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1 Inledning och bakgrund 
 

2008 fanns det enligt statistiken 500 181 personer i Göteborg, varav 107 210 
utrikesfödda, eller 21,4 procent av befolkningen.1 Det innebär att det som vi brukar 
kalla för ”invandrarbakgrund”, eller åtminstone en förälder född i utlandet, har betydligt 
fler av Göteborgs invånare. Även om andra språk och inslag av andra kulturer utgör en 
betydande del av stadens identitet är mångkulturalism fortfarande ett omstritt begrepp i 
samhället och förhållandet mellan den svenska kulturen och andra kulturer återspeglar 
maktförhållandet i samhället i övrigt. När det gäller arbetsmarknaden visar statistiken att 
utrikesfödda, både med utländsk och med svensk utbildning har i mindre utsträckning 
än inrikesfödda ett jobb som motsvarar deras utbildning. Sinisa Sauli från SCB skriver i 
tidskriften Välfärd att tre av fyra utrikesfödda förvärvsarbetar medan bara drygt hälften 
av utrikesfödda har ”rätt arbete”.2 
 
Behovet av att kategorisera och definiera människor utifrån deras kultur utgör ett 
problem i sig. Hur definierar man en ”svensk” och en ”invandrare” och var går 
gränserna? Vill alla bli kategoriserade enligt andras uppfattningar om deras ”kultur”, 
religion, utseende? Vad händer, å andra sidan, om vi blundar och vägrar se andra 
kulturyttringar bland oss, olikheter när det gäller språk, religion eller hudfärg? Vad 
händer med individen som inte accepteras av majoriteten som den är, utan får besked att 
denna ska assimileras, bli ”svensk”?  
 
Hur homogen har den svenska kulturen egentligen varit under historien och går det i så 
fall att vrida klockan tillbaka? Hur beständig eller föränderlig är vår kultur, och var går 
gränser mellan olika kulturer? Tillskrivs kulturen en alltför stor betydelse i tolkningar av 
en människas beteende i förhållande till hennes sociala uppväxtmiljö eller utbildning? 
Utan att göra anspråk på att ge svar på alla dessa frågor, har jag ställt dem som 
bakgrund till de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen. 
 
Hur vi uppfattar vår egen och ”de andras” kultur är något som verkar styra våra liv i 
betydligt större utsträckning än vi är medvetna om. Det påverkar vem som får 
maktpositioner, vem som bestämmer över det som uppfattas som normen, som det 
normala, till motsats från avvikelser – invandrare, handikappade, homosexuella. Edward 
W. Said, professor vid Columbia University i New York och palestinier, har i sin bok 
Orientalism efterlyst undersökningar om alternativ till orientalismen, om hur man kan 
studera andra kulturer ur ett icke-repressivt eller icke-manipulativt perspektiv, vilket, 
medger han, försvåras av problemet med förhållandet mellan kunskap och makt. 3 Den 
postkolonialistiska teorin har belyst förhållandet mellan makt och kultur och visat att de 
två är oskiljaktiga och föreställer en av grunderna till den västerländska 
självuppfattningen och världssynen.  
 

Den andra viktiga upptäckten som Said påvisar är konstrueringen av bilden av ”de 
andra”. I den postmoderna världen har medierna hjälpt till förstärkning av stereotyper 

                                                 
1 Göteborgs Stad (2005). Statistik Göteborg.   
2 Sauli, Sinisa (2005). Högutbildade utrikes födda: Svårt att få rätt arbete. Välfärd Nr 2, 2005.  
3 Said, Edward W. (2004). Orientalism, s. 93. 
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om Orienten.4 De bilder av invandrare som avviker från vissa stereotypiska 
föreställningar blir ett undantag från regeln och därigenom förstärker dessa.  
 
En fråga som är nära anknuten till mångkulturalism är språkfrågan. Vikten av språk och 
läskunnighet i skolan är alla överens om, men myter och diskussioner om tvåspråkighet 
knutna till fenomenet ”invandrarproblem” väcker många känslor. Samhället som 
ständigt klagar på otillräckliga resurser i skolan satsar ogärna på modersmålsstöd eller 
tvåspråkig undervisning. Behovet av att värna om det svenska arvet nämns också bland 
orsaker till motståndet. Rädslan för att undervisning på modersmål negativt påverkar 
kunskaper i svenska existerar fortfarande trots att den senaste forskningen motsäger 
detta. Tidigare studier som visade att tvåspråkighet var negativ för barnens utveckling 
tog inte hänsyn till att tvåspråkiga barn ofta hade lägre social status och fick mindre 
stimulans för att utveckla det andra språket. Mer noggranna studier visade att 
tvåspråkiga barn fick en större allmän intellektuell utveckling och en mera analytisk 
förhållningssätt till språk. Ann-Katrin Svensson, lärare på gymnasieskolan Nobel i 
Karlstad som har forskat kring tvåspråkighet, skriver om detta.5 I dagens Sverige lever 
ett stort antal två- eller flerspråkiga människor som utgör en potential för landet som 
behöver tas till vara i stället för att betraktas som problem. Det är till dem även en del av 
biblioteksverksamheten och mediebeståndet riktas.  
 
Invandrare som användargrupp nämns i Bibliotekslagen tillsammans med andra svaga 
grupper som kräver särskild uppmärksamhet.6 Biblioteket förväntas vara en mötesplats 
för invandrare, en oas där de både kan knyta kontakt med samhället och bevara 
kontakten med sitt språk och sin kultur. Biblioteket har en oerhört stor betydelse för 
invandrare under deras första tid i Sverige, framför allt för flyktingar utan svenska 
kontakter. Min önskan har varit att flytta fokus från denna bild av biblioteket som 
institution som hjälper invandrare, eftersom jag upplever den som delvis onyanserad. 
Om man i stället fokuserar på flerspråkighet som en företeelse som är värd att bevaras 
och utvecklas öppnar det nya perspektiv på biblioteket och dess roll i samhället.  
  
Att ha ett annat modersmål än svenska uppfattas ofta som ett handikapp som invandrare 
behöver hjälpas att hantera för att lära sig svenska. Ett konstruktivt alternativ skulle vara 
att i stället uppmuntra och bejaka tvåspråkighet. Biblioteket har en viktig roll i 
sammanhanget; de signaler som bibliotek sänder sina tvåspråkiga användare genom sin 
verksamhet, sitt bemötande av dem, sitt medieurval och sin personalsammansättning 
kan förstärka eller försvaga omgivningens signaler om hur acceptabelt det är att vara 
tvåspråkig.  
 
Intresset för ämnet har upphov i mitt intresse för fenomenet tvåspråkighet och mina 
egna möten med biblioteket som invandrare. Med ambitionen att göra mina barn 
tvåspråkiga har jag ofta undrat vilka faktorer som påverkar barns motivation till läsning 
på modersmålet. En anledning till negativ påverkan kan vara att barnen möter alltför 
många okända ord i litteraturen eftersom deras kontakter med språket har varit alltför 
begränsade för att deras ordförråd skulle rymma lika många synonymer som används i 
hemlandet. Språk är dessutom en levande företeelse, som växer, utvecklas, förändras 
och föråldras med tiden, ibland i samband med olika ideologiska, politiska och 
kulturella omställningar eller statsbildningar (som exempelvis i fall av före detta 
                                                 
4 Said 2004, s. 96. 
5 Svensson, Ann-Katrin (1998). Barnet, språket och miljön: Från ord till mening, s. 181. 
6 Bibliotekslag: SFS 1996:1596 (1996). 
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Jugoslavien och uppkomst av tre språk). Även vid barnens goda kunskaper i 
modersmålet kan deras intresse svalna efter många okända ord som måste förklaras. De 
böcker som är skrivna för barn i hemlandet möter en helt annan kategori läsare bland 
barn födda utomlands, med en annan språklig och erfarenhetsmässig bakgrund.7 Jag har 
undrat i hur stor utsträckning barnböcker på andra språk egentligen lånas ut och hur 
mycket respons bibliotekspersonalen får i samband med utlåning av medier på andra 
språk än svenska. Även flitiga biblioteksanvändare kan tappa intresse om böckerna inte 
motsvarar deras förväntningar och orsakar frustration. Andra frågor som har dykt upp är 
hur man bestämmer vilka behov olika grupper har, hur bibliotekarierna får veta vad de 
egentligen köper, och hur de går till väga för att hitta inköpskanaler för medierna. Min 
uppfattning har varit att förutsättningen för att anskaffning av medier på andra språk än 
svenska blir framgångsrik är att ha tillgång till flerspråkig och mångkulturell 
kompetens.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Det finns en rad olika faktorer som påverkar processen av medieanskaffningen: 
språkkunskaper, förförståelsen, den kulturella bakgrunden, den kunskapsmässiga 
bakgrunden som omfattar historia, religion, politik, vardagsliv. Andra faktorer som kan 
ha betydelse är lagstiftning eller laglöshet i länderna med pågående eller avslutade krig, 
brist på fungerande kommunikationer, begränsad utgivning och fattig bokmarknad eller 
politisk propaganda i böckerna. Hur mycket av detta bibliotekarierna är medvetna om 
och upplever som problem var en av mina funderingar. Jag har försökt ta reda på hur de 
tänker och gör när de skaffar medier för flerspråkiga användare, vilka svårigheter de 
möter och hur de tar hand om dem. Jag ville även ta reda på om biblioteken har 
tillräckligt med personal med annan språklig och kulturell bakgrund eller har relevanta 
kunskaper om andra språk, länder och kulturer och hur mycket man försöker utnyttja 
deras kompetens i så fall. De resultaten ville jag analysera parallellt med litteraturen 
kring ämnet. 
 
Syftet med min uppsats blir således att undersöka vilka uppfattningar bibliotekarierna 
har om informationsbehov hos användare i några språkgrupper och hur de går till väga 
vid urval och inköp av medier på dessa språk inom sex bibliotek i Göteborg. Dessutom 
vill jag veta hur man utnyttjar mångkulturell kompetens hos bibliotekspersonalen i 
verksamheten och speciellt vid inköp av medier på andra språk än svenska. 
Problemformuleringen har jag delat in i följande frågeställningar: 
 
1. Vilka metoder och kanaler använder biblioteken för anskaffning av medier på 

några utvalda språk? 
 
2. Hur upplever bibliotekarierna att medieutbudet och biblioteksverksamheten 

stämmer överens med behov hos dessa användargrupper? 
 
3. På vilket sätt utnyttjas mångkulturell kompetens hos personalen? 

 
Jag är medveten om att min flyktingbakgrund och min språklärarutbildning från 
hemlandet har en viss påverkan som kan reflekteras i undersökningen och göra den 

                                                 
7  Under arbetet med undersökningen har jag fått en mer komplex bild av svårigheter med att utveckla 
barnens tvåspråkighet, där även samhällets respons spelar roll för motivationen. 
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mindre objektiv. Från mitt perspektiv har jag försökt att behålla en viss distans och 
objektivitet. Min bakgrund och mina erfarenheter har å andra sidan gett mig en bred 
förförståelse och förkunskaper som jag har haft stor nytta av i min undersökning.  

1.2 Definitioner 
Termer mångkulturalism och mångkulturell kompetens kan tolkas på olika sätt, vilket är 
anledningen till att jag vill ta med deras definitioner i den här texten.  

1.2.2 Mångkulturalism och mångfald 

Termen ”mångkulturell” är relativt ny i det svenska språket: den existerar inte i den  
12: e upplagan av Svenska Akademiens ordlista, år 1998.8 Hans Ingvar Roth, professor i 
pedagogik vid Stockholms universitet och docent och teologie doktor i etik från Lunds 
universitet, som speciellt har intresserat sig för frågor kring interkulturell utbildning, 
minoritetspolitik, positiv särbehandling och mänskliga rättigheter, skiljer mellan två 
typer av mångkulturalism: dess separatistiska eller dess mer integrationistiska former. 
De separatistiska formerna kräver stor autonomi för minoritetsgrupperna medan de 
integrationistiska vill både bevara gruppernas kulturella identiteter och införliva dem i 
det offentliga samhället.9  
 
Mångkulturalism kan också vara vid eller snäv. Den vida omfattar en mängd 
gruppidentiteter, till exempel utifrån kön, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder, 
medan den snäva omfattar kulturell mångfald utifrån språk, religion, etnicitet och 
nationalitet.10 
 
Kulturrådet menar att begreppet kulturell mångfald av många institutioner används som 
huvudsakligen etnisk mångfald, medan de väljer att definiera kulturell mångfald som 
ett rikt utbud av många olika kulturella uttrycksformer som är tillgängliga till så många 
som möjligt, oberoende av deras kön, utbildning, ålder, etniskt ursprung eller annan 
bakgrund.11 Det handlar ”om ett kulturliv som tänjer gränser både socialt och 
geografiskt”.  

1.2.1 Mångkulturell kompetens 

Taylor Cox, docent vid Avdelningen för organisationsbeteende och hantering av 
mänskliga resurser vid Handelsskola, Universitetet i Michigan (the Organization 
Behavior and Human Resource Management Department of the University of Michigan 
Business School) och Ruby L. Beale från Avdelningen för psykology vid Handelsskola, 
Universitetet i Michigan (the Psychology Department of the University of Michigan 
Business School) skriver om utveckling av mångkulturell kompetens inom 
organisationer.12 De beskriver ”diversity competency” som ”a process of learning that 
leads to an ability to effectively respond to the challenges and opportunities posed by 
the presence of social-cultural diversity in a defined social system.”13 Denna definition 
av mångkulturell kompetens kan enligt författarna tillämpas på individer, arbetslag, 
organisationer och även länder. För individer innebär mångkulturell kompetens 

                                                 
8 Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (1998).  
9 Roth, Hans Ingvar (2005). Mångkulturalismens utmaningar, s. 16-17.  
10 Roth 2005, s. 21. 
11Om kulturell mångfald: Kulturrådets omvärldsanalys 2005 (2005), s. 13.   
12 Cox, Taylor Jr. & Beale, Ruby L. (1997). Developing competency to Manage Diversity.  
13 Cox & Beale 1997, s. 2. 
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inlärning som ska leda till att de får kunskaper om hur de kan förändra sitt beteende 
under det dagliga arbetet. För utveckling av mångkulturell kompetens inom 
organisationer krävs det två oberoende villkor: att det finns ett stort antal av 
mångkulturellt kompetenta individer och en infrastruktur som möjliggör för individer att 
tillämpa den mångkulturella kompetensen.14 
 
Min egen definition av mångkulturell kompetens i den här texten omfattar dels relevanta 
kunskaper om andra språk, länder och kulturer, som kan vara till nytta för verksamheten 
och dels förmågan att acceptera andra kulturyttringar i samhället och verksamheten som 
likvärdiga de svenska.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Cox & Beale 1997, s. 5. 
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2 Teori 
De teoretiska utgångspunkterna för denna undersökning kan sammanfattas som: 
mångkulturalismen i dagens samhälle och inom biblioteksvärlden, olika uppfattningar 
om vad kultur innebär samt betydelse av kopplingen mellan kultur och identitet och 
språk och identitet.  
 
Mångkulturalism är ett laddat ord som inte alltid accepteras utan reservationer inom 
olika samhällssfärer. Problematiken ligger i själva uppfattningen att man kan välja 
mellan ett mångkulturellt samhälle och ett samhälle där majoritetskulturen har företräde 
i alla samhällssfärer. Egentligen handlar det om överföring av makt och behörighet till 
andra kulturer som samexisterar med den svenska kulturen men inte anses ha samma 
behörighetsnivå som den. Att anse att man kan välja om man vill ha ett mångkulturellt 
eller ett icke-mångkulturellt samhälle i dagens Sverige innebär att välja mellan 
demokrati och förtryck av vissa samhällsgrupper som anses vara mindre värda. Jag 
antog att biblioteken i min undersökning skulle uttrycka positiva tankar om 
mångkulturalism, men jag ville undersöka hur mycket verksamheten bekräftar detta. 
Medianskaffning och uppbyggnad av mediebestånd på andra språk är enligt min 
uppfattning en del av verksamheten där flerspråkig och mångkulturell kompetens måste 
vara till stor fördel. Om denna kompetens efterfrågas och tas till vara på biblioteken 
tyder det på att mångkulturalism inte betraktas som problem utan som tillgång i 
samhället.  
 
I ett välfungerande mångkulturellt samhälle behöver man ta bort strukturella hinder för 
att andra kulturer kan ingå i samhällsidentiteten. Uppfattningar om att olika kulturer är 
homogena och att våra handlingar kan förklaras genom kulturtillhörigheten kan 
innebära att kulturell samexistens ses som källa till ständiga problem och motsättningar. 
Detta kan i sin tur leda till oviljan att släppa in andra etniska grupper i gemenskapen. 
Närvaro av andra etniska grupper bland bibliotekspersonalen är inte bara önskvärd utan 
nödvändig för att verksamheten ska fungera optimalt. Dessutom kan kontakt med olika 
användargrupper spegla personalens syn på innebörden av kulturtillhörighet.  
 
Mina erfarenheter har lärt mig att även politik och identitetskänsla påverkar på vilket 
språk man föredrar att läsa och hur språk utvecklas och förändras under politiska 
förändringar och nya statsbildningar. Dessa preferenser och identitetskänslor kan 
förändras i samband med olika politiska händelser, vilket gör att arbetet kring 
medieanskaffning kräver ständigt uppdatering och även kulturell kompetens. 

2.1 Mångkulturalismen som problem 
Roth beskriver mångkulturalismens problem i dagens mångkulturella samhällen genom 
begreppsparen ”positiv/negativ närhet” och ”positiv/negativ distans”.15 
 
Han menar att positiv närhet innebär kulturell samexistens medan försök till 
assimilering är tecken på negativ närhet. Positiv distans möjliggör för minoriteterna att 
behålla sitt språk och sin kultur, i stället för att bli påtvingade majoritetsgruppens 
kulturella traditioner.16 Negativ distans uppstår när kulturella skillnader tillåts bli så 

                                                 
15 Roth 2005, s. 12-14. 
16 Här används uttryck minoriteter i en mer allmän mening, och inte i meningen nationella minoriteter 
som romer, judar, samer, finnar och tornedalsfinnar i Sverige. 
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stora att samhällsidentiteten undermineras. Ett exempel på negativ distans, som ofta 
medför även en ekonomisk distans är boendesegregationen, menar Roth. Om däremot 
kulturella skillnader undertrycks för att skapa stark samhällsidentitet uppstår negativ 
närhet.  
 
Integrationspolitiken har som uppgift att uppnå balans mellan den negativa närheten och 
den negativa distansen. Med detta menas att lämna tillräckligt stort utrymme för 
mångkulturella inslag i samhället utan att skada den gemensamma samhällsidentiteten. 
Med andra ord handlar det om att undvika påtvingad närhet (assimilering), samtidigt 
som man tillåter positiv distans (möjligheten att behålla sin egen kultur) och motverkar 
kulturell isolering, eller negativ distans. När kulturellt isolerade människor är 
segregerade även inom arbetsmarknaden, politiken och högre utbildningen kan 
konflikter uppstå. En form av kulturell isolering är när en grupp praktiserar seder som 
avviker från samhällets värderingar.17 

2.1.1 Hur uppstår den negativa distansen? 

Roth menar att orsaker till den negativa distansen kan vara interna (hos medlemmar av 
minoritetsgruppen) eller externa (hos samhället). De interna orsakerna kan vara:  
• motstridiga normer och seder hos minoritetsgruppen (religiösa, familjemässiga, eller 

med ursprung i hierarkiska och odemokratiska samhällen),  
• internaliserade negativa självbilder orsakade av omgivningens diskriminerande 

attityd,  
• motidentiteter och motkulturer hos ungdomar som betraktar samhällsinstitutioner 

som en del av majoritetsbefolkningens revir. Om dessa ungdomar tror att deras 
chanser att lyckas i skolan och den högre utbildningen är svaga och deras försök att 
komma in i majoritetsbefolkningens centrala samhällsområden misslyckas, kan det 
leda till en destruktiv negativ distans. 

• bildning av offermentalitet, som kan hindra positiva tankar och handlingar som 
skulle förstärka invandrarnas självförtroende, eller även kan leda till ensidig 
betoning av egna gruppens rättigheter.  

 
Externa orsaker till negativ distans kan vara etnisk nationalism hos traditionella 
nationalstater, eller kulturell nationalism. Den kulturella nationalismen kan skapa 
negativ närhet eller assimilationistiska tendenser, som resultat av oflexibilitet och 
paternalism. Den tillåter inte andra kulturer än majoritetskulturen att påverka 
samhällsinstitutionerna och visar överlägsenhet och bristande respekt mot 
minoritetskulturerna.18 

2.1.2 Den negativa distansens följder 

Den negativa distansens mest extrema form är etnisk rensning och folkmord, påpekar 
Roth. Den betydligt vanligare formen i många samhällen är diskriminering av 
invandrarna, utestängning från arbetsmarknaden och olika former av segregation. 
Segregation inom arbetsmarknaden, politiken och den högre utbildningen gör att 
minoriteterna inte känner sig delaktiga i den gemensamma samhällsidentiteten.  
 
Denna segregation innebär att majoritetsbefolkningen dominerar inom centrala 
samhällsområden och försvårar för minoritetsgrupperna att ta sig in, menar Roth. 
                                                 
17 Roth 2005, s.12-17.  
18 Roth 2005, s. 84. 
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Verksamheterna definieras utifrån majoritetsbefolkningens perspektiv och en rättvisare 
kulturell mångfald hindras.   
 
För att skapa den balans som ska stärka samhällsidentiteten behöver man skapa en 
framgångsrik integrationspolitik, som kan ge alla samhällsmedlemmar trygghet, 
självkänsla och självrespekt. Genom att minoriteterna synliggörs i det offentliga rummet 
skapas en större gemenskap och polarisering kan minskas. Att motarbeta diskriminering 
medför inte enbart att mänskliga kapaciteter utnyttjas till samhällets fördel. Samhällen 
som uppnår positiva resultat i hantering av den inhemska mångfalden kan orientera sig 
bättre globalt, menar Roth.  
 
Enligt Roth har den biologiska rasismen sedan länge försvunnit från samhällsdebatten i 
Sverige, för att ersättas av s.k. ”kulturrasismen”, där begreppet ”ras” ersatts av ”kultur” 
och ”etnicitet” och använts för att inkludera människor i och exkludera dem ur 
samhällsgemenskapen.  
 
Inom arbetsmarknaden, den högre utbildningen och politiken står olika hinder och 
trösklar framför invandrarna. Dessa kan vara systematiska eller tillfälliga, avsedda eller 
icke-avsedda sidoeffekter, rimliga eller orimliga, interna eller externa. Nepotism och 
etnocentrism, exempelvis, innebär att arbetsgivarna anställer med hjälp av sociala 
kontaktnät, vänkretsar, medan invandrarna och andra som inte har lyckats bygga upp 
sociala nätverk stannar utanför.  
 
Olika systematiska hinder och trösklar kan sammanfattas i uttrycket institutionell och 
strukturell diskriminering, och kan användas i två sammanhang: 
• Systematiska och institutionella former där diskrimineringen är så djupt rotad att 

även lagstiftning, organisationskultur och rekryteringsregler är diskriminerande. 
• Handlingar som inte är avsedda att diskriminera, men har negativa effekter för vissa 

grupper, som vissa meritkrav. Där har man utvecklat vissa regler med utgångspunkt 
i gemensamma kulturella referensrammar, utan att tänka på andra grupper. 

   
Begreppet strukturella hinder kan även definieras som: ”närvaron av tankestrukturer, 
kulturella koder och regelsystem vilka upprätthålls av en majoritetsbefolkning”.19 

2.2 Kultur och identitet 
Very often, democratic, multilingual societies that apparently tolerate or 
promote heterogeneity in fact undervalue or appear to ignore the linguistic 
diversity of their populace. A liberal orientation to equality of opportunity 
for all masks an ideological drive toward homogeneity, a drive that 
potentially marginalizes or excludes those who either refuse or are 
unwilling to conform.20 

 
Blackledge, som är professor i tvåspråkighet vid Universitetet i Birmingham, 
Storbritannien, menar att moderna, demokratiska samhällen ofta anser sig stå i framkant 
när det gäller mänskliga rättigheter, jämlikhet och lika möjligheter för alla att 
förverkliga sig. Frågan är på vems villkor detta ska ske, vem som ska bestämma normen: 

                                                 
19 Roth 2005, s. 43. 
20 Blackledge, Adrian (2002). The discursive construction of national identity in multilingual Britain. 
Journal of language, identity and education, s. 69. 
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om det sker på majoritetsbefolkningens villkor minskar trovärdigheten. När de som är 
annorlunda slipper att trakasseras men de marginaliseras och utesluts från 
samhällsgemenskapen tyder det på att samhället drivs av önskan till enhetlighet där den 
språkliga mångfalden undervärderas. 
 
Iben Jensen, lektor vid Roskilde Universitet, som har bland annat forskat kring 
interkulturell kommunikation, etnicitet, mångkulturalism och arbetsmarknad skiljer 
mellan två vanliga uppfattningar om vad kultur är: det deskriptiva kulturkonceptet (the 
descriptive concept of culture) och det komplexa kulturkonceptet (the complex concept 
of culture).21  
 
Utifrån det deskriptiva konceptet är kultur något homogent, som bestämmer och 
förklarar människans handlingar och är även kopplat till ett vist kroppsspråk. Den 
utgörs av idéer, värden och regler som överförs från en generation till annan. 

 
Enligt det komplexa kulturkonceptet är kultur inte homogen, utan indelad i olika sfärer 
med olika värden och meningar. Kultur kan inte definieras endast utifrån nationaliteten, 
utan även utifrån kategorier som: kön, utbildning, social bakgrund eller ålder. Kultur är 
något man gör, något man konstruerar och ständigt rekonstruerar i möten mellan 
människor. 
 
I sin diskussion om interkulturell kommunikation i mångkulturella samhällen utvecklar 
Jensen en egen definition av kultur, som omfattar både det deskriptiva och det komplexa 
kulturkonceptet.22 Enligt honom är kultur en social konstruktion som ständigt definieras 
av de människor som identifierar sig med kulturen och de människor som utesluts från 
kulturen. Kultur finns i våra relationer och i våra kroppar och kulturella mönster går att 
beskrivas om man ser dem som ledande diskurser inom olika sociala fält. Samhällen är 
indelade i olika sociala sfärer där individer upptar olika kulturella positioner specifika 
för sfären och situationen. Det betyder att en individ inte enbart kan positionera sig 
genom sin nationalitet, utan även genom sin ålder, sin sociala position eller sitt kön. 
 
Ulla Ekblad och Madeleine Padellaro beskriver i sin magisteruppsats kulturbegreppet 
genom två perspektiv: det essentialistiskta och det konstruktivistiska, vilka i stora drag 
påminner om det deskriptiva och det komplexa kulturkonceptet.23 Det essentialistiska 
ser olika kulturer som homogena, skilda från varandra, med oföränderliga värderingar. 
Med detta perspektiv blir både segregation och kulturkrockar oundvikliga. Ekblad och 
Padellaro anser att själva begreppet ”det mångkulturella samhället” döljer en sådan 
uppfattning. I stället förespråkar författarna det konstruktivistiska perspektivet, som 
betraktar den kulturella identiteten som något som ständigt konstrueras i olika kontexter 
i möten mellan människor. Uppfattningen om att kulturell identitet ständigt förändras 
genom möten och interaktion mellan människor och att den även omfattar kategorier 
kön, klass och stads- eller landsbygdsboende kallar författarna även för ett 
interkulturellt synsätt. Enligt denna uppfattning existerar inte något som heter typiskt 
”svenskt”. 

                                                 
21 Jensen, Iben (2005). Professionalism in Intercultural Job Interviews? Intercultural Communication, no 
8. 
22 Jensen 2005. 
23 Ekblad, Ulla & Padellaro, Madeleine (2005). Bibliotekets roll i integrationspolitiken -    
 ett postkolonialt perspektiv, s. 6-7. 
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2.3 Bibliotek och mångkulturalism 
Ghada Elturk, som är uppsökande bibliotekarie i Boulder i Colorado, USA, anser att 
biblioteksverksamhet med användare med annan kulturell och språklig bakgrund kräver 
ett särskilt tillvägagångssätt. Hon menar att biblioteken försöker göra sitt bästa genom 
att erbjuda mångfald inom verksamheten i form av medier och tjänster riktade till 
många olika användargrupper, men att mångfald inte kan ersätta kulturell kompetens. 
Om vi vill utveckla kulturell kompetens inom bibliotek blir vår första uppgift att 
acceptera att vi inte vet tillräckligt om andra kulturer, menar Elturk.24 Efter sådan 
information behöver vi leta hos själva människorna i frågan. Genom att konsultera dem 
åstadkommer vi både kulturell kompetens och undviker förmynderi. I stället för att 
betrakta och behandla andra etniska grupper som något exotiskt ska vi lyssna på deras 
egna förslag och involvera dem i hela processen, från beslutsfattande och genomförande 
till utvärdering av verksamheten. Vid vårt första möte med en etnisk grupp ska vi inte 
anta vilka deras behov är eller att de har speciella behov utan vi ska låta dem själva 
berätta om det. Det är viktigt att i processen ifrågasätta våra stereotypiska 
föreställningar. Författaren förklarar: 
 

What makes us think, for example, that if we learn about Islam as a 
religion, it will help in understanding the recent violent events? Do we 
understand the Native American Indian experience after Columbus if we 
learn about Christianity as a religion?25 

 
Det är också viktigt att se människor som individer och inte som representanter av sina 
egna kulturer, menar författaren.  
 
För att kunna realisera det ovannämnda är det viktigt att rekrytera, vidareutbilda och 
behålla personal från andra kulturer, inte som representanter för dessa kulturer utan för 
deras kompetens och kunskaper, påpekar Elturk. Detta ska vara tydligt uttalat för att 
minska olust inför förändringar som en del av personalen eventuellt känner. När ett 
bibliotek accepterar mångfaldstänkandet ska det spridas både till personalen och till 
allmänheten. De förändringar som ska göras behöver stödjas och förklaras både med 
fakta och med den bakgrundsfilosofi som de grundas i. Hon menar att det ät viktigt att 
erkänna att samhället präglas av rasism och fördomar som man inte behöver känna 
skuld för så länge man gör något åt dem.  

2.4 Språk och identitet 
I sin bok om småbarns språkutveckling och tvåspråkighet och miljöns påverkan på dem 
menar Svensson att en välutvecklad tvåspråkighet inte är något som händer spontant.26 
Hos vuxna är ett välutvecklat första språk till enorm hjälp, men det krävs mycket 
engagemang, språkmedvetenhet och träning för att ett barn ska kunna ha två 
välutvecklade språk. Svensson menar att böcker ska tala till barnen på deras egna 
villkor, berika dem och ge dem självförtroende. Barnböcker på barnens modersmål ska 
inte endast vara en länk till det förflutna; de behöver ha koppling till samtiden och även 
till framtiden. Att lära sig ett språk handlar om mycket mer än själva språket; det 
innebär att lära sig olika tankesätt, traditioner och normer som speglas i språket. Språk 

                                                 
24Elturk, Ghada. (2003). Diversity and cultural competency. Colorado libraries. 
25 Elturk 2003, s. 6. 
26 Svensson 1998, s. 188. 
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fungerar inte endast som ett sätt att uttrycka tankar, utan språk används för att skapa 
dem, menar Svensson (1998).27  

2.4.1 Språk och status 

Motivation är en stark faktor vid språkinlärning: barn vill inte lära sig ett språk om det 
upplevs negativt av omgivningen. Vissa språk har sämre status än andra medan 
världsspråk har bättre status.28 Detta innebär att omgivningens reaktioner kan påverka 
språkinlärning hos barn både positivt och negativt.  

2.4.2 Om språkförändringar: från serbokroatiska till bosniska, 
kroatiska, serbiska 

Ett språks namn är förankrat i folkets historia, tradition, kultur och även politik. 
Kopplingen mellan språk och politik är mest synlig i unga multietniska stater: det är 
därför man säger att bosnier, kroater och serber pratar olika språk fast de förstår 
varandra väl. Jasenka Trtak, doktorand i slaviska språk vid Uppsala universitet har 
skrivit om det.29 Standardspråket i det forna Jugoslavien, serbokroatiska, hade två 
varianter: västvarianten (kroatiska) och östvarianten (serbiska). De viktigaste 
skillnaderna gällde för det första alfabetet: det kyrilliska alfabetet var främst förknippat 
med den serbiska varianten och för det andra ordförrådet, som innehöll en del olika 
uttryck i de två varianterna. Dessa skillnader var dock inget hinder för förståelse 
eftersom man kände till de båda alfabeten och de olika uttrycken.  
 
Upplösningen av serbokroatiska började långt innan kriget i det forna Jugoslavien, när 
man 1974 införde namnet kroatiska i grammatikböcker i Kroatien, medan Pavle Ivic, 
den störste serbiske språkvetaren, deklarerade att de fyra sydslaviska folken 
(serber, kroater, montenegriner och muslimer (bosnjaker)) hade ett gemensamt språk: 
serbiska.  
 
Från 1974 till 1990 benämndes språket på olika sätt: kroatiska, kroatiska eller serbiska i 
Kroatien, serbokroatiska i Serbien och Montenegro och serbokroatiska/kroatoserbiska i 
Bosnien-Hercegovina. I samband med kriget och skapandet av de nya staterna började 
de nya språken utvecklas i olika riktningar, eller rättare sagt, odla sina egenheter. I 
boken ”Bosanski jezik” nämns exempelvis ljud ”h” i vissa ord som ett bosniskt särdrag 
och det faktumet att i bosniska används orientalismer i betydligt större utsträckning än i 
kroatiska och serbiska. Utvecklingen av de tre staterna och de tre språken blev smärtsam 
i områden med etniskt blandade folkgrupper och den etniska rensningen som ett resultat 
av kriget gjorde försvinnandet av serbokroatiska oundvikligt.30 I Kroatien talas 
nuförtiden kroatiska, i Serbien serbiska och i Bosnien-Hercegovina bosniska, kroatiska 
och serbiska, men skillnaderna mellan språken påminner fortfarande mer om dialektala 
skillnader än om tre olika språk. De skillnader i ordförråden som tidigare tillhörde 
västvarianten ingår nu i kroatiska och bosniska medan de skillnader som tillhörde 
östvarianten ingår i serbiska.  
 

                                                 
27 Svensson 1998, s. 195-6. 
28 Svensson 1998.  
29 Trtak, Jasenka (1999). Språk och statsbildning: Språksplittringen i det forna Jugoslavien. Multiethnica: 
Meddelande från Centrum för multietnisk forskning. 
30 Trtak 1999. 
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Den viktiga slutsatsen som Trtak drar om språkförändringarna är att de är kopplade till 
sökandet efter egna rötter och det egna kulturarvet. Språkvetarna som tidigare talade om 
likheter mellan de fyra folkgrupperna talar nu om deras olika kulturarv. De bosniska 
serberna använder det kyrilliska alfabetet för att markera skillnaden från bosniska och 
kroatiska, som använder det latinska alfabetet, medan i Serbien trycks tidningar med 
både latinsk och kyrillisk skrift.31  
 
Den politiska vikten av språkförändringarna kan sammanfattas i Trtaks citat av en 
lingvist från Sarajevo som har sagt: ”En kroat talar kroatiska även om de andra tycker 
att han egentligen inte gör det”.  
 
Med utgångspunkten i Roths teori om positiv/negativ närhet och positiv/negativ distans 
vill jag se hur mycket biblioteken motverkar utveckling av negativ distans mellan 
majoritetsbefolkningen och andra etniska grupper. Detta tänker jag undersöka genom att 
se hur medieanskaffningen och utveckling av bestånden går till, hur mycket 
användargrupperna involveras i verksamheten och hur man ser på behov av 
mångkulturell kompetens inom biblioteksvärlden.  
 
Jag vill också se hur Jensens och Ekblad och Padellaros teorier om kultur kan tillämpas 
på biblioteksverksamheten med utländska medier. Om användargrupperna betraktas och 
behandlas som stående utanför majoritetsbefolkningens revir tyder det på 
deskriptiv/essentialistisk syn på kultur. Jag vill se vilken positionering de olika 
användargrupperna har inom den sociala sfären och vilken av dessa kulturuppfattningar 
verksamheten speglar. Detta tänker jag undersöka genom att titta på hur mycket makt 
dessa grupper har i verksamheten i förhållande till majoritetsbefolkningen. För att dessa 
grupper ska, enligt Jensens kulturteori, positionera sig som tillhörande den svenska 
kulturella gemenskapen behöver man involvera dem i medieanskaffningen och 
utvecklingen av bestånden genom att konsultera dem regelbundet och genom att anställa 
personal med relevanta språkkompetenser. Dessa kompetenser behöver erkännas och 
efterfrågas inom biblioteket, enligt Elturk, för att mångkulturell kompetens ska 
utvecklas i verksamheten. Personal med annan etnisk bakgrund behöver också få 
erkännande för sin flerspråkiga/mångkulturella kompetens och inte anställas som 
representanter för sina kulturer. Jag vill därför se hur biblioteken i undersökningen 
tänker och gör vid medieinköp och utveckling av bestånd på andra språk, hur mycket de 
konsulterar användarna och hur de värderar flerspråkig/mångkulturell kompetens inom 
verksamheten.  
 
Informanternas syn på tvåspråkighet och deras medvetenhet om språkets olika innebörd 
är viktiga faktorer som påverkar kvaliteten av verksamheten med bestånd på andra språk 
än svenska. Med utgångspunkten i teorin om utveckling av tvåspråkighet vill jag veta 
hur informanterna tänker när det gäller utveckling av tvåspråkighet. Jag vill även se hur 
mycket informanterna är medvetna om kopplingar mellan språk, identitet och politik 
genom att se hur de tänker när de skaffar medierna och bygger upp ett mediebestånd.  
 
 
 

                                                 
31 Trtak 1999. 
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3 Metod 
 
Jag har bestämt mig för att göra en kvalitativ undersökning av den mångkulturella 
biblioteksverksamheten, med betoningen på medianskaffningen. Även om 
intervjufrågorna till stor del handlar om fakta kring medieanskaffning och mångkulturell 
verksamhet, är min uppfattning att en kvantitativ undersökning inte skulle ge 
informanterna tillräckligt stort utrymme för att reflektera och prata fritt. En kvantitativ 
undersökning kräver dessutom ett mycket större antal undersökningsenheter och går 
därför mer på bredden än på djupet, vilket är inte meningen med min undersökning. 
Mina frågeställningar kräver ibland omfattande svar och följdfrågor, som gör att 
kvalitativa intervjuer känns som ett naturligt val för undersökningen. 
 
Den kvalitativa ansatsen förutsätter både ett helhetsperspektiv på världen, och en 
subjekt-subjekt-relation mellan forskaren och det undersökta, enligt Enneroth.32 I en 
subjekt-subjekt-relation blir varken forskaren eller undersökningsobjekten oberörd; 
forskaren kan inte avskärma sig från den undersökta företeelsen och den objektivitet 
som den kvantitativa ansatsen kräver blir omöjlig. I den kvalitativa ansatsen utgår man 
från verkligheten för att bygga upp en teori, ett begrepp om företeelsen. För att 
begreppet ska vara vältäckande behöver man undersöka flera olika aspekter av 
företeelsen. För att få en heltäckande bild av problematiken försöker jag i den här 
undersökningen ta reda på bibliotekariernas tankar, erfarenheter och deras 
förhållningssätt till hela den mångkulturella verksamheten, från kulturarrangemang till 
medieplanering, urval och katalogisering av medierna. 

3.1 Urval 
Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer med de bibliotekarier som har huvudansvar 
för anskaffning av medier på de språk som de största invandrargrupperna i utvalda 
stadsdelar talar. Intervjuerna omfattar sex bibliotek i Göteborg: det centralt belägna 
Stadsbiblioteket och fem bibliotek i stadsdelar med störst antal utrikesfödda invånare. 
Statistiksiffror visar att stadsdelarna Bergsjön och Gunnared har störst antal invånare 
med utländsk bakgrund. 2005, när intervjuerna gjordes, var antal utrikesfödda i 
Bergsjön 51,1 % och i Gunnared 46,3 %. Lärjedalen kom på tredje plats med 44,3 % 
utrikesfödda, följd av Biskopsgården 36,1 % och Kortedala 27,3 %. I stadsdelen 
Centrum var antal utrikesfödda 14, 3 %, och i hela Göteborg var antalet 19,9 %.33  
 
Siffrorna är delvis missvisande eftersom de inte visar alla de som är potentiellt 
flerspråkiga. De utesluter exempelvis de inrikesfödda som har något annat modersmål 
än svenska.  
 
I stadsdelen Bergsjön är den största gruppen från Bosnien-Hercegovina och övriga före 
detta Jugoslavien: 12, 6 % av befolkningen, följd av den irakiska gruppen (8,6 %). 
Sedan kommer Iran (3,4 %), Somalia (3,3 %) och Finland (2,7 %). Även i 
Biskopsgården, Gunnared och Kortedala är den största gruppen från Bosnien-
Hercegovina och övriga före detta Jugoslavien: 7,8 %, 8,8 % respektive 7,4 %. I 
Lärjedalen är den största gruppen från Irak: 9,0 % av befolkningen, följd av gruppen 
från Bosnien-Hercegovina och övriga före detta Jugoslavien (7,6 %). I stadsdelen 

                                                 
32 Eneroth, Bo (1994) Hur mäter man ”vackert”? Grundbok i kvalitativ metod.  
33 Göteborgs Stad. (2005). Göteborgsbladet 2005 - september för de 21 stadsdelsnämnderna (SDN) 
(2005). Statistik Göteborg. 
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Centrum är andelen utrikesfödda 14,3 %, varav den största gruppen är från Iran: 1,5 % 
av stadsdelens befolkning. 
 
Bergsjön och Lärjedalen har de fem största grupperna gemensamt: från Bosnien-
Hercegovina och övriga före detta Jugoslavien, Irak, Iran, Somalia och Finland, medan 
Gunnared och Kortedala skiljer sig från dem med den polska och Biskopsgården med 
den turkiska, i stället för den somaliska gruppen. För att göra undersökningen lättare har 
jag valt att utesluta den polska gruppen, som är minst. Ett problem med statistiken är att 
kosovoalbaner inte finns med som en språkgrupp för sig. 
 
De bibliotek jag har valt ut är, i alfabetisk ordning:  
Angereds bibliotek (stadsdelen Gunnared), Bergsjöns bibliotek, Biskopsgårdens 
bibliotek, Hjällbo bibliotek (stadsdelen Lärjedalen), Kortedala bibliotek och 
Stadsbiblioteket Göteborg. Biblioteken kommer jag att kalla Bibliotek 1 till Bibliotek 6 
och informanterna B1 till B6. 
  
De sex invandrarländernas språk är: 
• Bosnien-Hercegovina och övriga före detta Jugoslavien: bosniska, serbiska, 

kroatiska 
• Finland: finska, svenska och samiska är officiella språk 
• Irak: arabiska och kurdiska (officiella språk); persiska, turkiska, assyriska 

(arameiska) är minoritetsspråk 
• Iran: persiska (officiellt språk); kurdiska, baluchiska, luri, turkiska, arabiska är 

minoritetsspråk  
• Somalia: somaliska, arabiska (officiella språk); två största dialekterna av somaliska 

är maxatire i norr, may i söder; andra större språk är afar och oromo; engelska, 
italienska, swahili förekommer 

• Turkiet: turkiska (officiellt språk), kurdiska (största minoritetsspråk).34 
 
Urvalet har jag begränsat till följande språk som jag kommer att koncentrera mig 
närmare på: arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, finska, kurdiska, persiska, somaliska 
och turkiska.  
 
Min tanke i början av urvalsprocessen var att utesluta de nordiska länderna. 
Anledningen var främst grannskapet och nära kontakter mellan dessa länder, men även 
det att de vanligen upplevs som kulturellt närmare varandra än andra europeiska länder 
och resten av världen. Med tanke på finskans språkliga avlägsenhet i förhållande till 
svenska, danska och norska, och att den finska gruppen är bland de fem största i staden, 
har jag dock bestämt mig för att ta med den i urvalet. Dessutom kan det vara intressant 
att se vilka erfarenheter biblioteken har när det gäller anskaffning av medier på finska 
som ett av de nationella minoritetsspråken, med utvecklad forskning kring tvåspråkighet 
och skolor på modersmålet.  
 
Urval av intervjupersonerna vid kvalitativa intervjuer behöver varken vara 
representativt eller slumpmässigt, utan det görs strategiskt.35 Mitt urval baseras på 
antagandet att biblioteken i de invandrartäta stadsdelarna har en djupare förståelse för 

                                                 
34 Utrikespolitiska institutet (2009). Världen faktabank. 
35 Holme, Idar M. & Solvang, Bernt K. (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, s. 101 
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och en bredare erfarenhet av arbete med flerspråkiga användare än huvudbiblioteket. 
Huvudbiblioteket har däremot ett välutvecklat mediebestånd på många språk och en 
invandrarbibliotekarie med ansvar för verksamheten med medier på andra språk, vilket 
kan vara ett tecken på att de även har en välutvecklad medieanskaffningsverksamhet 
och mer kunskaper kring det. Detta var motivet för mitt strategiska urval av bibliotek.  

3.2 Tillvägagångssätt 
Holme och Solvang menar att fyra element påverkar resultatet av en kvalitativ intervju: 
undersökningens olika teman, roller, aktörer och kulisser.36 Den roll som aktörerna tar 
under intervjun kan medföra att intervjupersonen ger de svar denna tror att forskaren 
förväntar sig att få. Samspelet mellan aktörerna och platsen för intervjun är andra 
viktiga element som är viktiga för resultatet. I mitt fall har intervjuerna skett på 
biblioteket: i ett enskilt rum (B1, B4, B5, B6) eller i en tyst del av biblioteket (B2, B3). I 
några fall blev vi avbrutna i samtalet (Bibliotek 1), intervjupersonen fick gå och en 
annan bibliotekarie, som var huvudansvarig för medieinköp fortsatte med intervjun 
(Bibliotek 1) och i ett fall fick vi sällskap av andra bibliotekarier (Bibliotek 3). Min 
dubbelroll som intervjuare och invandrare kunde inte förbli obemärkt av 
intervjupersonerna och därför kan ha uppfattas som icke-neutral och därigenom påverka 
svaren. Med tanke på min förförståelse kunde de känna sig ifrågasatta, eller försöka ge 
mig de ”politiskt korrekta” svar som förväntats. Jag har dock upplevt att 
intervjupersonerna har visat intresse för ämnet och gett utförliga svar. För att uppnå 
tillräcklig nivå av distans har jag i förväg bestämt mig för att koncentrera 
undersökningen kring problemområden och biblioteksverksamheten, i stället för att göra 
en diskursanalys av informanternas ord. Därför har jag gjort ett tämligen strukturerat 
intervjuunderlag, som är koncentrerat kring fakta om verksamheten och som jag har 
försökt följa under intervjuerna. 
 
Intervjuunderlaget har jag formulerat med hjälp av, bland annat, en undersökning gjord i 
Kanada, där man har undersökt 166 bibliotek för att ta reda på hur man bygger upp 
mediebestånd på andra språk än landets officiella språk: engelska och franska. I 
enkäterna som skickades via e-post frågades biblioteken om vilka av 11 nämnda 
metoder de brukade använda för att bygga upp mediebestånden.37 Resultaten visades i 
tabeller och en kort genomgång och tolkning av resultaten redovisades. Förutom den 
artikeln har jag i min undersökning utgått från de riktlinjer IFLA (International 
Federation of Library Associations and Institutions) rekommenderar för 
biblioteksverksamhet med flerspråkiga användare.38 En annan bok som har påverkat 
utformning av intervjufrågorna har varit Zielinska och Kirkwoods manual för den 
mångkulturella biblioteksverksamheten 39. Förutom analysen av intervjuresultaten från 
de sex biblioteken har jag försökt se samband med eller eventuella skiljelinjer från en 
del av den internationella forskningen kring medier på andra språk och flerspråkiga 
användare. 

 

                                                 
36 Holme & Solvang 1997, s. 106-7. 
37 Dilevko, Juris & Dali, Keren (2002). The Challenge of Building Multilingual Collections in 
Canadian Public Libraries. 
38 International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) (1998). Multicultural 
communities guidelines for library services. 
39 Zielinska, Marie F. & Kirkwood, Francis T. (1992). Multicultural librarianship: An international 
handbook. 
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Holme och Solvang skiljer mellan respondentintervjuer och informantintervjuer.40 I en 
respondentintervju intervjuar man personer som är delaktiga i företeelsen i fråga, medan 
i en informantintervju intervjuar man en person som själv står utanför företeelsen, men 
har mycket att säga om den. Mina intervjupersoner berättar om sina erfarenheter i 
verksamheten men kan betraktas som informanter eftersom intervjuerna handlar mycket 
mer om fakta än om deras egna tankar. 
 
Den första kontakten med informanterna skedde via e-post, som jag skickade till de e-
postadresserna som var tillgängliga på bibliotekens hemsidor. I breven förklarade jag att 
jag ville intervjua den bibliotekarie som hade hand om inköp av medier och utveckling 
av mediebestånd på andra språk än svenska. Jag förklarade kort metoden och 
frågeställningarna, vilka invandrarspråk jag var intresserad av och sa att jag ville få veta 
hur bibliotekarierna tänkte och gjorde, vilka kanaler de använde vid medieinköp och 
vilka svårigheter de mötte. Jag skrev att jag skulle ringa om två dagar för att komma 
överens om intervjun. På så sätt gav jag bibliotekspersonalen en begränsad tid men 
samtidigt möjlighet att själva bestämma vilken person som var lämpligast att svara på 
frågorna.  
 
Två dagar senare ringde jag biblioteken och kom överens om intervjuerna. Ett problem 
som jag tidigt upptäckte var att anonymiteten av informanterna inte skulle kunna 
garanteras. På alla biblioteken i frågan finns det personer som är direkt ansvariga för 
anskaffning av medier på andra språk. Under intervjuerna fick jag veta om att de alla 
kände varandra och att de samarbetade med Stadsbiblioteket kring verksamheten, vilket 
innebar att de skulle kunna gissa vilka skulle eller hade intervjuats. Jag har däremot valt 
att kalla informanterna B1 till B6 och biblioteken Bibliotek 1 till Bibliotek 6. I Bibliotek 
1 var informanten tvungen att förkorta samtalet på grund av ett möte, så jag fick 
fortsätta intervjun med en annan bibliotekarie ansvarig för medieinköp. De två 
bibliotekarierna kallar jag för B1 och B1a. I Bibliotek 3 fick vi sällskap av 
barnbibliotekarien som självmant medverkade i den sista delen av intervjun. De 
informanterna kallar jag för B3 och B3a. Mot slutet av intervjun satte sig en 
bibliotekarie till vid vårt bord, men han medverkade inte i intervjun.  
 
Alla informanterna var upplysta om att jag inte skulle nämna deras namn och att jag 
spelade in samtalen, vilket de gick med på. I början tänkte jag visa dem de utskrivna 
intervjuerna för att försäkra mig om att jag hade uppfattat allt rätt och för att ge dem 
möjlighet att lägga till något. Jobbet med utskrivning av intervjuerna fick på grund av 
vissa omständigheter vänta ett tag, vilket gjorde att jag ändrade mig angående detta. 
Utan inspelningarna kunde informanterna ha tyckt att jag hade missuppfattat dem och 
möjligen ändrat sin berättelse. För att undvika feltolkningar har jag uteslutit de delar 
som jag var osäker om att jag har uppfattat rätt. Informanterna är dessutom medvetna 
om att samtalen finns inspelade och jag har till stor del använt deras egna uttryck. 

3.3 Metoder för anskaffning av medier på utländska språk enligt 
Dilevko & Dali  
Som inspiration vid utformningen av intervjufrågorna använde jag mig av en 
undersökning av den mångkulturella biblioteksverksamheten i Kanada. Juris Dilevko 
och Keren Dali, från Fakulteten för informationsvetenskap vid Torontos universitet 
(Faculty of Information Studies, University of Toronto), har undersökt vilka metoder 

                                                 
40 Holme& Solvang 1997, s. 104. 
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biblioteken i Kanada använder vid anskaffning av medier på de 10 största språken. 
Biblioteken fick svara på frågan vilka av de 11 metoder nämnda i enkäten de använde 
minst 1 gång per år. Metoderna nämns i popularitetsordning (den mest populära 
metoden nämns först): 
 

1. tryckta kataloger av förlag som ger ut medier på utländska språk 
2. färdiga bokpaket från leverantörer enligt en vald profil (approval plan) 
3. människor i omgivningen som talar språken i frågan 
4. bokhandlare i övriga landet, som säljer medier på utländska språk  
5. hemsidor av förlag som ger ut medier på utländska språk 
6. hemsidor med recensioner av medier på utländska språk 
7. lokala bokhandlare specialiserade i utländska språk 
8. bibliotekspersonal som talar språken i frågan 
9. bokhandlare i de länder där språken talas 
10. biblioteksvolontärer som talar språken i frågan 
11. hemsidor av bokhandlare i hela världen, som säljer medier på utländska språk.41 
 

Det finns en del skillnader mellan biblioteksverksamheten i Kanada och den i Sverige, 
där biblioteksvolontärer inte förekommer, men det finns praktikanter och olika 
projektanställningar. Metoden 3 kan i Sverige innebära flerspråkiga biblioteksanvändare, 
personalens bekanta, modersmålslärare eller invandrarföreningar. En del av medierna 
beställs via leverantören BTJ (Bibliotekstjänst) som inte skickar färdiga bokpaket som i 
metoden 2 men erbjuder medier med färdiga katalogposter. 

 

                                                 
41 Dilevko & Dali 2002, s. 116-137. 
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4 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 
I brist på litteratur om hur man bygger upp mediebestånd på andra språk än svenska har 
jag använt mig av annan befintlig litteratur kring medieplanering: en bok som finns på 
svenska om strategisk planering för biblioteket, Central medieförsörjningsplan för 
mångspråkig litteratur samt IFLA: s och ALA: s riktlinjer för mångkulturell 
biblioteksverksamhet. Dessutom kommer jag att ge inblick i forskning kring 
mångkulturell biblioteksverksamhet i Sverige och utomlands. 

4.1 Strategisk medieplanering 
Svenska bibliotek saknar litteratur om hur man bygger upp mediebestånd, medan i USA 
och England har denna funnits sedan länge och sedan 1980-talet även i Danmark. Anna-
Lena Höglund, Östergötlands förra länsbibliotekarie och Christer Klingberg, 
bibliotekschef i Örebro menar att biblioteken i Sverige i stället har fokuserat på den 
synliga efterfrågan och förväxlat den med mer övergripande behov.42  
 
”Det är omöjligt att veta om en verksamhet är av god kvalitet om det inte finns mål som 
det går att relatera till.”43 Ett biblioteks kvalitet bestäms av hur man försöker uppfylla 
målen i verksamheten och hur bra uppföljning och utvärdering genomförs. Höglund och 
Klingberg menar att kommunerna oftast har en målformulering för hela 
kulturverksamheten men att den också behöver brytas ner till operativa mål för 
biblioteket. Biblioteken behöver ha mål för hela sin verksamhet, som sedan behöver 
brytas ner till delmål för olika enheter och verksamheter. Därefter formulerar man 
operativa mål eller resultatmål för alla verksamheter som följs upp i årets slut.44 Sådana 
mål kan vara bokprat eller visningar för skolklasser, eller att bestämma hur många lån 
under året man vill uppnå för vuxna och för barn. 

4.1.1 Utlåningsfrekvens och användarnas behov 

De flesta bibliotek har inte detaljerade kunskaper om kommunens befolkning: hur 
många människor som finns där, var de bor, vilka åldersgrupper som finns, hur många 
barn som finns, hur många barnomsorgs- och äldreinstitutioner som finns och var. 
Höglund och Klingberg menar att väldigt ofta tilldelas medieanslaget efter 
utlåningsnivån, så att områden med sämre resultat får sämre service och utbud, vilket 
gör att utnyttjandet minskar ännu mer. Även en för hög utnyttjandegrad inom vissa 
områden kan leda till att utlåningen minskar så att man tror att intresset minskar och 
därför minskar man nyförvärv.45 I stället ska man ta reda på användarnas behov och låta 
dem styra resursfördelningen.46  
 
För att även ta reda på de dolda behoven som inte uttrycks i kontakten med användarna 
skulle man regelbundet kunna göra breda enkätundersökningar, men det är svårt, dyrt 
och tidskrävande. I stället rekommenderar författarna att man undersöker hur böckerna 
rör sig och på så sätt drar slutsatser om användarnas behov och önskemål. Man behöver 
räkna ut utlåningsfrekvensen för varje ämnesområde och varje ämnesområde bör ha 

                                                 
42 Höglund, Anna-Lena & Klingberg, Christer (2001). Strategisk medieplanering för folkbibliotek, s. 17. 
43 Höglund & Klingberg 2001, s. 44. 
44 Höglund & Klingberg 2001, s. 44-5. 
45 Höglund & Klingberg 2001, s. 125. 
46 Höglund & Klingberg 2001, s. 61.  
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sådan bredd och storlek som utlåningsfrekvensen visar. Utlåningsfrekvensen kan tyda 
på att mediebeståndet är föråldrat eller dåligt anpassat till användarnas behov eller att 
vissa ämnesområden har mycket högre utlåning än andra. Om andel utlånade böcker vid 
ett tillfälle är under 15 % tyder det på att beståndet är dåligt anpassat till användarnas 
behov och om andelen är 30 % vid varje tillfälle tyder det både på att medierna är 
efterfrågade och att urvalet är tillräckligt.47 Man bör kunna ta fram vilka personer som 
har lånat åtminstone en bok under ett år, men om man ska kunna veta om det är vuxna 
eller barn föreslår författarna att man från början lägger in en kod för födelseår i 
systemet. Man kan också mäta antal besök för att undersöka bibliotekets popularitet, 
eller mäta antal besök i förhållande till antal lån. En god fördelning när det gäller 
beståndets ålder är att det finns 50 % böcker som är utgivna för mindre än 5 år sedan. 
Om både nyförvärv och gallring blir 10 % innebär det att beståndet har förnyats på 10 
år.48  
 
Det räcker dock inte att fördela förvärv efter utlåningsgraden för olika ämnesområden, 
utan varje ämnesområde måste ha en viss storlek och förnyas regelbundet för att vara 
intressant. Vissa ämnesområden behöver således skyddas, vilket också gäller för 
minoriteter. 

4.1.2 Medieplan 

Höglund och Klingberg beskriver två vanliga fällor kopplade till medieinköp: 
”kokbokssyndromet” och ”teologisyndromet”, vilket betyder att man låter sig styras 
antingen av utbudet eller av goda recensioner, utan att ta hänsyn till efterfrågan. En 
medieplan klargör hur urvalet ska göras och är viktig för att inköpsarbetet blir effektivt. 
Den är också viktig för uppföljning och utvärdering.  
 
En medieplan kan ha följande delar: 

• beskrivning av avdelningen med hjälp av statistiksiffror om beståndet 
• vilka målgrupper avdelningen ska rikta sig till 
• vad den ska innehålla, var gränser går för kvalitet inom skönlitteratur, hur man 

ska behandla medier med ovetenskapligt innehåll 
• mediernas nivå, hur avancerad facklitteratur man ska ha 
• avdelningens storlek i förhållande till det övriga biblioteket 
• vilka inköpskanaler man kommer att använda 
• hur gamla medierna får bli för vissa avdelningar (exempelvis fackböcker)  
• om det går att omplacera böcker så att de blir mer tillgängliga, göra nya 

avdelningar, vilken typ av böcker som ska magasineras och utrangeras 
• likheter med/skillnader från huvudbiblioteket och avdelningens/bibliotekets 

uppgifter 
• vilken typ av böcker man ska komplettera genom fjärrlån från länsbiblioteket 
• en konkret handlingsplan för det närmaste året, så att uppföljning och 

utvärdering kan göras vid årets slut 
• en mer långsiktig plan för avdelningen, till exempel hur utlåningen ska öka i 

framtiden eller hur man ska gallra långsiktigt.  
 

                                                 
47 Höglund & Klingberg 2001, s. 73-7.  
48 Höglund & Klingberg 2001, s. 82. 
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Kriterierna för gallring kan vara bokens kondition, inaktualitet, för många exemplar 
eller att boken inte har blivit utlånad under en längre tid, men gallringen blir lättare om 
det finns en medieplan, menar författarna.49  
 
Varje bibliotek måste på något sätt hålla sig uppdaterat när det gäller utgivning inom 
alla ämnesområden. Ämnesbevakare ska följa utgivningen i sambindningslistan, i 
tidningar och facktidskrifter och i stora bibliotek måste även utländsk press följas när 
det gäller naturvetenskap och teknik. Denna information ska delas med filialerna och 
personalen vid informationsdisken.  
 
På 1980-talet undersökte Inger Mattsson samband mellan bokbestånd, förvärv och 
utlåning i 24 bibliotek.50 Bokutgivningen och bokbestånden dominerades av 
samhällsvetenskap och humaniora, medan efterfrågan på böcker inom natur och teknik 
var hög och mängden inköpta böcker inom området otillräcklig. Mattsson menar att på 
den tiden tog man inte större hänsyn till efterfrågan. Rapporten visade att fackböcker av 
olika svårighetsgrader utlånades i olika utsträckning. Böcker på nivå 1: mer avancerade 
böcker, avhandlingar och kurslitteratur på högskolorna hade låg utlåning, böcker på 
nivå 2: populärvetenskaplig litteratur och debattböcker hade hög utlåning och böcker på 
nivå 3: mycket populära faktaböcker hade mycket hög utlåning. Höglund och Klingberg 
tolkar resultaten så att bibliotekarierna på 1980-talet gissade sig till användarnas behov. 
De menar att förvärvspolitiken påverkar vilken typ av besökare som kommer till 
biblioteket och vilken syn man har på folkbiblioteket. De användare som hade stort 
intresse för vetenskap eller exempelvis trädgårdsodlare som behövde mer avancerad 
litteratur hade mindre att hämta där, medan mer humanistiskt orienterade personer 
kunde hitta mycket intressant. Mediebeståndet visade att man tyckte att folkbibliotek 
främst hade uppfostrande syfte, menar författarna.51  
 
Höglund och Klingberg anser att folkbiblioteken har ansvar att erbjuda den litteratur 
som kan vara svåråtkomlig för de vanliga medborgarna och att försöka tillfredsställa 
deras behov. Dessa behov beskrivs både genom kartläggning av befolkningens struktur 
och utbildningsnivå och genom det användarna uttrycker. Det finns dock skillnad 
mellan behov och efterfrågan, menar författarna. Även om det finns stor efterfrågan på 
massmarknadslitteratur ska man välja de mer svåråtkomliga och seriösa böckerna.52  
 
De senaste åren har många bibliotek köpt böcker på direkt efterfrågan och valt andra 
källor än sambindningen, menar författarna. Tvärtemot förutsägelser efterfrågas inte 
mest massproducerad skönlitteratur och populistisk facklitteratur utan mer kvalificerad 
facklitteratur, som man tidigare har avstått från att köpa.53 Författarna anser att 
användarna inte bör ses som en homogen massa utan man behöver få veta vilka olika 
grupper och individer som finns och skaffa medier av olika slag och svårighetsnivåer.  
 

4.2 Styrdokument 
Det finns en central medieförsörjningsplan för medier på andra språk än svenska. 
Central medieförsörjningsplan för medier på invandrar- och flyktingspråk från 2001 

                                                 
49 Höglund & Klingberg 2001, s. 105-7. 
50 Mattson, Inger (1984). Fjärrlån och facklitteratur på folkbibliotek.  
51 Höglund & Klingberg 2001, s. 32. 
52 Höglund & Klingberg 2001, s. 37. 
53 Höglund & Klingberg 2001, s. 38. 



 

 21 

heter Central medieförsörjningsplan för mångspråkig litteratur i den nya reviderade 
versionen från 2006. Den består av ansvarsfördelning för anskaffning av medier på 
andra språk än svenska och kort information om IBLC (Internationella bibliotekets 
lånecentral).54 
 
IBLC har ett övergripande ansvar för kompletterande medieförsörjning på alla 
existerande språk i Sverige, inklusive minoritetsspråk jiddisch och romani, men inte för 
svenska, de övriga nordiska språken, engelska, tyska och franska. IBLC ansvarar för 
enstaka lån på finska (förutom meänkieli, eller tornedalsfinska) och just nu diskuteras 
det var ansvaret för finska ska ligga.55 Kommun- och regionbiblioteken kompletterar 
sina mediebestånd genom enstaka lån, ämnesbeställningar och depositioner från IBLC, 
exempelvis under uppbyggnaden av ett nytt språk. Läns- och regionbiblioteken har dock 
eget ansvar för stora språkgrupper inom sina egna områden.  
 
IBLC ger information och rådgivning om lämpliga inköpskällor för medier på språken i 
frågan och har även ansvar att anordna fortbildning i form av kurser, konferenser och 
arbetsmöten.56 De förmedlar inte lån av kurslitteratur, språkkurser, tidningar och 
tidskrifter, talböcker eller punktskriftsböcker, videofilmer, CD-skivor eller CD-ROM.  
 
IB har en egen webbtjänst: www.interbib.se, där man kan få bokinformation på flera 
större språk med icke-latinska alfabet. Nyförvärvslistor för olika språk finns tillgängliga 
i SSB: s OPAC under rubriken Litteraturlistor. Nyhetslistor finns även på arabiska, 
kinesiska, persiska och ryska och man försöker lösa de tekniska och resursmässiga 
problem för att kunna ta fram nyhetslistor på andra alfabet. 

4.3 Mångkulturell biblioteksverksamhet 
Här kommer en inblick i mångkulturell biblioteksverksamhet i Sverige, Danmark och en 
del av den engelskspråkiga världen. 

4.3.1 Berger och det mångkulturella biblioteket 

Ågot Berger, tidigare bibliotekschef på Blågårdens bibliotek i Köpenhamn utgår från sin 
undersökning ”Frirum för integration” och ger en rad slutsatser och förslag för 
utveckling av mångfaldsbibliotek.57 Enligt henne kan bibliotek delas upp i tre typer: 

1. segregationsbibliotek (dess kännetecken är: mångkulturalism och bibliotek delad 
i olika enklaver), som den så kallade imperialistiska modellen i England; 

2. assimilationsbibliotek (med inget eller väldigt litet utbud på andra modersmål), 
som den så kallade republikanska modellen i Frankrike, eller ”das Volk” 
modellen i Tyskland; 

3. mångfaldsbibliotek, som i USA, Holland och Sverige. 
 
I Bergers undersökning med fokusgrupper användes intervjuer med 50 personer, 
enkätformulär där användarna från 6 bibliotek i Odense och Århus i Danmark gav 322 
svar och analys av statistisk och utlåningssiffror på bibliotek i området under en dag. 
Användarna uttryckte följande önskemål: 

                                                 
54 Internationella biblioteket (2006). Central Medieförsörjningsplan För Mångspråkig 
Litteratur 2006. 
55 Internationella biblioteket 2006. 
56 Internationella biblioteket 2006. 
57 Berger, Ågot (2001). Mångfaldens bibliotek – om flerspråkig biblioteksverksamhet.  
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• större inflytande, bland annat på medieurval 
• nyare och bättre material på modersmålet: fler böcker, videofilmer, musik, 

tidningar, tidskrifter 
• studierelevant facklitteratur, bättre språkkurser, mer videofilmer och musik på 

huvudspråket 
• bättre informationsåtgärder 
• fler datorer och studiero 
• flerspråkiga medarbetare 

 
Berger menar att bibliotekarien i det mångkulturella biblioteket behöver vara 
professionell, ”färgblind” och kapabel att ha dialog med användarna på samma nivå, 
utan förmyndarattityd. Det mångkulturella bibliotekets personal måste våga tillåta 
användarinflytande, kunna förmedla kunskap och kultur med hjälp av analoga och 
digitala medier, kunna vara en slags personlig coach och en som tänker globalt och 
handlar lokalt.58 

4.3.2 Mer nytta än nöje 

En undersökning liknande Bergers gjordes av Ann-Christine Brunnström, bibliotekarie 
på Göteborgs Stadsbibliotek, under perioden december 2003 till februari 2005.59 
Brunnström använde en modifierad form av metoden med fokusgrupper, där 14 grupper 
(totalt 154 personer) av biblioteksanvändare med annat modersmål än svenska 
intervjuades och bibliotekets bestånd och utlåningsstatistik undersöktes.  
 
Undersökningens syfte var att undersöka om det fanns ett mönster i invandrarnas 
uppfattning om folkbiblioteken och deras biblioteksanvändning, för att kunna förbättra 
verksamheten. Hon har dessutom analyserat statistiken över bokbestånd och utlåning på 
olika språk för att se om det finns några tydliga mönster i biblioteksanvändningen.  
 
Statistiken visar att de som har fått uppehållstillstånd har fått det av följande skäl: som 
asylsökande, anhöriga, gäststuderande, på grund av arbetsmarknadsskäl, EES-avtal och 
adoptioner. Av de ungefär 59 000 som fick uppehållstillstånd 2004 tillhörde endast 
mellan 9 000 och 10 000 asylgruppen (de som fick asyl eller är anhöriga till dem som 
har fått asyl). Majoriteten av deltagarna i Brunnströms undersökning tillhör däremot 
asylgruppen. 
 
Användarna i undersökningen kan delas i två grupper enligt deras mönster i 
biblioteksanvändning: användare med fastare förankring i Sverige och användare som 
saknar fast förankring i Sverige. De med fastare förankring har bott i landet längre eller 
har kommit på grund av arbete eller familjeanknytning. De är orienterade bakåt och 
använder biblioteket som kulturinstitution: de lånar främst skönlitteratur på 
modersmålet. De som saknar fast förankring är de som har kommit på grund av asylskäl. 
De är främst orienterade framåt och behöver biblioteket för att etablera sig i landet. De 
behöver biblioteket för att lära sig svenska, för att låna så kallade vardagslivets 
handböcker, studielitteratur på modersmålet och tidningar och tidskrifter på 
modersmålet.  
 

                                                 
58 Berger 2001. 
59 Brunnström, Ann-Christine (2005). Mer nytta än nöje: En undersökning av invandrade göteborgares 
syn på biblioteksverksamhet.  
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Undersökningen visar att bibliotekets bestånd inte helt uppfyller de behov hos 
användarna som är kopplade till etablering i landet: litteraturen för språkinlärning är 
otillräcklig och studielitteratur saknas. När det gäller barnlitteratur menar Brunnström 
att analysen av bestånden och utlånen inte visar några brister och att barn ”blir 
svenskar” snabbare än sina föräldrar.60  
 
På Stadsbiblioteket finns det anställda från tiotals länder men ingen av dem tjänstgör 
med användarna på den utländska avdelningen. Användarna i undersökningen påpekar 
dock att det är väldigt viktigt med personal med utländsk bakgrund, som kan ge 
användarna stöd men också fungera som symbol för att utlandsfödda kan få ett yrke som 
kräver hög utbildning. Vissa användare säger att invandrare har olika kunskaper som 
kan utnyttjas: om målgrupperna, om bokutgivning, de kan fungera som tolkar och kan 
hjälpa till vid katalogisering. Dessutom vill både de nykomna och de väletablerade ha 
skyltning, broschyrer och litteraturlistor på andra språk. Även bättre information önskas 
om hur man kan hitta i biblioteket eller var barnböcker och andra medier än böcker 
finns. Många användare i flera grupper tycker att det är viktigt att barnen behåller 
modersmålet och kontakt med den egna kulturen. 
 
Undersökningen av bestånden och utlåningen på 12 språk visar olikheter mellan olika 
språkgrupper. På arabiska och persiska utgör religion och modern historia ungefär 40 % 
av utlånen och på kurdiska över 50 %. Medan så kallade vardagslivets handböcker utgör 
några procent av bestånden lånas de minst dubbelt så mycket, främst på 
Stadsbiblioteket. På finska utgör skönlitteraturen 80 % av utlånen och på bosniska och 
på vissa bibliotek persiska 60-70 % av utlånen. På arabiska, kurdiska och turkiska är 
utlånen mindre än beståndens andel. Medan barnböckerna utgör omkring 30 % av 
bestånden lånas de i betydligt mindre utsträckning, särskilt på finska och persiska. På 
vissa stadsdelsbibliotek lånas barnböcker på arabiska, bosniska och turkiska betydligt 
mer: mellan en tredjedel och hälften av utlånen. Brunnström menar att en orsak till låg 
utlåning av barnböcker kan vara att besökarna inte vet att barnböckerna ligger på 
barnavdelningen i stället för den utländska avdelningen. På vissa bibliotek lånas 
barnböckerna i betydligt större utsträckning, exempelvis på arabiska och bosniska, och 
Brunnström undrar om det kan bero på att bestånden har blivit små i förhållande till 
invandrargruppernas storlek eller att skolan arbetar mer aktivt med 
modersmålsundervisningen. Alla deltagare i undersökningen säger dock att barnböcker 
är viktigast och vill att biblioteken ska stödja barnen i deras modersmål.61 
 
Det finns många vuxenstuderande i fokusgrupperna och de önskar kunna låna 
studielitteratur. Även stödlitteratur på modersmålet efterfrågas, eftersom lexikon inte 
räcker till när det gäller ämnen som mattematik, fysik eller kemi, som invandrare ofta 
studerar. Användarna lägger stor vikt vid studielitteratur och annan litteratur som kan 
hjälpa dem att lära sig svenska för att etablera sig i landet, medan undersökningen av 
bestånden visar att sådan litteratur är otillräcklig. 
 
Ett intressant resultat som Brunnström visar är att enligt fokusgrupperna kön, ursprung, 
sysselsättning och ålder inte spelar stor betydelse för användarnas önskemål, utan det 
faktumet att de flesta av dem är flyktingar som behöver bibliotek för att etablera sig i 
landet. Utlåningsstatistiken visar däremot att på arabiska och persiska lånar fler män än 
                                                 
60 Brunnström, Ann-Christine (2005). Mer nytta än nöje: En undersökning om invandrade göteborgares 
syn på biblioteksverksamhet, s. 30. 
61 Brunnström 2005, s. 24. 
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kvinnor och att persiska kvinnliga låntagare är fler än arabiska. Brunnström undrar om 
ursprunget spelar någon roll eller om det handlar om vilka människor som har 
invandrat.  
 
Brunnström påpekar att det som hindrar biblioteken att utveckla adekvata mediebestånd 
är brist på kompetenta leverantörer. Bibliotekstjänstens utbud har gjort att bestånden på 
många bibliotek har blivit likartade men nya inkörsvägar har dykt upp, ofta med hjälp 
av invandrare som har kunskaper om bokutgivning i sina länder. Några av förslagen 
som Brunnström ger är att samordna medieinköp för alla bibliotek i Göteborg, söka nya 
leverantörer och utöka resurser för katalogisering. Hon föreslår även att anlita 
utomeuropeiska språkguider och ordna datorer med ordbehandlingsprogram på olika 
alfabet. Att ha ständiga dialoger med användarna och att fortsätta undersöka utlåning av 
medierna nämns också. 

4.3.3 Exempel från Australien 

Bibliotek i Australien och Nya Zeeland köper böcker på över 70 språk utrustade med 
katalogposter från en leverantör som är en sammanslutning av den universitetsägda 
australiensiska föreningen CAVAL och bokhandeln Foreign Language Bookshop (FLB) 
i Melbourne, Australien. CAVAL är en ideell förening med syftet att stödja bibliotek i 
Australien, Nya Zeeland och Asien. Sue Henzel, en av ledarna i CAVAL och Annette 
Monester, FLB: s föreståndare, skriver om detta partnerskap och dess roll i anskaffning 
av medier på utländska språk.62 I partnerskapet har man utnyttjat FLB: s kompetens när 
det gäller urval och anskaffning av medier och CAVAL: s kompetens när det gäller 
språk och katalogisering. Före partnerskapet hade bibliotek med mindre resurser beställt 
medier från bokhandeln FLB endast på ett mindre antal språk som de själva kunde 
hantera. Bibliotek med större resurser hade däremot utnyttjat CAVAL: s 
katalogiseringstjänster och kunde beställa på fler språk.  
 
FLB köper bestseller och de mest populära böckerna på ungefär 40 språk direkt från 
länderna i frågan. De håller sig uppdaterade och noterar vilken läsprofil varje kultur och 
varje land har, med hänsyn till politiska, religiösa, ekonomiska faktorer, samt till 
läskunnigheten. Grundbeståndet brukar vila på klassiker men de försöker skaffa de 
aktuella och nyutgivna böckerna, både när det gäller skönlitteratur och facklitteratur. 
CAVAL, å andra sidan, har 40 språkexperter som katalogiserar på 60 språk och 
utformar katalogposterna enligt internationella standarder men också efter bibliotekens 
egna preferenser, gällande exempelvis format och placering av streckkoder. 
Katalogposterna lagras centralt för att kunna laddas ner av biblioteken eller skapas 
direkt i bibliotekens egna system. CAVAL: s experter hjälper FLB vid medieinköp och 
translittererar icke-latinska alfabet för att medierna ska kunna föras in i FLB: s 
databaser.  
 
CAVAL och FLB erbjuder paket med 20 böcker utrustade med katalogposter, 
innehållande nyutgiven skönlitteratur och lättare facklitteratur. Dessa paket innebär  
20 % mindre kostnader och utnyttjas ofta av mindre bibliotek som har små 
användargrupper på vissa språk och saknar språkkompetensen. Många bibliotek, som 
har använt sig av olika vägar vid medieanskaffning: donationer, färdiga bokpaket och 
inköp från utlandet, utan systematisk och genomtänkt utveckling av bestånden, har fått 
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hjälp av FLB: s personal, som har utvärderat bibliotekens bestånd och hjälpt dem med 
råd och kunskaper om bokutgivning i de respektive länderna.  
 
Staden Brimbank med över 166 000 invånare har 31 språkgrupper medan Brimbanks 
bibliotek har medier på 16 av de här språken och språkkompetensen på endast ett fåtal 
språk.63 Därför köper de medier färdiga för hyllan enligt en viss profil som de skickar 
till FLB. Profilen innehåller både information om vilka språk, medietyp, litteraturtyp, 
katalogiseringsnivå och leveransvillkor som de önskar men även sådan information som 
hur många nykomna, äldre eller läshandikappade som finns i användargrupperna. 
 
1996 var 23 % av Australiens invånare utlandsfödda, medan i delstaten Western 
Australia fanns det över 32 % av utlandsfödda invånare. LISWA (the Library and 
Information Service of Western Australia) tillhandahåller bibliotekstjänster till 
invånarna i Western Australia. De förser 235 bibliotek med medier på 45 språk och de 
har köpt medier på över 20 språk från FLB/CAVAL. FLB/CAVAL erbjuder även 
möjligheter för bibliotek från hela världen att beställa order på 90 språk per telefon, fax 
eller e-post. 

4.3.4 Medieanskaffning i Kanada: Dilevko och Dalis undersökning  

Kanadas officiella inställning till mångkulturalism uttrycks i dess “Multiculturalism 
Policy of Canada” som ”återspeglar övertygelsen om att genom att acceptera och 
befrämja den kulturella mångfalden kommer det kanadensiska samhället att utveckla en 
gemensam känsla av en kanadensisk identitet som respekterar landets mångfald och 
dess människor”.64  
 
1994 gav Kanadas nationella bibliotek (the National Library of Canada (NLC)) ut 
riktlinjer för mångkulturell biblioteksverksamhet där man påpekade att biblioteken 
behövde utveckla kontakter med användargrupperna, som kunde ge råd om 
bokutgivning, populära ämnen och författare eller om specifika behov i grupperna. 
Dessutom rekommenderade man seminarier om nyutgivning i olika länder och kurser i 
interkulturell kommunikation. Som en del av det fortsatta arbetet med att bygga upp 
mediebestånden på andra språk, inklusive ursprungsbefolkningens språk, gjorde man 
under 2002 en undersökning av 21 stora folkbibliotek som frågades om deras 
mediebestånd på andra språk och det nationella bibliotekets roll i utvecklingen av dem. 
Resultaten visade att medelstora och små bibliotek hade stora problem med utveckling 
av bestånden och med att erbjuda tjänster till dessa grupper. Tre av 21 bibliotek hade 
inga resurser för mångkulturell verksamhet och medier på andra språk och ytterligare 
sju hade inte tillräckliga resurser för det. De som hade resurserna klagade på svårigheter 
att hitta inköpskanaler och personal med språkkunskaperna. Många bibliotek skulle 
gärna vilja få hjälp från det nationella biblioteket när det gäller inköpsråd, samarbete 
kring katalogisering, en katalog för medier på andra språk och tillgång till 
Internetresurser på ursprungsbefolkningens språk.  
 
Dilevko och Dali ville undersöka vilka metoder bibliotek i den engelskspråkiga delen av 
Kanada använde vid anskaffning av medier på andra språk, vilka problem de mötte, hur 
de konsulterade användarna och hur nöjda de var med sina bestånds storlek. Svar från 
166 bibliotek har undersökts och resultaten redovisats. Medan 53,8 % bibliotek vill 
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64 Min översättning. Se Dilevko & Dali 2002, s. 116. 



 

 26 

behålla samma storlek på bestånden vill 34,2 % utveckla bestånden, vilket innebär att så 
många som 88 % av biblioteken vill behålla nuvarande storlek på bestånden eller 
utveckla dem. 12 % av biblioteken vill å andra sidan minska bestånden eller ta bort dem 
helt. Redovisningen visar att även de bibliotek som har kineser som den största 
användargruppen vill minska det kinesiska mediebeståndet, trots att det är den snabbast 
växande invandrargruppen. Samma mönster visas för en del andra språk, som 
koreanska, japanska, vietnamesiska, men generellt visar biblioteken villighet att 
utveckla bestånden för de större grupperna som utgör minst 10 % av befolkningen. 
 
Beståndsutvecklingen hindras av tre faktorer: efterfrågan, resurser och utrymme. Efter 
dem kommer tillgänglighet av medierna (12,5 %) och saknad av kompetens, inklusive 
katalogiseringskompetens (12 %). Många bibliotek klagar på låg efterfrågan och 
utlåning, som gör att utveckling av bestånden känns omotiverad. En förklaring som 
nämns av vissa informanter är att den andra och den tredje generationens invandrare är 
”helkanadensare” och ointresserade av läsning på modersmålet, medan nya invandrare 
är mer intresserade av att lära sig engelska än att läsa på modersmålet. På vissa bibliotek 
blev bestånd på italienska, spanska eller vissa asiatiska språk en börda eftersom de inte 
lånades och ett bibliotek skänkte hela sitt tyska bestånd till lokalbefolkningen. Många 
informanter sa att låg efterfrågan var bra eftersom de saknade språkkunskaper som är 
nödvändiga vid anskaffning och katalogisering av medierna och utveckling av 
bestånden. De har också svårigheter med att konsultera grupperna för att få veta vad 
som skulle bli populärt. Många klagar på otillräckliga resurser som knappt räcker till för 
medier på engelska.  
 
Elektroniska resurser för andra språk är inte något prioriterat område för biblioteken i 
undersökningen. 43,9 % av dem anser sig inte behöva länkar till tidningar och tidskrifter 
på andra språk på sina hemsidor. 14,3 % av biblioteken har på sina hemsidor mjukvara 
för kodning av icke-latinska alfabet, som möjliggör läsning på dessa alfabet, medan 
56,5 % av biblioteken inte upplever att de behöver ladda ner mjukvaran på sina servrar. 
För att kunna erbjuda användarna att läsa hemsidor eller skicka e-post på andra alfabet 
behövs förutom kodningsmjukvaran också alternativa tangenter på tangentbordet och 
mjukvara för översättning. 
 
De inköpskanaler som biblioteken i undersökningen oftast använder är tryckta kataloger 
av förlag som ger ut medier på utländska språk (33 %) och färdiga bokpaket från 
leverantörer enligt en vald profil (approval plan) (31 %). På den tredje platsen kommer 
människor som talar de språken (27 %). I betydligt mindre grad köper biblioteken från 
lokala bokhandlar som säljer på andra språk (15 %) eller bokhandlar i länderna där 
språken talas (13 %). Hemsidor av bokhandlar utomlands använder bara 6 % av 
biblioteken. 52,4 % av biblioteken saknar betald personal som talar något av de tre 
största språken och jobbar mer än 20 timmar per vecka medan 66,9 % saknar volontärer 
som talar de språken. Nästan 61 % av biblioteken har inte gjort någon 
användarundersökning men 37 % av dem möjliggör för sina användare att ge förslag för 
förbättring av verksamheten medan 18,8 % jobbar på denna möjlighet eller tycker att de 
behöver göra det. Av de bibliotek som har större användargrupper som utgör minst  
10 % av befolkningen ser 44,7 % inte något behov av att anställa personal med 
språkkunskaperna medan 60,5 % av dem inte vill skaffa volontärer med samma 
språkkunskaper.  
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Undersökningens resultat visar ändå inte den hela bilden av den mångkulturella 
biblioteksverksamheten eftersom endast 11,5 % av de kontaktade biblioteken var villiga 
att svara på frågorna. Ett intressant faktum som är värd att notera är att under 2001 var 
12 % av Torontos stadsbiblioteks budget avsatt för medier på andra språk, inklusive 
franska, medan enligt siffrorna från 1996 hade 38,1 % av Torontos befolkning ett annat 
modersmål än engelska. 81 % av befolkningen med utländsk härkomst bor i 
storstäderna Toronto, Vancouver och Montreal, vilket också har betydelse för hur den 
mångkulturella biblioteksverksamheten ser ut. 

4.3.5 ALA och det mångkulturella biblioteket  

American Library Association (ALA) föreslår i sina riktlinjer för mångkulturell 
biblioteksverksamhet och anskaffning av medier på andra språk att man vid utveckling 
av ett bestånd utgår från information om användarna och deras behov.65 Denna 
information behöver man skaffa genom statistik, samhällsanalys och 
användarundersökningar som fokusgrupper, intervjuer och enkäter. Alla medier ska 
katalogiseras på originalspråket och originalalfabetet med bibliografisk ingång både på 
originalspråket och på engelska. Skyltar, meddelanden och annan information behöver 
finnas tillgängliga på de aktuella språken och teknisk utrustning och personalens hjälp 
för de användare som är synskadade, hörselskadade eller fysiskt handikappade. ALA 
betonar att man inte ska lägga alltför stor vikt vid efterfrågan eftersom låg efterfrågan 
kan bero på dålig marknadsföring, dålig service eller undermåligt bestånd. När det 
gäller kontakter med användargrupperna rekommenderar de att biblioteken ska ta 
kontakt med gruppernas ledare. För att minska kostnaderna och öka effektiviteten ska 
medieanskaffning för de små och spridda användargrupperna ske centralt och under 
samarbete mellan flera bibliotek. ALA menar att man behöver ta hänsyn till 
användarnas nivå av tvåspråkighet och assimileringsnivå när man utvecklar ett 
mediebestånd, eftersom vissa användare betraktar sig som endast amerikaner, i stället 
som medlemmar av en invandrargrupp.  
 
Program, kulturaktiviteter och marknadsföring ska erbjudas både på de aktuella språken 
och på engelska, med hänsyn till gruppernas förväntningar. Hemsidans gränssnitt ska 
finnas tillgänglig även på andra språk, samt aktuella samhällshändelser. Bibliotek ska 
samverka med medierna, socialtjänsten och olika organisationer i samhället, samt 
producera och sprida information om olika kulturer och språk.  
 
Bibliotekspersonalen behöver vara flerspråkig för att kunna kommunicera med dem som 
har dåliga kunskaper i engelska. Den mångkulturella och flerspråkiga personalen 
behöver dela med sig av sina kunskaper till andra samtidigt som de behöver få 
erkännande och finansiell kompensation för det. Personalen behöver fortbildas i 
mångkulturella frågor och bibliotekshögskolor behöver både rekrytera personal med 
annan kulturell bakgrund och erbjuda kurser som handlar om tjänster riktade till 
mångkulturella användare.66 

4.3.6 IFLA: s riktlinjer för mångkulturell verksamhet  

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) har samlat en 
rad riktlinjer för biblioteksverksamhet i mångkulturella samhällen som är över 10 år 

                                                 
65 Reference and User Services Association. A division of the American Library Association. (2007). 
Guidelines for the Development and Promotion of Multilingual Collections and Services. 
66 Reference and User Services Association. A division of the American Library Association 2007. 
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gamla men fortfarande aktuella.67 Det mångkulturella samhällets olika ansikten 
framställs: de invandrare som är permanent bosatta i landet och deras barn som känner 
behov att identifiera sig med föräldrarnas kulturella arv, de som söker asyl och de som 
är tillfälligt bosatta, arbetsinvandrare, nationella minoriteter, och ”det globala 
samhället”, där alla är minoriteter och behöver vara representerade som en del av den 
globala infrastrukturen.  
 
I riktlinjerna betonar man vikten av att försöka erbjuda bibliotekstjänster på samma nivå 
för alla etniska grupper, även om det kan vara svårt och ibland omöjligt. Bland de 
faktorer som man behöver tänka på är användargruppens nivå av integration och 
tvåspråkighet och deras egna preferenser när det gäller vilka användargrupper de ska 
tillhöra. I fall där efterfrågan är liten kan det bero på att tillgången, servicen eller 
informationen har varit dålig och det är därför viktigt att undersöka orsaken innan man 
vidtar några åtgärder.  
 
För en effektiv mångkulturell verksamhet behöver en del av beslut fattas centralt, som 
att bestämma standard för tjänsterna, utvärdera riktlinjerna och deras tillämpning 
tillsammans med användargrupperna, samla och distribuera information om 
mediebestånden på biblioteken, erbjuda gemensamma katalogiseringsresurser och 
centrala databaser där biblioteken kan lägga till sina egna exemplar, erbjuda råd och 
konsultationer till biblioteken i samband med den mångkulturella verksamheten, stödja 
utgivning på andra språk, finansiera och utföra forskning kring användarnas framtida 
behov och biblioteksanvändning, utveckla on-linedatabaser och tillämpa internationella 
standarder för informationsutbyte på icke-latinska alfabet.68 
 
Bland de beslut som varje bibliotek individuellt ska fatta nämns beslutet att ha tydlig 
politik och mål som ska ha syfte att leda personalen och ge information till användarna. 
Användargrupperna och deras behov behöver kartläggas efter konsultationer med dem 
för att verksamheten ska kunna utgå från dessa resultat. Det är viktigt att de som fattar 
beslut och ger råd kring verksamheten speglar det lokala samhällets sammansättning. 
Bibliotek med stora användargrupper behöver själva ta ansvar för dessa grupper, medan 
för små grupper kan flera grannbibliotek samarbeta, eller man kan lösa det med att bilda 
nätverk eller låta medierna cirkulera. 
 
Användarna behöver ha tillgång till medier efter sina egna preferenser när det gäller 
språk och kulturidentitet. Varje bestånd behöver anpassas till användargruppens storlek 
och behov och resurserna motsvara resurserna per person för den övriga populationen, 
medan små grupper ibland behöver större resurser per person. När upphovsrättsproblem 
uppstår ska man uppta förhandlingar med upphovsrättsinnehavarna på den nationella 
nivån. Det är viktigt med material för språkinlärning, både på majoritetsspråket och på 
andra språk. Biblioteket har också en viktig roll när det gäller att sprida information om 
andra kulturer och delta i mångkulturella aktiviteter. Information, låneregler, 
biblioteksskyltar och referensarbetet på de större språken behöver erbjudas.  
 
Urval, anskaffning och katalogisering behöver om möjligt göras centralt eller i 
samarbete mellan flera bibliotek, för att spara resurser. Det är önskvärt att katalogisering 
har samma standard som i ursprungslandet, samma språk och skrift, med ämnesingång 
                                                 
67 International Federation of Library Associations and Institutions 1998. 
68 International Federation of Library Associations and Institutions 1998.  
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på majoritetsspråket och translitterering för personalen om det behövs. Bibliotekens 
egna system behöver vara anpassade till användning av andra skrift och de behöver 
använda internationella standarder för materialutbyte. Användarna behöver ha tillgång 
till dessa databaser via bibliotekens egna kataloger. 
 
Andra aktiviteter som sagoläsning, drama, utställningar eller tjänster till de sjuka och de 
fängelseintagna ska erbjudas på alla språk, enligt användarnas språkpreferenser. 
 
Personalen behöver spegla lokalbefolkningens sammansättning och i det syftet behöver 
bibliotek aktivt annonsera om det och anställa personal med relevanta språk- och 
kulturkompetenser. Även samarbete i syfte att utnyttja personalens mångkulturella 
kompetens behöver utnyttjas. Personalen behöver vidareutbildas i mångkulturella frågor 
och bibliotekshögskolor behöver införliva verksamheten med mångkulturella användare 
i alla sina kurser och uppmuntra studenter med annan bakgrund att studera.69 
 
Saknaden av litteratur på svenska om uppbyggande av mediebestånd på andra språk har 
gjort att jag har använt mig av ALA: s och IFLA: s riktlinjer för mångkulturell 
verksamhet, som känns som relevanta även för verksamheten i Sverige. Central 
medieförsörjningsplan för mångspråkig litteratur har visat sig huvudsakligen innehålla 
ansvarsfördelning för medianskaffning, vilket lämnar tomt utrymme för medieplanering 
och utveckling av bestånden. Litteraturen som handlar om strategisk medieplanering för 
bibliotek tar upp biblioteksverksamheten i sin helhet men har stor betydelse även för 
den mångkulturella verksamheten. Exemplet från Australien visar hur man har ordnat 
medieanskaffning med hjälp av en leverantör med samlade kompetenser.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
69 International Federation of Library Associations and Institutions 1998. 
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5 Resultat 
 
För att göra materialet mindre omfattande och mer överskådligt kommer jag att 
presentera intervjuerna i samband med intervjufrågorna, i stället för var för sig.  
 
I Göteborg finns det tre så kallade resursbibliotek, som har huvudansvar för inköp av 
medier på utländska språk inom sina respektive stadsdelar. Dessa är: Hisingen, 
Kortedala och Västra Frölunda. Stadsdelsbiblioteken kan även ta hjälp av Göteborgs 
Stadsbibliotek, som har ansvar för hela Göteborgs kommun. Vissa stadsdelsbibliotek 
har också tagit på sig ansvar för medieinköp på de stora språken inom sina områden. För 
de språk och de bibliotek som jag har undersökt gäller följande: Bibliotek 1, 2, 3, 4 och 
6 har ansvar för arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, kurdiska (dialekter kurmanji och 
sorani), persiska och somaliska. Bibliotek 1 och 4 har dessutom ansvar för turkiska. För 
finska har alla biblioteken ansvar vid behov och bibliotek 5 har övergripande ansvar för 
alla språk som talas inom kommunen. Internationella biblioteket i Stockholm har 
huvudansvar för vissa språk, men inte för något av de språk som ingick i 
undersökningen. Det finns en gemensam pool vid Göteborgs Stadsbibliotek där det 
finns barn-, vuxen- och facklitteratur på olika språk, däribland arabiska, 
bosniska/kroatiska/serbiska, kurmanji, persiska och turkiska. Stadsbiblioteket har 
medieansvar för Västra Götalandsregionen och erbjuder alla kommun- och 
stadsdelsbibliotek i regionen tillgång till poolen.  
 
Informanterna säger att de inte har någon medieplan för medier på andra språk än 
svenska, förutom B5, som säger att de har en gammal plan och håller på att utarbeta en 
ny plan. Av intervjun framgår det inte om med planen avses IBLC: s Centrala 
medieförsörjningsplan för medier på invandrar- och flyktingspråk från 2001. B4 tycker 
att de ändå vet vad de håller på med och säger att de har både ansvarsområde för 
gallring och för inköp samt en gammal ansvarsfördelning. De har resursfördelning och 
en inköpspolitik som säger att de ska spegla de språk som finns i området samt satsa på 
språkinlärning. På grund av språksatsningen har de inte musik eller filmer, förutom lite 
barnfilmer, som fungerar bra för språkinlärning. B6 förklarar att de årligen bestämmer 
om hur de ska fördela resurserna mellan de olika språken, mellan olika typer av medier 
och mellan vuxen- och barnlitteratur.  
 
1. Vilka kanaler och metoder använder biblioteken för anskaffning av medier på 
några utvalda språk? 
 
Intervjuerna visar stora likheter mellan biblioteken när det gäller vilka inköpskanaler de 
använder. Inköp av medier på andra språk än svenska, förutom engelska, franska och 
tyska, tar upp till 40 % av budgeten hos vissa bibliotek. En del av bibliotekens bestånd 
utgör de böcker som var tredje månad cirkulerar runt från resursbiblioteket till andra 
bibliotek inom ett område. När det gäller Stadsbiblioteket går däremot en del av 
beståndet till poolen där Västra Götalands regionbibliotek plockar böcker för 
regionbibliotekens behov. När informanterna märker att böcker på ett nytt språk börjar 
efterfrågas vänder de sig i första hand till resursbiblioteket och begär lånedepåer för att 
få ”en kärna” av ett visst språk och i andra hand till Stadsbiblioteket, om 
resursbiblioteket inte har medier på det språket. Därefter bestämmer de om de ska börja 
köpa medier på det språket.  
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Varje bibliotek får sin budget från sin stadsdelsnämnd och har ansvar för de stora 
språken inom sitt område. Från staten får Stadsbiblioteket flyktinganslag för grupper 
med akuta behov, som de förmedlar vidare till andra bibliotek. 50 % av vissa tidningar 
och tidskrifter betalas av flyktinganslaget. På Stadsbiblioteket håller man möten två 
eller tre gånger per termin där biblioteken diskuterar olika inköpskanaler. 
 
Inköpskanalerna 
Enligt vad som har framgått av intervjuerna har informanterna köpt medier genom 
inköpskanaler som redovisas i Tabell 1. Oftast undviker informanterna att köpa direkt 
från utlandet på grund av problem med fakturor och valutor. Andra problem är språken, 
hanteringen och att få katalogposter för medierna. B1 köpte tidigare böcker från Turkiet 
men det uppstod problem med valutor eftersom stadsdelsnämnden endast ville betala i 
kronor eller euro, så hon har slutat med det. Annars har hon goda kontakter i hemlandet 
och hon skulle kunna köpa direkt från Serbien. Det skulle också vara billigare.  
 
B5 säger att de köper andra medier, som ljudböcker och cd-skivor från samma 
inköpskällor som böcker, med undantag av musiken, som de mest köper från Oasis i 
Göteborg. 
 
  

 Arabi-
ska 

Bosn./ 
kroat./ 
serb.  

Finska Kurdiska Persiska Somaliska Turkiska Musik Andra 
medier 

Aagot i 
Köpen-
hamn 

 B5     B5   
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bok-
handeln 

B1, 
B2, 
B3, 
B4, 
B5, 
B6 

        

Andishe i 
Göteborg 

    B5     

Andra 
förlag i 
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   B5      
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    B5     
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       B6  
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 B1        
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B6 
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B1, B3. 
B4, B6 
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B6 B6 B6 
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nalens 
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   B4 B4     
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Ferdousi 
i Stock-
holm 

   B5 B5    B5. B6 
(filmer) 

Författare 
som 
säljer 
egna 
böcker 

B3    B3 B3, B4    

Förlag 1         B6 (DVD) 
Khayyam 
i 
Göteborg 

B1, 
B3 

B5, 
B6 

 B1, B3 B1, B3, 
B5 

B1    

Orientalia 
i Stock-
holm 

B1, 
B3, 
B4, 
B5, 
B6 

  B1, B3, 
B5 

B1, B3, 
B5 

   B5, B6 
(ljudböcker 
på arab.) 

Persona-
len från 
andra 
bibliotek 

 B2        

Scamsom 
Publi-
shing i 
Järfälla 

     B5    

Stadsbib-
liotekets 
kanaler 

B4 B2, 
B4, 
B6 

  B2, B3, 
B4, B6 

B1, B6 B4   

Turkos i 
Stock-
holm 

      B1, B5   

World-
music 
Oasis i 
Göteborg 

       B5  

Tabell 1. Bibliotekariernas inköpskällor. 
 
Hur gör informanterna för att hitta medierna? 
Några informanter letar på Internet för att läsa recensioner och få information om läget 
på bokmarknaden. B5 säger att han vid medieinköp utnyttjar kontakter med flerspråkiga 
inom biblioteksvärlden, får tips från andra bibliotek och har kontakt med olika 
bokhandlare som har kunskaper om litteraturen. På Bibliotek 5 får de även tips från 
användare och de letar själva på Internet och går på föreläsningar om litteratur på olika 
språk. När det gäller bosniska/kroatiska/serbiska brukar B1 titta på olika bokhandlars 
hemsidor och läsa recensioner och därefter beställer hon från Bigfoot i Wien, vars ägare 
åker till de länderna och köper medierna. B1 vet också vilka böcker som står på 
topplistor i de länderna. Bokhandeln Turkos skickar fina kataloger med bestseller från 
Turkiet och översatt svensk litteratur. Dess ägare är en svensk kvinna gift med en 
turkisk man, vilket gör inköpsarbetet lätt. Bokhandeln Orientalia brukar skicka boklistor 
i Pdf-format som B1 beställer från. Dessutom ringer de henne eller skickar e-post om de 
exempelvis har fått nya körkortsböcker på kurdiska eller persiska. B5 säger att på 
Ferdousis och Orientalias hemsida kan man söka efter böcker på svenska-arabiska eller 
svenska-persiska. De säljer också musik, video och DVD. Ferdousi i Stockholm är en 
bra persisk bokhandel med hög kvalitet och en kunnig bokhandlare, menar B5. På 
finska köper alla från BTJ, men de är dyra och på de övriga språken brukar de bara ha 
två – tre böcker i sina häften. B3 tycker att BTJ har ett ganska konstigt urval förutom på 
finska, men att böckerna åtminstone är recenserade. B4 köper lite från BTJ men hon 
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tycker att deras urval är ”bedrövligt” och har försökt att prata med dem om det utan 
resultat. Både B3 och B4 köper oftare via Stadsbiblioteket. 
 
Till bokhandeln Khayyam brukar informanterna åka själva eller tillsammans med någon 
som kan språket. På deras hemsida kan man inte se alla deras böcker, till exempel på 
bosniska finns det bara läroböcker. Aagot i Köpenhamn har inga boklistor utan B5 
beställer från dem de ämnen, författare eller titlar som han vill ha. På somaliska har B3 
och B4 köpt från författare som säljer egna böcker och B3 har köpt från sådana även på 
arabiska. 
 
Enligt B5 kommer en väldigt stor del av kurdisk litteratur ut i Sverige och Tyskland. 
Scamsom Publishing i Järfälla verkar sälja majoriteten av den utgivna somaliska 
litteraturen, åtminstone det som man kan hitta på Internet. Annars finns det lite 
sporadisk utgivning i England och i Somalia.  
 
Informanterna brukar utbyta erfarenheter med varandra och får hjälp av dem som kan 
språken, antingen på det egna biblioteket eller på de andra biblioteken i staden. En 
anställd på Bibliotek 4 kan bosniska/kroatiska/serbiska, en kan persiska och en 
datakurslärare kan kurdiska. Katalogisatören på Stadsbiblioteket hjälper de andra med 
arabiska, persiska och kurdiska. B1 kan bosniska/kroatiska/serbiska och en som nu 
jobbar för BTJ som recensent för persisk litteratur har tidigare jobbat som 
biblioteksassistent på Bibliotek 1. Han följer alltid med B1 till Khayyam vid 
medieinköp eftersom hon inte kan språket. En tjej från Libanon som tidigare 
praktiserade på Bibliotek 2 åkte till Akademibokhandeln och köpte böcker tillsammans 
med en bibliotekarie. På bibliotek 4 har en kvinna klagat på det kinesiska beståndet och 
det visade sig att hon hade en syster i Peking, så de köpte böcker på kinesiska via henne. 
Den kontakten har Brunnström tagit över och nu får B4 böckerna genom henne. 
 
B4 säger att de inte har tid att gå till olika bokhandlare och tycker att Orientalia är dyr. 
Oftast köper hon via Brunnström och en del har hon köpt via Ahlstrand på 
Stadsbiblioteket. Hon har gjort en lista med grundbestånd för fackböcker som de har fått 
genom en arabisk kontakt från Malmös bibliotek. Denna kontakt har Ahlstrand tagit 
över medan Brunnström har tagit över några andra kontakter. En anställd på Bibliotek 4 
har köpt fackböcker i Serbien, där hon har sin bror. 
 
B5 avundas IB: s språkkompetens som består av 26-27 personer som kan 30 språk. På 
IB:s hemsida finns det presentationer av böcker på olika språk och även många tips om 
olika inköpskällor. 
 
Man kan köpa böcker på arabiska från Akademibokhandeln till ett mycket bra pris. De 
kan alltid konkurrera med bättre priser än en liten bokhandel eftersom de är stora, så B5 
undrar vad som händer med mångfalden när monopolen tar över. Orientalia försöker 
sänka sina priser men de är fortfarande dyra jämfört med Akademibokhandeln.  
 
Svårigheter med medieanskaffning 
Informanterna försöker hitta sina egna inköpskanaler men eftersom katalogisering sker 
på Stadsbiblioteket måste alla medier förutom de från BTJ, som skickar böcker med 
färdiga katalogposter, vänta på att katalogiseras. För att göra problemet mindre har man 
kommit överens om att medier på andra språk än svenska får en förkortad katalogpost, 
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vilket gör att de inte kan sökas i BURK70. Dessutom har B1 gått en katalogiseringskurs, 
för att kunna katalogisera på bosniska/kroatiska/serbiska deras egna och eventuellt 
andra bibliotekens medier. Katalogisatören för arabiska, persiska och kurdiska på 
Stadsbiblioteket kan lite arabiska, och de hade tidigare en som kunde läsa kyrilliska 
bokstäver som finns i ryska och serbiska, som en nödlösning när det inte finns personal 
som kan språken, menar B5.  
 
De största svårigheterna när det gäller medieanskaffning på de här språken enligt B2 är 
katalogisering och hur man kan hitta det man vill, eftersom utbudet är smalt och tunt. 
BTJ: s utbud är dåligt, men fördelen med dem är att böckerna har färdiga katalogposter. 
B2 berättar att på ett möte på Stadsbiblioteket har biblioteken uttryckt några önskemål: 
att köpa efter låntagarnas behov, att hitta billigare priser än BTJ eller Orientalia, att ta 
hjälp av språkkompetenta bland personal och användare och att snabbare få ut böckerna 
i hyllorna. Ett förslag som har dykt upp är att Stadsbiblioteket köper medier i flera 
exemplar åt andra bibliotek enligt deras önskemål, ordnar katalogposter för medierna 
och sedan skickar dem till dessa bibliotek. Ibland skickar Brunnström erbjudanden om 
böcker på olika språk som de gärna utnyttjar om det är något språk de behöver (B2). B3 
tycker att det är bra om inte alla bibliotek köper precis samma böcker, för det blir tråkigt 
om det är precis samma böcker på varje ställe.  
 
B3 tycker att katalogisering är ett problem när man hittar egna inköpskanaler. Även B4 
säger att när alla köper böcker själva klarar de inte av att ordna katalogposter eftersom 
Stadsbiblioteket har ansvar för katalogen. Med ett samordnat köp skulle det också bli 
billigare; det skulle inte krävas så mycket tid till att alla springer till olika bokhandlare, 
menar B4. Böckerna skulle köpas av Stadsbiblioteket och komma till 
inköpsavdelningen där de skulle få en katalogpost innan de skickas till andra bibliotek. I 
stället för att köpa fem olika kokböcker som ger ungefär samma innehåll till olika 
bibliotek skulle man köpa fem likadana och placera dem på olika bibliotek. Det blir mer 
rationellt när alla slipper försöka bevaka alla språk, tycker B4.  
 
Utgivningen är väldigt olika på de olika språken. På somaliska finns det nästan ingen 
utgivning eftersom de inte har haft skriftspråk så länge, menar B4 och antar att de 
kanske inte heller har någon stor läsvana. B3 tycker inte att det är svårt att köpa på 
finska men på arabiska är det svårt att hitta de rätta böckerna och det som är nytt och 
aktuellt och alla vill läsa. Det är också ett stort språkområde vilket gör att det inte är 
samma böcker som är populära överallt. Persiska lånas ganska mycket men det kommer 
inte så många nya böcker. På somaliska köper B3 i princip allt som finns, från BTJ och 
från de författare som kommer och säljer egna böcker. Bibliotek 3 har inte ljudböcker 
eller cd-romskivor och B3 tycker att filmer skulle vara väldigt populära men hon vet 
inte var man kan hitta dem. De har bara barnfilmer på svenska, som hjälp vid 
språkinlärning och som de får projektpengar för. Ett problem när det gäller vuxenfilmer 
är finansiering, eftersom man skulle behöva avstå från något annat i stället om man vill 
köpa dem. Det skulle vara bra att ha lättlästa böcker på olika språk men de är svåra att 
hitta (B3). B4 säger att de satsar på inlärning av svenska eftersom det finns många i 
stadsdelen som behöver träna språket. Därför avstår de från att köpa filmer och musik 
på andra språk, förutom barnfilmer, som ofta hela familjer tittar på för att träna svenska.  
 

                                                 
70 BURK är BTJ: s bibliografiska databas med över 2,2 miljoner poster från svenska bibliotek. 
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B5 berättar att det är svårt att skaffa filmer och ett problem med video och DVD kan 
vara upphovsrätten. Ferdousi har ett avtal för licens av de persiska filmerna. Förutom 
dem är BTJ nästan de enda man kan förlita sig på, menar B5. B6 har köpt mycket video, 
DVD och musik och tänker fortsätta köpa fler filmer, men hon tycker att det är svårt att 
köpa AV-medier. Det är svårare att köpa böcker på andra språk men det är ännu svårare 
att köpa video, DVD och ljudböcker, medan cd-romskivor inte finns att köpa, menar 
hon. B6 säger att ljudböcker inte finns på alla språk och är svåra att hitta, men att de är 
väldigt efterfrågade. Medier på somaliska är väldigt svåra att skaffa och B6 köper från 
BTJ och har fått böcker i gåva från Stadsbiblioteket. Med kurdiska är det också väldigt 
svårt. Böcker på arabiska från Akademibokhandeln är billiga eftersom de får rabatt men 
de saknar katalogposter, berättar B6. Hon skickar böckerna till Stadsbiblioteket men nu 
har de slutat med att hjälpa att katalogisera, så böcker kan stå i flera år och vänta tills de 
blir katalogiserade. Därför köper hon nu från BTJ. 
 
B5 berättar att cirka 35 % av iranier kommer från Azerbajdzjan och talar azeri. Han har 
fått väldigt många påpekanden att de saknar azerbajdzjansk litteratur och därför har han 
köpt några böcker. Böckerna var med det arabiska och det persiska alfabetet men då 
fick han önskemål om böcker med det latinska alfabetet. Han har fått veta av sina 
vänner professorer att det finns ytterst få som kan azeri och dessutom kan läsa det med 
det latinska alfabetet. Därför tycker han att det är en politisk ställning och att det är 
viktigare för vissa att litteraturen finns än att kunna läsa den. Det finns också krav att få 
azerbajdzjanska böcker med det kyrilliska alfabetet eftersom det är så de skrivs i landet. 
 
B3 tycker att även translitterering ställer till problem, eftersom folk kommer och frågar 
om någon bok och då kan det vara svårt att hitta den. Arabiska och persiska skrivs med 
latinska bokstäver i katalogen och det kan skrivas väldigt olika, exempelvis med ett eller 
två s. Hon tycker att det vore bra med en katalog där man kunde slå i med 
originalalfabetet, som hos IB. 
 
Ett annat problem som dyker upp är böcker med problematisk ideologi. B4 berättar att 
man har hittat böcker på persiska som har tryckts av den iranska regeringen, gratis 
propaganda som någon smart försäljare har lyckats sälja till biblioteket. Hon tycker att 
det är bra att ha olika inköpskällor och kolla med någon mer. B5 menar att ibland är 
man rädd att ta förslag från någon utanför biblioteksvärlden för att det kan bli fel 
böcker. Om någon erbjuder en bok ber de på Bibliotek 5 personen att skicka ett 
exemplar så att de kan studera den, till skillnad från BTJ, där de fullständigt litar på 
recensenten. Man tror att de böcker som finns där har en viss kvalitet, säger B5. De fick 
dock en gång reaktion på en bok på bosniska/kroatiska/serbiska som kom via BTJ och 
B5 bad en bibliotekarie läsa den och denna sa att bokens plats var i papperskorgen, så 
de gallrade den genast. De har också haft en bok på somaliska som en av klanerna har 
skrivit, som var ren propaganda för utrotning av de andra. De fick reaktion från en 
somalisk förening varefter de lät boken gå runt på Invandrarbyrån där det fanns några 
somalier och reaktionen var likadan, så de fick ta bort den. I sådana fall när de upptäckte 
att de inte ville ha sådan litteratur var det alltid någon förening eller privatperson som de 
hade litat på, menar B5. 
 
Sammanfattning av svaren på fråga 1 
När det gäller medier på andra språk än svenska har Stadsbiblioteket övergripande 
ansvar för kommunen och tillsammans med Borås för hela Västra Götalandsregionen. 
Stadsdelsbiblioteken har huvudansvar för medier på de stora språken inom sina 
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respektive områden. För att få en ”kärna” av ett nytt språk vänder sig 
stadsdelsbiblioteken ibland till sina resursbibliotek, som har ansvar att hjälpa dem vid 
behov och om dessa saknar medierna vänder de sig till Stadsbiblioteket. Biblioteken 
saknar särskilda medieplaner för medier på andra språk än svenska, förutom B5 som 
menar att de har en gammal plan och arbetar med en ny; möjligen syftar han på Central 
medieförsörjningsplan för medier på invandrar- och flyktingspråk från 2001. Andra 
bibliotek saknar medieplan för medier på andra språk än svenska men uttrycker inte oro 
att det påverkar deras arbete med medieanskaffningen. 
 
För medieanskaffningen använder informanterna språkkunnig personal på det egna 
biblioteket, andra bibliotek i staden eller före detta anställda. Medierna köps oftast från 
några bokhandlare som säljer medier på andra språk i Göteborg och Stockholmsområdet 
och från BTJ. Vissa köper medierna från utlandet (B1, B5 på 
bosniska/kroatiska/serbiska, B5 på turkiska) men oftast undviker de det på grund av 
problem med språken, valutor och fakturor. I vissa fall har man köpt från författare som 
säljer egna böcker (på arabiska, persiska, somaliska). BTJ erbjuder böcker med färdiga 
katalogposter men de är dyra och har ett smalt utbud, förutom på finska. Vissa 
informanter informerar sig om bokmarknaden och läser recensioner på olika hemsidor 
på Internet och vissa bokhandlare har hemsidor där man kan söka böcker. På Orientalias 
hemsida kan man söka böcker på svenska, arabiska och persiska. Andra bokhandlare 
skickar kataloger (Turkos) eller boklistor (Orientalia) och från vissa måste man beställa 
direkt de författare eller böcker man vill ha (Aagot i Köpenhamn och Bigfoot i Wien). 
 
Förutom svårigheter med att hitta de medier man behöver och att hitta lämpliga 
inköpskanaler är katalogiseringen det största problemet. Språkkompetensen saknas ofta 
vilket är orsaken till att Stadsbiblioteket katalogiserar åt de andra biblioteken. Medierna 
kan därför vänta i flera år på att bli katalogiserade och detta gör att informanterna är 
mindre benägna att leta efter nya inköpskanaler. Det har funnits förslag att 
Stadsbiblioteket ska ta över medieanskaffningen: skaffa medier i flera exemplar, 
katalogisera dem och skicka till de bibliotek som önskar dem. På grund av problem med 
katalogiseringen använder man förkortade katalogposter för medier på dessa språk, 
vilket gör att de inte är sökbara i BURK. Andra problem som har dykt upp vid 
medieanskaffning är upphovsrättsproblem med CD-skivor, filmer och ljudböcker, 
problematisk ideologi eller hatpropaganda mot andra folkgrupper. Ibland uppfattar man 
det att användarna vill ha böcker på vissa alfabet även om få kan läsa dem (som i fall 
med azeri) som tecken på politisk ställning. 
 
2. Hur upplever bibliotekarierna att medieutbudet och biblioteksverksamheten 
stämmer överens med behov hos dessa användargrupper? 
 
För att kunna veta om verksamheten och medieutbudet motsvarar användarnas behov är 
det nödvändigt att ha relevanta kunskaper om användargrupperna. Vad vet egentligen 
informanterna om dessa grupper: vet de vilka de är, vilka och hur stora åldersgrupper 
som finns i området, hur läskunniga de är, vilka läsvanor och vilka behov de kan ha? 
 
För att få information om användargrupperna brukar informanterna titta på Göteborgs 
stads statistik, vilken de flesta tycker är bristfällig. B1 menar att den inte visar vilka 
kunskaper användargrupperna har i svenska eller i modersmålet. B2 säger att de tittade 
på statistiken förut men slutade med det. B3 får ibland flera år gammal statistik från 
kommunen, eller får siffror i stort på möten i Stadsbiblioteket. Hon vet inte mycket om 
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nya språkgrupper, hur många de är och om deras ålder och läsvanor. B4 säger att i 
statistiken står det inte vilka språk grupperna talar, men man kan hitta information om 
vilka föreningar som finns i området och vilka språk elever i skolorna talar. B5 menar 
att man kan hitta statistik om vilka folkgrupper som bor i staden, var de bor, varifrån de 
kommer och vilka språk de talar. Han säger att det är svårt att veta om deras ålder eller 
läsvanor men att det oftast går att veta genom att veta hur landet ser ut, eftersom folk 
från landsbygden har andra läsvanor än de i storstäder. B6 säger att de får information 
om användarna genom kontakter med dem. Hon kan titta på statistik men hon vet att 
man ofta flyttar i det området och oftast märker de på återlämningsvagnen när man 
plötsligt börjar låna fler böcker på något språk. 
 
Vissa bibliotek använder ibland andra metoder för att få information om användarna. 
Bibliotek 1 har använt sig av enkät för att undersöka vilka tidningar och tidskrifter 
användarna läste eller ville läsa. De har också gjort stickprov och upptäckt att böcker på 
albanska har slutat lånas. Bibliotek 1 har ett litet bestånd på kurdiska, som inte lånas. 
Därför satte de en reklamaffisch på lånedisken om att det fanns en kurdisk tidning men 
det var ingen som frågade efter den. Tidningen hade tidigare alltid försvunnit men när 
den skulle lånas vid lånedisken kom ingen och frågade efter den. Hon vet inte orsaken 
till det men tror att det kan bero på att kurderna kan läsa på arabiska eller turkiska, 
beroende på om de kommer från Irak eller Turkiet. På Bibliotek 6 tänker de göra en 
liten enkät för att se hur nöjda användarna är och vad de vill att biblioteket köper.  
 
B1, som bor i området och har jobbat som modersmålslärare känner till vilka stora 
språkgrupper som finns i stadsdelen. Den arabiska gruppen är väldigt stor. Den persiska 
gruppen är också stor, har läsvana och många högutbildade. Den somaliska har inte haft 
skriftspråk länge och beståndet är litet, men de har verkligen läslust, menar B1. 
Serbokroatiska, som nu kallas för bosniska/kroatiska/serbiska är också en stor grupp. 
Finska har alltid funnits där och är ett minoritetsspråk. Turkiska är en stor grupp så de 
på Bibliotek 1 funderar på om de ska utöka beståndet, men det innebär omprioriteringar 
i budgeten. 
 
B1 säger att det alltid är svårt att fånga in nya språkgrupper som finns i stadsdelen 
eftersom man inte vet vilka läsvanor de har. De har köpt böcker på albanska men de har 
märkt att de inte lånas, så de har slutat. Hon beställde depåer på ryska från 
Stadsbiblioteket och IB eftersom enligt statistiken fanns det många ryssar i staden och 
ryska böcker brukar lånas mycket. Hon ville se om språkgruppen fanns någonstans i 
stadsdelen, men ingenting hände. Även B2 har upptäckt att böcker på albanska inte 
lånas längre. När de tittade i datasystemet Millennium upptäckte de att en del saknades 
men en hel del fanns kvar. Det är möjligt att vissa har flyttat tillbaka, men det är också 
det att ju längre man har bott i Sverige, desto bättre svenska pratar man, menar B2.  
 
Möten med användargrupperna 
Ingen av informanterna brukar konsultera användargrupperna regelbundet, men B2 
säger att de snabbt märker när nya grupper har kommit antingen när de börjar läsa SFI 
(svenska för invandrare) och kommer till biblioteket på studiebesök, eller när 
vuxenstuderande kommer för att låna böcker. När de upptäcker att det plötsligt finns 
många som talar ett visst språk börjar de tänka att det är dags att skaffa böcker på det 
språket. Även B3 märker när man plötsligt börjar fråga efter böcker på något språk. Hon 
undrar hur nya användare hittar till biblioteket, men hon tror att det kan vara via deras 
landsmän och att det är mest dagstidningar och Internet som drar dem till biblioteket. 
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B3 tror att de når föräldrar via barn som först kommer till biblioteket genom skolan och 
sedan kommer tillbaka med föräldrarna. Många föräldrar lånar videofilmer på svenska 
på Bibliotek 3. När böcker på vissa språk inte längre lånas tar de ibland bort dem men 
det blir alltid protester. Man vill gärna att de finns som någon slags symbol, även om de 
inte lånas, menar B3.  
 
När det gäller information från användarna säger B3a att de aldrig får reda på dem som 
inte kommer. Det är ett val; man kan inte förfölja dem att komma, menar hon. De på 
Bibliotek 3 försöker inte nå invandrare men B3 berättar att i Göteborg får 
niomånadersbarnen redan på BVC ett presentkort så att de kan komma till biblioteket 
och hämta Barnets första bok. Barnens andra bok får de innan de börjar skola. På så sätt 
kommer de och ser att biblioteket finns. De har försökt komma i kontakt med 
föreningarna i stadsdelen men det var huvudsakligen Svenska pensionärsföreningen 
som skickade representanter. 
 
Barnböcker lånas mycket, säger B3. De har dem inte på barnavdelningen utan 
tillsammans med böcker för vuxna på olika språk, även om det finns olika synpunkter 
på det om man ska ha dem ihop med barnböckerna. Det är bilderböcker och 
småbarnsböcker som lånas eftersom böcker för skolåldrarna inte lånas mycket. Hon tror 
att det beror på att barnen har mindre modersmålsundervisning i skolan och att de hellre 
läser på svenska när de blir större.  
 
B4 säger att de får veta hur många barn och vuxna som finns i stadsdelen men inte om 
deras utbildningsnivå eller läsvanor. Sådant får de ”på känn”. Hon tycker att samarbetet 
med förskolor och skolor kring flerspråkighet borde bli bättre. Barnböcker och 
ungdomsböcker på andra språk lånas dåligt eftersom barnen inte tar dem spontant utan 
det är föräldrarna som lånar böcker när barnen är små. Det var inte så tidigare, när man 
hade aktiva modersmålslärare, men man satsar inte längre på modersmålsundervisning 
på samma sätt, menar B4. Nu försöker de ta ut sina böcker till skolbiblioteken eftersom 
lärarna och skolbibliotekarierna bättre vet vilka barn de har. Det finns väldigt många 
vuxenstuderande på Bibliotek 4 och det finns en ny kategori som läser tidningar och 
tidskrifter, ofta äldre herrar. 
 
B5 säger att de inte har haft kontinuerlig kontakt med modersmålslärare eller fått många 
förslag om bokinköp från dem, utan att dessa har varit nöjda med urvalet. De har 
visningar för SFI-grupper och det är ofta då invandrare märker att det finns litteratur på 
andra språk på biblioteket. De har inte mycket kontakt med föreningar eftersom det har 
gått väldigt fel vid två tillfällen när de har kontaktat föreningar, menar B5. 
 
Ett problem vid utveckling av bestånd på andra språk än svenska är att veta hur man ska 
fördela resurserna och vilka språk man ska satsa på. B1 säger att innan man ska införa 
ett nytt språk måste man fundera om man verkligen kan försörja användargruppen. Det 
är inte bra att ha många små språk eftersom användarna förväntar sig att biblioteket 
ständigt köper nya böcker medan en del har stått olästa i 20 år, menar hon. B3 säger att 
det finns väldigt många språkgrupper, vilket är ett problem eftersom de inte vet om de 
ska köpa mycket på vissa språk och ingenting på de andra, eller splittra ut det så att alla 
får lite. 
 
Informanterna tyckte att Brunnströms undersökning har gett dem viktig information om 
användargrupperna. B2 kände igen vissa saker från rapporten medan vissa var nya för 
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henne. Hon tycker att rapporten är något som de behöver mer av och som säger mest om 
användarna. B4 konsulterar inte grupperna utan hon förlitar sig på Brunnströms 
undersökning, vilket hon tycker är det ”planmässigaste som gjorts” och stämmer bra 
med undersökningen i Danmark: Frirum för integration. Därför finner hon ingen 
anledning att göra samma sak igen. Hon säger att Brunnströms undersökning visar att 
man behöver biblioteket för att ta reda på saker, man behöver så kallade ”vardagslivets 
handböcker”, medan ju längre man har varit i landet, desto mindre beroende blir man av 
dem utan man läser mer skönlitteratur och tidningar, menar B4.  
 
B5 säger att Brunnströms undersökning hjälper till att veta vad man ska köpa och att 
den har påverkat inköp på vissa språk väldigt mycket. Undersökningen har visat 
skillnader mellan språken när det gäller vilken typ av litteratur som lånas, menar han. 
Det som var gemensamt för de här språken och även för svenska, var hemmets 
handböcker. En annan sak som visade sig var att man inte lånade skönlitteratur på vissa 
språk. B6 tycker att Brunnströms undersökning är bra och säger att de själva märker att 
användarna alltid efterfrågar samma böcker: faktaböcker som körkortsbok, 
medicinböcker, böcker om matlagning, om barnuppfostran, nya böcker och mest av allt 
lexikon. 
 
B3 berättar att det sägs att finska inte längre lånas så mycket men det har de på 
Bibliotek 3 inte märkt. De köper ganska mycket och folk kan komma cyklande från den 
andra ändan av staden för att låna finska böcker. Turkiska har man börjat låna mer igen 
efter att det lånades väldigt litet ett tag. Ordförande i Bosniska föreningen kommer alltid 
till Bibliotek 3 och tittar på böcker på bosniska i BTJ-häftet. Serber klagar och säger att 
det finns för få böcker på serbiska. Böckerna har de blandade och det fungerar utan 
problem, enligt B3. 
 
Om användargruppernas behov 
Informanterna är eniga om att dessa användargrupper har stort behov av språkkurser för 
att lära sig svenska. På Bibliotek 2 har de en nybörjarkurs i arabiska som lånas mycket 
och hon tror att de har en kurs i persiska. B2 tror att de har en kurs i engelska på 
persiska och en kurs i svenska på arabiska, men hon är inte säker. B6 säger att de har 
språkkurser på arabiska, bland annat, men inte på alla språk. På Bibliotek 6 har de 
väldigt många kurser i svenska, de flesta på cd-skivor, men också äldre kurser med 
kassetter och med olika svårighetsgrader, berättar B6. 
 
B1a menar att användarna i stort sätt är nöjda förutom enstaka individer med speciella, 
dyra önskemål. Hon tror inte att användarna känner sig avvisade när det gäller att fråga 
något eller lämna önskemål.   
 
B2 berättar att deras besökare tar mycket tid, till skillnad från bibliotek i invandrarglesa 
områden. Det tar tid att förstå varandra och det är ofta studerande som behöver mycket 
hjälp. De kommer med någon uppgift och det tar tid att definiera vad de behöver. Man 
kan få frågor som: ”Var hittar man böckerna om våld?” B3 säger: ”För, vad alla vill ha, 
det är en tunn bok, på lätt svenska, som tar upp allt det man behöver veta.” Det är 
viktigt att träffa folk och höra vad de säger och frågar efter för det går inte längre att 
läsa listan, fylla i och skicka in, menar B2. Hon har sett många språkgrupper komma 
och några försvinner igen och hon tror att folk kanske flyttar inom staden eller flyttar 
tillbaka.  
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B2 får ofta önskemål från föräldrarna om läroböcker för modersmålsinlärning. 
Småbarnsböcker lånas av föräldrar men när barnen börjar läsa själva läser de på 
svenska. Så är det med finska; de har slutat köpa kapitelböcker eftersom det inte finns 
någon som frågar efter dem. Hon påpekar att även Brunnström har skrivit om det att 
behoven förändras ju längre tid man har bott i landet. Spansktalande har ofta bott här 
länge och läser mest för nöjes skull: de läser skönlitteratur, precis som de finsktalande. 
De nyanlända vill å andra sidan ha det som Brunnström kallar för vardagslivets 
handböcker: kokböcker, lexikon eller medicinböcker. De här grupperna behöver också 
lättlästa böcker på svenska, språkkurser, nybörjarsvenska. Även tidningar och tidskrifter 
är väldigt viktiga och det intresset fortsätter, berättar B2.  
 
B3 säger att de flesta som kommer till biblioteket är invandrare, så de gör inget speciellt 
för dem, eftersom de är deras huvudmålgrupp. Det finns klasser i stadsdelen utan ett 
enda barn med svenska som modersmål. De når väldigt många via förskolor, skolor och 
barnavårdscentralen. Bibliotek 3 har regelbundna kontakter med skolor med mycket 
bokprat på svenska och klassbesök och även med modersmålslärare. 
 
Till Bibliotek 3 kommer många som går på vuxenutbildningar, vilket ger stor 
efterfrågan på kursböcker och även böcker på olika språk om svensk grammatik, 
språkkurser med cd-skivor och kassettband.  
 
De har haft ett brukarråd på Bibliotek 3 där de har haft några somaliska flickor men den 
enda som är kvar är en latinamerikan. Det har varit fler som har slutat. 
 
B4 säger att Brunnströms undersökning visar att de som har bott här längre, som har lärt 
sig svenska och inte är studerande har ungefär samma biblioteksbehov som alla andra: 
man behöver ta reda på något för jobbet eller läsa skönlitteratur på svenska och andra 
språk. Den finska gruppen, som har bott i landet väldigt länge lånar mycket 
skönlitteratur och lättare facklitteratur och de läser tidningar. Däremot behöver de 
kanske inte hjälp med hur man söker lägenhet, förklarar B4. De hade en finsk 
författarafton på Bibliotek 4, där många äldre sa att de ångrade sig att de inte hade lärt 
sina barn mer finska. 
 
B4 tycker att det är viktigt med tillgång till datorer så att man kan hitta nyheter från hela 
världen och sådant som biblioteket inte prenumererar på eller kan skaffa men finns på 
Internet. Det är också viktigt för att folk kan kommunicera med släkt och vänner i hela 
världen. De har skanner på biblioteket där vissa skannar bilder på familjen och barn och 
skickar till släktingar. I en sådan här stadsdel fungerar biblioteket som ett 
medborgarkontor: man söker lägenhet, jobb, blanketter för uppehållstillstånd eller 
visum och använder sig oftast av Internet för det, menar B4. Tidningar och tidskrifter på 
de här språken är väldigt viktiga, tycker hon. 
 
B6 säger att invandraranvändarna inte brukar använda katalogen utan går direkt till 
hyllan och lånar de böcker som finns där. Det finns användare som inte lånar böcker 
men kommer varje dag och läser tidningar och tidskrifter, som äldre bosniska män. 
Talböcker på andra språk är också väldigt bra, för de gamla som inte kan läsa eller för 
de synskadade, anser B6. Barnbibliotekarien på biblioteket har kontakt med skolan och 
lånar ut svenska böcker till skolan för språkutveckling, men inte böcker på andra språk. 
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Kulturarrangemang och mångkulturalism 
B1a säger att när det gäller kulturarrangemang kan det hända att någon förening 
kontaktar dem eller att de själva bjuder in någon grupp som spelar musik från något 
land. På Europadagen, den 9: e maj brukar de ha arrangemang på Bibliotek 1, så de har 
tänkt bjuda någon från Grekland. De har haft utställning i konsthörnan med en grupp 
kvinnor från Sydamerika som själva kontaktade biblioteket. De visade sina målningar 
med politiska undertoner och hade också en trevlig soaré där alla var välkomna. Året 
innan ordnade en grupp turkiska kvinnor en utställning om sin traditionella figur, 
Nasredin Hodza, med målningar, föremål och anekdoter. Kvinnorna ordnade 
utställningen själva. Bibliotek 1 vill gärna ha olika föreningar på hantverksdagen, men 
det är svårt att få personer ur olika etniska grupper att komma just då. Ibland kan 
föreningar inte ställa upp när man bjuder dem, men det är viktigt att inte avvisa dem när 
de själva kommer med någon idé, tycker B1a. 
 
Kulturhuset där Bibliotek 2 ligger har ansvar för programverksamheten men de på 
Bibliotek 2 har själva författarfrukostar tre gånger per termin, vilket är väldigt populärt. 
De har haft Jan Järpe som pratade om islam och Mattias Gardell som har också skrivit 
om islam kommer och intresset är enormt. Sedan blir det Dilsa Demirbag-Sten som 
kommer från Kurdistan och har skrivit en bok om det. Det kommer dock mest 
medelåldersdamer när det är kulturprogram, så de skulle vilja ha lite mer spridning. Det 
är också ett sätt att sprida idéen om mångkulturalism, eftersom publiken huvudsakligen 
är svensk, säger B2. 
 
När det gäller anordning av kulturarrangemang samarbetar Bibliotek 3 med ABF, 
Vuxenskolan och Företagarföreningen i stadsdelen och de söker centrala kulturmedel 
från stadsdelsnämnden. Sedan gör de ett program för vuxna och ett för barn. De har 
sagostunder på arabiska, bosniska och somaliska där kulturtolkar, som har jobbat i 
skolan, läser sagorna. De har program med arabiska, persiska, kurdiska, somaliska 
författare som de får kontakt med i samarbete med de många föreningarna i stadsdelen. 
Ibland kontaktar biblioteket författarna när det är bokmässa, eller så ringer föreningar 
och säger att en författare kommer eller kan komma till Sverige, berättar B3.  
 
B4 säger att de har i samarbete med ABF börjat med kulturkvällar, som de kallar 
Bortom rubrikerna. De hade först ett program om stadsdelens historia, sedan berättade 
en mamma med dotter om Afghanistans kultur och historia och de hade en somalisk 
författare som har skrivit fem romaner på somaliska, som snart ska översättas till 
svenska. En man berättade om sina resor i Asien och de har haft en Tjechovpjäs. Nästa 
program blir med en författare från Iran. Det är deras egna idéer medan ABF kontaktar 
föreläsare och står för pengar och kontrakt. Bibliotek 4 marknadsför det och tar hand 
om föreläsarna när de kommer. Först använde de folk från stadsdelen med talanger och 
nu skickar de brev till alla föreningar i stadsdelen och uppmanar dem att höra av sig 
med idéer om kulturkvällar eller föreställningar. De ska ha en berättarvecka för 
dagisbarn på Bibliotek 4, med samtidig sagoläsning på flera språk. De har haft 
dataundervisning på olika språk. De hade tidigare datorprogrammet Global writer, med 
skrivtecken på hundra olika skriftspråk. Nu ligger det en liknande funktion i Word men 
det är inte lika många språk, förklarar B4.  
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På Bibliotek 4 har de café Ordbron på torsdagseftermiddagar med samtal på lätt svenska 
om vardagsfrågor och nyheter. De har inte lyckats helt med det; ibland kommer det 
många och ibland ett par stycken, säger B4. Någon av personalen är alltid med och 
försöker hålla ihop det. B4 tycker at bibliotek är en väldigt viktig plats för integration 
och mångfald och det behövs gott om läsplatser, så att folk känner sig välkomna till 
biblioteket. Det ska finnas möjlighet att tillbringa många timmar där, vilket många gör. 
Det vore bra om det hände mer i biblioteket, menar B4. 
 
På Bibliotek 5 har barnbibliotekarien bokprat, sagostunder och klassbesök. Det finns 
aktiviteter med poesiläsning både på svenska och på andra språk. De har haft 
presentation av en bok som heter Drogfria kulturkrockar, en samling noveller om hur 
fel det kan bli när man kommer till ett nytt land och de har presenterat flera sådana 
samlingar genom åren. De har också haft en latinamerikansk vecka. En gång om året har 
de ett symposium där olika religiösa riktningar träffas och diskuterar, vilket B5 tycker är 
väldigt bra. De brukar ha föreläsningar med olika författare, bokhandlare eller förlag. 
En persiska kommer att tala på en föreläsning om hur den persiska kvinnan och mannen 
föreställs i modern västerländsk litteratur. Hon utgår från boken Inte utan min dotter och 
drar parallell till filmen, där personerna framställs annorlunda. I boken är kvinnan stor 
och bestämd och mannen, som är liten och velig, blir påverkad av släkten att stanna i 
Iran. I filmen är det precis tvärtom: en liten, skrämd kvinna och en lång och stor man 
som bestämmer över allting. Det är fördomsfulla bilder om hur det är, schabloner som 
hela tiden dyker upp om den persiska kvinnan och livet i Iran, säger B5. När det gäller 
olika kulturaktiviteter kan det hända att B5 kontaktar någon som ska presentera något 
speciellt eller att de kontaktar honom själva, som det var sist med den persiska kvinnan.  
 
På föreläsningar om litteratur från olika länder har B5 ofta hört att man har sagt att i 
Sverige har man ett speciellt förhållande till barnlitteratur. I många länder finns det inte 
barnlitteratur i landets litteraturfond utan det är något man berättar för sina barn, menar 
B5. I Sverige har man en barnlitteraturskatt som går århundraden tillbaka och alltid har 
funnits här. Även om Ryssland har stora författare och klassiker har barnlitteraturen inte 
funnits där på samma sätt. En arabisk föreläsare förklarade skillnaden mellan att läsa 
och berätta och sa att på arabiska berättar man barnböcker, i stället för att läsa dem. Det 
innebär ett helt annat sätt att skriva barnböcker på. Kvinnan tog en barnbok på arabiska 
och berättade om den på scenen, med rörelser och teater. På en annan föreläsning i 
Uppsala berättade en persisk kvinna om hur svårt det var att få barnen att lära sig och 
fortsätta prata persiska. Det är status i att prata svenska, menade hon. Hon förklarade att 
man oftast kommer med ett språk, lär sig ett nytt språk och övergår till att prata det nya 
språket. B5 berättar att de även har haft utställningar av mattor och bruksföremål från 
olika länder men att det händer mycket mer på de små biblioteken med stor andel 
invandrare.  
 
Bibliotek 6 har sagoläsning på olika språk: somaliska, persiska, kurdiska. B6 har 
funderat på att skriva listor med nya böcker och informera föreningarna i stadsdelen om 
det. Biblioteket 6 har nyligen flyttat ihop med medborgarkontoret och det har funnits två 
anställda kultursamordnare sedan några månader tillbaka. Kultursamordnarna jobbar 
med teater, föreläsningar och olika kulturarrangemang, så Biblioteket 6 har inte ansvar 
för dessa verksamheter. På Bibliotek 6 har de författarbesök där de har haft någon från 
Eritrea och det kommer en somalier, tror B6. De brukar berätta både på svenska och på 
sitt eget språk. Det kommer dock bara 10-15 personer. De har inte så mycket pengar att 
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kunna bjuda dem så ofta. De bjuder föreningar till biblioteket: de har haft en rysk och en 
afghansk förening och det blir kanske fler.  
 
Vad är användarna missnöjda med? 
B5 skulle vilja få mer reaktioner från nöjda låntagare eftersom de påpekanden man får 
är oftast att något inte finns. De får inte många reaktioner. B6 säger att de har haft 
reaktioner från iranier om att det finns böcker som stödjer regimen i Iran. De har en 
anställd som kan persiska men han har inte hittat sådana. De har också fått reaktioner 
om att de saknar böcker på bosniska som handlar om kriget. Enstaka låntagare är 
missnöjda eftersom de vill att de köper någon bok. De flesta användare är nöjda, mest 
problem är det när datorerna inte funkar eller när de slutar köpa någon tidskrift. 
 
B4 får väldigt få förslag på vad de ska köpa; det är ovanligt. Det är också väldigt få 
reservationer förutom av körkortsboken på olika språk, men de flesta svenskar beställer 
inte heller böcker så det är viktigt vad som finns på hyllorna, anser hon.  
 
Om gallring 
Mediebeståndet som utvecklas måste även gallras men det är viktigt att veta vad man 
ska gallra. Informanterna gallrar de böcker som inte har lästs på flera år eller är i dåligt 
skick. Vanligtvis tittar de i datasystemet Millennium för att se hur mycket böckerna 
lånas. B3 säger att de tittar mest på hur böckerna ser ut och att de inte har så mycket tid 
att titta i Millennium. Ibland upptäcker de att böckerna har försvunnit. På Bibliotek 4 
har de inte heller så mycket tid att titta i Millennium och undersöka hyllorna utan de gör 
det på de språk där det är fullt. B5 säger att det också kan vara problematiskt att titta på 
utlåningssiffror när man gallrar. När de en gång hade gallrat ungerska böcker i 
magasinet kom en kvinna och frågade var böckerna var. Det visade sig att hon brukade 
sitta där och läsa böckerna i stället för att låna hem dem. B5 nämner ett annat problem 
med utlåningsstatistiken: att skönlitteratur inte kan behandlas som fackböcker, som kan 
bli inaktuella. På Bibliotek 6 är de försiktiga med att gallra böcker på andra språk 
eftersom de är svårare att skaffa än böcker på svenska. 
 
Vad skulle informanterna önska? 
På frågan om de skulle vilja förändra något i verksamheten säger B1 att hon skulle vilja 
ha mer pengar för att utvidga verksamheten Vidare eftersom det kommer många som 
har svårt med svenska och behöver hjälp för att lära sig enklare datorprogram. 71 B2 
säger att de behöver en läsesal eftersom det finns många som behöver studera i fred och 
ha tillgång till deras böcker. Hemma saknar de kanske lugn och ro. Bibliotek 2 har inte 
projektet Vidare eftersom de inte har plats för det, vilket B2 tycker är väldigt tråkigt. B3 
skulle vilja ha mer videofilmer, nya böcker och tidningar, mer programverksamhet och 
författare från olika länder, sagor på flera språk och en tjänst som hade mer tid att 
planera och göra det. B3a skulle vilja ha lite ”häftiga filmer” på arabiska. Hon tycker 
också att det skulle vara bra med fler invandrare i brukarrådet. B4 skulle vilja ha mer 
pengar till kulturverksamheten och mer personal som hinner jobba med beståndet och 
gallra. Hon tycker att BTJ behöver skärpa sig men hon har gett upp hoppet om dem, så 
hon skulle vilja att den nya inköpsordningen fungerar. Dessutom skulle hon vilja ha 
bättre samarbete med modersmålslärare och skolbibliotek men de jobbar redan på det.  
 

                                                 
71 ”Vidare” är ett projekt som har pågått på flera bibliotek i staden, där vuxenstuderande kan studera i 
bibliotekets läsesal, använda datorer och få handledning av personalen för sina studieuppgifter. 
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B5 skulle vilja förändra hela den utländska avdelningen: han vill inte ha böcker i 
magasinet, framför allt inte de nyinköpta böckerna. Regionbibliotekets personal plockar 
mest i magasinet och bara de nya böckerna, vilket gör att det blir få nya böcker till 
Stadsbibliotekets låntagare. Därför köper han nya böcker på de båda ställena. Han skulle 
vilja ha alla böckerna på den utländska avdelningen. Han tycker att det skulle vara bra 
om den utländska avdelningen byter plats med den skönlitterära avdelningen, som är 
tre-fyra gånger större, så att man kan exponera böcker och annonsera om nya böcker på 
hyllor. Den utländska avdelningen kallar B5 för ”det hemliga hörnet” eftersom den är så 
liten och högst upp i huset. Det ytterst hemliga är närmagasinet som en stor del av 
användarna inte känner till. Dessutom frågar användarna ofta om barnböcker, som 
ligger två trappor ner, och tvärtom, på barnavdelningen frågar man om vuxenböcker. 
 
B6 skulle vilja ha mer pengar för inköp av böcker på andra språk och nya inköpskällor 
eftersom böckerna är väldigt dyra, trots att BTJ har sänkt priserna. 
 
Sammanfattning av svaren på fråga 2 
Informanterna tittar inte mycket på statistik för att få information om 
användargrupperna eftersom den inte säger tillräckligt om dem. De har inte klara bilder 
om användargruppernas ålder, läsvanor eller språkkunskaper i svenska eller 
modersmålet, utan de får information om dem när användarna kommer till biblioteket 
(B1, B2, B3, B6) och ibland tittar de på utlåningsstatistiken (B2) eller gör enkäter (B1, 
B6). Oftast upptäcker informanterna nya användargrupper när det börjar läsa svenska 
och kommer till biblioteket eller när de kommer som vuxenstuderande och söker 
studielitteratur (B2, B3, B5). 
 
Informanterna har upptäckt att barnböcker på andra språk lånas mycket till skillnad från 
kapitelböcker, vilket de förklarar med att barnen hellre läser på svenska när de blir 
större och kan låna själva (B2, B3, B4). Språkkurser och svensk grammatik efterfrågas 
mycket. Tidningar och tidskrifter på andra språk anser informanterna vara viktiga och 
när det gäller flyktingspråk finansieras de delvis med flyktinganslag från staten. 
Eftersom de anser att det är viktigt med tillgång till datorer och Internet har man på 
vissa bibliotek verksamheten Vidare, där man undervisar i datorhantering på olika språk 
(B4, B6). Informanterna tycker att Brunnströms undersökning ger viktig information om 
användargruppernas behov och stämmer med verkligheten, men ingen förutom B2 
uttrycker att flera sådana undersökningar behövs. De som har bott här länge läser mer 
skönlitteratur medan de nyanlända lånar vardagslivets handböcker och medier för att 
lära sig svenska, vilket även Brunnströms undersökning visar, anser flera informanter. 
 
Biblioteken anordnar kulturarrangemang enligt individernas önskemål och på deras 
egna villkor eller bjuder dem själva när de vill ordna någon utställning (B1), 
författarbesök med aktuella teman (B2, B3, B5, B6), sagostunder på olika språk (B3, 
B5, B6) eller café med samtal på lätt svenska (B4).  
 
Informanterna skulle vilja ha mer pengar för verksamheten (B6), för att utvidga 
verksamheten Vidare (B1), eller för kulturverksamheten (B4). Mer plats önskar B2, för 
att användarna kan studera i fred och B5 för att kunna exponera medierna och flytta 
böckerna från närmagasinet till hyllorna. B3 önskar fler filmer och andra medier, mer 
programverksamhet och en tjänst som kan ordna det. Även B4 önskar mer personal som 
kan jobba med beståndet och gallra. Dessutom önskar hon centralisering av 
medieinköpen. B6 skulle också vilja ha fler inköpskällor. 
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3. På vilket sätt utnyttjas mångkulturell kompetens hos personalen? 
 
Frågor om hur verksamheten är påverkad av mångkulturalism och hur man arrangerar 
kulturverksamheter är relevanta för både frågeställningen 2 och 3 och finns därför på de 
båda två ställena, detta för att jag anser att frågeställningarna till en del överlappar 
varandra. Här har jag dessutom ställt frågor till informanterna om personalen, deras 
mångkulturella kompetens och deras fortbildning.  
 
 
Informanternas tankar om mångkulturalism 
De svar som jag har fått kan för det mesta beskrivas som ”politiskt korrekta” och utan 
tecken på att informanterna visade sig vara provocerade, förutom i en kort utsvävning 
hos B3. Detta händer kort efter att B3a har satt sig vid vårt bord.  
 

M: - Hur sprider ni information om andra kulturer bland befolkningen? 
B3: - Ja, om det ska spridas, vem ska sprida den svenska kulturen då? 
M: - Ja... eller både och.  
B3: - När vi tänker att det är mångkultur här, så tänker vi: aha, nu måste vi 
dansa kring julgranen på torget, till exempel, nu ska vi dansa kring 
midsommarstången. Så man ska visa det svenska. 
B3a: - Det är klart att urvalet av litteraturen visar ju på -. 
B3: - Ja, ja, det är klart vi köper ju mycket, det är bara sådana här ohd-
böcker, eller debattböcker om invandring. Sådana här författare, alltså … 
går jättebra här, sådana här som skriver Rinkebysvenska… 

 
Efter detta kommer B3 tillbaka till det gamla spåret och resten av intervjun visar att hon 
däremot är bra insatt i den mångkulturella verksamheten och medieanskaffningen. B3 
säger att biblioteket främjar idén om mångkulturalism bland befolkningen genom att 
finnas som en neutral plats dit alla kan komma utan tillhörighet åt något håll: ”Det 
kommer alla sorter”. De flesta av låntagarna är mångkulturella, från hela världen och 
det är väldigt många högutbildade men det finns också sådana som inte är vana vid att 
läsa och skriva. B3 säger att de träffar sådana användare som är mot mångkulturalism 
men att de inte är i majoritet där. 
 
B4 menar att verksamheten är påverkad av mångkulturalism genom befolkningen i 
området. De satsar mycket på medier för att lära sig svenska eftersom det finns många 
vuxenstuderande. Hon nämner att på Bibliotek 4 har de även kulturkvällar med namn 
Bortom rubrikerna och café Ordbron med samtal på lätt svenska. 
 
B5 berättar att var fjärde eller var tredje besökare på Stadsbiblioteket är från något annat 
land medan var femte Göteborgare är från något annat land. Invandrarna bor i de 
segregerade områdena där det var annorlunda tidigare. En gång i tiden var majoriteten 
av invånarna i Biskopsgården svenskar, medan nu är majoriteten invandrare. I Gårda i 
Olskroken fanns det tidigare rivningslägenheter och det fanns många invandrare där 
men nu finns det inga eftersom det är dyrt att bo där. Invandrarna finns där det är billigt 
att bo och där arbetslösheten finns, så det handlar egentligen om underklass och 
överklass. 
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B6 säger att biblioteket främjar idén om mångkulturalism genom att de gör det möjligt 
för människor att läsa böcker på sitt språk och för barn att lära sig modersmålet. De 
delar ut låneregler på olika språk när man skaffar lånekort och med hjälp av IB tänker 
de skriva skyltar på olika språk. De har också en hylla där de presenterar nya böcker 
både på svenska och på andra språk. Hon har funderat på att skriva listor med nya 
böcker och kontakta föreningar för att informera dem om det. 
 
Personal på biblioteken 
På alla bibliotek i undersökningen finns det eller har funnits personal med annan 
bakgrund och/eller kunskaper i andra språk. B1 är från Serbien, är tillsvidareanställd 
som bibliotekarie och jobbar 75 %. Hon är handledare i projektet för vuxenstuderande 
Vidare och är ansvarig för medieinköp på de fem stora språken inom området: 
bosniska/kroatiska/serbiska, finska, persiska, somaliska, turkiska. En annan 
bibliotekarie på Bibliotek 1 har bra kunskaper i persiska eftersom han har studerat i 
Kabul i Afghanistan. De har också en biblioteksassistent från Makedonien som jobbar 
halvtid och kan tala med gamla tidningsläsare och andra besökare. De har ingen som 
kan arabiska, turkiska eller finska.  
 
B1a säger att de inte frågar efter mångkulturell eller flerspråkig kompetens när de 
nyanställer men att det är ett plus om någon har det: 
 

B1a: – Det är väl någonting som har mer utkristalliserat sig naturligt. När 
folk som söker de här tjänsterna som vi haft visar sig ha flerkulturell 
kompetens, så blir det ytterligare ett plus. Så det är inte någonting som vi 
bortser från... 
M: – Tycker du att det finns tillräckligt med mångkulturell, eller 
flerspråkig kompetens här på biblioteket?  
B1a: – Jag kan inte säga att det är tillräckligt. Det är ju en väldig fördel när 
det finns, jag tror inte att det kan vara en nackdel… Det är huvudsakligen 
det dagliga arbetet, informationsarbetet. När det gäller sådant som vi har 
pratat om, bokurval och bokinköp och så, då har vi kanaler som kan hjälpa 
oss med det också. 

 
B2 är samordnare på biblioteket och fungerar som länk mellan bibliotekschefen och 
personalen. Ibland representerar hon biblioteket på stadsdelsbibliotekschefsmöten eller i 
skolan tillsammans med skolbibliotekarien. Hon har, tillsammans med en annan 
anställd, delat ansvar för inköp av medier på andra språk. B2 säger att de på Bibliotek 2 
inte har någon i personalen som kan de här språken och att de ser det som en brist, men 
att de alla har jobbat väldigt länge och ingen vill sluta där. Det känns inte riktigt bra att 
det är så, medger hon. Biblioteket har ingen möjlighet till nyanställningar, och ingen 
kommer att gå i pension den närmaste tiden, annars skulle de gärna ha någon som kan 
de här språken. De hade en arabisktalande tjej som praktiserade på Bibliotek 2 i några 
månader och hon åkte med en bibliotekarie till Akademibokhandeln och köpte böcker 
på arabiska. B2 tror att en annan kvinna som pratar persiska kommer att ha praktik där. 
Det vore väldigt bra att ha en person som kunde: arabiska, persiska, kurdiska, 
bosniska/kroatiska/serbiska, somaliska och litet ryska också, säger B2 med humor.  
 
B3 slutade förra sommaren med sina uppgifter med invandrarlitteratur, medieinköp, 
katalogisering, programverksamhet, sagostunder på olika språk, kontakt med 
invandrarföreningar och annat. På Bibliotek 3 har de en biblioteksassistent från Kroatien 



 

 47 

och en somalisk kille som jobbar som trygghetsvärd och som också har börjat ”göra 
biblioteskgöromål”. Biblioteksassistenten pratar ryska och italienska. Annars är 
personalen från Värmland och Västra Götaland och sådant, säger B3. Det finns folk som 
hon som har jobbat länge där och trivts jättebra och vissa som inte trivs och försvinner 
ganska snabbt, så länge det finns jobb att kunna byta.  
 
B3a säger att mångkulturell kompetens är ett plus vid nyanställningar, men det handlar 
inte bara om det. Bibliotek 3 är ett ganska tufft ställe att vara på eftersom det ligger ihop 
med högstadieskolan och det är ljudligt. Därför är det många som inte trivs där. Man 
måste gilla kaoset och vara lite flexibel. Hon förklarar att bibliotek till en del är en 
konservativ institution som står för en del konservativa värderingar, men man kan inte 
vara sådan och fungera där. ”Det är hela tiden ett nytt samhälle som kommer emot en”. 
Den flexibiliteten är enligt B3 viktigare än flerspråkig kompetens. Under den 
flerspråkiga kompetensen har man ett språk som man blir jätteduktig på, men eftersom 
det är så många folkgrupper kan det vara till fördel att det är en svensk, som inte 
företräder någon grupp utan är där för alla. Kompetensen behöver man dock till inköp 
och annat, tycker hon.   
 
B3 tror att det som Brunnström har visat stämmer, att användarna gärna vill se personal 
med annan bakgrund på biblioteket, mest för att se att invandrare kan få jobb på 
bibliotek. B3a säger att det är en konstig bild av samhället användarna får om det bara 
är svenskar som jobbar där. Hon tror att allt fler invandrare kommer att komma in i alla 
jobb.  
 
B4 är bibliotekschef och ansvarig för Bibliotek 4 och ett annat bibliotek i området. Hon 
har ansvar för personal, ekonomi, inköp av den utländska litteraturen och tjänstgör även 
som bibliotekarie. Två veckor före intervjun anställde de en fransman som har tagit över 
ansvaret för Bibliotek 4. B4 säger att de just har annonserat om en tjänst där man kräver 
avidentifierade ansökningar, vilket är ett experiment som stadsdelen håller på med. De 
har medvetet försökt att få folk med annan bakgrund men de har inte hittat några 
sökande som höll måttet. De sökte en barnbibliotekarie, gärna manlig, men en som var 
på intervjun var fel person. Bland personalen har de en från Finland, som går i pension 
nu, en från Serbien, en som kan persiska och är gift med en iransk kvinna och en 
fransman. Flerspråkig kompetens är en merit. Den sistanställde var dock inte riktigt den 
mest meriterande utan den lämpligaste för tjänsten. De andra var gamla och skulle inte 
ha jobbat många år till. B4 medger att det är åldersdiskriminering och att det blir 
diskriminering hur man än gör, men att de har en väldigt hög medelålder på Bibliotek 4 
och vill ha yngre personer. De har sökt några plusjobbare som talar arabiska och har IT-
kompetens, för att hjälpa folk vid datorerna. Det är en arbetsmarknadsåtgärd från 
Arbetsförmedlingen, eftersom de inte har pengar till en tjänst. 
 
B4 tror att Stadsbiblioteket ska ha kompetensen för medieanskaffning, eftersom inte alla 
de 20 biblioteken kan ha personal som kan olika språk. Även om det blir samma böcker 
i olika stadsdelar tycker hon inte att det spelar någon roll eftersom det inte är samma 
människor som lånar dem.  
 
B5 har tidigare varit invandrarbibliotekarie men nu är hans befattning bibliotekarie med 
ansvar för de utländska språken, för de språk som man kallar ”kort i staden”. Det är alla 
de språk som ingår i undersökningen, förutom finska. Tjänsten som 
invandrarbibliotekarie, som var på heltid, har gått ner till halvtid och till att vara 
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bibliotekarie med ansvar för de utländska språken. En gång i tiden var hans före detta 
chef invandrarkonsulent och det fanns fyra anställda på avdelningen, så det har trappats 
ner. B5 har störst ansvar för inköp av medierna, i samråd med andra kollegor i huset, 
men även Brunnström har börjat inrikta sig på den utländska delen och inköpen. Hon 
har sett över vad som köps, var och hur, på grund av ekonomin och att de inte alltid har 
köpt rätt litteratur.  
 
När det gäller personalen på Stadsbiblioteket, om man bortser från Norden, är de flesta 
som kommer från något annat land biblioteksassistenter eller vaktmästare, inte 
bibliotekarier. Det finns en katalogisatör, som inte är bibliotekarie i grunden. Det finns 
danska, norska, finska, tyska, franska bibliotekarier. De hade en som möjligen var från 
Serbien, som var på friårsvikariat. De hade en irakier med irakisk biblioteksexamen men 
det blev stora krockar med honom. Majoriteten av personalen är anställd tills vidare och 
det finns några som går på friårsvikariat. Just nu försöker de placera om personalen när 
någon går på friårsvikariat. 
 
B5 säger att i staden råder anställningsstop men det finns en del invandrare bland 
personalen, vilket är en förändring jämfört med för 20 år sedan. Ändå uppfattas det som 
omvänd diskriminering om man söker någon med annan härkomst eller manligt kön, 
som man gjorde när man annonserade i en stadsdel. Egentligen är det meriterna som ska 
avgöra men det är ändå den bästa personen som ska få jobbet, menar B5. På 
Stadsbiblioteket är kanske 5 % av personalen invandrare medan i staden är det 20 %, så 
det är fel bild av samhället som man får. B5 tycker ändå att invandrarna hellre frågar 
någon invandrare i personalen än svenskar och motsvarande gäller svenska användare. 
 
B5 tycker inte att det finns tillräckligt med mångkulturell eller flerspråkig kompetens på 
biblioteket. Det behövs när det gäller litteratururvalet, vid katalogisering men även i 
kontakten med användarna. B5 avundas IB som har den personalblandningen. 
 
B6 har rysk bakgrund och jobbar som bibliotekarie 35 timmar per vecka. Hon har 
ansvar för barn- och vuxenlitteratur på andra språk, där inköp, bokuppsättning, gallring, 
jobb på expeditionen och informationen ingår i ansvaret. Hon tar hand om påminnelser 
och om administrationen kring bokinköp. Hon hjälper också andra bibliotek att köpa 
böcker på ryska och katalogiserar dem om de saknar katalogpost. Snart ska hon börja 
jobba fem timmar till som studievägledare i projektet ”Vidare”. 
 
B6 kan ryska och ukrainska, en bibliotekarie på Bibliotek 6 kan finska och en 
biblioteksassistent kan persiska. Hon tycker att sådan personal är väldigt efterfrågad, 
vilket även Brunnströms undersökning visar. De kan vara till nytta för att katalogisera 
böcker, fungera som guider och dessutom har de kunskaper om vilka böcker som trycks 
i hemlandet, vilka författare som är aktuella och vilka tidskrifter som finns på respektive 
språk. B6 är också kulturtolk för ryska och ukrainska; det är ett projekt där anställda i 
stadsdelen som kan något annat språk kan gå en veckas kurs för att jobba som 
kulturtolkar.  
 
Hon tycker inte att det finns tillräckligt med flerspråkig eller mångkulturell kompetens 
på biblioteket. Hon säger att det är väldigt bra när en sökande kan något annat språk 
men det skriver de inte i jobbannonser. Man sökte en gång personer som kunde flera 
språk för projektet Fråga biblioteket på ditt eget språk och det krävdes två personer för 
varje språk. Hon var dock ensam i Göteborg som kunde ryska. Det var också bara en 
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från Stadsbiblioteket som kunde arabiska, kurdiska, persiska och en på Bibliotek 1 som 
kunde bosniska/kroatiska/serbiska. På IB har de anställda som kan alla språk. Hon 
tycker att det är svårt att söka bibliotekarier som har så bred språkkompetens som skulle 
behövas på Bibliotek 6. Hon tycker att Stadsbiblioteket kan anställa en person för varje 
språk, men att det är väldigt svårt att få jobb på biblioteket. Bibliotek 6 anställde en som 
kan finska för några månader sedan. För tillfället söker de en plusjobbare som kan 
arabiska och kurdiska, ett jobb som ska vara i två år och betalas av Arbetsförmedlingen. 
Det finns många projektanställningar: det var tre som fick friår på bibliotek 6.  
 
Personalens fortbildning i mångkulturella frågor och den mångkulturella verksamheten 
När det gäller personalens fortbildning har alla i undersökningen varit på olika 
föreläsningar, oftast anordnade av Stadsbiblioteket eller Västra Götalandsregionen och 
som handlar om mångkulturella frågor eller om litteratur på andra språk än svenska. 
B1a säger att för två år sedan hade de halvdagsutbildningar tillsammans med Centrum 
för integration, som det hette då, där personer från olika länder berättade om sina 
erfarenheter som invandrare. En del av personalen tyckte att det var krävande och tyckte 
mindre om det, men andra tyckte att det var väldigt bra. En del provocerande frågor 
ställdes också, så B1a tyckte att det var nyttigt. 
 
På frågan om personalens fortbildning svarar B3 att de på Bibliotek 3 gick på någon 
föreläsning inför ”Mångfaldsåret”, som var anordnat av Västra Götalandsregionen. Hon 
kände dock att det var delvis fel eftersom det var mer för dem som aldrig träffar 
invandrare; det handlade om attityder mot invandrare, vilket de tycker att de redan har. 
För ett tag sedan har hon varit på möten på Stadsbiblioteket där det har funnits 
föreläsare och det var många bra föreläsningar. B4 berättar om föreläsningar, olika 
studiedagar eller nätverk som Stadsbiblioteket eller Västra Götalandsregionen erbjuder. 
Personalen på Bibliotek 4 har inte utbildats i andra språk eller interkulturell 
kommunikation; hon tycker att personalen är duktig i alla fall. 
 
B5 förklarar att Stadsbiblioteket har anordnat konferenser, föreläsningar och seminarier 
med litteratur på olika språk och presentation av bokhandlare. De har haft föreläsningar 
om politiska och geografiska händelser i olika länder och de har haft utbildningar i hur 
man möter människor från andra delar av världen. De har inte har haft utbildning i olika 
språk och skrift. B6 säger att Västra Götalands regionbibliotek brukar ordna kurser och 
föreläsningar på Stadsbiblioteket dit man kostnadsfritt kan gå om man hinner. De brukar 
turas om att gå. De läser Biblioteksbladet för att hålla sig informerade om vad som 
händer i Sverige och världen. De utbildar inte personalen i aktuella språk eller skrift.  
 
Katalogisering och mångkulturell kompetens 
Ett stort problem vid medianskaffningen är katalogisering, eftersom det saknas 
tillräckligt många språkkunniga bibliotekarier som kan katalogisera medierna. 
Problemet har blivit större eftersom alla bibliotek skaffar medier från olika kanaler, utan 
att kunna katalogisera dem. De skickar dem till Stadsbiblioteket där de ligger och ibland 
väntar i flera år. BTJ är den enda inköpskanalen som erbjuder böcker med färdiga 
katalogposter, men deras urval är väldigt torftigt och de är dyra, tycker informanterna.  
 
B1 säger att hon precis har avslutat en kurs i katalogisering på Stadsbiblioteket och kan 
katalogisera böcker på bosniska/kroatiska/serbiska. Hon tycker att det är bra eftersom 
det är väldigt lång väntetid på att Stadsbiblioteket ska katalogisera. Hon ska också börja 
katalogisera för andra bibliotek, som ska skicka katalogposter till henne. Förut var allt 
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centraliserat men en bibliotekarie på Bibliotek 6 katalogiserar nuförtiden böcker på 
ryska. En anställd på Stadsbiblioteket katalogiserar på polska och en annan katalogiserar 
på persiska och arabiska, men han hinner inte katalogisera åt alla eftersom det finns för 
många medier.  
 
B2 säger att det kan vara svårt att hitta de böcker de vill ha, men det stora problemet är 
att få in dem i katalogen. Det krävs samordning för det. 
 
B3 berättar att de har köpt böcker från Akademibokhandeln, som väntar på att 
katalogiseras. De brukar skicka in dem till Stadsbiblioteket, men det tar lång tid och det 
är ett problem. De har haft diskussioner om Stadsbiblioteket ska ta betalt för att 
katalogisera för de andra. Det sker ingen utbildning av personalen på Bibliotek 3 i 
katalogisering på dessa språk. För att man ska katalogisera på de här språken krävs det 
en grundpost som man kan importera och hänga på, förklarar B3. Ett annat problem 
med katalogisering är translitterering, vilket gör att det kan vara svårt att hitta någon 
bok när användarna frågar efter den. Arabiska och persiska skriver man i katalogen med 
latinska bokstäver och det kan skrivas väldigt olika. Det vore bra att ha en katalog där 
man kunde slå in med originalalfabetet, tycker B3. 
 
Angående katalogisering säger B4 att den sker på Stadsbiblioteket. 
 
B5 säger att de har problem med katalogisering eftersom det finns ytterst få som kan 
arabiska eller kyrilliska bokstäver. Vissa personer har lärt sig katalogisering, en på ryska 
och en på bosniska/kroatiska/serbiska och de har en katalogisatör som tar hand om 
persiska, arabiska och kurdiska. En thailändska har också gått en sådan utbildning. Det 
finns dock skillnad mellan att kunna alfabetet och att kunna språket och litteraturen. 
Den katalogisatör som tar hand om arabiska kan lite språket men framför allt kan han 
alfabetet. De har tre personer på katalogavdelningen som tar hand om de utländska 
språken: en för den kyrilliska delen, en för arabiska, kurdiska, persiska och en för 
resten, så det kan ta tid innan böckerna blir klara. De får också hjälp av kollegor runt om 
i landet, exempelvis från IB.  
 
Enligt B5 har Stadsbiblioteket bestämt att använda sig av en minsta katalogpost, vilket 
innebär att deras böcker inte är sökbara i alla nationella kataloger. De har accepterat den 
nackdelen, eftersom annars tar det för lång tid att katalogisera böckerna. På IB 
katalogiserar de fullt ut och dessutom har de en egen katalog med bild och recension av 
böckerna, där man kan få tips om andra språk och byta språk mellan svenska och 
persiska eller arabiska. Det är en begränsad katalog med bara nya böcker och man kan 
endast söka på 5 eller 6 språk, men B5 tycker att det är en fantastisk satsning. Låntagare 
på Stadsbiblioteket hittar böcker på IB: s hemsida och beställer dem. På IB finns det 26-
27 personer som behärskar 30 språk och man kan få väldigt många tips om 
inköpsställen från deras hemsida. 
 
B6 säger att de katalogiserar de böcker som har katalogposter medan Stadsbibliotekets 
katalogavdelning katalogiserar böcker utan katalogposter. Man kan hämta katalogposter 
i BURK om de finns på något bibliotek. Hon berättar att på Stadsbiblioteket har de 
bestämt att förkorta katalogposter på vissa språk, med författare, titel, förlag och 
eventuellt sidoantal. Katalogisering är ett stort problem när man inte kan språket och 
katalogposten inte finns, menar B6. Akademibokhandeln har gått ihop med Bokus och 
B6 har varit på deras informationsmöte där de har informerat om att man kan köpa 
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böcker på specialorder, det vill säga, beställa vilken bok som helst som finns tryckt i 
världen. Hon vet inte hur mycket det skulle kosta och ett större problem är 
katalogisering. Om katalogposten saknas måste boken vänta på att katalogiseras. B6 
tycker att katalogisering är det största problemet när det gäller medier på andra språk. 
Man försöker hitta billigare inköpskällor men utan katalogposten kan man inte lägga in 
boken i katalogen och låna ut den. Böckerna kan stå på hyllan i flera år. 
 
B2 skulle vilja ha ordning med katalogisering och att Stadsbiblioteket hade ett klart 
uppdrag med nedtecknat ansvar gentemot andra bibliotek. Hon skulle vilja att det finns 
människor som ska ta hand om inköp av böckerna och få ut dem på hyllorna. De 
behöver hjälp med språken eftersom man inte kan räkna med att det finns någon på 
varje bibliotek som ska klara av det. Det måste ske centralt, anser B2. 
 
B3 tycker att det skulle vara bra med många fler inköpskanaler och ett bättre 
bokurvalssystem. Hon önskar lättare katalogisering så att man kan få ut de böcker man 
eventuellt kan köpa.  
 
Sammanfattning av svaren på fråga 3 
B3 visar tecken på att hon inte känner sig helt bekväm med idén om mångkulturalism: 
under en kort stund undrar hon vem som ska sprida den svenska kulturen. B4 menar att 
befolkningen i stadsdelen är mångkulturell och att de satsar mycket på medier för 
inlärning av svenska. Hon nämner även café Ordbron med samtal på lätt svenska. B5 
menar att invandrare är underrepresenterade på Stadsbiblioteket i förhållande till deras 
antal i staden (5 % mot 20 %), samt att boendesegregationen i staden egentligen är en 
klassfråga. Alla biblioteken i undersökningen, förutom Bibliotek 2, har personal med 
kunskaper i något eller några invandrarspråk. Bland informanterna har B1 serbisk 
bakgrund och B6 har rysk bakgrund. På Bibliotek 1 har de en bibliotekarie med 
kunskaper i persiska och en biblioteksassistent från Makedonien. På Bibliotek 3 finns 
det en biblioteksassistent från Kroatien och en trygghetsvärd från Somalia som även 
hjälper till i biblioteket. De har en fransman på Bibliotek 4, en anställd från Finland, en 
från Serbien och en som kan persiska. På Stadsbiblioteket är personer med bakgrund 
utanför Västeuropa biblioteksassistenter, vaktmästare eller liknande och inte 
bibliotekarier. De hade tidigare en från före detta Jugoslavien anställd på friårsvikariat 
och även en irakisk bibliotekarie, som dock fungerade dåligt. En bibliotekarie på 
Bibliotek 6 kan finska och en biblioteksassistent kan persiska. B2, B5 och B6 tycker 
inte att de har tillräckligt med personal med flerspråkig kompetens och alla säger att det 
är ett plus men att man inte annonserar om det vid nyanställningar, förutom i vissa fall 
när man söker tillfälliga anställningar genom Arbetsförmedlingens åtgärder (B2, B3, 
B4, B5, B6). B3 tycker att flexibilitet är viktigare än språkkunskaper eftersom 
biblioteket sitter ihop med högstadieskolan och det är ljudligt där men att Brunnströms 
undersökning visar att användarna vill se personal med annan bakgrund, som symbol 
för att invandrare kan komma in på alla arbeten. 
 
Stadsbiblioteket och Västra Götalandsregionen anordnar kurser och föreläsningar om 
olika mångkulturella frågor, länder och författare som informanterna besöker när de 
hinner. B3 säger att vissa föreläsningar var mer riktade till dem som sällan träffar 
invandrare och som handlar mer om attityder mot dem, som hon tycker de på Bibliotek 
3 redan kan. Alla informanter är eniga om att flerspråkig kompetens saknas på 
biblioteken för behov av katalogisering, men önskar att Stadsbiblioteket ska lösa 
problemet. B1a menar att flerspråkig personal behövs för informationsarbetet. 



 

 52 

6 Diskussion och slutsatser 
 
Enligt Roth kan negativ distans uppstå när invandrare betraktar samhällsinstitutioner 
som en del av majoritetsbefolkningens revir som de inte kan beträda. Om den plats som 
minoritetskulturerna upptar inom en samhällssfär inte ger dem samma möjligheter och 
befogenheter som majoritetsbefolkningen har ökar den negativa distansen mellan dessa 
folkgrupper.  
 
När samhällsidentiteten i mångkulturella samhällen grundas på majoritetskulturen blir 
kultur något som ärvs genom idéer och värden från förr och som förklarar människas 
handlingar, och som Jensen kallar det deskriptiva kulturkonceptet och Ekblad & 
Padellaro det essentialistiska perspektivet. Olika kulturer blir oföränderliga och 
oförsonliga, vilket leder till ett samhälle som är mångkulturellt bara på ytan, medan den 
egentliga makten tillhör majoritetskulturen. Utveckling av negativ distans hos 
minoritetskulturer blir en naturlig följd av denna maktfördelning.  
 
Enligt det essentialistiska kulturbegreppet är olika kulturer homogena, oföränderliga och 
skilda från varandra. Ekblad och Padellaro menar att ett sådant perspektiv leder till att 
kulturkrockar och segregation framställs som oundvikliga, till skillnad från det 
konstruktivistiska perspektivet, där kultur är något som ständigt konstrueras i möten 
mellan människor och även omfattar kategorier kön, klass, landsbygds- eller 
stadsboende. Enligt Jensens kulturkoncept upptar vi alla kulturella positioner som är 
specifika för olika sociala sfärer och som även omfattar ålder, kön och social position. 
Han menar att kulturen definieras av både dem som identifierar sig med den och dem 
som utesluts från den. Min undersökning har visat att den del av biblioteksverksamheten 
som handlar om anskaffning av medier och utveckling av mediebestånd saknar djupare 
och regelbundna kontakter med användargrupperna och deras medverkan i den. Dessa 
grupper är ofta segregerade på arbets- och bostadsmarknaden, vilket medför även 
kulturell isolering. Kulturarrangemangen räcker inte för att de ska framställas som en 
del av samhällsgemenskapen. Om andra etniska grupper huvudsakligen visas som 
exotiska inslag i samhället innebär det att de enbart positioneras genom sin nationalitet, 
vilket kan definieras som det essentialistiska perspektivet, motsvarande det deskriptiva 
kulturkonceptet. Risken finns att biblioteken visar användargrupperna som något 
exotiskt och annorlunda, utanför majoritetsbefolkningens revir. Genom att inte 
involvera dessa grupper i beslutsfattande inom denna sociala sfär positioneras och 
definieras de som stående utanför den svenska kulturgemenskapen. Biblioteken i 
undersökningen visar tendenser till den essentialistiska kulturuppfattningen. Enligt 
Jensens teori om kulturell positionering visar användargruppernas position deras lägre 
ställning inom den sociala sfären. 
 
Undersökningens resultat visar att biblioteken använder sig av personal med aktuella 
språkkunskaper för medieinköp men att de inköpskanaler som informanterna använder 
är få och huvudsakligen inhemska. En orsak till det är saknad av språkkompetensen för 
katalogisering av medierna. Informanterna upplever stora problem med katalogiseringen 
men samtidigt annonserar biblioteken inte om flerspråkig kompetens vid 
nyanställningar, förutom ibland vid tillfälliga anställningar finansierade av 
Arbetsförmedlingen. På Stadsbiblioteket finns det inga bibliotekarier med bakgrund 
utanför Västeuropa, utan det finns personal med lägre befattningar.  
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Dessa resultat tyder på att verksamheten definieras av majoritetsbefolkningen och att 
biblioteken inte gör tillräckligt för att motverka den negativa distansen i samhället. Både 
användarna i Brunnströms undersökning och mina informanter menar att mångkulturell 
kompetens behövs på biblioteket, inte minst som symbol för att andra etniska grupper 
kan få jobb på biblioteket. Detta skulle innebära att invandrarna är kapabla att komma in 
i majoritetsbefolkningens revir och kulturgemenskap. Om man däremot anställer sådan 
personal endast på grund av mångfaldstänkandet i stället för att efterfråga och erkänna 
deras flerspråkiga och mångkulturella kompetens kan det skapa negativ distans hos 
majoritetsbefolkningen, som i sin tur kan känna sig diskriminerad. Genom att efterfråga 
den flerspråkiga kompetensen skulle biblioteken ge en tydlig signal att de här kulturerna 
är genom sin positionering i denna kulturella sfär en del av den svenska kulturen, som 
enligt Jensens teori ständigt definieras av de människor som identifierar sig med 
kulturen och de människor som utesluts från den. Undersökningens resultat tyder 
således på deskriptiv eller essentialistisk syn på kultur inom verksamheten, som ser 
olika kulturer som homogena och oföränderliga.  
 
Undersökningen visar att medieanskaffningen och utvecklingen av bestånd på andra 
språk än svenska sker utan strategisk medieplanering vilket gör att det inte finns mål 
som ska uppfyllas och verksamhetens kvalitet inte kan bedömas. Informanterna ser inte 
detta som problem. Information om användarna får de huvudsakligen genom kontakter 
med dem som sker när dessa användare kommer till biblioteket, vilket gör att den 
synliga efterfrågan styr medieanskaffningen. Dessa nya användare behöver ofta stöd att 
lära sig svenska och andra skolämnen, vilket gör att flera informanter betonar just vikten 
av att hjälpa användargrupperna. Detta innebär att det finns en risk att de uppfattar sina 
maktpositioner som befogade, vilket förstärker majoritetskulturens dominans. 
Regelbundna användarundersökningar och breda kontaktytor med användargrupperna 
saknas bland biblioteken, trotts att vissa bestånd ibland har dålig utlåning och 
informanterna inte vet mycket om användargruppernas behov.  
 
Elturk menar att man ska ifrågasätta sina stereotypiska föreställningar om andra kulturer 
och skaffa information om användarna genom att konsultera dem och involvera dem i 
hela processen: från beslutsfattande, genomförande till utvärdering av verksamheten. De 
behöver involveras i biblioteksverksamheten både genom att biblioteken konsulterar 
dem utan paternalism och genom att de anställer personal från andra kulturer, just på 
grund av deras kunskaper och inte endast som representanter för dessa kulturer. Roth 
menar att genom att synliggöra minoritetsgrupper i det offentliga rummet utnyttjar vi 
mänskliga kapaciteter optimalt, samtidigt som motsättningarna minskas. Användarna i 
Bergers undersökning önskar större inflytande, bland annat på medieurval, som de 
tycker behöver förbättras, och flerspråkig personal. Även användarna i Brunnströms 
undersökning menar att biblioteken behöver ha användargrupperna representerade bland 
personalen och utnyttja deras språkkunskaper för katalogisering, tolkning samt deras 
kunskaper om målgrupperna eller bokutgivning.  
 
Enligt ALA: s rekommendationer behöver biblioteken skaffa information om 
användargrupperna genom statistik, samhällsanalys och olika användarundersökningar. 
Mina informanter har inte regelbundna kontakter med användargrupperna i syfte att få 
information om deras behov. De brukar inte kontakta föreningar i stadsdelen i samband 
med anskaffning av medier på andra språk. Det har hänt att man har köpt politisk 
propaganda och böcker som sprider hat och lögner om andra folkgrupper, vilket gör 
försiktigheten rimlig. Inom föreningarna kan det finnas nationalistiska, odemokratiska 
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eller fundamentalistiska inslag. I brist på insyn i föreningarnas verksamhet blir det 
lättare att bestämma sig att undvika dem helt. Biblioteken saknar en bredare kontaktyta 
med användarna, där olika röster och ideologiska inriktningar kan komma till tals. Ett 
av biblioteken i undersökningen har haft brukarråd, som inte har fungerat optimalt och 
flera har slutat. Ett alternativ kan vara att skapa brukarråd på kommunnivå, som man 
skulle annonsera om genom kontakt med föräldrarna i skolorna och marknadsföra det på 
olika sätt. Det är viktigt att användargrupperna känner sig delaktiga i processen och att 
deras flerspråkighet uppskattas, för att intresset ska bli större. Att inte involvera 
minoritetsgrupperna i beslutsfattande kring de frågor som är relevanta för dem kan leda 
till deras kulturella isolering och känslan att de inte är delaktiga i samhällsidentiteten, 
vilket är en form av negativ distans.  
 
Informanternas kontakter med användarna vid organisering av kulturarrangemang sker 
på de medverkandes villkor och på både informanternas och privatpersonernas initiativ, 
viket tyder på att den delen av verksamheten utformas i samspel med 
användargrupperna. Man kan säga att arrangemangen försöker skapa dialog och 
förståelse mellan olika etniska grupper i samhället och att de främjar idén om 
mångkulturalism. Föreläsningarna försöker belysa viktiga frågor och föreställningarna 
och författarbesök är riktade till hela befolkningen. Den här delen av verksamheten kan 
betecknas som försök att skapa utrymme för kulturell samexistens och att låta olika 
etniska grupper behålla sin kulturtillhörighet. Med andra ord skapar man både positiv 
närhet och positiv distans mellan olika folkgrupper i samhället. Undersökningen visar 
att biblioteken är bra på att undvika negativ närhet och att möjliggöra positiv distans till 
användargrupperna, men att de inte gör tillräckligt för att minska den negativa distansen 
i samhället, vilket gör att balansen rubbas.  
 
Svensson menar att språkinlärning handlar om att lära sig mer än själva språket: det 
handlar om att lära sig olika tankesätt, traditioner och normer. Informanterna säger att 
barnböcker lånas mycket till skillnad från böcker för större barn, vilket de förklarar med 
att barnen hellre läser på svenska och med att man numera satsar mindre på 
modersmålsundervisningen. På ett bibliotek i undersökningen vill de inte skaffa filmer 
och musik på andra språk, förutom barnfilmer, eftersom de vill satsa på inlärning av 
svenska. Informanten menar att hela familjer lär sig svenska genom att titta på 
barnfilmer, men anser inte att filmer är viktiga för att barnen ska utveckla och bevara 
sitt modersmål. Ett annat bibliotek har också endast barnfilmer på svenska, för att 
underlätta språkinlärning. Detta tyder på att utveckling av tvåspråkighet inte tas på lika 
stort allvar som inlärning av svenska. För de barnen som växer upp i det svenska 
samhället kan filmer hjälpa till att språket hålls levande och få koppling till samtiden. 
Andra bibliotek i undersökningen försöker dock köpa filmer även om de upplever att 
upphovsrätten kan vara problem.  
 
Enligt Svensson påverkar omgivningens reaktioner barnens motivation till 
språkinlärning. Om omgivningen signalerar att språket har sämre status försämras 
motivationen. Dessa signaler förmedlas även av biblioteken genom det de väljer att 
satsa på i verksamheten och genom vilka positioner i denna sociala sfär de som talar de 
språken har. På fyra av sex bibliotek håller man sagostunder på olika språk och på vissa 
bibliotek har barnbibliotekarien kontakt med modersmålslärare. Detta är dock inte 
tillräckligt för att barnen ska motiveras att utveckla tvåspråkighet. Undersökningen visar 
att bibliotekens satsningar på utveckling av tvåspråkighet inte är tillräckliga för att 
motverka de negativa signalerna som kommer från samhället. 
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Enligt Trtak har språk och identitet starka kopplingar till politik och språk används för 
att markera tillhörighet till ett visst kulturarv. Detta innebär att man inte kan betrakta 
språk endast som ett kommunikationsmedel som lätt kan bytas mot ett annat lämpligt 
kommunikationsmedel. Det finns uppfattningar bland informanterna att användarna vill 
ha kvar böcker som inte lånas, som en slags symbol, även om de inte läser dem eller till 
och med inte kan läsa dem (som i fall med det kyrilliska eller det latinska alfabetet hos 
azeri). Frågan om man ska skaffa det som majoriteten i gruppen kan läsa eller tänka på 
hur språket och den politiska situationen i hemlandet utvecklas handlar även om 
demokrati och mänskliga rättigheter. Problemet med det här är att uppnå balans mellan 
dessa och nationalistiska och odemokratiska tendenser. En annan sida av kopplingen 
mellan språk och politik är att språk kan kopplas till politisk förföljelse. Det kan 
exempelvis finnas politiska skäl till ointresset för kurdiska tidningar när de måste lånas 
vid lånedisken. Erfarenhet av och rädsla för politisk förföljelse kan göra att användarna 
tvekar att lämna sina identitetshandlingar vid sådana tillfällen.  
 
Den språkmedvetenhet som finns hos informanten som kommer från före detta 
Jugoslavien och som kan bero på hennes egna erfarenheter med språken gör att hon 
påpekar att hon beställer medier från hela språkområdet. En annan informant menar att 
det är svårt att köpa böcker på arabiska, bland annat eftersom det är ett stort 
språkområde, vilket gör att samma böcker inte är populära överallt. Alla informanter 
tycker att centralisering av medieanskaffningen, som Brunnström förespråkar, skulle 
vara bra, förutom en som menar att det kan bli tråkigt med samma böcker överallt. En 
reell risk med centraliseringen kan vara att mångfalden inom bestånden tar skada och att 
medieanskaffningen förenklas till den grad att språkmedvetenhet minskas. 
 
Det viktigaste styrdokumentet när det gäller utveckling av mediebestånd på andra språk 
än svenska: IBLC: s Centrala medieförsörjningsplan för mångspråkig litteratur saknar 
strategisk medieplanering, som skulle innebära formulering av konkreta delmål och 
uppföljning och utvärdering av sådana. Informanterna i min undersökning har inte 
medieplan för medier på andra språk, förutom B5 som menar att de har en gammal plan 
och arbetar med att utforma en ny. I stort sett saknar informanterna inte medieplanen 
eftersom de anser att de vet vad deras mål och uppgifter är. 
 
Höglund och Klingberg erbjuder några konkreta och nyttiga råd kring medieplanering 
vid uppbyggnad av mediebestånd men deras teori visar också några problem. De menar 
att biblioteken oftast tittar för mycket på utlåningssiffror i stället för att ta reda på 
användarnas behov och låta dem styra utveckling av beståndet. När man ska ta reda på 
användarnas behov tycker däremot Höglund och Klingberg att det bästa sättet är just att 
undersöka utlåningsfrekvensen för varje ämnesområde. Utlåningsfrekvensen av 30 % 
utlånade böcker vid varje tillfälle visar att mediebeståndet motsvarar användarnas 
behov, menar författarna, medan 15 % utlånade böcker vid ett tillfälle tyder på att 
mediebeståndet är dåligt anpassat till användarnas behov. För att få en klarare bild ska 
man kunna få veta vilka personer som har lånat minst en bok per år och deras ålder. 
Dessutom ska 50 % av beståndet vara äldre än 5 år och både gallring och förvärv ska 
vara 10 %. Alternativet skulle vara regelbundna enkätundersökningar som de tycker 
skulle vara tidskrävande och dyra. Biblioteken i den här undersökningen förlitar sig på 
Brunnströms undersökning och är nöjda med den.  
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Informanterna låter inte utlåningssiffror styra verksamheten i alltför stor grad, utan de 
används vid gallring, för att skapa plats i hyllorna åt nya medier. Det har inte framgått 
om de har kunskaper om hur gammalt beståndet är eller om de mäter hur många böcker 
som lånas vid enstaka tillfällen. Undersökningen visar att det även kan uppstå två 
problem om gallring styrs av utlåningssiffror: i ett fall visade sig att en användare 
brukade sitta och läsa i biblioteket i stället för att låna hem böcker. Ett annat problem är 
att klassiker aldrig kan bli inaktuella, hur lite de än lånas. Om man lägger alltför stor 
vikt vid utlåningssiffror vid medieanskaffning och gallring kan man missbedöma 
användarnas beteende eller gallra fel böcker.   
 
Höglund och Klingberg menar att ett vanligt fel vid medieanskaffning är att låta 
medieutbudet eller recensionerna styra, i stället för att titta på efterfrågan. Biblioteken i 
undersökningen är eniga om att det är svårt att köpa medier eftersom medieutbudet är 
smalt och att problem med katalogisering och upphovsrätten gör inköp ännu mer 
komplicerat. Även om AV-medier är efterfrågade är de väldigt svåra att skaffa på vissa 
språk. Medieanskaffningen styrs därför huvudsakligen av det ojämna medieutbudet, 
språkbegränsningarna och det begränsade antalet inköpskanaler.  
 
Till skillnad från min undersökning köper bara 15 % av biblioteken i Dilevko och Dalis 
undersökning medier från lokala bokhandlare som säljer medier på andra språk. Mycket 
oftare köper man direkt från utgivare eller från leverantörer som säljer färdiga bokpaket 
enligt i förväg bestämda profil. Mina informanter beställer ibland bokpaket genom 
Stadsbiblioteket i stället, eller köper från BTJ, som erbjuder färdiga katalogposter. 
Oftast köper informanterna från lokala bokhandlare och på vissa språk använder de sig 
av personalens språkkunskaper för att köpa från utländska leverantörer. Brunnström 
nämner inte katalogiseringsproblem som ett hinder vid anskaffning av medierna utan 
hon menar att utveckling av bestånden hindras av brist på kompetenta leverantörer. 
Antagligen önskar hon fler leverantörer som erbjuder färdiga katalogposter så att 
biblioteken slipper problem med katalogiseringen. 
 
Som de största problemen för utveckling av bestånden i Dilevko i Dalis undersökning 
nämns låg efterfrågan, små resurser och litet utrymme, vilket mina informanter också 
nämner, men inte som de största hindren. Tillgänglighet av medierna och saknad av 
språkkompetens är bland de oftast nämnda problemen i min undersökning medan i 
Dilevko och Dalis undersökning upplevs de som de största hindren av endast omkring 
12 % av biblioteken. I deras undersökning är flera bibliotek nöjda med den låga 
efterfrågan eftersom de ändå saknar språkkompetens för katalogisering. Mina 
informanters största problem är katalogisering, som hindrar dem från att söka egna 
inköpskanaler men de hoppas på att Stadsbiblioteket ska skaffa språkkompetensen och 
ordna katalogisering åt dem. Det kan vara anledningen till att de inte nämner just 
katalogisering i samband med frågan vad de skulle vilja förändra i verksamheten. Även 
IFLA rekommenderar att katalogiseringstjänster erbjuds centralt. 
 
Elturk påpekar att det är viktigt att bibliotek rekryterar, vidareutbildar och behåller 
personal med annan kulturell bakgrund, just på grund av deras kunskaper. ALA 
rekommenderar att biblioteken anställer flerspråkig personal som behöver få 
erkännande och finansiell kompensation för sina kunskaper. IFLA anser att varje 
bibliotek har ansvar att konsultera användargrupperna för att kunna bygga upp sin 
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verksamhet kring dessa resultat, samtidigt som de ska se till att de som fattar beslut 
kring verksamheten och utveckling av bestånden återspeglar den lokala befolkningens 
sammansättning. Biblioteken i Dilevko och Dalis undersökning är väldig långt ifrån 
detta. Dilevko och Dalis informanter har svårt att konsultera grupperna eftersom de 
saknar språkkompetensen, men nästan hälften av dem vill inte anställa personal som har 
språkkunskaper i de tre största språken och ännu fler vill inte ha volontärer med sådan 
kompetens. Många klagar på att resurserna knappt räcker till medier på engelska, vilket 
är märkligt med tanke på Kanadas proklamation om mångkulturell orientering.72 
Informanterna i min undersökning känner oftast inget behov att konsultera 
användargrupperna, antingen för att de är misstänksamma mot föreningar på grund av 
dålig erfarenhet eller för att de känner att Brunnströms undersökning räcker. Enligt 
Jensens teori om kulturell positionering omfattar våra positioner i olika sociala sfärer 
nationalitet, kön, ålder och social position.  Personalrekryteringspolitiken på biblioteken 
i undersökningen tyder på att mångkulturell personal, speciellt från de utomeuropeiska 
grupperna, inte positioneras tillräckligt högt inom den sociala sfären. 
 
Blackledge menar att många mångkulturella, demokratiska samhällen i praktiken 
undervärderar eller ignorerar flerspråkighet. Offentligt stödjer de mångfald men bakom 
masken står den ideologiska driften till enhetlighet, som kan marginalisera eller utesluta 
de som inte vill eller kan inordna sig. Enligt Roth tillåter inte kulturell nationalism andra 
kulturer att påverka samhällsinstitutioner och visar överlägsenhet mot dem. Han menar 
att om kulturellt isolerade människor är segregerade inom arbetsmarknaden, politiken 
och den högre utbildningen kan konflikter uppstå. Mångkulturalism handlar om mer än 
kulturell samexistens: det handlar även om att motverka strukturella hinder för 
minoritetsgrupperna, eller: ”närvaron av tankestrukturer, kulturella koder och 
regelsystem vilka upprätthålls av en majoritetsbefolkning”. Biblioteken i denna 
undersökning anser att flerspråkig personal är önskvärd men annonserar inte om det, 
vilket tyder på att flerspråkighet inte värderas lika högt inom verksamheten som att 
få ”rätt person”, som passar in i den kulturella gemenskapen. Undersökningen visar att 
biblioteken offentligt stödjer mångkulturalism men även påverkas av driften till 
kulturell enhetlighet på arbetsplatsen och visar otillräckligt medvetenhet om strukturella 
hinder för användargruppernas integration.  
 
I jämförelse med biblioteken i Dilevko och Dalis undersökning satsar biblioteken i 
denna undersökning mer på medier och verksamheten på andra språk än svenska och 
visar en mer mångkulturell orientering. De här två undersökningarna tål dock inte direkt 
jämförelse eftersom Dilevko och Dali har gjort en kvantitativ undersökning, där 
bibliotek i hela landet har tillfrågats, oberoende av befolkningens sammansättning, 
medan biblioteken i denna undersökning huvudsakligen finns i invandrartäta områden. 
Exemplet från Australien visar att biblioteken i världsdelen har löst sina 
medieanskaffningsproblem genom att anlita CAVAL och FLB, som erbjuder bokpaket 
med färdiga katalogposter. I Sverige är BTJ den enda leverantören som erbjuder färdiga 
katalogposter men deras utbud är otillräckligt. Det skulle vara intressant att undersöka 
om användarna i Australien är nöjda med biblioteksverksamheten och medieutbudet på 
andra språk och hur mycket de kan påverka dem. 
 

                                                 
72 Det är dock viktigt att notera att den stora majoriteten av de utländskfödda i Kanada är koncentrerade 
kring storstäderna, vilket gör att undersökningen visar genomsnittet för verksamheten i landet och inte de 
bibliotek som har flest användare som talar andra språk. 
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Min undersökning är för liten för att anses kunna vara representativ för mångkulturell 
biblioteksverksamhet i Sverige och kan därför inte leda till generaliseringar men 
eftersom den är koncentrerad till bibliotek med utvecklad mångkulturell verksamhet 
visar den vissa tendenser tydliga för stad Göteborg.  
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7 Sammanfattning 
 
Bakgrunden till denna studie var mina intressen för flerspråkighet, mina erfarenheter 
som biblioteksanvändare med annat modersmål än svenska och mina funderingar kring 
mediebestånd på mitt språk. Min utgångspunkt var att utveckling av mediebestånd på 
andra språk än svenska kräver både mångkulturell och flerspråkig kompetens. Därför 
har syftet med denna studie varit att undersöka hur anskaffning av medier på andra 
språk än svenska sker på några bibliotek i Göteborg. Två andra nödvändiga delar av 
processen har varit: hur man tar reda på informationsbehov hos användargrupperna och 
hur man använder mångkulturell och flerspråkig kompetens i arbetet. För detta syfte har 
jag utformat följande frågeställningar: 
 

1. Vilka metoder och kanaler använder biblioteken för anskaffning av medier på 
några utvalda språk? 

 
2. Hur upplever bibliotekarierna att medieutbudet och biblioteksverksamheten 

stämmer överens med behov hos dessa användargrupper? 
 

3. På vilket sätt utnyttjas mångkulturell kompetens hos personalen? 
 
De teoretiska utgångspunkterna för undersökningen är Roths teori om mångkulturalism 
och dess problem i samhället, Elturks teori om mångkulturalism inom biblioteksvärlden, 
Jensens och Ekblad & Padellaros teorier om kultur och Svenssons och Trtaks teorier om 
språk och identitet. Min avsikt har varit att se hur mycket mångkulturell kompetens som 
finns inom några bibliotek i Göteborg och som behövs för denna del av 
biblioteksverksamheten. Samtidigt har jag velat se hur stor balans mellan den negativa 
närheten och den negativa distansen biblioteken i undersökningen uppnår, samt hur 
teorier om kultur, identitet och språk kan tillämpas på verksamheten.  
 
Undersökningen baseras på kvalitativa intervjuer med sex bibliotekarier i Göteborg, 
varav fem från biblioteken i stadsdelar med flest antal invånare som talar andra språk än 
svenska och en från Stadsbiblioteket. Undersökningen är begränsad till och fokuserad 
på de sex största språken i områdena: arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, finska, 
kurdiska, persiska, somaliska och turkiska. Resultaten har jag belyst även med hjälp av 
tidigare forskning kring medieplanering och den mångkulturella verksamheten i Sverige 
och utomlands, särskilt i den engelskspråkiga världen.  
 
Intervjuerna visar att informanterna oftast köper medierna från lokala bokhandlare eller 
bokhandlare i landet. Vid medieanskaffning använder biblioteken sig av sin flerspråkiga 
personal eller får hjälp av den flerspråkiga personalen från andra bibliotek i staden och 
ibland i landet. Några informanter köper allt oftare medierna via Stadsbiblioteket och i 
vissa fall direkt från utlandet, med hjälp av egna personalens kontakter. I mindre 
utsträckning använder de sig av BTJ, som är dyra och har smalt utbud, men har den 
fördelen att de erbjuder färdiga katalogposter. Det finns tydliga skillnader mellan 
språken när det gäller medieanskaffning: det sker lättast med finska medier, som de 
köper från BTJ och svårast på somaliska, där utgivningen är liten och sporadisk och 
 



 

 60 

inköpskanalerna få. När det gäller AV-medier, ljudböcker, cd-skivor eller cd-romskivor 
har informanterna stora svårigheter både att skaffa dem och att undvika 
upphovsrättsproblem med dem. Det största problemet vid medieanskaffning och 
utveckling av bestånden är dock katalogisering, eftersom biblioteken saknar den 
nödvändiga språkkompetensen. Det är därför katalogisering oftast sker på 
Stadsbiblioteket. Det är anledningen till att de i allt mindre utsträckning söker egna 
inköpskanaler och hoppas på att medianskaffning centraliseras genom att 
Stadsbiblioteket tar hand om inköp och katalogposter åt andra bibliotek i kommunen. 
Litteraturgenomgången visar att i Australien har man löst problem med anskaffning av 
medier på andra språk än engelska med hjälp av en leverantör som erbjuder bokpaket 
med färdiga katalogposter.  
 
Biblioteken i undersökningen saknar medieplan för medier på andra språk än svenska, 
som skulle möjliggöra formulering av konkreta mål och deras utvärdering. 
Informanterna brukar inte konsultera användargrupperna regelbundet och systematiskt 
och får oftast information om dem genom att träffa dem på biblioteket. Deras 
uppfattningar om användargruppernas behov baseras på den synliga efterfrågan och på 
den fokusgruppsundersökning som har gjorts på Stadsbiblioteket. Informanterna tycker 
att den har gett dem nyttig information om användarna men de uttrycker inte önskningar 
att göra något likadant. Kulturarrangemangen sker i samarbete med användargrupperna 
och på deras villkor, men för att andra etniska grupper ska känna sig delaktiga i den 
gemensamma samhällsidentiteten krävs det att involvera dem i beslutsfattande i andra 
för dem relevanta frågor och visa att deras flerspråkighet ses som tillgång. Om andra 
kulturer framställs som exotiska inslag i samhället som står utanför 
majoritetsbefolkningens revir tyder det på det essentialistiska perspektivet, som ser 
olika kulturer som homogena och oföränderliga, samt anser att både kulturkrockar och 
segregation är oundvikliga. 
 
Litteraturgenomgången visar att biblioteken i undersökningen från Kanada saknar 
språkkompetensen nödvändig för katalogisering och dialog med användargrupperna, 
vilket gör att de är nöjda med den låga efterfrågan. Trots att språkkompetensen saknas 
vill nästan hälften av dem inte anställa personal med kunskaper i de tre största språken 
och många klagar på att resurserna knappt räcker till för medier på engelska. 
Mångkulturella samhällen där minoriteterna segregeras inom arbetsmarknaden, 
politiken och den högre utbildningen riskerar att utveckla kulturell isolering, som är en 
form av negativ distans mellan olika grupper.  
 
Informanterna anser att det är positivt att ha flerspråkig kompetens på biblioteket. Detta 
är dock ingenting man annonserar om vid nyanställningar. Biblioteken har en del 
flerspråkig personal men på Stadsbiblioteken är ingen av bibliotekarierna från något 
land utanför Västeuropa, utan det finns biblioteksassistenter, vaktmästare och andra 
yrken från resten av världen. Ofta söker biblioteken personal för tillfälliga anställningar, 
med kunskaper i arabiska, persiska eller kurdiska som Arbetsförmedlingen finansierar 
genom någon av sina åtgärder. Biblioteken i undersökningen satsar på den 
mångkulturella verksamheten och på mediebestånd på andra språk, men för att uppnå 
balans mellan den negativa distansen och den negativa närheten i samhället räcker det 
inte att möjliggöra kulturell samexistens. Biblioteken behöver både rekrytera personal 
med flerspråkig kompetens och signalera till användargrupperna att deras tvåspråkighet 
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är en tillgång, exempelvis genom att på kommunalnivå skapa brukarråd med användare 
från olika etniska grupper. Detta skulle signalera till dessa grupper att de är en viktig del 
av samhällsgemenskapen och att deras tvåspråkighet ses som en tillgång, vilket skulle 
minska den negativa distansen.  
 
Undersökningen visar att biblioteken offentligt stödjer mångkulturalism men även 
påverkas av driften till kulturell enhetlighet inom bibliotek som arbetsplats. Enligt 
Jensens teori om kulturell positionering tyder personalrekryteringspolitiken på 
biblioteken i undersökningen på att mångkulturell personal, speciellt från de 
utomeuropeiska grupperna, inte positioneras tillräckligt högt inom denna sociala sfär. 
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Bilaga 1: Intervjuunderlag 
 

Allmänt 
 
1. Dina arbetsuppgifter? 
2. Finns det medieförsörjningsplan och vilken roll har verksamheten?  
3. Ert ansvar i förhållande till regionalbiblioteket och Internationella biblioteket i 

frågan om medieanskaffning? 
 
Medieplanering och utveckling av mediebeståndet 
 
4. Medieplanering och utveckling av beståndet:  

a) Vad ingår i analysen (användargruppens behov, ålder, språk, läsvanor, 
bokmarknaden)? 

b) Hur: frågar användarna, undersöker utlåningsmönster, tar vara på 
bibliotekariernas observationer/erfarenheter? 

5. Informationsbehov hos användargrupperna, vilka informationskällor används: 
statistik, invandrarföreningar, kommun, Migrationsverket, skolan, andra källor? 

6. Hur löser man problem med länder med flera officiella språk eller språkliga 
minoriteter, exempelvis kurdiska i Iran, Irak, Turkiet? Tar ni hänsyn till 
dialekter? 

7. Cirkulering av medier (när, hur, vem, vilka medier, hur stor andel av 
bestånden)? 

8. Förhållandet i antal mellan olika typer av medier (tidningar, tidskrifter, böcker, 
AV-medier) på andra språk jämfört med medierna på svenska. 

9. Språkkurser på dessa språk? 
10. Mediebestånd och resursfördelning: proportionellt antal medier per person eller 

proportionellt mycket resurser, som för medier på svenska. 
11. Hur löser man problem med förhållandet mellan kvalitetslitteratur och 

massmarknadslitteratur? 
12. Gallring: vem och hur (utlåningsstatistiken, användarna, språkkonsulter mm.)? 
 
Medieinköp 
 
13. Finansiering (skillnader från övrig biblioteksverksamhet)? 
14. Samarbete med andra bibliotek i Sverige eller utomlands, eller självständigt 

arbete? 
15. Språkkonsulenter som tipsar om nya medier och inköpskanaler?  
16. Inköpskällor: svenska, utländska, urval av källorna? 
17. Metoder och källor vid medieanskaffning: 

a) färdiga bokpaket (approval plan) 
b) BTJ-listor 
c) utgivares tryckta kataloger av medier på utländska språk/webbsidor med 

recensioner av medier på utländska språk 
d) bibliotekspersonal/biblioteksvolontärer/andra människor som talar 

språken  
e) lokala bokhandlare som säljer medier på utländska språk/webbsidor  
f) bokhandlare i övriga landet, som säljer medier på utländska språk  
g) bokhandlare i länder där språken talas/i hela världen/webbsidor 
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Användarna 
 

18. Privilegierade undergrupper inom dessa grupper (barn, äldre, de nykomna)? 
19. Samarbete med för/skolor i kring flerspråkighet (modersmålslärare och 

ämneslärare, elever och föräldrar med andra språk än svenska osv.)? 
20. Konsulterar ni användargrupperna, när, varför och hur i så fall? 
21. Verksamheten riktad mot de nationella minoriteterna jämfört med verksamheten 

riktad mot andra språkgrupper: eventuella skillnader och svårigheter. 
22. Uppsökandeverksamhet, andra sätt att nå potentiella användare?  
23. Organisering av kulturaktiviteter: från idén till genomförandet: vem, hur? 

 
Mångkulturalism 
 

24. Utbildas personalen i:  
a) inställning till mångkulturalism/röster mot, interkulturell kommunikation? 
b) aktuella språk, skrift?  

25. Biblioteket och mångkulturalism: 
a) Hur sprider ni information om andra kulturer bland befolkningen? 
b) På vilket sätt kan biblioteket främja idén om mångkulturalism? 
c) Röster mot mångkulturalism och riktlinjer för att möta fördomarna? 
d) Jobbar ni aktivt med att visa fördelar med mångkulturalism?  
e) Mångkulturella aktiviteter som medvetet riktas mot hela befolkningen? 

 
Bibliotekarier  
 

26. Personal på biblioteket med annan bakgrund, deras befattningar och 
arbetsuppgifter?  

27. Efterfrågas mångkulturell/flerspråkig kompetens vid nyanställningar? 
28. Finns det tillräckligt med flerspråkig och mångkulturell kompetens på 

biblioteket? 
29. Vem tar hand om katalogisering? 
30. Saknar ni information eller feedback på något område kopplat till flerspråkig 

verksamhet? 
31. Skulle ni vilja förändra något i verksamheten? 
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Bilaga 2: De största folkgrupperna 
 
Nedan följer siffror för 2005 för de fem största folkgrupperna i de invandrartäta 
stadsdelarna: 
 
Bergsjön:  

1. Bosnien-Hercegovina och övriga före detta Jugoslavien: 12,6 % 
2. Irak: 8,3 % 
3. Iran: 3,4 % 
4. Somalia: 3,3 % 
5. Finland: 2,7 % 

 
Biskopsgården: 

1. Bosnien-Hercegovina och övriga före detta Jugoslavien: 7,8 % 
2. Turkiet: 4,3 % 
3. Iran: 3,4 % 
4. Finland: 3,1 % 
5. Irak: 2,0 % 
 

Gunnared: 
1. Bosnien-Hercegovina och övriga före detta Jugoslavien: 8,8 % 
2. Irak: 6,3 % 
3. Finland: 5,1 % 
4. Iran: 4,3 
5. Polen: 2,0 % 

 
Lärjedalen:  

1. Irak: 9,0 % 
2. Bosnien-Hercegovina och övriga före detta Jugoslavien: 7,6 % 
3. Somalia: 3,2 % 
4. Iran: 2,9 % 
5. Finland: 2,7 % 

 
Kortedala: 

1. Bosnien-Hercegovina och övriga före detta Jugoslavien: 7,4 % 
2. Iran: 3,7 
3. Finland: 2,5 % 
4. Irak: 1,5 % 
5. Polen: 1,0 % 

 
 
 
 
 


