.  !
3.1 Mångspråk på folkbiblioteken !
Bland uppsatserna jag använt mig av hittar man Johanna Larssons Det 
mångspråkiga biblioteket - en studie av folkbibliotekens medieförsörjning av 
medier på andra språk än svenska (2010) som fokuserar på rapporter, riktlinjer 
och bestämmelser som styrt folkbibliotekens medieförsörjning på andra språk 
än svenska från 70-talet och fram till idag, studerade genom ett 
integrationspolitiskt perspektiv. Larsson kommer fram till att bibliotekens 
arbete med mångspråkiga medier styrs av tre konflikter: den mellan att arbeta 
för jämställdhet för individen och att uppfylla kollektiva mål för verksamheten, 
den mellan att dels arbeta för målgruppens integration men också för deras rätt 
till sin egna kultur och slutligen konflikten mellan styrdokument som ska 
innefatta alla och målet att stärka utvalda grupper. Den här uppsatsen är 
relevant för min studie då kopplingen mellan det integrationspolitiska och 
bibliotekens arbete är en central del i förståelsen av hur arbetsområdet har 
utformats. En annan uppsats är Många språk – många möjligheter eller många 
svårigheter? (2007) av Tünde Blomqvist som undersöker hur bibliotek i 

!11



Uppsala kommun förhåller sig till politiska och interna bestämmelser i det 
praktiska arbetet med mångspråkslitteratur, och som tangerar samma ämne som 
mitt men som är betydligt mer fokuserad på relationen mellan politiska mål 
och faktiska arbetssätt. Blomqvists studie visar att det finns brister i både de 
formella och informella reglerna som omgärdar mångspråksområdet, vilket 
skulle kunna åtgärdas med tydligare regler, bättre statistiskt underlag samt en 
bättre omvärldsbevakning.  !
Medier på andra språk än svenska: En studie om det mångkulturella 
biblioteket (2009) av Melika Kesten undersöker hur bibliotekarier uppfattar 
informationsbehovet hos olika språkgrupper samt hur det påverkar deras inköp 
och urval av mångspråksresurser, något som är relevant att ta del av för ökad 
förståelse av hur informationsbehovet ser ut hos olika språkgrupper. Kestens 
studie visar att de största problemet med mångspråksområdet är bristen på 
mångspråkiga bibliotekarier. Mångkulturell Bibliotekariekompetens - En 
litteraturstudie och intervjuer med bibliotekarier och chefer vid Malmö 
Stadsbibliotek (2004) av Linda Wagenius undersöker hur bibliotekarier på 
Malmö Stadsbibliotek använder sina kunskaper om mångkultur i det praktiska 
arbetet och fokuserar på vilka kunskaper en bibliotekarie borde ha. Hon 
kommer i sin studie fram till att det som biblioteken och bibliotekarierna själv 
lyfter som den viktigaste frågan inom mångspråksområdet är att kompetensen 
hos bibliotekarierna höjs inom området. På samma tema hittar vi 
Mångspråksbibliotekariers kompetenser (2016) av Helene Bergholtz som även 
den fokuserar på bibliotekariens kompetenser i arbetet med mångspråkig 
litteratur. Bergholtz når samma slutsats som Wagenius, men lyfter även fram 
egenskaper som social kompetens, erfarenhet och förmågan till omvärldsanalys 
som viktiga för bibliotekariernas mångspråkskompetens. Slutligen kan man 
även nämna Anna Kviselius Rätten till språk - En studie av hur folkbibliotek 
arbetar med inköp av barnböcker på andra språk än svenska (2009) som är ett 
mer specifikt exempel på hur arbetet inom mångspråksområdet kan gå till. 
Kviselius når slutsatsen att bibliotekarierna har svårt att utföra sitt arbete 
eftersom inköpskanalerna är bristfälliga. Hon menar därför att det blir upp till 
bibliotekariernas förmåga att nätverka och hitta lösningar när det kommer till 
att köpa in böcker på andra språk. !
Jag har även tagit del av tre rapporter som berör mångspråksområdet. Den 
första är Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län - En studie 
genomförd i november och december 2014 (2015) av Ulla Hjorton. En studie 
vars syfte var att skapa underlag för att utveckla mångspråkig försörjningen på 
folkbiblioteken i Uppsala. Hjortons rapport visar att arbetet med mångspråkiga 

!12



medier i första hand ses som kopplat till integrationsarbetet, och inte som en 
service till flerspråkiga invånare. Den visar även att arbetet hos många 
bibliotekarier präglas av dåligt samvete och en vilja att göra mer än vad man i 
nuläget gör. Den andra är Språk, makt och hållbar utveckling - en rapport om 
mångspråkig biblioteksverksamhet i Sörmland (2016) av Victoria Lagerkvist, 
en rapport vars syfte var att ge en nulägesbild av bibliotekens behov inom 
mångspråksområdet, men även att ge strategiskt underlag för det framtida 
arbetet inom området. Lagerkvist kommer fram till att biblioteken behöver 
ökad kulturell kompetens och större mångfald. Hon når också slutsatsen att 
man i framtiden bör undersöka kompetensbehovet i förhållande till 
bibliotekets pedagogiska funktion inom mångspråksområdet i syfte att utveckla 
det. Slutligen har jag också använt mig av Framgångsrikt, men förbisett- om 
bibliotekens betydelse för integration (2008), en rapport framtagen av Svensk 
Biblioteksförening i april 2008 i syfte att ge en forskningsöverblick över hur 
personer med utländsk bakgrund använder sig av biblioteken. Rapporten 
avhandlar inte specifikt mångspråkslitteratur, men innehåller flera intressanta 
aspekter som knyter an till ämnet. Bland annat beskriver den hur biblioteken 
skulle kunna förbättra sitt utbud och modernisera sina samlingar efter nya 
behov. En annan rapport som förekommer i uppsatsen är Var femte låntagare: 
Medieförsörjning på andra språk än svenska i Östergötlands och Jönköpings 
län (2004) av Christina Ekbom, en rapport som är intressant då den ger en 
övergripande bild av hur arbetet med mångspråkslitteratur såg ut under det 
tidiga 2000-talet. Flera av rapportens slutsatser är fortfarande aktuella trots att 
14 år har gått sedan den publicerades. Bland annat kommer Ekbom fram till att 
det är dags att biblioteken slutar tänka i termer av invandrarhjälp och istället 
börjar ställa om arbetet till att Sverige är ett mångspråkigt land. !
Bland de artiklar jag använt mig av återfinns: Educating information 
professionals in a multicultural information society (2002) av Kerstin Jorna 
som fokuserar på hur man bör utbilda personal i mångspråksfrågor, Pursuing 
the wind of change - Public library services in a multicultural Britain (1999) 
av Patrick Roach och Marlene Morrison som beskriver arbetet med integration 
och mångspråkslitteratur i Storbritannien och The public library between 
integration and cultural diversity (2002) av Dorte Skot-Hansen som diskuterar 
vikten av hantering av olika språkgrupper inom en bibliotekskontext. Jorna 
kommer i slutsatsen av sin artikel fram till att ökad kunskap om 
multikulturalism är ett måste inom bibliotekarieutbildningarna i framtiden. 
Roach och Morrison kommer fram till att nycklar till att förbättra området 
skulle kunna vara en mer öppen dialog dels inom biblioteken själva och dels 
mellan biblioteken och minoritetsgrupper i samhället. Skot-Hansen når 
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slutsatsen att det viktigaste just nu är att hitta en balans mellan integration, 
socialt arbete och utbildning för att anpassa biblioteken till ett globalt samhälle. !
3.2 Biblioteket som institution !
I inledningskapitlet använde jag mig av Ingrid Atlestams bok Det 
mångspråkiga biblioteket – en nödvändig utopi (2012) som behandlar vikten 
av mångspråkighet inom biblioteksvärlden. Referenser till denna bok 
förekommer även i analysavsnittet. I analysen förekommer även referenser till 
Katarina Michniks avhandling Samhällets allt-i-allo (2018) som på ett kärnfullt 
sätt beskriver den identitetskris som just nu genomsyrar biblioteksvärlden.  !
Nanna Kann-Christensens bok Forestillinger om forandringer – 
organisatoriske forandringer i to danske folkebiblioteker (2009) kommer jag 
att använda mig av för dess beskrivningar om biblioteket som institution. För 
ytterligare ökad förståelse kring biblioteket som institution, och även som 
komplement i utformandet av mitt teoretiska ramverk, har jag använt mig av 
Paul J. DiMaggio och Walter W. Powells artikel The iron cage revisited: 
Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields 
(1983) som på ett bra sätt förklarar hur man kan applicera institutionell teori i 
praktiken, även om den inte explicit behandlar biblioteket. Samma sak gäller 
Ulla Eriksson-Zetterquists bok Institutionell teori - Idéer, moden, förändring 
(2009) som kommer utgöra grunden för mitt teoretiska ramverk om biblioteket 
som institution. !
3.3 Språkgrupper och etnisk tillhörighet !
Jag kommer även att använda mig av Paulina De Los Reyes och Lena 
Martinssons bok Olikhetens paradigm - Intersektionella perspektiv på 
o(jäm)likhetsskapande (2005) för deras beskrivningar av hur olika former av 
olikhet skapas och reproduceras. De beskriver hur olika former av politiska 
åtgärder som är tänkta att arbeta mot ojämställdhet stundtals snarare förstärker 
strukturerna än hjälper att rasera dem, något som går att relatera till hur 
språkgrupper bemöts på biblioteken. Denna bok kommer främst användas som 
ett komplement till mitt teoretiska ramverk, och då främst de teorier av Charles 
Taylor från boken Det mångkulturella samhället och erkännandets politik 
(1994) som presenteras i teorikapitlet. !
!!
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4. Teoretiska utgångspunkter !
Mitt teoretiska ramverk kommer att bestå av två centrala delar: Institutionell 
teori och Charles Taylors teorier om erkännandets politik. Tillsammans 
kommer dessa två att utgöra grunden för de teman jag använder mig av för att 
kategorisera mitt empiriska material i innehållsanalysen. Hur det kommer att 
gå till beskrivs mer ingående i metodkapitlet. Utgångspunkterna för det 
teoretiska ramverket är således två:  Dels för att med hjälp av Richard W. 
Scotts tre institutionella pelare förstå hur biblioteken fungerar som institutioner 
och dels för att kunna tolka hur dessa institutioner i förlängningen ser på, och 
tänker kring, den målgrupp de arbetar mot. Den institutionella teorin används 
för att förstå hur arbetet inom organisationerna sker och teorin om 
erkännandets politik används sedan som redskap för att analysera vad 
arbetssätten innebär i praktiken.  !
4.1 Erkännandets politik !
Som en del i uppsatsen kommer jag att studera hur biblioteken ser på 
målgruppen för mångspråkslitteraturen på deras bibliotek. Hur tänker och 
arbetar man kring olika språkgrupper? Ser man på dem som en samlad 
målgrupp med likartade behov eller ser man på dem som flera olika grupper 
med individuella behov? För att lättare förstå vad de olika sätten att tänka och 
arbeta kring dessa frågor kan innebära i praktiken kommer jag att använda mig 
av de teorier som presenteras i Charles Taylors bok Det mångkulturella 
samhället och erkännandets politik (1995) som teoretisk utgångspunkt.  !
Taylor menar att kulturell identitet skapas och formas genom erkännande eller 
brist på erkännande. Genom att den kultur en icke-svenskspråkig person i 
Sverige i dag tillhör erkänns och uppmuntras och genom att den hålls tillbaka 
och motverkas så skapas den kulturella identitet personen känner samhörighet 
med. Processen av erkännande som Taylor beskriver är inte konstant utan sker 
sakta genom en mängd olika handlingar som bidrar eller inte bidrar till 
erkännande. Ett enskilt bibliotek kan således inte på egen hand skapa 
erkännande eller brist på erkännande, utan bidra istället genom sina handlingar 
till en process som sker på ett större plan. !
Skillnader mellan personer befästs enligt Taylor genom att samhället deklarerar 
jämlikhet genom att peka på kulturella likheter samtidigt som det i sitt 
agerande gör särskiljningar mellan personer. Detta skapar vad Taylor kallar för 
det mångkulturella samhällets dilemma och han beskriver dess två motsättande 
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drag på följande vis: Å ena sidan finns det en föreställning om alla människors 
lika värde. Värdet på en person bestäms inte av vem den är eller var i 
samhällshierarkin den befinner sig utan är en människa och därigenom 
förtjänar grundläggande respekt. Denna syn på människan menar Taylor är det 
som resulterat i att samhällen utformats efter ett tankesätt att den som är svag 
och som av någon anledning befinner sig i ekonomiskt eller socialt utsatta 
situationer ska givas hjälp att uppnå de rättigheter den förtjänar. Detta kallar 
Taylor för likvärdighetspolitik. !
Å andra sidan finns det Taylor kallar för en universell mänsklig möjlighet vilket 
innebär en individualisering där varje person har rätt att själv bestämma och 
utforma sitt eget liv hur de själva vill. Inom de ramar som finns får varje 
person själv göra val om hur de vill leva sitt liv. Denna särartspolitik står i 
motsättning till likvärdighetspolitiken eftersom den i praktiken menar att det är 
upp till var och en att själv göra något med sin rättighet som människa (Taylor, 
1995, s. 49). Detta kan då resultera i att minoritetskulturer ofta tvingas anpassa 
sig till den större massan (Taylor, 1995, s. 50).  !
Taylor menar att detta synsätt går att applicera även på grupper, snarare än 
individen, något som knyter an till den ursprungliga tanken om erkännande 
eller brist på erkännande, samt även till de tankar av Ingrid Atlestam som 
presenterades i inledningskapitlet. Alla ska ha samma rättigheter, men 
samtidigt så behöver vissa grupper särskild hjälp för att uppnå dessa. I sin 
uppsats Det mångspråkiga biblioteket - en studie av folkbibliotekens 
medieförsörjning av medier på andra språk än svenska (2010) sammanfattar 
Johanna Larsson detta på följande vis: !
 Å ena sidan, menar Taylor, ska alla behandlas lika, ingen ska ha  
 fördelar framför den andra. Å andra sidan behöver vissa grupper få 
 särskilda förmåner eller särskild hjälp för att kunna stärka eller bevara 
 de särdrag som utgör en del av deras identitet, för att de ska kunna vara 
 trogna sin egenart (Larsson, 2010, s. 25). !
Det mångkulturella samhällets dilemma kan alltså sammanfattas som ett 
motsatsförhållande mellan huruvida samhället ska erkänna sina medborgare 
utifrån deras kollektiva identiteter eller utifrån deras individuella identiteter. 
Dessa idéer kommer jag att applicera på tankarna i mitt empiriska material som 
uttrycks kring hur biblioteken tänker och arbetar kring olika språkgrupper. För 
att förstå detta i en svensk kontext kommer jag även att använda mig av Tore 
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Otterups avhandling Jag känner mej begåvad bara - Om flerspråkighet och 
identitetskonstruktion bland ungdomar i ett multietniskt förortsområde (2005). !
4.2 Institutionell teori !
Som teoretiskt verktyg i mina analyser kommer jag att använda mig av 
institutionell teori. Detta eftersom jag vill analysera tankar och mönster som 
reproduceras i sättet biblioteken arbetar på. Den institutionella teorin används 
för att kunna förklara och förstå hur handlingsmönster (såsom arbetssätt) inom 
en organisation blir som de blir. Teorin grundar sig på regler och roller inom 
organisationer, hur dessa uppstår och hur dessa påverkar arbetet. Den 
fokuserar, även på de delar av institutionaliseringen som hindrar aktörer inom 
organisationen från att agera (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 108). Jag är 
intresserad av att använda mig av ett analysverktyg som ger mig möjlighet att 
förstå hur beslut fattas och inom vilka ramar arbetssätten biblioteken använder 
sig av skapas. Min tanke är att analysera hur organisationer är utformade och 
hur regler och synsätt reproduceras inom organisationen. Jag betraktar alltså 
folkbiblioteken som en institution. Det är viktigt att ha i åtanke att det jag i den 
här uppsatsen analyserar är en liten och specifik del av bibliotekens arbete, 
men att denna i allra högsta grad påverkas av hur organisationen fungerar som 
helhet. !
Definitionerna av vad en institution är för något är många och begreppets 
användningsområde har historiskt sett skiftat mellan många olika 
beskrivningar. En institution består av en socialt konstruerad ordning och kan 
variera från att vara både en faktisk organisation eller ett upprepat samspel 
mellan människor som skapar ett mönster vari alla handlingar definieras av sin 
interaktion gentemot andra handlingar. Handlingarna i sig är det som 
upprätthåller institutionen (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 14). Kann-
Christensen (2009) menar att biblioteket drivs av politiska och sociala 
förändringar i samhället med drivkraften att vara av nytta för samhället och att 
de därigenom kan betraktas som en institution. Biblioteket är en komplex 
institution då den både skapas av regler och lagar men också av rutiner och 
allmänt vedertagna handlingar.  !
Folkbiblioteken är organisationer som styrs av både yttre och inre 
bestämmelser kring hur de ska arbeta. Detta resulterar i komplexa strukturer 
där besluten inte alltid ligger på biblioteken själva. Istället skapas en situation 
där vissa delar av bibliotekens verksamheter bestäms externt och vissa delar 
bestäms internt, något som gör att ansvarsbördan fördelas på flera olika 
instanser och inte alltid är lätt att identifiera. Lägg därtill att alla biblioteken 
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styrs av samma politiska mål trots att de har helt olika förutsättningar vad 
gäller resurser, personal och geografisk placering. !
Eriksson-Zetterquist menar att det inte alltid är möjligt för exempelvis en 
bibliotekarie att agera inom ramarna för de formella riktlinjer som målats upp; 
då tenderar bibliotekarien att hemfalla till de informella ramar som finns inom 
organisationen. Detta i sin tur skapar en helhet bestående av både informella 
och formella regler som styr arbetet (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 64). Den 
institutionella teorin lämpar sig därför extra bra för att studera vilka skillnader 
och vilka likheter som finns mellan hur de olika biblioteken arbetar. Genom att 
studera detta kan man se vilka mönster det är som ligger till grund för 
handlandet. Eriksson-Zetterquist identifierar frågan kring varför institutioner 
fortsätter att arbeta på ett sätt trots att det kanske inte är det bästa eller mest 
effektiva som en av de mest intressanta när det kommer till den institutionella 
teorin (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 108). !
4.2.2 De tre institutionella pelarna !
Som teoretiskt verktyg kommer jag också att använda mig av W. Richard 
Scotts tre institutionella pelare.  Organisationens tre pelare är grundfundament 
på vilka en institution står på och består av den regulativa pelaren, den 
kognitiva pelaren och den normativa pelaren. Den regulativa pelaren består av 
de regelverk och de ramar som finns i och runt organisationen, och som styr de 
ramar och sanktionerar sättet man arbetar på inom organisationen. Här 
innefattas etablerade regler, lagar, formella bestämmelser och uppföljningen av 
dem (Scott, 2001, s. 51). I mitt fall kommer detta att inkludera hur biblioteken 
har bestämmelser på plats internt och externt kring hur de ska arbeta på 
mångspråksområdet, vad som styr hur det faktiska arbetet är tänkt att se ut.  !
Den kognitiva pelaren består av outtalade regler, allmänna uppfattningar och 
informella överenskommelser. Scott beskriver det som ”the shared conceptions 
that constitute the nature of social reality and frames through which meaning is 
made” (Scott, 2001, s.57) och påpekar att dessa skapar rutiner som tas för 
givna av aktörerna. Han kallar även detta element för ”cultural-cognitive 
elements” då de i stor utsträckning styrs av kulturella uttryck. Då jag inte vill 
eller kan psykologisera kring det mina informanter säger väljer jag dock i den 
här uppsatsen att använda mig av begreppet kulturella element istället för 
kognitiva element. Detta skapar en större tydlighet kring den analys jag vill 
göra. Kann-Christensen (2009) kallar detta element för imitationslogiken då 
hon menar att institutioner gör det som andra gör, eller som man gjort tidigare 
och vet fungerar. Man imiterar eget eller andras beteende. Strategin som 
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används är att göra som andra har gjort och att använda beprövade modeller. I 
en situation av osäkerhet hemfaller man till att göra samma som andra eller 
man själv har lyckats med inom någorlunda samma kulturella kontext tidigare. 
Detta sätt att tänka kring detta element kommer ifrån DiMaggios & Powells 
(1983) ”The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective 
rationality in organizational fields" där de skriver om det mimetiska elementet. 
De menar att i ett tillstånd av osäkerhet så är det inte ovanligt att en institution 
börjar imitera egna föreställningar om vad som är rimligt agerande i stabila 
situationer. Istället för att söka nya vägar för att utforska vad det är som 
fungerar bäst för att uppnå bästa möjliga resultat så väljer institutionen istället 
att utgå ifrån det man vet, eller tror sig veta, fungerar. I mitt teoretiska ramverk 
kommer jag att hämta inspiration från både DiMaggio och Powell och Kann-
Christensen som grund för hur jag använder det kulturella elementet i min 
analys. !
Den normativa pelaren baseras på värderingar och normer; saker och ting som 
förväntas inom en social kontext och som styr hur aktörerna beter sig i olika 
situationer. Dessa är inte regelstadgade men är ändå en form av ramar som 
aktörerna förhåller sig till eftersom det förväntas av dem och eftersom det är 
vad som anses vara brukligt i situationen. Den normativa pelaren grundar sig i 
moral och skapar ett ramverk av vad som förväntas och bygger således lika 
mycket på den sociala aspekten utanför institutionen som på den inom den 
(Scott, 2001, s. 54f). Den normativa pelaren representerar de element inom 
institutionen som styrs av yttre påverkan som påverkar beslutsfattandet inom 
organisationen. Denna pelare samspelar med omvärlden utanför biblioteket och 
hur de påverkas av den i utformande av arbetssätt. !
Den normativa pelaren och den kulturella pelaren befinner sig relativt nära 
varandra och som jag kommer återkomma till senare i uppsatsen kan man dela 
in de tre pelarna i å ena sidan formella regler, vilka representeras av den 
regulativa pelaren, och å andra sidan informella regler, vilket representeras av 
den kulturella och den normativa pelaren. Därmed inte sagt att det inte finns 
skillnader mellan den kulturella och den normativa pelaren. Den kulturella 
pelaren präglas av interna kulturella uttryck, antingen inom biblioteket själv 
eller inom biblioteksområdet. Den normativa pelaren präglas av normer som är 
gemensamma för samhället man verkar i och påverkan kommer således utifrån. 
!
!!
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5. Metod !
I detta kapitel kommer jag att presentera uppsatsens metodologiska 
utformning. Först kommer jag att presentera hur insamlandet av det empiriska 
materialet har gått till och hur valet av intervjupersoner har gjorts, samt hur 
genomförandet av intervjuerna gick till. Detta följs av en diskussion om 
forskningsetik i samband med intervjuerna och hanteringen av 
intervjumaterialet. Därefter kommer jag att beskriva metoden för hur det 
insamlade materialet ska analyseras. !
Empirin till studien kommer att samlas in genom ett antal semistrukturerade 
intervjuer med bibliotekarier från sex olika folkbibliotek i Malmö kommun. 
Min tanke är att hålla studien inom Malmö för att titta på hur olika bibliotek 
inom samma stad arbetar med samma arbetsområde. Biblioteken är jämt 
utspridda över stadens stadsdelar och skiljer sig åt både vad gäller besökarantal 
och besökargrupper, men är samtidigt samtliga folkbibliotek som arbetar inom 
samma förvaltning. Därigenom kommer jag att både kunna jämföra biblioteken 
emellan och samtidigt studera dem enskilt utifrån deras egna förutsättningar.  !
Det insamlade empiriska materialet kommer att analyseras genom en kvalitativ 
innehållsanalys som utformas med hjälp av det teoretiska ramverket. !
5.1 Övergången från pilotprojekt till uppsats !
I pilotstudien användes enkät som metod för att samla in empiriskt material, 
något som tjänade den studien väl då den riktade sig till de biblioteksbesökare 
som är i målgruppen för mångspråkslitteraturen. Att respondenterna i det fallet 
fick möjlighet att sitta ner och skriva i lugn och ro var en central del i att det 
empiriska material som behövdes kunde samlas in. När perspektivet nu är 
omvänt och fokus riktas mot bibliotekspersonalen så är semistrukturerade 
intervjuer en bättre metod för materialinsamling då den resulterar i ett mer 
omfattande material.  !
Vad gäller uppsatsens analysmetod, som presenteras närmare i avsnitt 5.5, så 
har jag som nämndes i avsnitt 1.2 använt mig av samma metod som i 
pilotstudien. Några korrigeringar i utformandet av metoden gjordes för att den 
bättre skulle passa intervjumaterialet, men på det stora hela användes samma 
metod då den gav ett önskvärt resultat i pilotprojektet. !!!
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5.2 Materialinsamling !
Semistrukturerade intervjuer som metod är väl lämpat för min studie eftersom 
den typen av intervju är anpassad till den intervjuades utgångspunkt. Jag är 
intresserad av att få reda på vad de biblioteksanställda tycker och tänker kring 
mångspråkslitteratur ur en rad olika synvinklar och vill därför att de själva i så 
stor utsträckning som möjligt ska berätta för mig om hur de arbetar och tänker 
kring ämnet. En fördel med semistrukturerad intervju är att den öppnar upp för 
att informanten delger för mig okänd information som jag inte ens hade vetat 
att jag kunde fråga efter. I mitt fall var det viktiga att få responenterna att prata, 
de är i egenskap av personer som arbetar med mångspråkslitteratur experter på 
ämnet och min roll i intervjusituationen var att få dem att prata om det. Jag 
behövde inte själv informera dem om ämnet under tidens gång eftersom de 
besitter expertis, och då passar öppna frågor bäst. Formen för intervjuerna 
passar också bra då jag vill söka förståelse kring ämnet snarare än att besvara 
en specifik fråga.  !
Min intervjuguide består av en lista över relativt specificerade frågor och 
ämnen som jag under intervjuns gång ämnade täcka. Frågorna behövde inte 
exakt följa guiden men jag utgick hela tiden ifrån den för att få svar på det jag 
ville veta. Alla frågor och ämnen bör dock beröras för att man enklare ska 
kunna jämföra intervjuerna emellan. !
Semistrukturerad intervju som metod möjliggör för mig att avvika från mina 
förberedda frågor ifall något intressant sidospår uppstår, detta gör att man kan 
hitta intressanta saker man inte visste att man letade efter som kan komma att 
vara av intresse för studien. Jag förberedde frågorna i en viss ordning men var 
också öppen för att avvika från den ifall det skulle behövas. Metoden tillät mig 
även att improvisera frågor under intervjuns gång om några nya funderingar 
uppstod.  !
Intervjufrågorna är utformade utifrån Alan Brymans model för förberedande av 
semistrukturerad intervjuguide. Jag har hela tiden utgått ifrån frågan ”Vad 
behöver jag veta för att kunna besvara mina forskningsfrågor?” och på så vis 
formulerat frågorna så att svaren ska kunna ge mig någonting intressant kring 
ämnet, utan att jag fiskar efter det. !
Frågorna är öppet formulerade för att på så vis kunna ge längre och mer 
nyanserade svar. Frågorna är formulerade så att de lockar informanten till att 
prata. Ordningen är strukturerad så att jag flexibelt ska kunna växla mellan 
frågorna om det krävs. En ordning skapades bland frågorna som gör att 
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intervjun flyter, men jag förberedde mig på att kunna kasta om ordningen under 
intervjuns gång om det behövs. Jag la även upp det så att jag i vissa fall hade 
en huvudfråga och sedan någon underfråga, ifall det skulle behövas för att få 
igång samtalet. Frågorna formulerades så att de inte stänger av några 
frågevägar som skulle kunna ha uppstått, det vill säga att frågorna formulerats 
så att respondenten själv väljer vilken riktning den vill ta i svaret utan att bli 
styrd. Jag var även noga med att inte rikta frågorna, även om jag i vissa fall har 
kunskap eller förutfattade meningar om ämnet så har jag formulerat öppna 
frågor (Bryman, 2012, s. 472f). !
5.3 Val av intervjupersoner !
Studien har genomförts genom intervjuer med personal från sex bibliotek i 
Malmö kommun. Samtliga bibliotek är folkbibliotek och samtliga informanter 
har mångspråk som någon form av arbetsområde, antingen i form av inköp av 
medier inom området eller som ett allmänt arbetsområde där flera olika 
uppgifter innefattas. Jag kontaktade samtliga folkbibliotek i Malmö kommun 
via mail och fick svar från åtta, varar sex st ställde upp på intervju. Kontakt 
togs med folkbiblioteken genom deras officiella e-postadresser där svarande 
bibliotekarie sedan hänvisade mig vidare till lämpliga intervjupersoner. 
Anledningen till att två bibliotek svarade på mitt mail men ändå inte vill ställa 
upp på intervju var främst tidsbrist, snarare än att de inte ville medverka i 
studien. Bland de sex biblioteken finns en bra spridning vad gäller geografiskt 
upptagningsområde, storlek och personalstyrka. De sex olika biblioteken 
representerar Malmö stad som helhet på ett bra sätt och min uppfattning är att 
de även kommer kunna ge ett brett perspektiv på ämnet samtidigt som 
skillnaden mellan förutsättningar inte blir allt för stor. Jag var noga med att se 
till att få med bibliotek från flera olika stadsdelar, både de som är belägna 
centralt och de som är belägna i förortsområden. Intervjupersonerna har valts ut 
med vad de har att berätta i åtanke. Initial kontakt togs med biblioteken där 
intervjuförfrågan ställdes tillsammans med en fråga om vilka personer på 
arbetsplatsen som var bäst lämpade att besvara frågor gällande 
mångspråksområdet. !
I den här studien ser jag mina intervjudeltagare som informanter, snarare än 
respondenter. Skillnaden i denna definition sker enligt Pål Repstads definition 
från boken Närhet och distans - Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap 
(2007). När man betraktar intervjudeltagarna som en informant innebär det att 
man ser personen som någon som kan informera en om sakers tillstånd i 
egenskap av experter. I samtliga fall har bibliotekarier med 
mångspråkslitteratur som en del av sina arbetsuppgifter intervjuats och de 
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förväntas således ha mer kunskap om ämnet än vad en genomsnittlig 
bibliotekarie har (Repstad, 2007, s. 19). I den här uppsatsen definieras 
”Informant” som en samlad representation för ett bibliotek. Som jag kommer 
återkomma till i nästa avsnitt så förekommer två personer som arbetar vid 
samma bibliotek att skrivas ut som en informant. !
Beroende på storlek på biblioteken varierar det i hur stor utsträckning de olika 
informanterna arbetar med ämnet, vissa arbetar heltid med mångspråkslitteratur 
medan andra har det som ett av många arbetsområden. Detta gör att 
kunskapsnivån skiljer sig åt mellan informanterna, men att alla i alla fall har en 
mer än genomsnittlig kunskap om ämnet. Samtliga informanter är citerade i 
uppsatsen men identifieras inte mer än med en kort beskrivning senare i 
uppsatsen där typen av bibliotek de arbetar på beskrivs. !
5.4 Tillvägagångssätt !
Efter min initiala mailkontakt bestämdes tid och plats i dialog med 
intervjupersonerna själva. Intervjuerna ägde sedan rum inom loppet av tre 
veckor och tog mellan 15 och 45 minuter att genomföra per tillfälle. Vid fem 
av intervjuerna intervjuades en person och vid en intervju intervjuades två 
personer samtidigt. Vid intervjun med två intervjupersoner så har de i 
analyskapitlet slagits samman som Informant 1 då deras samlade utsagor 
representerar ett bibliotek. !
Frågorna utgick ifrån ett frågeformulär som utformats på förhand (Se bilaga B) 
där frågorna delats in inom underrubrikerna övergripande frågor, utbudet, 
uppdraget och målgruppen. Under varje underrubrik fanns en eller två frågor 
med efterföljande underfrågor. Många av frågorna behövde inte ens ställas då 
respondenterna själva besvarade dem innan frågan hann ställas. Vissa 
improviserade frågor förekom baserat på intressanta saker som togs upp under 
intervjuns gång. Frågeformuläret var hela tiden samma, men frågorna 
korrigerades lite under tidens gång från intervju till intervju. Den första 
intervjun blev i längsta laget och innehöll en hel del som senare inte ansågs 
relevant för uppsatsen, vilket ledde till att kommande intervjuer fokuserade lite 
mer på specifika frågor som anknöt till exempelvis språkgrupper eller det 
institutionella perspektivet av biblioteksarbetet. Möjligheten att ta upp 
intressanta saker som framkommit under de tidigare intervjuerna i en intervju 
är en annan fördel med semistrukturerade intervjuer. !
Innan intervjun började gick jag igenom syftet med studien, vad intervjusvaren 
skulle komma att användas till. Jag förklarade även att informanterna 
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medverkar konfidentiellt. Bakgrunden till studien förklarades genom en kort 
genomgång av mitt pilotprojekt samt vilka slutsatser jag nådde i den studien. 
Detta användes som en brygga till förklaringen om vad målet med denna studie 
är samt vad jag vill uppnå med uppsatsen. Förklaringen av bakgrunden 
resulterade ofta i att informanterna bekräftade eller förklarade hur väl 
resultaten från pilotstudien stämde med deras arbetsplatser. Jag förklarade även 
att intervjuerna kommer att spelas in, något som samtliga informanter 
godkände.  !
Intervjuerna ägde rum på de bibliotek informanterna arbetar på. I samtliga fall 
förutom ett skedde intervjuerna i avskilda konferens- eller grupprum där endast 
jag och informanten befann sig. I det avvikande fallet gjordes intervjun ute i 
biblioteket, detta var dock vid ett tillfälle då det knappt vistades någon annan 
person i rummet.  !
Transkriberingen av intervjuerna har skett efter de riktlinjer Steinar Kvale 
beskriver i boken Den kvalitativa forskningsintervjun (1997). Efter genomförda 
intervjuer lyssnades varje intervju igenom två gånger. En första gång för att 
transkribera innehållet till skriven text och en ytterligare gång för att 
kontrollera att ingenting hade gått förlorat i den initiala transkriberingen. Vid 
den senare genomlyssningen gjordes även vissa anteckningar gällande nyanser 
i språket, intressanta synpunkter och hur intervjupersonen betonade vissa 
uttalanden. Transkriberingen gjordes så detaljrikt och noggrant som möjligt, 
med återgivelser av exakt vad som sagts utan sammanfattningar. Fokus låg på 
innehåll och inte specifikt hur intervjupersonen pratade med undantag för vissa 
noteringar kring tonfall, exempelvis om något sades med glimten i ögat eller 
om någon var sarkastisk, och nyanser i språket. Detta för att kontexten i det 
som sades ska bli begriplig även i skriven text. Transkriberingen av varje 
intervju gjordes vid skilda tillfällen. De längre intervjuerna delades även in i 
mindre delar med pauser emellan. Anledningen till detta är för att inte trötthet 
eller bristande energi ska spela in på transkriberginens kvalitet (Kvale, 1997, s. 
149f). !
5.5 Forskningsetik !
Vid utformning av intervjufrågor och hur jag använder mig av dem har jag 
utgått ifrån de fyra grundläggande etiska principer som vanligtvis används vid 
forskning, beskrivna av Alan Bryman i Social Research Methods (2012) och i 
Vetenskapsrådets God forskningssed (2017). Finns det risk att intervjupersonen 
kan komma till skada av hur intervjusvaren används? Finns det samtycke 
mellan mig som intervjuare och intervjupersonen, är båda med på villkoren för 
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intervjun? Finns det någonting som skulle kunna inkräkta på personens 
privatliv? Är jag helt ärlig med vad jag kommer att använda intervjusvaren till? 
(Bryman, 2012, s. 135). 
  
Alla intervjupersoner i min studie deltar konfidentiellt. Ingen kommer att 
nämnas vid namn och biblioteken de arbetar på kommer inte heller att nämnas 
vid namn i uppsatsen. Istället kommer de att kallas för Informant 1, Informant 
2 etc. Detta är främst för att deras identiteter inte är av intresse för uppsatsen, 
annat än vilken roll de har inom biblioteket, men också på grund av ovan 
beskrivna etiska riktlinjer (VR, 2017, s. 40). Det är också för att skapa 
förtroende och få respondenterna att känna sig fria att säga vad de vill. Om 
respondenterna känner att de vill kritisera eller lyfta ett problem med 
organisationen de arbetar inom så är det enklare vid konfidentialitet (Bryman 
2012, s. 129f). !
Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av en mobiltelefon och jag har 
därför varit tydlig med att fråga om intervjupersonerna godkänner detta. I 
samtliga fall har intervjupersonerna inte haft något problem med detta. Jag har 
också förklarat att inspelningarna sker helt och hållet i syfte att transkriberas 
för att kunna analyseras i studien och att de inte kommer att användas i något 
annat sammanhang (VR, 2017, s. 27)  !
Vid varje intervju har jag haft en muntlig genomgång där jag förklarar vad 
syftet med intervjun är, hur intervjusvaren kommer att användas och att de inte 
behöver svara på frågor om de inte kan eller vill svara, samt att de har rätt att 
avbryta intervju när de vill. Jag har vid detta tillfälle även gått igenom att de är 
konfidentiella men att det kan vara så att någonting i intervjusvaren avslöjar 
vem de är i den färdiga uppsatsen. Jag informerade även dem om att de 
kommer att få ta del av slutresultatet när uppsatsen är färdigställd, samt gav 
dem mina kontaktuppgifter om de skulle vara så att de har några frågor efter 
det att intervjun är gjord.  !
5.6 Analysmetod !
Som metod för att analysera intervjuerna har jag valt att använda mig av 
kvalitativ tematisk innehållsanalys. En innehållsanalys används vanligen för att 
kvantifiera innehållet i en större mängd text för att exempelvis kunna bryta ner 
materialet i mindre delar, räkna ord eller för att kunna dra statistiska slutsatser 
utifrån en talad eller skriven text. Detta är dock inte vad som sker i den här 
uppsatsen. Istället har jag valt att använda mig av kvalitativ innehållsanalys i 
syfte att sortera det stora empiriska materialet i mindre, mer analyserbara bitar. 
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Analysen kommer att ske på ett betydligt mer tolkande och nyanserat vis än 
vad som är förekommande i den kvantitativa varianten där man ofta räknar ord 
eller förekomsten av vissa nyckelbegrepp. Som utgångspunkt för utformandet 
av metoden har jag använt mig av Wildemuth & Zhang (2009), Bryman (2012) 
och Denscombe (2016). !
Wildemuth & Zhang beskriver den kvalitativa innehållsanalysen som en mer 
nyanserad och detaljerad version av innehållsanalysen där man istället för att 
lyfta ut objektiva betraktelser ur ett sammanhang försöker tolka och göra 
reflektioner som visar hur någonting fungerar inom en kontext (Wildemuth & 
Zhang, 2009, s. 310). Första steget i metoden var att se till att empirin som 
samlats in i intervjuerna transkriberades till skriven text. Under 
transkriberingens gång och efter att analysmaterialet sammanställts i text avgör 
man vad det är som är det intressanta att analysera. Metoden baseras på att 
textuttryck (kallade teman) från det insamlade materialet placeras i relevanta 
kategorier baserat på deras innehåll. !
Efter att jag transkriberade materialet utarbetades relevanta kategorier för 
sorteringen av den insamlade datan. Kategorierna bestämdes utifrån projektets 
frågeställningar men även utifrån de mönster som identifierats vid den initiala 
genomgången av materialet. Uppsatsens teori valdes och utformades utifrån det 
empiriska materialets innehåll. Den kvalitativa innehållsanalysen använder 
teman som enhet för analysen, snarare än exempelvis enstaka ord. Temana kan 
definieras som en åsiktsriktning, förekomsten av ett speciellt uttryck eller en 
underförstådd åsikt men också utifrån teoretiska utgångspunkter. De 
textstycken som placerades inom de olika kategorierna var således allt ifrån 
längre resonemang till kortare kommentarer, så länge hela textstycket var 
representativt för de tema det kodas under så placerades det i kategorin 
(Wildemuth & Zhang, 2009, s. 310f). Intervjusvaren kodades sedan in i de 
kategorier där de passar bäst. !
Jag utgår i min innehållsanalys utifrån fem kategorier. Innehållsanalysen inleds 
med övergripande beskrivningar av hur bibliotekarierna arbetar med 
mångspråksområdet. Tanken är att denna mer allmänna presentation av 
materialet ska fungera som en bra inledning till avsnitten som baseras på de 
olika kategorierna där mer djupgående exempel kommer att presenteras. De tre 
första kategorierna baseras på Scotts tre pelare som jag redogjorde för i 
teorikapitlet, det vill säga uttryck för normativa, kulturella och regulativa 
element som en institution består av. I dessa tre kategorier placeras uttryck för 
dessa element som går att utskölja i svaren från mina informanter när de 
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beskriver sina arbetssätt. Den fjärde kategorin baserar jag på min teoretiska 
utgångspunkt om biblioteket som institution. Här placeras uttryck för 
bibliotekets arbetssätt som helhet, hur organisationen påverkar arbetssätten. 
Den femte kategorin innefattar uttryck för hur man arbetar mot målgruppen 
och specifika språkgrupper. I denna kategori innefattas även det som ryms 
inom Charles Taylors teorier om erkännandets politik samt de los Reyes och 
Martinssons teorier om olikhetsskapande.  !
Kategorierna är sammanfattningsvis följande: !
Arbetssätt som styrs av regulativa element 
Arbetssätt som styrs av kulturella element 
Arbetssätt som styrs av normativa element 
Biblioteket som institution 
Målgrupper och språkgrupper !
Efter att de fem kategorierna bestämts utformade jag ett kodningsschema där 
samtliga fem kategorier skrevs upp i ett tomt dokument. Därefter placerades 
varje tematiskt uttryck som rymdes under någon av kategorierna inom den 
kategori som ansågs lämplig. Jag gjorde även för mig själv en notering över 
vilken informant det är som har sagt vad, då det eventuellt kommer att vara av 
intresse senare (Wildemuth & Zhang, 2009, s. 311). !
När materialet slutligen är kodat återstår de viktigaste momentet: att dra 
slutsatser ur det material som samlats in utifrån de kategorier de kodats inom. 
Detta skedde med hjälp av uppsatsens teoretiska ramverk genom att utifrån det 
diskutera vad de innebär och vilka mönster som göms i dem, samt genom att 
försöka finna mer djupgående förståelser för vad det som uttrycks kan betyda 
(Denscombe, 2016, s. 294). I nästa kapitel kommer jag att presentera vad det är 
jag har kommit fram till och hur man kan förstå det i en bredare kontext.  !
!
!
!
!!!
!!
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6. Resultat och analys !
Detta kapitel är indelat i två delar. I avsnitt 6.1 presenteras och analyseras 
resultatet av det empiriska materialet utifrån tidigare nämnda kategorier. Inom 
varje underavsnitt sker en presentation av det empiriska materialet som kodats 
in under kategorin sedan en analys utifrån det som presenterats. Jag kommer i 
detta avsnitt dels att beskriva den övergripande bilden som målats upp med 
hjälp av samtliga intervjuer och dels exemplifiera genom citat från 
informanterna hur de svarade kring olika frågor. Tanken är att den 
övergripande genomgången ska ge en bild av hur arbetsområdet ser ut i stort 
innan de följande avsnitten går in på ett djupare plan. I så stor utsträckning som 
möjligt har jag försökt att bevara citaten så som de sades, men har i vissa fall 
gjort mindre korrigeringar för att öka läsbarheten då meningarna i transkriberad 
form från talat språk ibland tenderar att bli lite lösryckta. Detta sker givetvis 
utan att innebörden väsentligen ändras. I avsnitt 6.2 kommer en övergripande 
diskussion att föras där analyserna från avsnitt 6.1 knyts ihop. !
Här nedan sker en kortare presentation av de olika informanterna. Som tidigare 
nämnt kommer två st intervjupersoner som arbetar på samma bibliotek och 
som medverkade i samma intervju att samlas under namnet Informant 1. Vilka 
specifika bibliotek de arbetar på är inte intressant för undersökningen, men 
vilken typ av bibliotek de är kan vara av visst intresse för en del av de 
slutsatser som görs i texten. !
Informant 1: Bibliotekarier som arbetar på ett bibliotek i ett område med stor 
språkrepresentation i förortsområde. Två st bibliotekarier medverkade vid 
denna intervju. !
Informant 2: Bibliotekarie som arbetar på ett bibliotek i ett område med stor 
språkrepresentation centralt i staden. !
Informant 3: Bibliotekarie som arbetar på ett bibliotek i ett område med 
blandad befolkningssammansättning. !
Informant 4: Bibliotekarie som arbetar på ett bibliotek i ett område med 
blandad befolkningssammansättning. !
Informant 5: Bibliotekarie som arbetar som barn- och ungdomsbibliotekarie på 
ett bibliotek i ett område med blandad befolkningssammansättning. !

!28



Informant 6: Bibliotekarie som arbetar på ett större, centralt beläget, bibliotek. !
6.1 Presentation av resultat och innehållsanalys !
I detta avsnitt samlas och exemplifieras övergripande beskrivningar och 
synpunkter informanterna haft gällande de arbetssätt inom mångspråksområdet 
som används på deras respektive arbetsplatser. Här presenteras mer 
övergripande åsikter som är återkommande för flera eller alla av biblioteken 
och som kan användas generellt för att beskriva hur biblioteken arbetar med 
mångspråk. Därefter kommer de olika kategorierna i vilka materialet har 
kodats att presenteras en och en under underrubriker.  !
Genomgående i samtliga sex intervjuer är att informanterna identifierar 
arbetsområdet som komplicerat, svårorienterat eller snårigt. ”Det är lite 
godtyckligt, men det är ett svårt område, vi gör så gott vi kan” säger Informant 
6 och konstaterar att arbetsområdet är ”snårigt och resurskrävande”. Bilden av 
mångspråksområdet som givs är att det är ett område som faller lite mellan 
stolarna och som är beroende av hur mycket bibliotekarierna själv anstränger 
sig - ett område där man går lite på känsla och för det mesta har det ganska 
kämpigt men ibland drar vinstlotter där man får till något bra. ”Det hade kunnat  
ta all min arbetstid” säger en informant. Två informanter från lite mindre 
bibliotek nämner att den största delen av deras förvärv inom 
mångspråksområdet består av utgallrade böcker från stadsbiblioteket som de 
får ta över”. Det är ett komplext, svårt område. Så det hade varit bra om vi 
kunde samarbeta mer” konstaterar Informant 4.  !
Något som var tydligt under intervjuerna var att informanterna gärna lyfte fram 
frågor om inköp av litteratur. Det framstår som tydligt att mångspråksområdet, 
utifrån deras perspektiv, är nära kopplat till utbudet av mångspråkiga böcker 
som i sin tur är beroende av förvärvet av litteratur på andra språk än svenska. 
Vid frågor om hur de resonerar kring språkgrupper eller om vad de ser som 
svårigheter med området så landade de upprepade gånger i svar som har med 
inköp att göra. Inköpskanaler, problem med att köpa in böcker på språk man 
inte förstår och de snäva budgetmarginalerna för inköp är återkommande teman 
i intervjusvaren och färgar således stora delar av det empiriska materialet.  !
På mina frågor om hur man förhåller sig till riktlinjer och styrdokument blir 
svaren ofta vaga och många når samma slutsats - att man har de bestämmelser 
som finns i bakhuvudet hela tiden när man arbetar men att det är svårt att följa 
dem till punkt och pricka då det varken finns resurser eller budget för att på 
bästa sätt arbeta med området. Informant 5 påpekar att det är svårt att utföra det 

!29



uppdrag man har eftersom resurserna inte finns på de mindre biblioteken: ”Vi 
ska ju tillhandahålla relevant litteratur för alla medborgare, men vi är ju som 
sagt ett litet bibliotek, vi kan ju inte ha alla språk som talas här”. Flera av 
informanterna säger att det inte finns några direkta styrdokument på plats just 
nu men att man definitivt ska ta tag i att ta fram nya när tid finns. På frågan om 
hur det är att arbeta utan styrdokument så svarar Informant 3: ”Arbetet blir ju 
lite planlöst och godtyckligt och ja, det underlättar ju inte direkt. Särskilt inte 
på detta området som är komplicerat från början.”. Informant 6 förklarar: ”På 
grund av omorganisationen så har vi inte kommit så långt att vi har en 
verksamhetsplan”.  !
Ett mycket vanligt sätt att resonera hos informanterna är att 
mångspråksområdet klumpas ihop lite med dels bibliotekens 
integrationsfrämjande arbete och dels med det allmänna arbetet mot 
marginaliserade grupper i samhället. Att målgruppen befinner sig på 
biblioteken för att lära sig svenska tycks vara en allmän uppfattning och inte 
sällan nämns böcker på lätt svenska i samma mening som 
mångspråksböckerna. ”De är ju här för att de vill lära sig svenska” säger 
Informant 4. Den övergripande uppfattningen tycks också vara att många av de 
som utgör målgruppen för mångspråkslitteratur besöker biblioteken efter att ha 
introducerats för verksamheten genom exempelvis SFI, eller genom att de först 
kommit till biblioteken för att få information eller av sociala anledningar. ”Jag 
tror att många av de som kommer nya som skulle vilja läsa inte har tid för de 
ska lära sig svenska” säger Informant 1 och fortsätter: ”De kommer inte för att 
läsa, och kommer de för att läsa så är det främst i studiesyfte. Mycket så är det, 
för att lära sig svenska”.  !
En annan sak som framgår är att man på många bibliotek inte har gjort 
ordentliga kartläggningar över demografin i området där biblioteket verkar. 
Man vet inte riktigt vilka språk som talas i området, men tycker sig ha en 
relativt bra bild över vilka som är de stora språken i området. Att arabiska är 
det största vet man, att persiska och farsi är nya språk som ökar vet man också. 
Man har också vetskap om att de serbokroatiska språken och turkiska är 
närvarande i staden. Detta vet man dock inte för att man gjort tydliga 
undersökningar som visar att detta är vanliga språk i området utan för att det är 
en uppfattning man får när man arbetar på biblioteken. Tre av informanterna 
nämner att deras bibliotek är i behov av en ordentlig kartläggning av språken i 
närområdet för att bättre kunna arbeta med mångspråksområdet, men att man 
inte har resurser till det just nu och att det för tillfället är skjutet på framtiden. 
På frågan om vad som biblioteken är främst i behov av för att förbättra 
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mångspråksområdet svarar Informant 6: ”En rejäl kartläggning, lägga resurser 
på det. Ha en plan för hur vi ska jobba med mångspråk” innan hen också 
tillägger ”Det tror jag kommer hända” med en antydan om att hen ser ljust på 
framtiden. !
Mycket av detta härleds till en ändring i organisationsformen som jag kommer 
att komma till senare i uppsatsen. Flera av biblioteken nämner att man har gjort 
kartläggningar men att de var innan flyktingvågen 2015, vilket gör att man 
misstänker att de inte längre är helt aktuella. Anledningen att man inte har 
hunnit göra nya är helt enkelt att man inte har tiden och resurserna som krävs 
för att utföra dem just nu. Informant 1 berättar att man gör kartläggningar då 
och då men att det är svårt att veta hur befolkningstillströmningen och 
utflyttningen från stadsdelen kommer se ut inom den närmsta framtiden och att 
det därför är svårt att veta hur bra det kommer stämma lagom tills man hunnit 
köpa in böcker på ett visst språk. Speciellt i de invandrartäta områdena i staden 
så är rörligheten bland befolkningsgrupper stor och det kan därför vara svårt att 
få ett grepp om vilka språk som talas i området. Informant 2 berättar att man 
tittar i statistiken över befolkningen i stadsdelen som går att få tag på och att 
man använder den lite som en referenspunkt, men att det också är svårt att 
koppla till bibliotekets besökare då man vet att inte alla besöker biblioteket.  !
Utöver budget och resurser så identifieras det faktum att få som arbetar med 
mångspråksområdet kan fler språk än svenska, engelska och möjligen något av 
skolspråken som ett stort problem. I princip samtliga informanter nämner att 
man tar mycket hjälp av andra bibliotekarier eller biblioteksassistenter som 
arbetar på deras bibliotek för att få tips och hjälp med översättning. Problemet 
är att dessa personer ofta bara pratar kanske ett annat språk vilket gör att 
utbudet blir lite snedfördelat, ett bibliotek har ett bättre-än-snittet-utbud av 
böcker på somaliska medan ett annat har ett digert utbud av böcker på 
albanska. På frågan om vad som är den största utmaningen svarar Informant 2: 
”Kunskapsnivån - Att köpa in böcker på ett språk man inte pratar”. !
Beskrivningarna av biblioteksresurser på de inköpskanaler som biblioteken 
använder sig av beskrivs ofta som undermåliga eller ytterst begränsade. Vilket 
gör att man har ytterst lite att gå på när man köper in en bok och ett problem 
som många av informanterna tar upp är att man helt enkelt inte riktigt vet vad 
det är man köper in. Mycket av ansvaret för vad som köps in hamnar också hos 
de inköpskanaler man har. Biblioteken ger exempelvis en beskrivning av hur 
många böcker, på vilka språk och för ungefär vilken budget till sina 
samarbetspartners som i sin tur gör sitt bästa för att hitta böcker som motsvarar 
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önskemålen. Därefter tar biblioteken in böckerna, utan att riktigt veta vad det är 
man får in. ”Det här med med inköpskanalerna försvårar att kunna erbjuda ett 
bra litteraturutbud tycker jag” säger Informant 3. Många beskriver detta som ett 
problem då det inte känns bra att ställa upp böcker vars innehåll man inte 
känner till på hyllorna, men nämner också att man i de allra flesta fall litar på 
de inköpskanaler man använder sig av. Detta har i förlängningen lett till att 
många av biblioteken väljer att köpa in mycket översättningar av svenska 
böcker. På barnsidan är böcker som Astrid Lindgrens klassiker och böckerna 
om Alfons Åberg och Lasse-Maja populära då de finns i nya översättningar på 
exempelvis arabiska. På vuxensidan går det att få tag på till exempel Henning 
Mankells böcker på flera olika språk. Vet man vad de innehåller så blir inköpen 
enkla att motivera och man kan även stå för innehållet när man rekommenderar 
det till en besökare. ”Vi har så pass lite litteratur att välja på när vi köper in att 
vi inte riktigt kan det” berättar Informant 2. !
Vad som blir uppenbart under intervjuerna är vikten av kontaktnät. I vissa fall 
använder man sig av något sånär samma inköpskanaler på de olika biblioteken, 
men alla biblioteken har sina egna modeller för hur man går tillväga. BTJ, den 
arabiska boktjänsten Ferdosi i Stockholm, Arabiska bokhandeln i Malmö och 
Books Asia är populära, men även mindre privata företag och kontakter som 
bibliotekarierna har knutit till sig genom åren. Vissa bibliotek har fasta 
kontakter som de köper allting ifrån, andra har många olika där man köper 
beroende på utbud och efterfrågan lite då och då. Informant 2 berättar att man 
nästan enbart ägnar sig åt vad hen kallar för ”profilinköp”: man skickar en lista 
till exempelvis BTJ där man förklarar att vi vill ha 10 böcker på arabiska inom 
ett antal ämnen och sedan så får man en lista tillbaka på det som finns att tillgå. 
Sedan köper man det lite oavsett om man vet vad det är för något eller ej. 
Informant 4 beskriver en liknande arbetsmetod: ”Ett tag hade vi samarbete med 
BTJ där vi beskrev behovet och så, så fick vi ett antal böcker för dem. Vi får 
bara färdiga paket och vet inte hur de arbetar, men vi hoppas att de har någon 
granskning av böckerna innan. Vi får bara de böcker de packar.” Metoden 
bygger på tillit till inköpskanalen och i viss mån har man inte så mycket annat 
att välja på. Även Informant 1 är inne på samma linje: ”Man får chansa, sen 
tänker vi att exempelvis Ferdosi, det är en seriös aktör så de har nog hyfsad 
koll, det antar vi. De som jobbar där har väl de här språken och talar dem, så 
det känns som det är hyfsat moderna grejer och sådär”. Informant 6 beskriver 
ett liknande scenario: ”Vi har ett par leverantörer där vi inte har något urval 
alls, utan där vi beställer exempelvis ”turkiska böcker för si och så mycket 
pengar” eller ”si och så många exemplar av skönlitteratur för vuxna på 
turkiska”. Så leverantören får bara en summa” och fortsätter ”Vi kan bestämma 
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till exempel vad vi vill ha, si och så mycket skönlitteratur för vuxna, 
facklitteratur för vuxna, böcker för unga vuxna, ålder, skönlitteratur/
facklitteratur och så vidare. På den nivån är det. Men specifika titlar kan vi inte 
beställa från dessa leverantörer”. !
Flera av informanterna på mindre bibliotek säger att de gärna skulle köpa från 
något av de större företagen, men att det är i princip omöjligt eftersom de köper 
så små mängder av böcker. Detta leder till att mer fantasifulla lösningar 
behöver tas till. Vissa av biblioteken har egna kreditkort vilket gör att de kan 
köpa enstaka böcker från företag som Amazon. Detta är extra behändigt om 
man får inköpsförslag av en kund och snabbt behöver få tag på boken i fråga. 
De bibliotek som har tillgång till kreditkort säger allt blivit mycket lättare då 
man inte längre är tvingad att gå genom officiella kanaler och de bibliotek som 
inte har tillgång till det säger att allt hade förenklats om man fick ett. 
Nackdelen med att köpa på kreditkort från exempelvis Amazon är att de inte tar 
köp på faktura utan att det krävs att en specifik person handlar och inte ett 
företag, vilket gör att en person måste stå på kortet med eget namn.  !
6.1.1 Arbetssätt som styrs av regulativa element !
I detta avsnitt samlas och exemplifieras uttryck för regulativa arbetssätt som 
kommit till uttryck i mitt empiriska material. Utgångspunkten här är den första 
av Scotts tre pelare som redogjordes för i teorikapitlet. Med regulativa 
arbetssätt menas de regelverk och de ramar som finns i och runt 
organisationen.  Här innefattas allt ifrån politiska mål och riktlinjer, interna 
bestämmelser utifrån dessa och direktiv uppifrån som styr bibliotekariernas 
vardag. !
De flesta av informanterna berättar liknande utsagor om att det finns riktlinjer 
och politiska mål på plats som man känner till, men att de är svåra att förhålla 
sig till eftersom det inte finns resurser och budget till det. Dessutom är speciellt 
de politiska målen luddiga och svåra att applicera konkret utifrån de 
förutsättningar som råder. Informant 5 berättar: !
 Vi ska ju tillhandahålla relevant litteratur för alla medborgare, men vi 
 är ju som sagt ett litet bibliotek, vi kan ju inte ha alla språk som talas 
 här. Vi brukar låna in böcker, hjälpa låntagare att låna in böcker från 
 större bibliotek. !
I detta citat kan man åter se hur informanterna har en tydlig bild av inköp som 
en central del i arbetet med mångspråkslitteratur. Tillgång till relevant litteratur 
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är en fråga om utbud, och utbud är en fråga om inköp. Ett annat exempel på hur 
frågan om arbetet med mångspråksområdet cirkulerar tillbaka till inköp är när 
Informant 3 på frågan om hur man arbetar inom organisationen svarar följande: !
 ”Arbeta” är väl en överdrift, vi arbetar så tillvida att vi köper in böcker 
 på de språken som vi då identifierat här i vårt närområde som då är 
 arabiska, persiska och de forna jugoslaviska språken och somaliska. Det 
 är vad vi köper in, för väldigt lite pengar. !
En annan informant förklarar att övergripande bestämmelser för hur man ska 
arbeta inom området inte finns annat än de politiska målen, utan att det varierar 
från fall till fall och är mycket upp till den enskilda bibliotekarien. Informant 6 
berättar:  !
 Vi har ju en del ramar i verksamheten, bland annat budget och  
 styrdokument där mångspråk är en prioriterad del. Så som vi jobbar nu 
 är det snårigt och resurskrävande, det hade kunnat ta all min  
 arbetstid. Men det gör jag inte, för vi har inte de resurserna här. !
Flera av informanterna nämner att det finns styrdokument som visar 
exempelvis vilka grupper som är prioriterade och vilka som ska ges extra 
fokus, men det kan dock vara svårt att veta hur och i vilket utsträckning. 
”Bibliotekslagen är ganska tydlig om vilka målgrupper som är prioriterade” 
berättar Informant 2 men fortsätter ”Minoritetsspråken är prioriterade, men 
också stärka folk som är i behov i området finns även i biblioteksplanen. En 
prioriterad målgrupp, men de politiska målen är ju aldrig så tydliga utan 
påverkas utifrån lokala förutsättningar”. Den allmänna uppfattningen tycks 
vara att lagen är tydlig men målen otydliga då de inte alltid går ihop med lokala 
förutsättningar.  !
Bestämmelserna på vissa bibliotek gör även att bibliotekarierna är relativt låsta 
när det kommer till att själva påverka utbudet av mångspråkslitteratur. Man får 
köpa det som finns: ”Om man använder BTJ som inköpskanal vilket vi gjort 
senaste tiden så är utbudet så extremt litet, så det finns inte så mycket att 
resonera kring.” säger Informant 3 och fortsätter ”Ett tag hade vi samarbete 
med BTJ där vi beskrev behovet och så, så fick vi ett antal böcker för dem. Vi 
får bara färdiga paket och vet inte hur de arbetar, men vi hoppas att de har 
någon granskning av böckerna innan. Vi får bara de böcker de packar.”  !
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I avsnittet biblioteket som institution kommer jag att gå in djupare i tankarna 
som uttrycks kring den rådande omorganisationen, men redan här i samband 
med tankarna kring regulativa arbetssätt kan det vara bra att lyfta hur denna 
omorganisation försvårar det reglerade arbetsrutinerna. Informant 6 säger: ”På 
grund av omorganisationen så har vi inte kommit så långt att vi har en 
verksamhetsplan. Kulturförvaltningen har mål, och dem ska vi nu bryta ner och 
se, ”Vad betyder dessa för vårt bibliotek?”. Vidare säger hen: ” Vi håller på 
med det, vi har nyss börjat. Vår enhet var sist ut så vi har inte börjat än och 
kommer inte börja förrän i maj. Så det är på gång, men vi har fattats 
styrdokument ett tag. Kring det och kring allt”.  !
Det är viktigt att förstå att det faktum att biblioteken just nu befinner sig i en 
omorganisering påverkar mycket av hur verksamheten bedrivs, både i 
allmänhet och inom mångspråksområdet. Detta gör att styrdokument och andra 
bestämmelser för tillfället ligger lite lägre prioriterat än det kanske normalt gör. 
När de regulativa arbetssätten, så som Scott beskriver dem, inte fungerar är det 
vanligt att personalen hemfaller mot normativa och kulturellt styrda arbetssätt 
istället.  !
På frågor om hur det är att förhålla sig till formella regler i arbetet med 
mångspråkslitteratur är det många av informanterna som svarar att det inte 
direkt finns några formella regler eller att de regler som finns är svåra att 
förhålla sig till av resurs- eller budgetskäl. Scott menar att de regulativa 
elementen, precis som de normativa och kulturella, ofta påverkar arbetet inom 
institutionen även om de i grunden är regler skrivna på papper. Han menar att 
de regulativa elementen trots dess formella status ofta tar sig uttryck genom 
diffusa och informella mekanismer snarare än ett aktivt system där handlingar 
sanktioneras och bestraffas. Speciellt när yttre omständigheter försvårar eller 
påverkar hur man förhåller sig till reglerna uppstår situationer där personerna 
inom institutionen tänjer de skrivna reglerna utifrån hur verkligheten på 
arbetsplatsen ser ut (Scott, 2008, s.52). Detta kan vara en av anledningarna till 
att många av mina informanter inte explicit nämner de formella regler de 
förhåller sig till. De regler och förordningar så som bibliotekslagen, 
budgetering, medieförsörjningsplanen och i förlängningen även kommunala 
bestämmelser som beskrivs i uppsatsens avsnitt 2.2 är alla komponenter som 
informanterna förhåller sig till i arbetet vare sig man aktivt tänker på det eller 
ej. Exakt hur man gör det är inte alltid lätt att besvara på en rak fråga eftersom 
mycket av detta sker utan att man direkt tänker på det; man bara förhåller sig 
till de ramar som sedan länge finns etablerade. Att man följer lagar och 
riktlinjer är sällan ett aktivt val där man tar ställning för eller emot utan något 
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som sker per automatik i det vardagliga beteendet. Hur en person förhåller sig 
till formella regler påverkas dessutom av normativa värderingar, formella 
regler tolkas och förstås utifrån informella strukturer. Således är det mer 
intressant att här titta på vilka regler informanterna nämner att man förhåller 
sig till än vad de inte nämner, samt att titta på den vanligt förekommande 
synpunkten att biblioteken saknar specifika regler och riktlinjer för just 
mångspråksområdet.  !
6.1.2 Arbetssätt som styrs av kulturella element !
De kognitiva arbetssätt som Scott beskriver baseras på en kunskapsmässig bas: 
Det man vet, eller tror sig veta, om någonting. Regler och rutiner som målas 
upp utöver de som styrs av bibliotekslagen och styrdokument. Scott kallar som 
sagt även dessa element för ”cultural-cognitive elements” då de i stor 
utsträckning styrs av kulturella uttryck och jag har som jag nämner i 
teoriavsnittet därför valt att i uppsatsen kalla denna institutionella pelare för 
kulturella pelaren, eller de kulturella elementen. Pelaren symboliserar interna 
informella regler som sätts upp för att skapa ordning i det annars relativt vaga 
fältet och som styrs av kulturella uttryck i ett sökande efter stabilitet. Detta är 
outtalade regler som de som verkar inom fältet inte frångår, men som ej är 
lagstadgade. Scott menar att det kulturella elementet är bland de mest centrala 
för hur en institution fungerar. Han menar att det är de kulturella elementen 
som håller ihop organisationen (Scott, 2008, s. 57). Exempelvis så ser man 
tydligt att det finns en övertygelse hos alla informanterna att det är viktigt att 
tillhandahålla relevant material för personer med andra modersmål. Visst är det 
så att detta även står i bibliotekslagen, men känslan tycks även vara genuin hos 
informanterna. Det finns alltså en gemensam syn på vad som är det viktiga i 
arbetet, något som Scott menar kan bidra till att institutionen hålls ihop även i 
situationer där grunden är instabil (Scott, 2008, s. 58). !
Eftersom ramarna för inom vilket arbetet med mångspråksområdet sker är så 
pass lösa och svårdefineirade, eller som informanterna uttrycker det snåriga 
och svårorienterade, lämnas mycket av värderingarna som bibliotekarierna 
måste göra upp till de kognitiva element som Scott beskriver. Personalen 
utformar arbetsmetoder för att ramar för arbetet ska finnas. DiMaggio och 
Powell (1983) beskriver ett liknade koncept som de tre pelarna där de kallar 
den kognitiva pelaren för det mimetiska elementet, eller det imiterande 
elementet. Detta eftersom de menar att en institution där strukturerna är osäkra 
tenderar att imitera andra organisationer för att hitta stabilitet. Institutionerna 
kan också börja imitera egna föreställningar om vad som är rimligt utifrån en 
kulturell kontext. Detta sker exempelvis i situationer där man är osäker på hur 
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man ska utforma sina arbetsmetoder eftersom ramarna är oklar, när kunskapen 
inte är tillräcklig eller när arbetsmiljön inom ett område är osäker. Detta leder 
till att man lutar sig mot arbetsmetoder som man vet fungerar, eller tror sig veta 
fungerar, snarare än att man försöker hitta nya bättre metoder eller att man 
tittar på hur andra arbetar och imiterar det eftersom man inte har några bättre 
alternativ (DiMaggio & Powell, 1983, s. 151).  !
I den här kategorin kan man placera arbetssätt som reglerar det vardagliga 
arbetet för att skapa ordning utifrån vad personalen vet är rätt, till exempel 
regler uppsatta för att man på ett visst bibliotek enbart köper böcker översatta 
från svenska, eller gränsdragningar kring vilka kanaler man köper ifrån för att 
säkerställa att det man köper in verkligen är kontrollerat av någon med 
kunskap. Som det redogjordes för i avsnittet ovan så är det flera bibliotek som 
medvetet valt att begränsa sig till ett fåtal eller endast en inköpskanal för att 
man vet att man i alla fall får material som håller en god standard från dessa. !
Mycket av arbetet sker på initiativ från bibliotekarierna själva, berättar flera av 
informanterna, och ofta får man vara nöjd med det man får. Informant 1 
förklarar:  !
 Jag tror att de vi nu har som köper de har vårt förtroende. Arabiska är 
 det största, men det är lättare. Persiska är lätt med, sen har vi  
 mardrömsspråken som dari, urdu, pashto …. Vi vet inte egentligen vad 
 det är,  vi har en kort förklaring i ferdosi, så där är man mest bara glad 
 om man får fatt i något alls. Så, så långt att komma till att man har  
 någon medieplan kan man inte ens komma. Det känns fjärran. !
En annan nämner att det är svårt att köpa från inköpskanaler som inte erhåller 
katalogposter så att man har en bra beskrivning av vad det är man har köpt när 
man ska katalogisera resursen. Detta är extra viktigt om böckerna är skrivna på 
ett annat alfabet än vårt eget. Annars kan man inte köpa in dem. Informant 6 
berättar: !
 En annan grej som är svårt är språk med andra alfabet än vårt, det  
 latinska. Då kan vi inte katalogisera dem, och transkriberingen kan  ju 
 vara olika. Därför är det viktigt att vi kan köpa katalogposter. !
Informant 1 ger ett annat exempel på det detektivarbete som sker för att hitta 
böcker som skulle kunna vara relevanta inom en litterär värld man inte är 

!37



bevandrad i är ett bibliotek som använder sig av sökmotorer för att hitta känd 
litteratur i olika länder:  !
 Det är ett omfattande tidskrävande jobb, vi försöker hitta då  
 motsvarande författarpriser så vi kan se vilka som är de stora författarna 
 där, vilka är de stora poeterna osv. Vilka är de stora skönlitterära  
 författarna och sådär, men det är ju väldigt tidskrävande jobb. Men då 
 får man i alla fall lite koll, men så ska man ju också hitta så att man kan 
 beställa hit dem. !
Modellen är effektiv när det kommer till att få en överblick över vad det är man 
skulle kunna köpa in, men den är både tidskrävande och svår att genomföra i 
praktiken. Informant 5 beskriver hur de på hens bibliotek bestämt sig för en 
egen modell som passar utifrån deras förutsättningar:  !
 Vi har kört på principen att vi köper svenska böcker som är översatta, 
 andra böcker har vi ingen kännedom om kvaliteten, så vi har inte köpt 
 in böcker som är skrivna på andra språk i original. Om det är skolspråk, 
 tyska, spanska så är det lite lättare, vi känner till författaren och så. Om 
 hen är översatt till svenska och så. !
Just den här bilden är tydlig på vissa av de mindre biblioteken, man utformar 
en modell som fungerar relativt bra utifrån de ytterst begränsade 
förutsättningarna och sen använder man sig av den. Fördelarna med detta är att 
arbetet blir standardiserat och att man inte behöver vara rädd att området helt 
faller mellan stolarna, nackdelen är att utbudet blir slumpmässigt och ensidigt 
samt relativt begränsat. Man vet om att det kanske hade kunnat gå att göra 
arbetet bättre om man kunde ta lite mer risker, men det ryms inte inom de 
nuvarande förutsättningar man arbetar utefter. !
 Men just det här med med inköpskanalerna försvårar att kunna erbjuda 
 ett bra litteraturutbud tycker jag, hade vi kunnat få en så enkel sak som 
 ett kreditkort så hade vi kunnat köpa själva, på Amazon och liksom fler 
 stora arabiska nätbokhandlar som vi inte kan köpa ifrån nu för att det 
 administrativa och ekonomiska sätter stopp.  !
Citatet ovan kommer från Informant 3 och sätter fingret på ett problem som tas 
upp av flera av informanterna från mindre bibliotek med mer standardiserade 
arbetssätt. De problem som beskrivs grundar sig ofta i att man vet något som 
man hade velat testa, men att antingen risken är för stor för att man ska ta den 
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eller att tidsramarna i nuläget inte rymmer en sådan handling. Tidsaspekten 
återkommer på flera ställen i materialet, många av informanterna berättar att 
det är svårt att få rutiner kring arbetet mångspråkslitteraturen. Istället blir det 
ofta så att man ”tar tag i det” när det börjar bli allt för länge sedan man gjorde 
det senast. Informant 2 berättar att man då och då gör en insats för att styra upp 
ett språk som kanske har fått förfalla lite under en tid. ”Vad gäller arabiska, 
persiska och somaliska blir det snarare så att man gör en insats, och den görs 
kanske lite för sällan. En gång om året ungefär. I värsta fall en gång varannat år 
tar man ett helhetsgrepp”. Anledningen är att mångspråket står för en så liten 
del av utlånen och att det därför inte går att motivera att lägga mer tid på. Detta 
kan också vara något positivt. Informant 6 berättar att det allra enklaste med 
mångspråksområdet är gallringen, nämligen att man en gång om året kan gå 
igenom all mångspråkslitteratur, se vilken som lånas och sen gallra allt som 
inte har lånats ut under senaste året. Detta ger i sin tur plats för nya böcker som 
man då hoppas kunna få bättre cirkulation på. !
Att biblioteken inte alltid kan få bra information om böckerna är ytterligare ett 
problem. Informant 3 förklarar att man satt som en intern regel att bara köpa 
böcker som har åtminstone någon form av beskrivning så att man vet 
någorlunda vad det är:  !
 Vi köper inte böcker om vi inte har någon form av recension på dem … 
 Sen ibland får man acceptera att recensionerna på de här mångspråkiga 
 böckerna inte är så utförliga, men så länge man köper från   
 Bibliotekstjänst så litar man ju på att de har gjort ett förberedande  
 arbete.  !
I detta fallet, precis som i mångspråksområdet i övrigt, är tillit till kontakter 
och samarbetspartners viktigt. Ett exempel på när biblioteken förlitar sig på 
kulturella element är när man håller fast vid en inköpsmodell som har visat sig 
framgångsrik tidigare. Man vet av erfarenhet att arbetssättet fungerar och 
därför håller man fast vid det istället för att sträva efter en ny modell som 
möjligen skulle kunna fungera bättre, men där osäkerheten till en början är 
större. !
Ett typiskt exempel på kulturella element i arbetsmetoder är att ta hjälp av 
personal som talar andra språk än svenska. På nästan alla biblioteken som 
deltar i undersökningen finns det en eller flera personer som talar andra språk, 
oftast en biblioteksassistent men ibland en annan bibliotekarie. Flera av 
informanterna säger att de tar så mycket hjälp de kan av dessa för att få tips och 
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översättningshjälp. Informant 1 berättar om en annan bibliotekarie på 
biblioteket som har utländsk härkomst och således tillgång till ett annat språk 
och berättar hur han har ett eget kontaktnät med besökare som ger tips och 
hjälper till med förslag på böcker som borde köpas in. Tilliten kollegorna 
emellan gör att modellen har gjort att man inom detta språk har ett mycket bra 
utbud av böcker. Detta är förstås positivt, men skapar också en snedfördelning i 
utbudet där ett bibliotek kan ha ett bra utbud av böcker på ett specifikt språk 
men sämre på en rad andra. Informant 3 är även inne på denna linje och 
konstaterar följande: ”Det är ju tyvärr inte några arabisktalande på 
bibliotekshögskolan, i så fall hade ju de blivit värvade för länge sen. Det finns 
bara enstaka” och menar att bristen på tillgång till fler språk än svenska och 
engelska är ett stort problem för biblioteken. Kvalitétsbedömningen av 
litteraturen upplevs som ett problem när man arbetar med språk man själv inte 
talar och då blir man lätt beroende av omdömen av böckerna vi 
inköpskanalerna. Informant 4 säger: ”Det är svårt att bedöma kvalitén på 
böcker på andra språk. Böcker på svenska har folk recenserat så där finns det 
någonting att utgå ifrån. Men på böcker på andra språk finns det ingenting att 
luta sig mot, så det är väldigt svårt”. !
I mitt empiriska material kan man se att bibliotekarierna förhåller sig till de 
kulturella elementen genom att sätta upp egna regler utifrån vad man själv 
känner är rätt; regler som fungerar för att utföra arbetet man vet är viktigt. Vid 
avsaknad av formella regler utformar personalen med hjälp av sina 
gemensamma synsätt handlingsmönster som passar in i det uppdrag man har en 
övergripande bild av att man ska utföra. Det finns inga formella regler kring att 
man ska ta hjälp av personer med andra språkkunskaper eller att ett enkelt sätt 
för att få kontroll över det man köper in är att bara köpa in översättningar, men 
ändå utformas dessa regler av personalen själva eftersom de hjälper dem att 
navigera inom arbetsområdet på ett sätt som både skapar kontroll och som 
uppfyller de övergripande synsätt som är gemensamma för personalen. Det är 
inte heller omöjligt att formella regler skulle kunna formas utifrån dessa 
informella regler. Exempelvis att en chef beslutar att från och med nu så arbetar 
vi på det här sättet eftersom det har visat sig fungera förr. Kulturella (och även 
normativa) element är således närvarande i utformandet av arbetsmetoder, 
något som mitt empiriska material understryker. Man kan se det som att det 
ständigt pågår en förhandling mellan vad som är möjligt att uppnå och vad som 
är rätt att göra, och att arbetssätten inom det kulturella elementet utformas 
därefter. !
6.1.3 Arbetssätt som styrs av normativa element !
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Under denna rubrik beskrivs och exemplifieras uttryck för normativa element i 
de sätt informanterna beskriver hur de arbetar med mångspråksområdet. 
Utgångspunkten här är den tredje av Scotts tre pelare som redogjordes för i 
teorikapitlet. Med normativa arbetssätt menas de normer och värderingar som 
institutionerna är uppbyggda på som inte är påtvingade. Detta innefattar 
rättigheter och skyldigheter gentemot institutionen som styrs av moral och 
värderingar hos personalen själva, men också normer som kommer från 
samhället institutionen verkar inom. !
Förutom att arbetssätten utformas av personalen själv så berättar många av 
informanterna att även moraliska riktlinjer är upp till personalen att sätta. Detta 
är inte unikt i sig då bibliotekarier ofta behöver göra moraliska gränsdragningar 
inom många arbetsområden, men i det här fallet blir situationen annorlunda då 
de riktlinjer och styrdokument som omger många andra områden här inte är 
konkret utformade. !
Som det beskrevs tidigare så är det faktum att personalen som arbetar med 
mångspråksområdet inte kan språken något som upplevs som ett stort problem.  
Flera informanter konstaterar att man helt enkelt får chansa och köpa in det 
man blir rekommenderad och att man litar på att de inköpskanaler man har 
köper in relevant litteratur. ”Vi hade en som kom in här som hade en barnbok 
där det var en moské på varje sida, illustrerad, och vi vet ju inte vad det är som 
står. Vi känner bara att den kan vi inte köpa in, vi får gå på känn” säger en 
informant, och fortsätter ”med facklitteratur så applicerar man ju svensk 
värdegrund, och där kan man känna att det är viktigt att dessa frågorna och 
våra värden kommer fram”. Samma informant beskriver även en incident då 
man tog in en bok på arabiska om sex och samlevnad som snabbt blev stulen 
från biblioteket. Vad boken innehöll exakt visste man inte, och inte heller 
anledningen till att den försvann från hyllan. Om det var för att boken ansågs 
provokativ då den stred mot någon besökares religiösa värderingar eller om det 
var någon besökare som stal den då hen inte ville låna den på grund av stigma 
kan man bara spekulera kring, berättar Informant 6. Ett annat exempel som 
lyfts av Informant 1 är när ett bibliotek kontaktades av ett företag som försökte 
sälja in en arabisk e-bokstjänst till ett bibliotek. Projektet rann ut i sanden, men 
innan det hann man börja affischera för bland annat en bok skriven av en 
populär religiös person som biblioteket inte var bekant med sedan tidigare.  !
 Där var i alla fall en TV-evangeliker som hade givit ut böcker … helt 
 okänd för oss, men han var lite sådär att han delade upp folk i läger 
 för det var en del som rev ner de affischer vi satte upp. Så vi vet inte om 
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 det han sa inte var korrekt i vissas ögon men jag tror inte att han var 
 extrem utan de som har lite mer extrema åsikter som inte gillade  
 honom. !
Detta är ett av flera exempel på hur personalen i efterhand har insett att 
någonting som köps in till biblioteket har visat sig var provocerande för vissa 
av besökarna, utan att man riktigt vet varför då man inte förstår språken. !
Flera av informanterna beskriver det som en utmaning att försöka undvika att 
”tänka svenskt” kring inköpen av litteraturen. Det beskrivs som lätt att fastna i 
tankebanor gällande våra läsvanor här i norden när man köper in och arbetar 
med litteratur från andra kulturer, vilket då och då gör att insatserna blir lite 
missriktade. Informant 1 berättar: !
 Det ju lätt att man utgår ifrån ett svenskt eller västerländskt perspektiv 
 och tänker på vad som är stort i väst, någon stor författare från USA 
 eller vad som helst, som nästan är okänd i mellanöstern, men där har de 
 andra författare som vi inte känner till här. Och då försöker vi ta in dem 
 istället. !
Som nämndes i teorikapitlet går de normativa elementen och de kulturella 
elementen ofta in i varandra då de är närliggande. Kultur och norm är termer 
som lätt kan innebära samma saker. Vad som är kulturellt accepterat eller 
förväntat och vad som styrs av normer kan vara svårt att särskilja och 
begreppen går också in i varandra. I kontexten av den här uppsatsen kan det 
vara enklare att tänka på det i termer av formella regler (regulativa) och 
informella regler (kulturella och normativa) för hur institutionerna agerar, men 
det finns dock vissa viktiga distinktioner att göra. Dels handlar det om roller, 
vilka normer man förhåller sig till styrs i stor utsträckning av vilken roll en 
person har inom en organisation, och dels så skiljs de också åt av att normer 
även innefattar yttre omständigheter. Kulturella element kan vara enbart 
interna, men normativa element inkluderar även hur samhället ser på 
biblioteket som institution utifrån och hur det påverkar arbetet inom biblioteket 
genom exempelvis förväntningar och krav. I exemplen som givs ovan ser man 
hur biblioteken anpassar sitt arbete utifrån normer som råder i det svenska 
samhället och som därför förväntas appliceras inom verksamheten. !
6.1.4 Biblioteket som institution !
Det här avsnittet kommer fokusera på hur biblioteket fungerar som en 
institution. Dels de enskilda biblioteken för vilka mina informanter är 
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representanter, men också biblioteken i Malmö som helhet då de i allra högsta 
grad hänger ihop med varandra. I augusti förra året beslutade man att 
biblioteket efter nästan 20 år isär skulle gå samman i en gemensam 
organisation igen. I skrivande stund är det oklart vad detta innebär för 
biblioteken då många av de förändringar som kommer med en sådan stor 
omorganisation fortfarande inte trätt i kraft. Vad som däremot är uppenbart när 
man studerar mitt empiriska material är att omorganisationen påverkar hur 
biblioteken arbetar, även om arbetssätten inte formellt har förändrats ännu. I ett 
flertal av intervjuerna som genomförts nämns omorganisationen som någonting 
som påverkar det vardagliga arbetet på biblioteken. Informanterna beskriver 
omorganisationen som någonting man väntar på just nu, vilket har lett till att 
man inte riktigt vet hur man ska lägga upp arbetet. Den målas upp både som 
någonting som har möjlighet att förbättra arbetet inom området och som ett 
potentiellt problem längre fram.  !
De små biblioteken har under 20 års tid varit externa organisationer separata 
från Stadsbiblioteket. Det är bara senaste året man har varit under 
kulturförvaltningen, berättar Informant 3 och beskriver hur hen tror att det just 
inom mångspråksområdet hade varit en stor fördel med mer centrala beslut 
kring hur man ska arbeta:  !
 Men just vad gäller den typen av litteratur så tror jag att det hade blivit 
 mycket bättre och mer enhetligt bestånd om man hade skött det där 
 tillsammans, att det kanske var en person som köpte in till alla  
 biblioteken. Men dit har vi inte kommit än. Men just när det kommer 
 till dessa böcker så hade det varit jättebra …. när de gäller de här  
 böckerna tycker jag att det hade känts bra om de köptes in centralt  och 
 sen placerades ut efter behov. !
Det har uppstått en ganska speciell situation där de olika biblioteken håller hårt 
i sina pengar och resurser eftersom de är rädda att tappa dem. Många vet att en 
samverkansmodell skulle vara det bästa för biblioteken inom flera 
arbetsområden, men ingen vill släppa på makten till andra bibliotek. Informant 
3 förklarar: !
 Det är en ganska speciell situation, min förhoppning är att vi nu när vi 
 ingår i samma förvaltning ska kunna använda den kunskap som finns på 
 andra bibliotek, kanske skulle man kanske kunna se att stadsbiblioteket 
 skulle kunna stå för inköp. Det finns lite sådana diskussioner. Det är 
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 min förhoppning. Jag tror att det skulle kunna bli ett väldigt mycket 
 bättre utbud. !
Hen poängterar också att det även finns nackdelar med det här sättet att arbeta:  !
 Generellt så kan det finnas en poäng att inte vara för långt ifrån  
 låntagarna, att det finns små saker man kan plocka upp, man känner 
 samlingen på ett sätt som man inte gör om man är långt ifrån den …. 
 Till exempel det finns böcker som används men som aldrig lånas ut. 
 Det ser man ju inte i statistiken. Men just vad gäller den här biten, så 
 skulle det vara lätt att höja kvaliteten om man höjer kunskapsnivån. !
En annan synpunkt som kommer fram i samtalet om mångspråkslitteraturen är 
att böckerna inte längre ses som den centrala delen av biblioteksverksamheten. 
Informant 1 påpekar att man måste anpassa verksamheten efter hur biblioteken 
ser ut snarare än efter hur man vill att de ska se ut, och förklarar: !
 Vi är välbesökta här. Vårt bibliotek är ju mer en mötesplats, klart det 
 lånas böcker men det är ju också en nationell trend, utlåten går ju ner 
 var du än kollar. Det gäller alla språk. Men man kan ju se att vissa språk 
 går upp lite, men jag tror många kommer av andra anledningar. De  
 kommer inte för att läsa, och kommer de för att läsa så är det främst i 
 studiesyfte. Mycket så är det, för att lära sig svenska. !
Informant 1 vidareutvecklar resonemanget: !
 Men det måste finnas böcker med. Men det är en identitetskris vi  
 genomgår, vad biblioteket ska innehålla. Det är ju en debatt om det, och 
 där tycker jag ofta att man glömmer just det, de olika språken. De  
 pratas mycket om litteratur kontra övrigt, men inte om den specifika 
 litteraturen. Men det är det nog inte många som vet, vi har mycket att 
 erbjuda. !
Här sätter Informant 1 fingret på en annan detalj som framkommer — hur 
mångspråkslitteraturen sakta gått från att vara ett område där de olika språken 
kanske klumpas ihop till ett område till att bli en del av området ”litteratur” 
som nu klumpas ihop till ett område av många andra inom 
biblioteksverksamheten. !
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Viss kritik framförs också mot Malmö stads policy kring att all kommunikation 
på biblioteken ska vara på enkel svenska, något som flera informanter menar 
försvårar arbetet. Skyltning på lite olika språk hade kunnat förenkla arbetet 
med att få besökarna att förstå att utbudet finns menar flera informanter. 
Informant 3 säger: !
 Det är ju så att ingen information på Malmö stads hemsida får lov att 
 vara på något annat språk än svenska … Men det är en av Malmö stads 
 policys att det ska vara på enkel svenska. Personligen tycker jag att det 
 är fel, för har man bott i Sverige i ett år så är inte enkel svenska enkel. !
”Man pratar nästan lika mycket svenska som engelska när man står i 
lånedisken” säger en annan, och antyder också att fler språk i skyltningen hade 
varit en god idé för att förbättra kommunikationen med besökarna. Att inte 
kunna kommunicera på fler språk än svenska genom bibliotekens officiella 
kanaler är ett stort problem som gör att det kan vara svårt att nå ut till nya 
låntagare. Det kan ofta ta tid innan någon som är ny i landet förstår vad 
biblioteket är och vad det är till för då bibliotekskulturen inte är likadan 
överallt. Många av de flyktingar som kommit till Sverige senaste 10 åren 
kommer från länder där bibliotek inte alltid är en självklarhet. Språkbarriären 
sätter käppar i hjulen för biblioteken när det kommer till att tidigt fånga upp 
denna målgrupp och få dem att känna sig välkomna på biblioteken.  !
Scott menar att alla organisationer i grund och botten strävar efter legitimitet 
och att de tre pelarna utgör grunden för den. Han definierar legitimitet som en 
gemensam uppfattning om att handlingar och beteendemönster (så som 
arbetssätt) hos människorna inom organisationen är rimliga utifrån en socialt 
konstruerad ram. Denna ram består av normer, värderingar och delade 
uppfattningar som i någon mån är gemensamma för alla inom organisationen. 
De tre pelarna utgör grunden för denna ram och skapar en bas för legitimitet, 
men från olika håll (Scott, 2008, s. 59). När man studerar insamlat empiriskt 
material som beskriver hur en organisation arbetar så kommer man inte bara att 
se uttryck för en pelare utan för alla tre pelare som samspelar. I en 
välfungerande institution kommer man att se det starkaste av varje pelare i ett 
samspel som skapar en stabil institution. Det är däremot vanligt att en 
institution om den inte fungerar perfekt lutar åt något specifikt håll. 
Exempelvis vid avsaknad av tydliga regler så riskerar institutionen att hemfalla 
mot mer normativa eller kulturellt styrda arbetssätt för att hitta en stabil grund 
att stå på. Detta kan skapa både förvirring och konflikt. Pelarna samspelar 
alltså inte alltid på ett bra sätt, ibland kan de även skapa motståndsförhållanden 
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där de motiverar olika val och beteenden. Exempelvis regler som går emot 
moral eller bestämmelse som strider mot normer. Olika personers olika 
förhållningssätt till normer och moral kan ge arbetet olika resultat om reglerna 
är lösa (Scott, 2008, s. 62). !
Som exemplifieras ovan så kan den nämnda omorganisationen ses som en 
komponent som påverkar hur arbetet med mångspråksområdet utförs i nuläget. 
Informanterna förklarar att man just nu avvaktar utfallet av omorganisationen 
innan man bestämmer mer kring hur man ska arbeta. Det talas även om att 
styrdokument kommer att utformas senare när organisationen satt sig mer och 
om att en samverkansmodell kan vara aktuell i framtiden. Detta skapar 
oklarheter kring formella regler och ansvarsfördelningen som kommer med 
dem. Många tycker inte att det nuvarande systemet är optimalt utformat och en 
mer konkret modell kring central eller lokal styrning hade behövts. I nuläget 
tycks det finnas ett dödläge i maktbalansen där biblioteken å ena sidan tycks 
förstå att det finns många definitiva fördelar med en central styrning och å 
andra sidan att de inte vill släppa ifrån sig makt eftersom man då löper en risk 
att bli allt för kontrollerade av stadsbiblioteket. Redan som det är nu så tycks 
regulativa element från centralt håll ställa till med problem för de mindre 
biblioteken, Malmö Stads policy kring vilka språk som får användas ses 
exempelvis mest som ett hinder som försvårar arbetet än som ett uttryck för 
vägledande ramar. Detta strider dessutom mot IFLA/UNESCOs mångkulturella 
biblioteksmanifest där det står skrivet att biblioteken bör ”tillhandahålla 
information på tillämpliga språk och i ändamålsenliga skriftformer” (IFLA, 
2014). !
Lägg därtill att biblioteken genomgår en identitetskris där uppfattningarna om 
vad bibliotek kan och bör vara skiljer sig från person till person och bibliotek 
till bibliotek så ser vi att både de regulativa (formella strukturer) och de 
normativa och kulturella (den övergripande bilden av vad biblioteks uppdrag 
är) skapar en instabil grund att utforma arbetsuppgifter på. Mångspråksområdet 
är långt ifrån ett prioriterat område och som flera informanter beskriver det så 
buntas det ihop med litteraturen eller integrationsarbetet i allmänhet, vilket 
försvårar att ett sådant område inom biblioteket skulle kunna lyftas under 
rådande förutsättningar. Viktigt att konstatera är dock att, som Kann-
Christensen (2009) påpekar, att biblioteket drivs av politiska och sociala 
förändringar i samhället och att drivkraften hos biblioteken hela tiden är att 
tjäna samhället. Intentionerna är således hela tiden att skapa bästa möjliga 
förutsättningar, vilket även det empiriska materialet i den här uppsatsen 
understryker. 
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!
6.1.5 Målgrupper och språkgrupper !
I denna kategori avhandlas hur informanterna reflekterar kring 
mångspråksområdets målgrupper och hur arbetet sker mot olika språkgrupper 
som besöker biblioteken. Mot slutet av avsnittet kommer det även diskuteras 
hur man kan koppla det som återfinns i det empiriska materialet med Taylors 
teorier om erkännandets politik. Med språkgrupp menas en samling av 
personer som talar samma språk, de behöver inte ha samma etnicitet eller 
komma från samma land utan har endast gemensamt att de talar samma språk. 
Frågorna som ställdes i intervjuerna rörde hur man på de olika biblioteken 
förhåller sig till olika språkgrupper och deras olika behov. Frågorna har rört 
både hur man förhåller sig till de olika språkgrupperna vid inköp av 
biblioteksresurser och hur man arbetar för att nå ut till de olika språkgrupperna, 
men fokus har i det empiriska materialet tenderat att handla mer om det 
förstnämnda. !
Idéerna om hur man ska köpa in böcker på andra språk varierar från bibliotek 
till bibliotek. Vissa informanter beskriver att man försöker köpa in ett brett 
utbud så att det ska finnas någonting för alla, medan andra beskriver att man 
resonerar praktiskt kring vad det är man ska köpa in för något. Informant 2 
säger följande:  !
 Vad gäller facklitteratur så försöker vi köpa in såna böcker som vi  
 föreställer oss att folk som är nya i Sverige har nytta av, vi köper en hel 
 del körkortsböcker på andra språk än svenska. Och när det gäller de 
 böcker vi har på arabiska osv så försöker vi tänka praktiskt på vad man 
 kan ha om man är en hemmavarande mamma med småbarn ja då  
 kanske man behöver barnavårdsböcker, kokböcker och lite grann sådant 
 där. !
Samma typ av tankegångar går igen hos informant 3:  !
 Vi har ju en väldigt bred målgrupp. Biblioteksbesökare i alla åldrar, 
 inga speciella målgrupper men vi försökte ju att tänka praktiskt inom 
 mångspråksområdet, på småbarnsföräldrar och så vidare. Till exempel 
 så köper vi ju inte in tjugo filosofer på arabiska. !
När det kommer till hur biblioteken arbetar med olika grupper med olika 
språktillhörigheter och dess skillnader pekar det empiriska materialet i några 
tydliga riktningar. Först och främst tycks arbetet med språkgrupper vara relativt 
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slumpmässigt beroende på vad resurser och budget tillåter. Somliga av 
informanterna tycks inte direkt ha reflekterat över att olika språkgrupper har 
olika behov, andra har konstaterat det men är oförmögna att anpassa arbetet 
utefter det baserat på olika förutsättningar. Det är generellt inte så att 
informanterna är omedvetna om att olika språkgrupper kan ha olika behov, men 
det är inte heller så att man aktivt tar ställning och anpassar sig efter detta. 
Samtliga informanter är överens om att det är bra att försöka tillgodose alla 
språkliga behov, men menar också att det är svårt, speciellt när det kommer till 
de språk som ingen i personalen talar. Informant 1 ger exempel på detta: !
 Det är viktigt att det finns litteratur, om det finns många i ett område 
 som talar ett visst språk, och som vill läsa på det språket, så tycker jag 
 att det ska finnas tillgång till det. Sen är det svårt att arbeta   
 läsfrämjande, eftersom vi inte behärskar språken. !
Ytterligare en genomgående sak man kan utläsa i intervjusvaren är att arbetet 
med de olika språken oftare styrs av hur lätt det är att få tag på litteraturen och 
hur efterfrågat ett språk är än att de olika språkgrupperna har olika behov som 
behöver tillgodoses. Informant 1 beskrev som tidigare nämnt arabiska och 
persiska som det lättaste språken att arbeta med samtidigt som hen beskrev 
dari, urdu och pashto som mardrömsspråk. Informant 6 berättar att även de har 
gjort stora inköp på arabiska eftersom det är lätt att få tag på böcker av god 
kvalité: ”Arabiska har vi haft en satsning på, tillsammans med en bokhandel i 
stan, Arabiska bokhandeln, där vi köpte jättemånga böcker”. !
Det förekommer också exempel på språk som efterfrågas men som är extremt 
svåra att få tag i och som därför inte köps in. Informant 6 berättar: ”Vi har 
språk där vi får återkommande frågor ”varför har ni så lite böcker på pashto”, 
där svaret blir att det finns lite att köpa tyvärr”. Informant 2 berättar:  !
 Även om vi köper jättefina böcker på somaliska så är det väldigt svårt 
 att få någon att komma och låna dem eftersom den gruppen är svår att 
 få att komma hit. Medan däremot arabiska är mycket mycket lättare och 
 det märker vi nu när det kommit jättemycket människor från Syrien och 
 många av dem är medelklass och de är ganska högutbildade och vill 
 gärna läsa när de kommer hit. De böckerna är lättare att låna ut. !
Tankar om hur svårt det är att bedöma ett inköp på förhand är något som 
återkommer hos flera av informanterna. Informant 1 talar exempelvis om 
riskerna som finns med att köpa in böcker på ett språk när man lägger tid och 
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pengar på något som man inte vet om besökare kommer låna eller ej. ”Man får 
ta ett ställningstagande, för om man köper in ett språk så får man ju hålla det 
vid liv. Någon kommer och frågar en gång, och så beställer man en bok, och 
sen blir det inget mer med det. Det är lite onödigt”. Men hen tillägger också att 
det finns stora möjligheter i att man har tillgång till hela stadens katalog, bara 
man lyckas få besökare att förstå att man kan till exempel fjärrlåna en bok från 
ett annat bibliotek:  !
 Eftersom vi är biblioteken i Malmö där vi har tillgång till alla böcker 
 och möjlighet till fjärrlån, så har vi ju tillgång till en väldigt stor  
 samling. Så på franska till exempel så kan vi lätt kolla, finns det nått på 
 Stadsbiblioteket som vi kan beställa hit? Det tar ju bara en dag. Vi har 
 ju stora möjligheter. Även med små språk. !
Informant 4 uttrycker även hen fjärrlånen som viktiga för arbetet med 
mångspråk:  !
 Vi ska ju tillhandahålla relevant litteratur för alla medborgare, men vi 
 är ju som sagt ett litet bibliotek, vi kan ju inte ha alla språk som talas 
 här. Vi brukar låna in böcker, hjälpa låntagare att låna in böcker från 
 stadsbiblioteket. !
Utöver svårigheter att få tag böcker och osäkerheten kring kvalitén på dem 
finns även andra problem. Lästraditioner från hemländerna och hur utvecklade 
skriftspråken är två andra saker som lyfts som en anledning till att arbetet med 
böcker på de olika språken är svårt att utföra. ”Arabiska är ju ett annat 
skriftspråk. Många av de yngre kan ju inte läsa det, de kan tala det men inte 
läsa det. Då blir det hellre att de läser på svenska” säger Informant 1 och 
fortsätter: !
 Jag tror mycket handlar om vad man har för tradition av läsning från 
 hemlandet också. Många länder har ju mer muntlig berättartradition, i 
 vissa länder är skriftspråket nytt, till exempel somaliska, det som ges ut 
 är då mycket folksagor och så, både för barn och vuxna, och poesi är 
 stort bland många. Just romaner är inte självklart. !
Det kan alltså vara så att det skrivna språket ibland skiljer sig åt markant från 
det talade. När det kommer till arabiska har man på biblioteken insett att en 
stor del av den arabisktalande grupp som besöker biblioteken inte kan läsa på 
arabiska eftersom de inte förstår skriftspråket. Detta är främst ett problem 
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bland barn och ungdomar som kommit till Sverige tidigt i sina liv eller som är 
födda här men talar arabiska i hemmet. Informant 5 berättar att hen upptäckte 
problemet när de lånade ut arabiska barnböcker till en förskola i närområdet: !
 Det lånas ut böcker på arabiska, men har jag hört från   
 förskolepersonalen att de måste ändå göra om hela böcker när de läser 
 så att barnen förstår dem. Personalen läser inte rakt av för då förstår inte 
 barnen böckerna. Så personalen behövs för att de ska kunna förstå  
 böckerna. Även om den är förenklad så begriper de inte. Tal- och  
 skriftspråk är helt olika så man måste anpassa sig till talspråket när man 
 läser för barn. !
Det är alltså inte givet att personer som tillhör en viss språkgrupp kan läsa 
språket i fråga vilket är något man också behöver ta hänsyn till. Detta är 
någonting man hade kunnat få en bättre bild av genom en kartläggning av 
språkgrupperna i de olika områdena. !
Ytterligare ett problem som uppstår är svårigheterna med att planera långsiktigt 
eftersom man inte alltid vet vilken som är nästa invandringsgrupp att komma 
till Sverige eller hur länge en invandrargrupp som just kommit hit kommer att 
stanna. ”Här omsätts folk hela tiden. Det är viktigt att tänka på, här är så många 
nyanlända. De flyttar och etablerar sig på andra ställen. Otrolig omsättning, det 
märks på biblioteket. Vi har stammisar, men många flyttar vidare. Det är svårt 
att förutsätta vad som efterfrågas” säger Informant 1 och exemplifierar:  !
 Se till exempel på persiska, det sjönk och sjönk och sjönk. Men sen 
 kom afghanerna och de kunde läsa det eftersom det är så närliggande 
 språk. Då ökade det så vi fick köpa in mer på persiska. Men nu har det 
 sjunkit igen. Det kan styras en del av flyktingströmmar och då  
 efterfrågas ett visst språk men när de flyttar vidare eller om det är  
 politiska beslut som gör att den gruppen inte kan stanna. !
Flera av informanterna berättar att deras uppfattning är att det generellt är så att 
ju längre man är i landet desto mindre intresserad är man av att läsa böcker på 
sitt modersmål. ”De som bott väldigt länge i Sverige, eller som kanske till och 
med är födda i Sverige, de läser nog hellre på svenska tror jag” säger Informant 
1 och Informant 3 tar upp spanska som ett exempel på detta när hen får frågan 
om man kan se en skillnad att de som varit här längre tid är mindre intresserade 
av att låna böcker på sitt eget språk: ”Ja, det tycker jag nog faktiskt. Det var ju 
likadant för länge länge sen med de spansktalande, när jag började för tjugo, 
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tjugofem år sen så fanns det jättemycket spanska böcker, och de har vi fasat ut 
mer och mer”. Samtidigt noterar flera att många personer som talar de 
serbokratiska språken sedan länge integrerats i samhället och därmed övergått 
till att läsa även på svenska, samtidigt är det ett lätt språkområde att få tag på 
böcker på och det som köps in lånas ofta ut. Här visar de olika intervjusvaren 
att det ena inte behöver utesluta det andra. En informant hävdar att besökare 
som invandrat från forna Jugoslavien gått över till svenska, en annan att de 
lånar böcker på både svenska och serbokratiska och en tredje att de är en grupp 
som lånar mycket på sina hemspråk. Informant 1 berättar:  !
 Där lånas mycket på inhemska författare och så, och att man vill läsa 
 den egna litteraturen. Nu är det en del som kommit som gamla, och som 
 kommit senare efter sina familjer och då är det väl vissa som inte kan 
 svenska, men annars kan de ju det. Men där ska vi öka på budgeten 
 för där är det mycket lån. !
Idén om att man inte skulle vilja läsa sitt modersmål om man bott i Sverige 
motsätts dock av flera kommentarer från informanterna, exempelvis här av 
Informant 1: !
 Det talade språket är otroligt levande bland unga, det är verkligen  
 modersmålet, men skriftspråket är annorlunda. Men så kan det ofta vara 
 att de får barn, då vill de att barnet ska ha med sig språket och att man 
 då läser barnböcker på modersmålet för dem och att man kanske då 
 även fräschar upp sitt språk. !
Informant 1 menar att många återvänder till sina språk exempelvis när de får 
barn eller när de är tillräckligt etablerade i Sverige och med det svenska språket 
för att ha tid att kunna putsa upp sitt gamla språk på nytt. Många av 
informanterna nämner att man ser att många besökare återvänder, eller kommer 
till biblioteket för första gången, när de börjar besöka biblioteken med sina 
barn. !
Övergripande kan man se att arbetet mot olika språkgrupper i viss mån sker lite 
slumpartat. I hög grad sker det beroende på hur stort intresset är utifrån och på 
hur enkelt det är att arbeta med det specifika språket, snarare än att arbetet 
baserats på underlag som visar hur många inom en språkgrupp som finns i 
stadsdelen eller hur stor efterfrågan är inom ett visst språk. Förvisso 
konstaterar flera informanter att detta ofta korrelerar, exempelvis är arabiska 
som är en av de största språkgrupperna i Malmö ett av de enklaste språken att 
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arbeta med, men slumpmässigheten i arbetet gör att många språk trillar mellan 
stolarna. Speciellt när det kommer till de språkgrupper som inte har en naturlig 
relation till biblioteket eller läsning i allmänhet. !
6.2 Diskussion !
I det här avsnittet kommer en övergripande diskussion att föras med fokus på 
att knyta ihop de analyser som gjordes i föregående kapitel. Detta kommer ske 
i syfte att leda fram till det efterföljande kapitlet där uppsatsens slutsatser 
presenteras.  !
Som tidigare konstaterats genom det empiriska materialet så är en avgörande 
faktor för hur biblioteken arbetar med mångspråksområdet att det finns en 
avsaknad av det Scott (2001) kallar för regulativa element i bibliotekens arbete. 
Detta leder till att arbetet till stor del styrs av kulturella och normativa element. 
Scott menar att det inte är ovanligt att en organisation lutar åt något håll då den 
hela tiden är på jakt efter legitimitet. I detta fallet leder det till att biblioteken i 
sitt arbete, då det saknas tydliga riktlinjer och bestämmelser som är 
gemensamma för alla, utformar arbetssätt som blir något godtyckliga. 
Resultatet blir att man använder magkänsla istället för faktaunderlag och att 
tydliga regler ersätts av individuellt ansvar hos bibliotekarierna där de är upp 
till dem själva hur arbetet utförs. Bibliotekens litteraturutbud baseras på vad 
man lyckas få tag på för böcker och på vad för hjälp bibliotekarierna lyckas 
hitta internt eller externt i form av människor som talar andra språk eller som 
har kontakter på annat håll. I sina studier av hur organisationen i danska 
folkbibliotek fungerar skriver Kann-Christensen (2009) att biblioteket tycks ta 
beslut utifrån frågeställningen ”Vad är passande för en person som mig att göra 
i den här situationen?” snarare än ”Vilken handling kommer att resultera i det 
utfall som är allra mest i mitt intresse?” (Kann-Christensen, 2009, s. 179).  !
Man kan dock argumentera för att detta inte behöver vara uteslutande negativt. 
Exempelvis kan man se det som att biblioteken i en instabil situation väljer att 
luta sig mot gamla fungerande rutiner som en försvarsmekanism istället för att 
famla i mörkret. Biblioteken använder sig, genom exempelvis mimetiska 
handlingar, av erfarenhet vilket är uttryck för kulturella och normativa element 
som inte ska underskattas. Detta är troligtvis en förklaring till att biblioteken 
klarar av att utföra sitt arbete även i brist på tydliga styrdokument. Det som 
däremot händer när institutionerna lutar sig mot kulturella och normativa 
element är att de i ett längre perspektiv riskerar att försämra förutsättningarna 
för ett stabilt och långsiktigt arbete. De regulativa elementen behövs alltså i ett 
längre perspektiv medan de kulturella och normativa kan skapa stabilitet i ett 
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kortare perspektiv. För att arbete inom mångspråksområdet ska fungera i ett 
långsiktigt perspektiv så behövs båda delarna. !
Eriksson-Zetterquist menar att institutionaliseringen påverkar organisationer 
negativt eftersom den försvårar för dem att känna igen sina egna intressen, då 
de istället är upptagna med att söka legitimitet och stabilitet. Den institutionella 
teorin bygger på att institutioner, speciellt i pressade situationer, kommer att 
välja att förhålla sig till ramverket av formella och informella regler istället för 
att bryta mönster, även om det i situationen hade varit ett bättre alternativ sett 
till förutsättningarna. Om någonting inom det formella ramverket är i obalans 
lutar man sig mot det inom det informella och vice versa. Detta, menar 
Eriksson-Zetterquist, kan vara en förklaring till att organisationer inom samma 
fält (i det här fallet biblioteken i Malmö) agerar på likartade vis trots att de inte 
gemensamt har satt upp ramarna för sina arbetssätt. Vid en genomgång av mitt 
empiriska material kan man se att många av de tankar och åsikter som framförs 
är gemensamma för flera av de olika informanterna, och att mycket av det som 
sägs stämmer på mer än ett bibliotek. Det skapas en homogenitet i sättet att 
arbeta trots att de inte aktivt utarbetat sina arbetssätt tillsammans (Eriksson-
Zetterquist, 2009, s. 108). Detta kan ses som en förklaring till varför alla 
biblioteken i den nuvarande situationen valt att förlita sig på rutin, erfarenhet 
och invanda mönster för att utföra arbetet när de regulativa elementen känns 
osäkra. !
Flera av informanterna förklarar att en rejäl kartläggning hade behövt göras 
och att man hade behövt ta ett helhetsgrepp på området men att tiden tyvärr 
inte finns till. Samtidigt framförs åsikten att man inte heller vill att 
omorganisationen ska leda till att allt för mycket av makten och beslutsrätten 
hamnar centralt hos stadsbiblioteket. De formella reglerna inom ett sådant här 
område måste vara tillräckligt tydliga för att personalen ska veta hur de ska 
arbeta, men tillräckligt lösa för att de ska kunna appliceras överallt oavsett 
resurser och storlek på biblioteket. Exempelvis kan man se att det politiska 
uppdraget som biblioteket har kring försörjning av mångspråkiga medier på 
många håll är ouppnåeliga då de inte är i samklang med hur verkligheten ser ut. 
Samtidigt är styrdokumenten på biblioteken obefintliga eller under 
konstruktion vilket lämnar tolkningen för hur man bör arbeta upp till de 
individuella bibliotekarierna. !
Vad innebär det då om arbetet med mångspråkssområdet sker godtycklig? 
Detta skapar förutsättningar för snedvridna arbetssätt där man genom att 
imitera eller reproducera arbetssätt som fungerat i det förflutna riskerar att 
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skapa en instabil grund inför framtiden. Sökandet efter legitimitet hämmar 
arbetet eftersom det reproducerar sätt att tycka och tänka kring arbetet som 
baseras på en skev bild där man utgår ifrån vad man tror är rätt istället för 
utifrån fakta. Här går de los Reyes och Martinssons (2005) teorier om 
olikhetsskapande att applicera. De menar att olikhet inte är någonting 
förutbestämt utan någonting som hela tiden reproduceras genom medvetna och 
omedvetna handlingar. Olikhet bör, menar de, sättas i perspektiv mot 
samhällets pågående skapande av maktstrukturer och normaliseringsprocesser 
som stabiliserar en hierarkisk ordning där vissa befinner sig längre ner än andra 
(de los Reyes & Martinsson, 2005, s.11). Enligt Charles Taylors (1994) teori 
om erkännandets politik så skapas kulturell identitet genom erkännande eller 
brist på erkännande. Genom att en kultur som en person med icke-svenskt 
modersmål tillhör uppmuntras eller inte uppmuntras formas deras identitet i det 
svenska samhället. Språket är en av de tydligaste barriärer en person som bor i 
ett nytt land måste övervinna och att prioritet ligger på att personer som är nya 
i landet ska lära sig svenska i första hand är fullt rimligt. Genom sättet 
biblioteken arbetar mot den tänkta målgruppen påverkas också deras relation 
till språken, både det svenska och deras modersmål. Som exempel kan man här 
väga in det flera informanter beskriver om att man har ett tydligt 
målgruppsfokus med sina inköp. Man väljer att köpa in körkortsboken, 
matlagningsböcker och böcker som riktar sig mot föräldrar eftersom det är det 
man tänker att någon som är ny i landet vill läsa. Detta är ett exempel på ett 
uttryck för det Taylor kallar för brist på erkännande. Tanken är så klart god 
men styrs av kulturella element där man genom att bunta ihop gruppen till en 
enhet istället för att göra något positivt för den cementerar den roll de förväntas 
ha i samhället.  !
Med ett bredare utbud som riktar sig till alla besökare, oavsett status och tid i 
landet, så erkänner man att även personer inom målgruppen för 
mångspråksböckerna är individer med individuella behov. Genom att 
bibliotekens arbetssätt lutar sig mer mot de kulturella pelaren, exempelvis när 
man arbetar främst med arabiska för att det är det enklaste av de språk inom 
mångspråksområdet att arbeta med, så bidrar man sakta till en förskjutning där 
de grupper som talar andra språk får mindre erkännande. Synliggörandet eller 
osynliggörandet av en språklig grupp sker genom en mängd handlingar från 
olika delar av samhället där biblioteket utgör en del. Det är således inte så att 
biblioteket ensamt skapar erkännande eller brist på erkännande, men man är del 
i en större process där man spelar en viktig roll i samhället. !
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Ett exempel på erkännande kan vara huruvida man accepterar att flerspråkiga 
människor ges tillgång till alla sina språk på biblioteket. Otterup (2005) menar 
att flerspråkiga personer ofta använder sig av minoritetsspråk i informella 
miljöer, medan de använder sitt nya språk i formella miljöer. Exempelvis talar 
man sitt modersmål hemma, men på arbete och i skolan talar man svenska 
eftersom det är det som krävs för att smälta in i samhället. Unga människor 
som kanske är födda i Sverige lever på detta viset i synnerhet, men detta gäller 
även vuxna personer. Detta leder till att de blir beroende av i vilken 
utsträckning samhället accepterar att de lär sig att använda två språk. Otterup 
menar att de värderingar som samhället (eller i detta specifika fall: biblioteken) 
reproducerar i stor utsträckning styr hur individer uppfattar de två språk de har 
tillgång till. Om dessa minoritetsgrupper hela tiden, implicit eller explicit, 
uppmanas att enbart lära sig svenska eftersom de nu bor i Sverige kommer 
detta att leda till att deras andra språkliga kultur förringas, men samtidigt 
kommer de att stängas ute från samhället om de enbart talar sitt modersmål 
(Otterup, 2005). Detta innebär att de bör ges möjlighet att ta del av båda 
språken, något biblioteken kan bidra till. !
Man kan också invända mot att mångspråkslitteraturen är så öppet riktad mot 
invandrare eftersom detta placerar dessa människor i ett fack där de tillskrivs 
vissa egenskaper och således befäster deras position som underordnade utifrån 
de los Reyes och Martinssons teori om olikhetsskapande. Detsamma gäller 
uppfattningen hos många av informanterna att målgruppen för 
mångspråkslitteraturen antagligen är mer intresserade av att lära sig svenska. 
Då har man redan förutsatt att denna grupp är homogen och vill samma sak, 
istället för att skapa förutsättningar för dem att dels kunna lära sig svenska om 
de vill det och dels att läsa böcker på sina modersmål. Ekbom (2003) skriver 
att det är på tiden att biblioteken slutar använda invandrarbegreppet och istället 
börjar tänka på denna grupp som enskilda individer med enskilda behov (varav 
ett behov skulle kunna vara att lära sig svenska och att få tillgång till litteratur 
på sitt eget modersmål skulle kunna vara ett helt annat) (Ekbom, 2003). Detta 
knyter an till de teorier som Taylor presenterar om ”det mångkulturella 
samhällets dilemma” där han menar att det i det mångkulturella samhället 
uppstår en konflikt om ifall man ska erkänna medborgarna inom samhället som 
enskilda individer eller delar av den enskilda specifika grupp de anses tillhöra 
(Taylor, 1993, s.37). Om det nu är så att biblioteket ska vara en demokratisk 
plats där varje besökare har samma värde och förutsättningar att uppfylla sina 
behov så borde rimligen biblioteken utforma sitt arbete så att varje besökare ses 
som en enskild individ och inte delar av en grupp. Därför är det extra viktigt att 
man inom varje språk, och inom mångspråket i allmänhet, arbetar för att 
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bredden ska vara så stor som möjligt. Målbilden för arbetet bör vara att 
böckerna inom varje språk även ska försöka spegla hur den övergripande 
tanken om bibliotekets utbud i övrigt ser ut. Biblioteken arbetar gentemot 
prioriterade målgrupper och målsättningen bör vara att denna grupp i framtiden 
inte ska behöva vara prioriterad, snarare än att man befäster dess position som 
underordnad. !
Mycket av oklarheten kring hur man ska arbeta med mångspråksområdet går 
att härleda till den interna konflikt om vad ett bibliotek bör vara som beskrivs 
av många av informanterna. Ska biblioteket syssla enbart med försörjning av 
litteratur eller ska det fungera som mer av ett samhällskontor? Inom kontexten 
för den här uppsatsen blir frågan hos biblioteken om de ska arbeta med ett 
djupare utbud av mångspråkslitteratur eller om de ska ägna sig åt 
”invandrarhjälp”. Som förklaras i avsnitt 2.2 är det de skilda språkgruppernas 
mediebehov som bör vara grunden för vilken ambitionsnivå biblioteken har i 
sitt arbete med mångspråkig litteratur. Problemet med en sådan formulering är 
att personerna inom de skilda språkgrupperna har så olika behov. För många av 
biblioteken saknas resurser för att tillgodose allas behov, vilket resulterar i att 
man behöver välja vilken väg man vill att biblioteket ska ta. !
Senaste tiden har det pågått en debatt i media där bibliotekens roll diskuterats, 
bland annat i den långa artikel i Sydsvenskan som refererades till i inledningen, 
men även i en krönika av DNs Per Svensson. I reportaget i Sydsvenskan, 
betitlat ”Biblioteket – det öppna samhällets sista utpost”, menar flera 
bibliotekarier i Malmö att mindre och mindre del av arbetet som bibliotekarie 
handlar om att arbeta med litteratur och att mer och mer av arbetet handlar om 
att ta hand om människor i utsatta situationer som tar sig till biblioteket. 
Bibliotekariens arbetsuppgifter liknas vid de hos en socialarbetare och en 
bibliotekarie går till och med så långt som att beklaga sig över att det finns en 
sådan bokfetischism inom yrkeskåren. I artikeln nämns även Malmö stads 
policy om att bara tillhandahålla information på lätt svenska som problematisk 
(Nord, 2018). I en kommentar på reportagen problematiserar Per Svensson den 
här synen på biblioteksverksamhet genom att ställa sig frågan ”Om biblioteken 
ska göra allt som inga andra längre vill göra, vem eller vilka ska då göra det 
folkbiblioteken byggdes för att göra: demokratisera bildningen och göra 
bildningen till ett värn för demokratin?” (Svensson, 2018). Nyckeln till en 
lösning i denna fråga är att allting hänger ihop och att det ena inte utesluter det 
andra. Ett bibliotek borde rimligen både kunna vara en mötesplats och en 
förmedlare av relevant litteratur, även om det sistnämnda är dess huvudsakliga 
fokus. 
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Tankarna som uttrycks i uppsatsens empiriska material där många av 
informanterna tycks förutsätta att målgruppen för mångspråksutbudet inte i 
första hand är intresserade av att läsa böcker knyter an till Katarina Michniks 
avhandling Samhällets allt-i-allo (2018) där hon beskriver bibliotekets nya 
roller som utvidgade snarare än nya. Problemet är att man har kommit att 
uppfatta den bredare biblioteksverksamheten som en primär roll snarare än som 
en bieffekt, gissningsvis i takt med att lånestatistiken har gått ner. Michnik 
menar att en roll kan utföras på olika sätt och med olika argument som grund 
(Michnik, 2018, s. 31f). Man kan aktivt välja att utforma arbetssätten så att de 
riktas mot en viss målgrupp, men det kan också ske som en bieffekt av en 
annan del av verksamheten. Idén om det nya mindre bokinriktade biblioteket 
hör i sin tur ihop med strävan efter legitimitet. Biblioteken och bibliotekarierna 
försöker hitta en roll i samhället där de gör som mest nytta och där de känner 
att deras arbetsinsatser spelar roll. Ett exempel på detta kan vara att man i viss 
mån klumpar ihop mångspråksarbetet med integrationsarbetet i allmänhet. 
Michnik menar dock att det ibland kan vara så att anpassningar efter rådande 
normer kan vara till skada för organisationerna. Hon hänvisar till flera studier 
som visar att folkbibliotekens försök att förändra sig efter samhälleliga behov 
påverkar biblioteken negativt. Folkbibliotekets sökande efter relevans 
reducerar och försvagar istället biblioteken. Michnik menar att det biblioteken 
inte bara kan söka legitimitet för att vara relevanta i ett längre perspektiv utan 
att de även måste göra det på ett sätt som inte skadar deras verksamhet i 
nuläget (Michnik, 2018, s. 51f). Ett exempel på detta är att biblioteken utgår 
ifrån att en del av besökarna ”inte har tid att läsa” som Informant 1 uttryckte 
det i avsnitt 6.1 eller man förutsätter att besökarna är där bara för att lära sig 
svenska som Informant 4 uttrycker det i samma avsnitt. !
Även Atlestam resonerar kring den nya bilden av biblioteket som en plats för 
mer än bara böcker. Hon konstaterar att det som gör biblioteken unika är 
försörjningen av media. Det faktum att informanterna talar så mycket om inköp 
rimmar med Atlestams syn på biblioteket som i första hand en 
litteraturförmedlande plats. När jag i mina intervjuer frågade om arbetet med 
mångspråkslitteratur var det som sagt i många fall just inköp som var det mest 
centrala i informanternas beskrivningar. En anledning att de väljer att tala om 
inköp i så stor utsträckning som de gör kan vara att de trots allt ser 
litteraturförmedlningen som ett av sina främsta bidrag till den mångspråkiga 
biblioteksverksamheten. Trots att biblioteken försöker navigera i ett nytt 
bibliotekslandskap likt de Michnik beskriver så tycks distributionen av böcker 
fortfarande ses som en central del av arbetet, något som sättet informanterna 
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svarar på visar. Atlestam skriver att språkcaféer, läxhjälp, 
integrationsfrämjande aktiviteter och liknande kan lika gärna göras, och görs, 
av någon annan, men försörjningen av media är det som gör biblioteken unika. 
Det finns det inte någon annan institution i samhället som ansvarar för att 
tillhandahålla ett gratis bestånd av exempelvis mångspråkiga medier. Genom 
att tillhandahålla ett relevant utbud av medier på alla de språk som talas i 
kommunen talar man om för befolkningen att man ser den, att man erkänner 
dess existens, och att man stöttar den (Atlestam, 2012, s. 111f). Dessa tankar 
återknyter till de hos Taylor om erkännandets politik men även de los Reyes 
och Martinssons tankar om den normaliseringsprocess som legitimerar en viss 
ordning av handlingar där en osynlig hierarki skapas (de los Reyes & 
Martinsson, 2005, s. 11). När en institution som biblioteket aktivt visar att man 
ser en del av befolkningen som annars inte känner sig sedd bjuder man in dem i 
gemenskapen — inte bara genom att erbjuda dem en chans att integrera sig i 
Sverige, utan även genom att visa att deras kultur och deras språk har en plats 
inom det svenska samhället.  
!
!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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7. Slutsatser !
I det här kapitlet kommer uppsatsen slutsatser att presenteras utifrån 
frågeställningarna som utgör grunden för studien. I slutet av kapitlet kommer 
även förslag på vidare forskning att presenteras. !
Uppsatsens första frågeställning lyder ”Vilka faktorer styr hur de olika 
biblioteken arbetar med mångspråksområdet” och som tidigare har konstaterats 
så visar det empiriska materialet att en avgörande faktor för hur biblioteken 
arbetar med mångspråksområdet är att det finns en avsaknad av det Scott 
(2001) kallar för regulativa element. Utifrån det som framkom i 
undersökningen drogs slutsatserna att biblioteken just nu i viss mån saknar 
regulativa element, det vill säga regler och riktlinjer om hur man ska arbeta 
inom området framtagna utifrån ett faktaunderlag och en gemensam vision för 
vad man vill uppnå. Till följd av detta lutar biblioteken sig, i utformandet av 
arbetssätt, åt normativa och kulturella element där man skapar arbetsmetoder 
som man i nuläget känner fungerar. Dessa arbetssätt utformas utifrån 
erfarenhet, gamla rutiner som visat sig fungera förr och som visat sig ge 
resultat i det förflutna. Biblioteken försöker hitta legitimitet genom att stärka 
verksamheten i stunden. Detta kan, som nämndes i diskussionskapitlet, leda till 
kortsiktig stabilitet som inte nödvändigtvis är hållbar i längden. För att 
mångspråksarbetet ska kunna utvecklas och utformas behövs både regulativa 
element (de formella reglerna) och kulturella och normativa element (de mer 
informella reglerna). En möjlig slutsats utifrån det empiriska materialet är att 
både biblioteken själva och hela förvaltningen hade behövt göra en rejäl 
kartläggning över vilka språk som talas i de olika områdena, vilka målgrupper 
man behöver arbeta mot och vilka kompetenser som är rimliga att försöka 
skaffa sig. En sådan kartläggning borde sedan utgöra grunden för nya, tydliga 
riktlinjer att arbeta utefter. !
Uppsatsen andra frågeställning lyder ”Hur ser biblioteken på olika 
språkgrupper och deras behov?”. Även denna fråga anknyter till bibliotekens 
lutning mot de kulturella och normativa elementen. En slutsats man kan dra av 
det empiriska materialet är att mångspråksområdet bör utformas med samma 
tankegångar som övriga utbudet, det vill säga utifrån en genomarbetad plan 
baserad på idén att samtliga besökares behov ska tillgodoses. I nuläget är 
mycket av arbetet upp till bibliotekarierna själva, och till följd av deras gedigna 

!59



arbete lyckas man tillgodose många besökares behov, men avsaknaden av 
ordentligt faktaunderlag i beslutsprocessen gör att man riskerar att missa en 
stor del av besökarna. Genom att arbetet mot språkgrupper formas utifrån vilka 
språk som man har störst möjlighet att arbeta med och utifrån vilka behov 
bibliotekarierna på osäkra grunder bedömer är lämpliga riskerar man att i ett 
längre perspektiv bidra till det Taylor kallar brist på erkännande. Skapandet av 
erkännande är en process som sker i ett längre perspektiv och biblioteken kan, 
om man utformar sina arbetssätt som gynnar alla språkgrupper, bidra till det.	
!
Uppsatsens tredje frågeställning lyder ”Hur ser biblioteken på förvärv av 
mångspråkiga medier?”. Denna frågeställning genomsyrar en stor del av 
informanternas beskrivningar av hur det är att arbeta med mångspråksområdet. 
Informanterna beskriver det som komplext att arbeta med inköp av böcker på 
språk man själva inte talar och många lyfter också fram svårigheter med 
pålitliga inköpskanaler som ett problem. Detta påverkar i sin tur 
litteraturutbudet och i förlängningen även vilka språkgruppers behov 
biblioteken tillgodoser. Som tidigare nämndes i avsnitt 6.1 landar många av 
informanternas svar kring inköpsfrågan och ämnet går således även att koppla 
såväl till uppsatsens första som andra frågeställning. Gällande vilka faktorer 
som styr arbetet med mångspråksområdet lyfts de komplexa inköpsrutinerna 
och även avsaknaden på tydliga regler kring vad man ska köpa in. Vid frågor 
om de olika språkgrupperna och hur man tänker kring arbetet mot dem kan 
man se att mycket av informanternas fokus placeras vid hur man tillhandahåller 
litteratur på de olika språken. Frågorna om bibliotekens mångspråksarbetet är 
ur informanternas perspektiv starkt kopplade till vilket utbud de tillhandahåller 
och utbudet är i sin tur stark kopplat till inköp.	
!
Som förslag på vidare forskning föreslår jag studier om hur kommunikationen 
med målgrupperna sker. Hur arbetar man för att aktivt se till att alla, oavsett 
språk, känner sig välkomna till biblioteken? En fråga som är intressant, i ljuset 
av den här studiens resultat, är hur biblioteken arbetar för att nå ut till 
målgrupperna. Då den språkliga barriären mellan bibliotekarier och besökare 
tycks uppenbar skulle man även kunna genomföra studier som fokuserar på 
den kommunikativa aspekten inom biblioteket. Vidare anser jag att det som i 
nuläget hade behövts är tydliga kartläggningar över vilka språk som talas inom 
bibliotekens upptagningsområden, ökad dialog med besökargrupperna om 
deras behov, arbetssätt baserade på kunskap snarare än godtycklighet och en 
konkret plan som är gemensam för alla bibliotek inom den nya organisationen. 
Framtida forskning inom fältet borde också inkludera användarstudier om vilka 
som besöker biblioteket och i vilket syfte, hur de når biblioteket samt hur deras 
lånevanor ser ut. 
!
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8. Sammanfattning !
Syftet med den här studien har varit att undersöka hur ett antal bibliotek i 
Malmö kommun arbetar och resonerar kring litteratur på andra språk än 
svenska. Genom en intervjustudie har jag undersökt denna fråga utifrån ett 
institutionellt perspektiv där jag främst tittat på hur biblioteken fungerar som 
institutioner och hur detta i förlängningen påverkar deras arbete med 
mångspråksområdet. Min utgångspunkt var att arbetsområdet var svårnavigerat 
och komplicerat samt att det inte var givet på förhand hur ett bibliotek bör ta 
sig an det. Genom intervjustudien fick jag beskrivningar om hur sex olika 
bibliotek i Malmö kommun tycker och tänker kring frågan. Frågorna som 
diskuterades under intervjuerna var bland annat hur personalen förhöll sig till 
externa och interna bestämmelser i sitt vardagliga arbete, hur de resonerade 
kring inköp av mångspråkig litteratur samt hur man inom 
biblioteksorganisationerna resonerar kring olika språkgrupper och deras skilda 
behov.  !
Uppsatsens frågeställningar var följande: Vilka faktorer styr hur de olika 
biblioteken arbetar med mångspråksområdet? Hur ser biblioteken på olika 
språkgrupper och deras behov? Hur ser biblioteken på förvärv av mångspråkiga 
medier? Genom svaren som inbringades i intervjustudien gjordes en 
innehållsanalys där jag utifrån institutionell teori och Charles Taylors teorier 
om erkännandets politik sedan gjorde en mer djupgående analys om hur man 
kan förstå de sätt biblioteken arbetar på samt hur de resonerar kring 
mångspråksområdet i ett större perspektiv.  !
Resultatet av studien visar att en stor del av arbetet styrs beroende av budget 
och resurser och att informanterna anser att det ofta är svårt att kombinera de 
riktlinjer som finns skrivna på papper och det praktiska arbetet i biblioteket. 
Många av informanterna är överens om att det är ett komplicerat men intressant 
arbetsområde där bibliotekariernas egna initiativ är viktiga. Mycket av 
informanternas arbete med området härleds till inköp. Vikten av kontakter och 
fungerande inköpskanaler lyfts fram som essentiella för att arbetet ska fungera, 
då det kan vara svårt att få arbetet att flyta på om man inte aktivt ser till att det 
fungerar hela tiden. Språkkunskapen hos personalen nämns som en stor 
utmaning. Det faktum att många inom personalen och många av dem som 
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arbetar med mångspråk inte talar fler språk än svenska skapar ett hinder mellan 
personalen och låntagaren som komplicerar både inköp av böcker och 
kommunikation med besökarna, då man helt enkelt ofta inte vet om vad det är 
för någonting man köper in. Flera av informanterna förklarar även att det i 
nuläget inte finns några riktiga styrdokument för exakt hur arbetet ska ske, 
vilket leder till att man utformar egna riktlinjer och arbetssätt som man tycker 
fungerar. Den omorganisation som just nu sker bland biblioteken i Malmö, där 
man sedan i augusti förra året numera ingår under samma förvaltning, har 
resulterat i en osäker situation där många av biblioteken å ena sidan inte vill 
släppa ifrån sig ansvar och pengar till stadsbiblioteket men å andra sidan inser 
att en mer central lösning skulle kunna vara positivt inom exempelvis 
mångspråksområdet. Till följd av omorganisationen, men också rent generellt, 
saknas tydliga kartläggningar om vilka språk som talas i närområdet samt vilka 
det är som besöker biblioteken. Utöver detta präglas också mångspråksområdet 
av en större diskussion som handlar om folkbiblioteken i stort, nämligen den 
identitetskris som just nu pågår om vad folkbiblioteken faktiskt bör vara. I 
nuläget klumpas mångspråksområdet ofta ihop med integrationsverksamhet i 
allmänhet, inlärning av svenska eller till och med litteraturen i allmänhet.  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Bilagor !
Bilaga A !
Intervjuförfrågan  !
Hej !
Jag heter Pontus Flodin och läser sista året på masterprogrammet i Bibliotek- 
och Informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Jag skriver just nu mitt 
examinationsarbete där jag gör en studie som handlar om mångspråkslitteratur. 
Fokus ligger på hur biblioteken arbetar med litteratur på andra språk än 
svenska, vilka svårigheter som finns kring detta och hur man förhåller sig till 
olika bestämmelser i det praktiska arbetet. Jag undrar därför om det finns 
möjlighet att jag skulle kunna få intervjua någon bibliotekarie hos er gällande 
hur ni arbetar med detta.   !
Intervjuerna består av ett tiotal frågor och förväntas inte ta länge än en 
halvtimme att besvara. !
Tanken är att genomföra intervjuer någon gång runt v. 9 men jag är flexibel och 
kan givetvis anpassa mig efter era önskemål. !
Tack på förhand!  !
Med vänliga hälsningar Pontus Flodin !!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!
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Bilaga B !
Intervjuguide !
Övergripande, inledande frågor !
Hur arbetar ni med litteratur på andra språk än svenska? 
- Hur ser ni på er roll i förmedlingen av mångspråkig litteratur litteratur? !
Vilka problem möter ni i er vardag, när det kommer till litteratur på andra språk 
än svenska? 
- Vad är den största utmaningen? !
Utbudet !
Beskriv ert utbud av böcker på andra språk än svenska !
Hur tänker ni kring ert utbud, i förhållande till efterfrågan osv? 
- Hur väljer ni vad ni ska köpa in? !
Hur tänker ni kring målgruppens behov i förhållande till utbudet och 
arbetssätten? !
Uppdraget !
Vilka bestämmelser finns på plats, internt och externt? 
- Hur förhåller ni er till de riktlinjer som finns från politiskt håll? Vad har ni 

för speciella bestämmelser? 
- Upplever ni att ni har möjlighet att uppfylla bestämmelserna i praktiken? !
Är det något ni tycker skulle behöva förändras, hos er och i allmänhet, när det 
kommer till arbetet med mångspråkslitteratur? !
Målgruppen !
Vilka ser ni som er målgrupp för mångspråkslitteraturen på ert bibliotek, och 
vilka behov finns hos dem? 
- Varför vill folk låna den här typen av litteratur? Vad är er bild av detta? !
Hur arbetar ni för att nå ut till målgruppen för mångspråkslitteratur? 
- Hur kommunicerar ni med dem? !
Hur resonerar ni kring olika språkgrupper? 
- Behandlas alla olika språkgrupper på samma sätt eller gör ni någon form av 
anpassning sett till vilken språkgrupp olika besökare tillhör?
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