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Svensk titel:  Språkhantering på ett mindre bibliotek: en kvalitativ undersökning om 

hur ett mindre bibliotek arbetar med minoritetsspråk 
 

Engelsk titel: Managing languages at a smaller library: a qualitative study about how a 

smaller library works with minority languages 
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Färdigställt:          2010 
 

Handledare:          Lars Höglund, Karen Nowé Hedvall 
 

Abstract: The following thesis will examine how a smaller library manages the 

prioritization of media between Swedish and 'minority language'. We are 

also interested in the challenges and problems that can occur in such 

work, as well as how the librarians think about their role in the 

integration process. We have studied this through several qualitative 

interviews with librarians as well as earlier related research. 

 

The results show that librarians display a high propensity of appreciation 

related to working with minority languages and consider this an 

important aspect of their profession – they fully ingratiate and accept the 

importance of helping the immigrant population in learning Swedish. 

  

 However, our study also discovers several organizational problems that 

hinder this work, which mainly relate to a lack of funds and other issues 

related to resource inefficiency. 

 

The conclusion states the awareness and importance of providing media 

in minority languages, but is hindered by flaws in the systems 

surrounding the organization of public libraries. 
 

Nyckelord: flerspråkighet, språkhantering, folkbibliotek, bibliotekarier, integration, 

invandrare 
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1. Inledning 
 
Det här arbetet kommer att handla om hur ett folkbibliotek hanterar och arbetar med olika språk och 

språkgrupper. Vi har under utbildningens gång kommit att intressera oss mer och mer för de olika 

användargrupperna, som biblioteket har till sin uppgift att hjälpa och guida i biblioteket. 

Vissa av dessa användargrupper har vi som blivande bibliotekarier ett särskilt ansvar för. Detta är 

även omnämnt i Bibliotekslagen (1996:1596): 

 

8 § ” Folk-och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt 

invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i 

former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.”1 
 

Det är viktigt att biblioteket främjar läsning och även tillgodoser användarnas informationsbehov. 

De har en mängd olika nationaliteter representerade på biblioteket, invandrare i olika faser i livet, 

vissa är nytillkomna, andra har bott i landet längre perioder. Alla har de förmodligen olika 

förförståelse av biblioteket, vissa grupper har stor biblioteksvana från sina hemländer medan andra 

grupper har liten eller ingen vana alls. 

 

Vi tror inte att det går att prata om ett bibliotek med så många språkgrupper och den verksamhet 

som vårt bibliotek har, i form av språkcafé och läxhjälp, utan att även ta upp frågan om integration. 

Det blir naturligt för biblioteket att vara med och organisera en verksamhet som även främjar 

integrationen i området. Hans Ingvar Roth har skrivit om integration och hur man kan se på de olika 

integrationstillstånd en grupp kan befinna sig i, vi använder även hans idéer till att konstruera vår 

teoretiska ram. 

 

Samtidigt kan vi inte bortsett från det omöjliga i att prata om språkgrupper och invandrare som 

representanter för grupper, då de är individer. Men det blir ändå nödvändigt att generalisera när det 

handlar om stora mängder individer. Vi tror ändå att det som de har gemensamt är att de alla 

behöver kunskap om mycket i sitt nya land. Detta ansvar vilar inte enbart på biblioteken, men 

faktum är att vi kan vara en stor del av det arbetet, och det kommer enligt oss att bidra till en bättre 

biblioteksverksamhet, för alla. 

 

1.1 Problemformulering 
 

I SOM-undersökningen för åren 1995-2005 kan man utläsa ”att personer som växt upp utanför 

Norden är betydligt flitigare biblioteksbesökare än personer som växt upp i Sverige.”2 Det här anser 

vi gör frågan om hur man hanterar andra språk på biblioteken både intressant och viktig för det 

biblioteks och informationsvetenskapliga forskningsområdet. Det här då det är en sådan stor grupp 

av användare så tycker vi att deras informationsbehov är viktigt att undersöka. Av den anledningen 

ställer vi oss frågan om hur de arbetar med utländsk media. Hur ser det arbetet ut rent praktiskt, men 

även hur det fungerar i nuläget. Vi undrar också vilka utmaningar och problem man kan stöta på i 

arbetet med media på andra språk än de man själv som bibliotekarie behärskar. För oss blir det 

naturligt att även undersöka hur bibliotekarierna ser på sitt arbete i samband med integrationsfrågor. 

Detta menar vi är särskilt viktigt med tanke på att användarna på vårt undersökta bibliotek kommer 

ifrån olika delar av världen. Dessa två aspekter knyts samman i och med att vi undrar om det råder 

                                                           
1Bibliotekslag: SFS 1996: 1596 
2 Framgångsrikt, men förbisett [Elektronisk resurs]: om bibliotekets betydelse för integration. (2008). s.8 
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en konflikt mellan att tillgängliggöra media på svenska kontra att tillgängligöra media på andra 

språk? 

 

1.2 Syfte & Frågeställningar 
 
Syftet med det här arbetet är att genom en fallstudie undersöka hur ett mindre stadsdelsbibliotek i en 

mångkulturellt präglad stadsdel arbetar med språk och språkhantering. Vi vill veta hur de arbetar 

med de olika språkgrupper som återfinns i närområdet. Ett exempel på detta kan vara hur inköp och 

urval hanteras av media på andra språk än de traditionella skolspråken, men också hur väl 

representerade de olika språkgrupperna som återfinns i området är i beståndet. Hur balanserar vårt 

bibliotek de olika språkgruppernas behov av media, och vilka problem och frågor uppstår i ett 

sådant arbete. Vi är även intresserade av att ta reda på hur biblioteket arbetar med integration i 

samband med språkfrågor. Vi vill ta reda på hur de ser på sitt arbete i förhållande till hur biblioteket 

kan fungera som en aktiv del av integrationsarbetet i närsamhället. 

 
Vi har arbetat fram tre frågor i samband med läsning av bland annat en dansk undersökning Frirum 

til integration som tar upp frågor som behandlar invandrare och dess synpunkter på bibliotekens 

bestånd av media på minoritetsspråk, detta ur ett användarperspektiv. Det här väckte vår nyfikenhet 

på hur bibliotekarierna ser på det utifrån deras eget perspektiv. 

 
För att besvara vår problemformulering och uppfylla vårt syfte kommer vi att arbeta utifrån ett antal 

frågeställningar som är följande: 

 

1. Hur arbetar biblioteket med språk och språkhantering, och vilka problem och utmaningar 

kan uppstå i det arbetet? 

 

2. Hur uppfattar bibliotekarierna sin roll i integrationsprocessen?  

 

3. Vilka slutsatser kan vi dra av vårt insamlade material i relation till Roths teori om 

integration? 

 

1.3 Avgränsningar 
 
Då vi har utfört en fallstudie har det i sig blivit en naturlig avgränsning av arbetet som är förlagt till 

ett bibliotek. Vi har även valt att intervjua bibliotekarier, med tanke på vårt egna framtida yrke har 

vi ett personligt intresse för att höra just bibliotekarierna berätta och ge sin bild av verksamheten. På 

grund av arbetets omfång gör vi ingen användarundersökning, utan låter tidigare forskning stå för 

den biten. Vi valde medvetet att intervjua bibliotekarier med varierande arbetsuppgifter för att få en 

så bred bild av verksamheten som möjligt. 

 

1.4 Begreppsdefinitioner 
 
Inom ramen för det här arbetet så använder vi en rad begrepp vars innebörd inte alltid är helt klar, 

och kanske skiftar från situation till situation. Av den anledningen redogör vi här för vad vi menar 

med vissa begrepp som återkommer i arbetet. Några av definitionerna har vi slagit upp i NE 

(nationalencyklopedin) men andra har vi definierat själva efter hur vi har använt dem i uppsatsen. 

 

Traditionella skolspråk: De språk som undervisas i och lärs ut i skolan, såsom engelska, tyska, 

franska och spanska, samt de nordiska språken. 
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Språkgrupp: Inom ramen för det här arbetet betyder språkgrupp ett visst språk samt de användare 

som talar/läser det. 

 

Språkhantering: Hur ett bibliotek arbetar med (inköp, urval mm) och organiserar media på olika 

språk. I det här arbetet menar det främst språk som faller utanför ramen för de traditionella 

skolspråken. 

 

Assimilation: Enligt NE, den process genom vilken en minoritet helt överger sin egen kultur så att 

ursprungliga kulturskillnader försvinner 

 

Invandrare: Enligt NE, immigrant, person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig 

där en längre tid, enligt folkbokföringen i Sverige minst ett år. 

 
Flykting: Person som lämnar sitt land för och som inte kan återvända dit på grund av fruktan för 

förföljelse beroende på ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp, religiös eller politisk 

uppfattning. 

 

Integration: Integration som det definieras av Nationalencyklopedin lyder: ”process som leder till 

att skilda enheter förenas, även resultaten av en sådan process” – i vårt arbete syftar detta till den 

process där majoritetssamhället och en minoritet integreras på ett sådant sätt att de fungerar 

tillsammans på ett tillfredsställande sätt. 

 

Modersmål: Det är det språk man lär sig allra först. 

 

2. Tidigare Forskning 
 

Framgångsrikt, men förbisett är en forskningsöversikt genomförd på uppdrag av Svensk 

biblioteksförening och behandla det som titeln säger – bibliotekets betydelse för integration. Vi 

upplever att det är en bra och utförlig text som på ett klart sätt beskriver hur folkbibliotek i främst 

Sverige och Danmark används av personer med utländsk bakgrund, men även vad de använder det 

till. Texten tar upp vad som fungerar bra och vad som fungerar sämre, det nämns att invandrare är 

flitigare biblioteksbesökare men också exempelvis att "litteraturen till stöd för språkinlärning är 

otillräcklig och studielitteratur på modersmålet saknas praktiskt taget helt."3 vilket är av intresse för 

oss i det vi undersöker. Texten används i vårt arbete för att skapa oss en översikt över relationen 

mellan bibliotek, invandrare och integrationsfrågan. Vilket vi anser är viktigt då det går hand i hand 

med frågan om bibliotek och dess språkhantering. 

 

Texten Frirum til integration behandlar viktiga frågor för vårt arbete, med hjälp av den här 

användarundersökningen får vi god inblick i hur biblioteket uppfattas av andra språkgrupper, och 

vad de skulle vilja förändra på deras bibliotek. Undersökningen har gjorts på biblioteken i Århus 

och Odense kommuner, den handlar om hur etniska minoriteter använder sig av biblioteket. Den 

svarar på frågan om biblioteket kan vara en plats för integration. Undersökningen har gjorts med 

hjälp av intervjuer och statistik. Syftet har varit att ta reda på hur de använder biblioteket, hur nöjda 

de är och vad de skulle önska sig fanns på biblioteket som inte finns idag. Det som framkom i 

undersökningen var att språkliga minoriteter använder biblioteket oftare än etniska danskar. Många 

kommer till biblioteket varje dag men i snitt så besöker flera i den här gruppen biblioteket minst två 

gånger i veckan.4 I huvudsak så kommer de för att låna, både skönlitteratur och facklitteratur, 

musik, läsa tidningar och söka information. Många kommer även för att låna datorerna, men även 

                                                           
3 Framgångsrikt, men förbisett… s.26 
4 Frirum til integration: en undersøgelse af de etniske minoriteters brug af bibliotekerne (2001). Udarbejdet i et 

samarbejde mellem Statsbiblioteket, Odense Centralbibliotek og Århus Kommunes Biblioteker s.19 
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för att studera i bibliotekets lokaler.5 Det som har framkommit av intervjuerna är att många av 

användarna inte är nöjda med bibliotekets utbud.  De tycker det är för litet, men även för gammalt. 6 

Andra åsikter som framkommer är att många från krigsdrabbade områden inte är nöjda med den 

media som biblioteket köper in, de tycker median blir färgad av makten i det forna hemlandet. 

Barnen har en speciell mellanposition, många barn kan inte läsa eller skriva på sina hemspråk, de 

föredrar i många fall att läsa på danska som sina kompisar.7 Deras föräldrar önskar att biblioteket 

gör mer för att köpa in roligare media till barnen. De anser att det är viktigt att barnen inte tappar 

kontakten med sina hemländer. De menar dessutom att det skulle betyda mycket för barnen att se 

sitt modersmål på biblioteket och att det skulle få barnen mer benägna att läsa på modersmålet.8 I 

tonåren så svänger det här, och då efterfrågar många av barnen media på sitt modermål igen. En 

annan fråga som kom upp under intervjuerna är att de önskar få vara mer delaktiga i 

inköpsprocessen, till exempel i brukarråd.9 

 

Vi var intresserade av den process man som ny i ett annat land kan känna, vi ville veta mer om hur 

den situationen upplevs av dem som gör det. Detta ger, menar vi, ytterligare en dimension av vad 

det kan betyda att komma till ett nytt land och dess strukturer, såsom samhälle och nytt språk. 

Vad betyder det att lämna sitt hemland för att bryta upp och etablera sig i ett nytt land? Franzén 

menar i sin bok Att bryta upp och byta land att språket för oss människor är så mycket mer än ett 

verktyg för att göra sig förstådd, i språket ligger även en del av vår identitet, hur vi uppfattar oss 

själva. Hon menar att om man från sitt hemland är van vid att kunnat uttrycka sig och även känt en 

stolthet över det, så innebär det en förlust att i sitt nya land inte längre ha den förmågan.10 Franzén 

nämner i sin bok de olika kriser som man som invandrare kan uppleva i sitt nya hemland, att lämna 

sitt land innebär för de flesta att man lämnar släkt och vänner i det gamla hemlandet. Om man 

dessutom kommer till sitt nya land som flykting, så innebär det en förlust av sin självständighet. Du 

är överlämnad i andras händer, du kan inte ens bestämma om du vill stanna, det beslutet ligger hos 

myndigheterna.11 Hon fortsätter med att säga att en flytt till ett nytt land innebär ett nytt språk, men 

också en känsla att det gamla språket inte är så viktigt längre, tidigare utbildning måste 

kompletteras och i värsta fall så är det inte godkänd alls och man måste börja om från början. Sitt 

yrke, kanske går den erfarenheten inte heller att tillgodoräkna sig i det nya landet. 12 Vi menar att 

biblioteket kan fungera som en brygga i den här situationen, det borde rimligtvis vara ett stöd för 

den enskilda individen, att kunna gå till biblioteket och hitta media såsom tidningar, böcker, musik 

på sitt modersmål, men även en rad av andra aktiviteter som språkverkstad och läxhjälp. 

 

Amanda Peralta berättar om sina intryck och tankar om frågor som rör bibliotek och integration i, 

Bibliotek – mötesplats i tid och rum. Vi tycker den här texten är intressant eftersom den är skriven 

av Peralta som själv kom som flykting till Sverige från Argentina på sjuttiotalet. Hon är engagerad i 

frågor som rör integration och bibliotek, och skriver om hur hon tänker kring den roll som 

biblioteken kan spela i syfte att vara en väg till integration. 

 

” Folkbiblioteket i Sverige har varit -och är- för många nykomna i landet den inbjudande 

ingångsporten till samhället eller åtminstone en tillflyktsort där toleransen rår”13 

                                                           
5 Frirum til integration…s.17 
6 Frirum til integration…s.27 
7 Frirum til integration… s.22 
8 Frirum til integration … s.25 
9 Frirum til integration …. s.30 
10 Franzén (2001). Att bryta upp och byta land. Stockholm: Natur och kultur s. 37 
11Franzén (2001). s.60 
12 Ibid 
13 Peralta (2000). Bibliotek - mötesplats i tid och rum: en bok om demokrati. Lund: Bibliotekstjänst i samarbete med 

SAB:s demokratigrupp s. 118-136, s.118 
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Hon fortsätter med att säga att på biblioteken kan man läsa böcker på sitt modersmål och där ses 

mångfalden som en tillgång.14 Peralta diskuterar det hon kallar den enkulturella makten som uttalar 

sig i positiva ordalag om mångkulturalism men i verkligen händer det inte mycket. Peralta menar att 

det fortfarande i mångt och mycket är den enkulturella makten som härskar mitt i det 

mångkulturella, och ofta ses det mångkulturella som ett problem som ska lösas. Peralta menar att vi 

måste sluta låta den enkulturella makten definiera oss, nu är det dags att börja integreras på riktigt.15 

Hur ska vi göra det? Vi ska enligt Peralta sluta prata utifrån perspektivet, ”vi och dom”, så kan man 

inte integreras, det som måste ske, det är att vi ska integreras tillsammans.16 Biblioteket menar 

Peralta, är den optimala arenan där integrationen ska ske, för det är genom möten mellan människor 

som integrationen ska komma till stånd. Det är där, det personliga mötet mellan människor från 

olika delar av världen sker, det är enligt Peralta nyckeln till integration mellan människor.17 
 

Integrationspolitik i praktiken: En utvärderande fallstudie av storstadssatsningen på Bergsjöns 

bibliotek är en magisteruppsats av Tanja Kemppainen och Emma Makkonen, som beskriver hur den 

så kallade storstadssatsningen påverkade Bergsjöns bibliotek och dess arbete. Storstadssatsningen 

var en samling integrationspolitiska åtgärder som bland annat fungerade så att man kunde söka 

pengar till integrationsfrämjande verksamheter. Detta var något Bergsjöns bibliotek gjorde. 

Bergsjöns bibliotek är ett mindre stadsdelsbibliotek i Göteborg och Bergsjön är en stadsdel med en 

mångkulturell prägel. Biblioteket har en situation som är väldigt lik den vi själva undersöker i vår 

fallstudie. 

Arbetet beskriver bakgrunden till storstadssatsningen som ett svar på den ökade segregationen och 

utanförskapet som följde i spåren av 1990-talets ekonomiska kris: 

 

”Regeringen menade att det andra av de två nationella målen, att bryta segregationen och skapa 

jämlika levnadsvillkor, kunde brytas ned i nio målområden som de menade hade långsiktig 

betydelse för samhällets utveckling […] I flera kommuner fick biblioteken möjlighet att söka medel 

ur Storstadssatsningen. Ett av biblioteken som sökte och fick medel från Storstadssatsningen var 

Bergsjöns bibliotek i Göteborg.”18 
 

Författarna kommer dock fram till att de åtgärder och projekt som påbörjades inte lyckades speciellt 

bra, främst på grund av otydligt formulerade målsättningar. Författarna berättar att mycket kritik 

som riktades mot storstadssatsningen handlade om att målen var alltför ambitiösa och övergripande, 

och blev av den anledningen utan värde på lokal nivå. Bergsjöns bibliotek använde dock de medel 

de fick genom storstadssatsningen till att utveckla och förbättra sin verksamhet. 
 
 

Språkinlärning och användning: Svenska som andraspråk i och utanför Sverige är en bok av Catrin 

Norrby och Gisela Håkansson som behandlar frågor kring språk, flerspråkighet och många av de 

frågor som kretsar kring detta. Vi använder oss av boken för att skapa en överblick kring relationen 

mellan språk och identitet samt hur situationen mer flerspråkighet ser ut i andra delar av världen. 

 

Bokens första kapitel behandlar svenska och dess situation både i Sverige och i utlandet och ger oss 

bild av svenskans ställning i världen som språk, det står beskrivet att 2002 lades det fram ett förslag 

till en statlig språkutredning som skulle utveckla en handlingsplan för en samlad språkpolitik. 

Resultatet blev fyra mål som författarna presenterar som följande: 

                                                           
14 Peralta (2000). s.118 
15 Peralta (2000). s.121 
16 Peralta (2000). s.135 
17 Ibid 
18 Kemppainen & Makkonen (2006). Integrationspolitik i praktiken: en utvärderande fallstudie av Storstadssatsningen 

på Bergsjöns bibliotek. Borås: Högsk. i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap s.5 
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 Svenska ska vara huvudspråk i Sverige 

 Svenska ska vara ett komplett och samhällsbärande språk 

 Den offentliga svenskan ska vara korrekt och välfungerande. 

 Alla ska ha rätt till språk: både det svenska språket, det egna modersmålet/minoritetsspråket 

Liksom möjligheter att lära sig främmande språk.19 

 

Det här anser vi ger oss en grund att stå på när vi förhåller oss till språksituationen i Sverige, 

relevant för oss är också författarnas kapitel om språk och identitet där de även menar att en persons 

identitet byggs upp av ett stort antal komponenter, där just språket är en viktig del, något som är 

speciellt relevant när man flerspråkig20 

 

I förberedelsen inför vårt arbete genomförde vi en pilotstudie på det bibliotek vi har undersökt och 

vi kommer att referera till studien ett antal gånger i arbetet, därför redogör vi kortfattat för studien 

här. Studien hade till avsikt att testa de datainsamlingsmetoder vi använder oss av i arbetet, och 

skaffa oss en överblick av biblioteket och dess verksamhet. Vi genomförde en gruppintervju med 

två av de anställda samt en mindre observation. 

 
3. Teori & Metod 
 
3.1 Teori. 
 
Vi har valt att använda oss av Roths modell för att kunna göra en analys utifrån vår undersökning av 

ett mindre mångkulturellt bibliotek. Hans Ingvar Roth är docent i etik och även universitetslektor på 

Lärarhögskolan i Stockholm. Roth skriver att världen har blivit mindre men också större, 

kommunikationerna har blivit bättre men det har också skett en förändring gällande nationsgränser, 

då det inte är lika slutna som förut.21 Han fortsätter med att säga att de utmaningarna som vår värld 

skapar när det gäller frågor som rättigheter, rättvisa och samhällsidentitet ställer stora krav på oss 

som samhälle, på hur vi ska organisera det mångkulturella samhället.22 
 

Det här arbetet utgår från den modell som Hans Ingvar Roth presenterar i sin bok 

Mångkulturalismens utmaningar där han beskriver de olika situationer som kan uppstå i en 

mångkulturell miljö med hjälp av termer som: 

                                                           
19 Norrby & Håkansson (2007). Språk inlärning och användning: Svenska som andraspråk I och utanför Sverige. Lund: 

Studentlitteratur s.12 
20 Norrby & Håkansson (2007). s.31 
21 Roth (2005). Mångkulturalismens utmaningar. Lund: Studentlitteratur s.7 
22 Roth (2005). s.8 
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Vi relaterar sedan detta till hur ett folkbibliotek arbetar med språk och språkhantering. Avsnittet är 

uppdelat så att vi först presenterar Roths modell som den står för sig själv och hur vi tolkar den, och 

sedan hur vi relaterar den till vårt arbete. 

 

3.1.1 Negativ Distans: 

 

Negativ distans är ett samlingsnamn på olika tillstånd som kan sägas vara skadliga för en 

minoritetsgrupp i dess relation till majoritetsbefolkningen. Roth börjar sitt avsnitt om negativ 

distans med att ta upp den mest extrema formen av fenomenet, vilket är företeelser som etnisk 

rensning och folkmord.23 Det behöver dock inte vara så dramatiskt för att falla inom ramen för 

begreppet, negativ distans är helt enkelt när det råder en ohälsosam relation mellan en 

minoritetsgrupp och majoritetsbefolkningen. Detta kan ta sig uttryck i fenomen som segregering, 

utestängning av gruppen från politik, arbetsmarknad och högre utbildning. Det finns många orsaker 

till att en sådan situation uppstår och det behöver inte vara resultatet av en medveten politik från 

majoritetsbefolkningens sida. 

 

3.1.2 Positiv Närhet: 

 

Positiv närhet beskrivs av Roth som ett slags idealtillstånd där de två grupperna, majoriteten och 

minoriteten lever sida vid sida i ett väl fungerande och jämlikt förhållande utan att någon behöver 

offra sin kulturella särprägel och identitet. Roth skriver att man kan kalla en sådan relation för en 

kulturell gemenskap, eller en värdegemenskap24. Roth skriver själv: 

 

”Att låta samtalsklimatet präglas av en tillit, respekt och ett ömsesidigt erkännande är ett väsentligt 

inslag i en sådan värdegemenskap.”25 

 

Idén är att man genom god kommunikation hittar gemensamma nämnare i synen på saker som 

grundläggande mänskliga rättigheter och på så sätt kunna förstå och acceptera varandra – man hittar 

                                                           
23 Roth (2005). s. 27 
24 Roth (2005). s. 51 
25 Roth (2005). s. 52 
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saker som står över mindre kulturella skillnader och finner därmed att man kan förstå och lita på 

den andra trots eventuella små skillnader. 

 

3.1.3 Negativ Närhet: 

 

Negativ närhet definierar Roth på det sättet att det är när majoritetsbefolkningen försöker få 

minoriteten att närma sig genom assimilering. Detta trots att minoriteten i fråga inte visar något 

större intresse för detta.26 Assimilering i det här sammanhanget betyder då att de kulturella, 

språkliga eller religiösa särdrag som gör en folkgrupp till vad den är angrips på olika sätt. Ett 

historiskt exempel från Sverige som Roth tar upp är hur den katolska minoriteten utsattes för starka 

assimilationsförsök av den lutherska majoriteten.27 

Det finns mycket problematik kring strävan efter den här formen av integration av minoriteter. Den 

kanske främsta risken med att påbörja den här typen av assimileringsförsök är att det kan det kan slå 

tillbaka och få motsatt effekt. En reaktion på påtvingad assimilation kan vara att gruppen i fråga 

istället upplever sitt sätt att leva hotat, då kan de istället utveckla en negativ distans till 

majoritetssamhället. 

 

3.1.4 Positiv Distans: 

 

Positiv distans menar Roth är motsatsen till den ovan beskrivna negativa närheten. Kort 

sammanfattat skulle man kunna säga att positiv distans är när en minoritetskultur lyckas behålla 

sina kulturella särdrag, och funnit ett sätt att leva sida vid sida med majoritetsbefolkningen. Roth tar 

i sin bok upp fenomenet med ”China Town” som ett exempel28. Främst i USA finns stora utvecklade 

China Town där till och med arkitekturen är utpräglat kinesisk, men ändå lever dessa platser sida 

vid sida med majoritetskulturen. Det är ofta ekonomiskt starka områden och de är välbesökta och 

uppskattade av både turister och majoritetsbefolkningen. 

 

3.1.5 Teorins användning i arbetet. 

  

Vi tänker oss att med hjälp av den här modellen visa vilken slags distans bibliotekets sätt att arbeta 

på resulterar i. Men även hur de tänker kring dessa frågor, då vi menar att det leder till olika slags 

distans det med. Vad får ett visst agerande för konsekvens, till exempel, om biblioteket väljer att 

sluta köpa in media till en viss språkgrupp för att man inte tror att det finns något intresse, vad kan 

det agerandet leda till i form av distans? 

 

Modellen blir på så sätt ett analysverktyg för att undersöka hur de situationer, attityder och arbetsätt 

som finns på biblioteket fungerar ihop med Roths idé om vad som är positivt och negativt i 

integrationsprocessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Roth, Hans Ingvar (2005). s.77 
27 Ibid 
28 Roth, Hans Ingvar (2005). s.89 
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3.2 Metod 
 
3.2.1 Fallstudien som metod 

 

I det här avsnittet presenterar vi arbetets form, vi ger en begreppsdefinition på fallstudie som den 

används i det här arbetet. Vi beskriver den metod och de tillvägagångssätt vi har valt för att kunna 

svara på frågeställningarna på ett tillfredsställande sätt. 

Vad är då en fallstudie, hur skiljer sig en fallstudie från andra undersökningsformer och vad för 

slags insamlingsmetoder av empiriska data kan vara lämpliga? Sharan B Merriam skriver: 

 

”Att en fallstudie är partikularistisk betyder att den fokuserar på en viss situation, händelse 

företeelse eller person […] Det speciella fokus fallstudier kan ha gör att denna metod är särskilt 

lämpad för praktiska problem – frågor, situationer och svårigheter som uppstår i vardagen.”29 
 

Vi anser att det här passar väl in på vad vi vill åstadkomma med vårt arbete och väljer därmed att 

arbete med Merriams fallstudiemetod som utgångspunkt. Vi är intresserade av hur ett mindre 

folkbibliotek i praktiken arbetar med språk och språkhantering, och de problem och utmaningar som 

uppstår i ett sådant arbete. Vi resonerar så, att om man gör en större övergripande studie i en uppsats 

med ett sådant begränsat omfång, så kan det vara svårt att komma in på de rent praktiska 

problemen, vi anser därför att en mer djupgående fallstudie på ett mångkulturellt präglad bibliotek 

blir mer givande. 

 

3.2.2 Tillvägagångssätt för datainsamling 

 

Som huvudmetod för datainsamling har vi valt den kvalitativa intervjun, tanken på att använda oss 

av just denna metod för datainsamling kom till oss väldigt naturligt då vi känner att det är det bästa 

sättet att få svar på våra frågor. Det kan också tänkas att vi delar tanken med att den kvalitativa 

intervjun som metod ofta anser vara synonym med kvalitativ forskning i allmänhet30 - men även om 

så är fallet känner vi att det är det rätta valet för huvudmetod. 

 

För att rent praktiskt använda oss av det kvalitativa sättet att arbete med just intervjuerna så följer vi 

Repstads tankar kring hur en sådan intervju bör se ut och utföras, även om vi har en intervjuguide 

med klart definierade frågor över de saker som vi är intresserade av, så är det mest en punktlista 

över saker som vi vill diskutera snarare än en konkret lista över frågor att ställa. Målet blir att få 

intervjun att likna ett naturligt samtal. 

 

I den förberedande pilotstudie som vi gjorde så använde vi oss av anteckningar på plats under 

intervjun. Resonemanget bakom detta var att eftersom vi var två som intervjuade så kunde en 

person huvudsakligen hålla i samtalet medan den andre antecknar. Men vi har nu valt att överge den 

metoden till fördel för att spela in den med hjälp av en diktafon. Vårt inledande resonemang var att 

ett inspelat samtal kunde lätt bli spänt och det var inte säkert att informanterna skulle vilja bli 

inspelade. Men nu efteråt så känner vi att det stämmer med vad Repstad säger i sin bok Närhet och 

distans, att en bandspelare inte gör så stor skillnad i frågan om huruvida situationen blir konstlad 

eller inte. En liten diktafon har också en tendens att helt glömmas bort när samtalet väl kommer 

igång31. Egna tankar kring detta efter pilotstudien är också att det kan vara så att det faktiskt är mer 

distraherande för informanten att en person sitter och hastigt skriver ner allting som sägs. 

 

                                                           
29 Merriam, Sharan B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur s.26 
30 Widerberg, Karin (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur  s.65 
31 Repstad (2007). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 4., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

s.93 
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Med detta i åtanke vill vi dock poängtera att vi var fullt beredda att anteckna om det vore så att en 

informant uttrycker en ovilja om att bli inspelad, Repstad skriver att det finns de som är ”närmast 

allergiska” mot att bli inspelade32, något vi i så fall får ha full respekt för. 

 

3.2. Forskningsetik 

 

Repstad sätter upp tre punkter som han betonar är speciellt viktiga att tänka på när man när man ska 

behandla informanter och det material man får fram.33 Dessa är följande: 

 

 Information 

 Konfidentialitet 

 Nyttjande 

 

I begreppet information innefattas saker som att informanten ska ha full kännedom om vad hon eller 

han medverkar i. I detta fall arbetar vi så att vi allra först i samtalet berättar kort om vårt arbete, och 

talar om hur intervjumaterialet ska användas. I begreppet konfidentialitet hamnar allt som berör 

informanternas rätt till anonymitet och hur vi arbetar för att hålla den anonymiteten enligt 

informanternas önskemål. Samt hur vi behandlar och lagrar det material vi samlar in. Det här är 

högst relevant för vårt arbete då informanterna har begärt att inte bara deras egen identitet döljs utan 

även att biblioteket själv får förbli anonymt, vilket vi får anpassa vårt arbete till. Den sista av 

Repstads punkter är nyttjande där det skrivs att ”de uppgifter som samlas in om enskilda personer 

får endast användas för forskningsändamålet.”34 vilket vi tycker är starkt kopplat till den andra 

punkten, vi följer detta genom att insamlat ljudmaterial förstörs efter arbetets slutförande. 

 

3.2.4 Urval 

 

Val av bibliotek upplevde vi som väldigt lätt och det kom till oss på ett naturligt sätt då vi tidigare 

gjort den tidigare nämnda pilotstudien på biblioteket.  Av den anledningen kände vi till dess 

personal, och den speciella rollen som vi upplevde att biblioteket fyllde i en stadsdel befolkad till 

större delen av utlandsfödda sedan tidigare. Vad som väckte vårt intresse för biblioteket och dess 

situation var hur ett relativt litet stadsdelsbibliotek ändå inhyste och tillgängliggjorde litteratur på ett 

anmärkningsvärt stort antal olika språk, många med helt olika skriftsystem än det latinska. 

Det är av den anledningen som vi har valt samma bibliotek för att utföra även det här arbetet. Där 

omfånget är något större, och vi har möjlighet att göra en mer djupgående studie kring det som 

intresserade oss mest: frågorna kring språk och språkhantering. 

Informanterna har uttryckt en önskan om att få förbli anonyma och det gäller även specifikt vilket 

bibliotek de jobbar på, vi har valt att respektera detta och biblioteket namnges därför inte i arbetet. 

Däremot har vi har lov att säga att det är ett mindre bibliotek i en mångkulturellt präglad stadsdel i 

en av Sveriges större städer. 

 

Vi har valt att intervjua tre informanter på grund av att det är ett relativt litet bibliotek med ett 

mindre antal anställda, vi var av den anledningen något begränsade i valet av informanter. Vi anser 

dock att tre informanter är rimligt för ett arbete av det här omfånget. 

 

 

 

 

                                                           
32 Repstad (2007). s.95 
33 Repstad (2007). s.91 
34 Repstad (2007). sid.90 
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3.2.5 Intervjuguiden 

 

Vi utformade intervjuguiden efter den tidigare forskningen som vi läste inför uppsatsarbetet, bl.a en 

undersökning gjord i Danmark, Frirum til integration, som handlar om hur invandrare i Danmark 

ser på sitt bibliotek. Vi har även formulerat egna frågor anpassade efter våra frågeställningar, sådant 

som vi anser vara viktigt att få besvarat. 

Vi valde informanter efter deras arbetsuppgifter, vi var intresserade av frågor som rörde barn men 

även frågor som rör inköp och språkgrupper. Men vi tyckte även det kunde vara värdefullt att få ett 

helhetsperspektiv genom att ha en informant som inte aktivt arbetar med dessa frågor. 

 

3.2.6 Analysen 

 

Analysen bygger på den teoretiska modell vi valt, i det här fallet Hans Ingvar Roths modell om 

integration och hur de olika integrationsstadierna. Det här kan förklaras genom begrepp såsom 

negativ distans kontra positiv närhet och negativ närhet kontra positiv distans. Rent praktiskt 

betyder det att den större delen av analyskapitel utgörs av fyra stycken avsnitt där vi passar in våra 

resultat i de fyra kategorierna, för att senare kunna diskutera och dra våra slutsatser utifrån dem. 

 

3.2.7 Presentation av informanterna 

 

Vår första respondent kommer hädanefter att kallas för Stina och hon arbetar heltid som 

bibliotekarie och har gjort det ett tiotal år. 

  

Karin har arbetat som bibliotekarie sedan många år då hon gick ut bibliotekshögskolan, och 

dessförinnan arbetade hon som kanslist som hon säger var den tidens biblioteksassistent. På det här 

biblioteket har Karin arbetat många år som barnbibliotekarie. 

 

Den sista av våra informanter som vi valt att kalla för Eva har själv utländsk bakgrund. Hon har 

arbetat som bibliotekarie i utlandet sedan tidigare, på det bibliotek där vi gör vår studie har hon nu 

arbetat i några år. 

 

4. Redovisning av resultat 
 
Studien bygger på tre kvalitativa intervjuer samt observationer på det aktuella biblioteket. Syftet 

med det här avsnittet är att presentera de resultat vi har fått inför den mer djupgående analysen. 

Respondenterna är anonyma och namnen är därför fingerade. 

Vi satt i ett sammanträdesrum och pratade med våra informanter, vi tyckte det var viktigt att inte bli 

störda under intervjun. Vi spelade in intervjuerna för att kunna koncentrera oss helt och hållet på 

samtalet. Intervjuerna tog i alla tre fallen cirka en timma. En informant ställde sig tveksam till att bli 

inspelad då hon tidigare hade vilseletts av studenter om syfte och användning av det inspelade 

materialet. Vi beskrev vårt syfte och förklarade vad vi menade med konfidentialitet, och lovade 

informanten att hon skulle förbli anonym i vår undersökning, och fick då hennes tillstånd att spela 

in. 

 

Vi har valt att presentera resultatet på ett sådant sätt att vi har valt vissa teman och sedan grupperat 

ihop dem till dels intervjufrågorna, dels övrig information som kommit fram i undersökningen. 

 

 Språkgrupper och deras situation 

 

Denna kategori omfattar de frågor och annan information som förekom i intervjun som direkt 

behandlar de språkgrupper som finns och arbetas med på biblioteket. Intervjun inleddes i alla tre 
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intervjuer just med frågan om vilka de största språkgrupperna på biblioteket är. Vi finner detta 

intressant inte bara i rent upplysningssyfte, utan också för att se, om det finns skillnader i åsikterna 

om just vilka de största språken är. 

 

 Praktiska frågor och bestånd 

 

En del av syftet med det här arbetet är just att utreda hur biblioteket rent praktiskt arbetar med språk 

och språkgrupper. Vi har därmed en del intervjufrågor som rör detta, inom kategorin finns även 

praktiska beståndsfrågor såsom hur resurser fördelas med olika språkgrupper i åtanke. 

 

 Mångkulturella frågor 

 

Inom kategorin mångkulturella frågor tas saker upp som mer direkt relaterar till vårt teoretiska 

underlag. Huvudfrågan här är en av de saker som vi är mest intresserade av och det är om det råder 

någon konflikt, mellan vikten av att lära sig svenska och strävan efter att tillgängliggöra media på 

modersmålet. Intresset för detta väcktes under pilotstudien där båda dessa mål presenterades som 

viktiga utan att de jämfördes med varandra. 

 

 Språkrelaterade projekt på biblioteket 

 

Vi har fått ta del av information om olika projekt som biblioteket arbetar med som vi tycker direkt 

anknyter till våra frågor. Sedan pilotstudien känner vi till de två projekten som vi vet mest om, 

språkcaféet och ett projekt i direkt anslutning till vuxenutbildning. Vi är intresserade av hur 

informanterna ser på sin roll i dessa projekt och vad de tycker om dem. 

 

 Brukargrupper 

 

Brukargrupper är en arbetsmetod där bibliotekspersonalen regelbundet möter representanter från 

olika språkgrupper, exempelvis vanliga låntagare för att diskutera inköp och andra beståndsfrågor. 

Vi är intresserade av hur våra informanter ser på detta arbetssätt. 

 

4.1 Språkgrupper och deras situation på biblioteket 

 

Biblioteket har många olika språkgrupper representerade, några är stora som arabiska och persiska. 

Men det finns även mindre språkgrupper som kinesiska och turkiska. Sedan finns det språkgrupper 

som saknar långvarig tradition av skriftspråk som somaliska. Engelskan fungerar som en form av 

mellanspråk då många ändå pratar och förstår lite, Karin berättar även att engelskan uppfattas som 

viktig eftersom det är ett världsspråk. 

Arabiska och persiska är språk som det både finns mycket av och som även lånas mycket av, att de 

persisktalande användarna är väldigt flitiga biblioteksbesökare vi får höra från flera av 

informanterna. Eva beskriver att det inte är ovanligt att de lämnar biblioteket med en hel väska fylld 

av böcker, bara för att återkomma nästa vecka och låna en ny bokfylld väska. Det finns även en 

liknande trend beträffande arabiska. Vi får också veta att det är viktigt att tänka på att flera 

låntagare, främst från Irak behärskar både arabiska, persiska och även kurdiska – så dessa språk 

flyter i viss mån ihop. En annan detalj beträffande de två största språken är att det finns en 

genomgående trend där de persisktalande lånar mycket mer skönlitteratur och de arabisktalande 

lånar mycket mer facklitteratur. Angående persiskan så finns det dock delade meningar, Eva säger: 

 

”Om man kollar på statistiken, och det är inte bara hos oss utan hela stan och även Stockholm då 

ser man att det är på persiska och ryska som det lånas väldigt mycket, det beror på att de läser mer, 
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de kommer mer. Kommer det en persisk låntagare så tar han en väska med böcker, och kommer igen 

nästa vecka. Samma med ryssar, läser väldigt mycket.” 

 

Medan Stina säger: 

 

”Det vi lånar ut här det är främst somaliska böcker, arabiska böcker... sen, en del persisk litteratur 

men det känns inte, perserna har vandrat vidare, det är liksom inte, man börjar i [stadsdelen] sen 

klättrar man uppåt och vill härifrån.” 

 

Samt: 

 

”Jag var inne och tittade på hur det ser ut och det är ju hela tiden, det här ändras ju väldigt. 

Somaliska är det största, sen är ryska inte någon jätte.. det ingen stor grupp som vi har här i 

[stadsdelen], det är ingenting som jag får fram.” 

 

Eva betonar persiska och rysktalande som de riktiga storläsarna, medan Stina inte ser dessa två 

grupper som någon stor användargrupp på biblioteket. 

 
Andra språkgrupper som finns representerade är somaliska, men där är problemet att det inte finns 

så mycket skrivet, det beror på att skriftspråket är relativt nytt och det som finns är svårt att få tag 

på säger Stina. I nuläget kommer mycket av den somaliska litteraturen till biblioteket via en kontakt 

i Norge, berättar Eva. Stina berättar även att det finns en viss problematik med att införskaffa 

litteratur och framförallt dagstidningar på somaliska, då exempelvis en tidning kan vara skriven av 

en grupp som en annan ser som sina fiender. Det blir en utmaning säger Stina, det ska även nämnas 

att somalierna som finns i stadsdelen flitigt använder bibliotekets datorer för att få tag på nyheter. 

 

Två grupper som finns närvarande i stadsdelen men som sällan kommer till biblioteket är romer och 

kosovoalbaner. Kosovoalbanerna har en stor närvaro i stadsdelen och även i staden som stort, men 

någonting man klart ser på alla bibliotek är att de inte kommer till biblioteket. Eva berättar att det 

har gallrats mycket böcker på albanska just för att de inte rör på sig. Informanterna är ganska eniga 

om att det kan bero på att det saknas en bibliotekstradition i dessa kulturer. Beträffande romerna är 

det även så att det inte finns så mycket media att beställa in. 

 

”De som är svåra att fånga är de albanska, i hela stan. Inga vuxna, inga ungdomsböcker, inga 

barnböcker. Albanska är jättesvårt, det gallras mycket. Vi har bestånd men inte så mycket nu. 

Kosovo-Albaner det är jättemånga som bor i [stadsdelen] men dom kommer inte.” 

 

Beståndet präglas av att biblioteket befinner sig i en rörlig stadsdel, språkgrupper flyttar in medan 

andra flyttar ut, det påverkar givetvis beståndet. Som regel har det varit så att en språkgrupp har 

varit väldigt stor, sedan försvinner gruppen från området och samlingen blir kvar en tid för att sedan 

sakta gallras ut, då utlåningen minskar. Den finska språkgruppen som traditionellt har varit en stor 

grupp i området har nu dragit vidare, men det finska beståndet är fortfarande kvar på biblioteket. 

Detta gäller även till viss del för den persiska språkgruppen som också har lämnat stadsdelen. 

På frågan om huruvida informanterna tror att användarna är nöjda med beståndet går åsikterna isär. 

 

Stina säger klart och tydligt att hon inte tror att de är nöjda och säger att många kommer från länder 

där bibliotek inte fungerar som i Sverige. Det är inte gratis och det är inte tillgängligt för alla. 

Dessutom, påpekar hon, att bara för ingen klagar så betyder det inte att de är nöjda, man måste 

ställa rätt frågor när man utvärderar verksamheten: 
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”Nej, det tror jag inte, fast gör du en sån här, det är helt meningslöst att göra någon slags nöjd 

kund index, för det är ju så, här är det ju så 'å allting är så bra! Å allting är bra!' ja men det är helt 

ok, du får gärna ge konstruktiv kritik, en demokrati bygger på det. Att du ska tycka, att du ska vara 

engagerad, men kommer, jag menar dom flyr ju ifrån ställen som inte har demokrati.” 

 

Karin anser att det inte framkommer så mycket klagomål men menar samtidigt att vissa 

språkgrupper inte kan vara nöjda med det utbud som finns på deras språk, som till exempel romerna 

men även somalierna där det inte finns så mycket tillgänglig media: 

 

”Det finns ju språk man skulle önska att det kom fler böcker på då, till exempel somaliska. Att det 

var mer som erbjöds. Eller på ett sånt språk som romani, man skulle önska att det kom 

fler böcker, det är ju frågan om ett fåtal titlar – för det har jag märkt, när det kommer romska barn, 

det blir så glada. De blir så glada när de finns böcker på deras språk, för det är vana vid att vara 

lite... vad ska jag säga, undanskuffade […] de små språken, det är klart att det inte är nöjda, och 

med rätta, men samtidigt så finns det en begränsning för vad vi kan göra.” 

 

Eva i sin tur säger att många uttrycker öppet sitt missnöje, de tycker det finns för lite media, och 

den media som finns är för gammal, hon säger exempelvis att en hemspråkslärare ogillar 

bilderböckerna på arabiska som hon uppfattar som ”konstiga”. 

 

”Dom kommer och klagar, ni har inte köpt så mycket nya böcker, och dom böcker som ni köper är 

inte bra. Jag hade en hemspråkslärare i arabiska … nej, kurdiska, nej arabiska som klagade på att 

vi har konstiga bilderböcker, men jag anser att bilderböcker lånas jättemycket på arabiska. Vissa 

personer, det finns alltid personer som bara klagar.” 

 

Vad gäller deras egen nöjdhet med utbudet av media på biblioteket så säger Stina att hon inte är 

nöjd med utbudet. Hon anser att den engelskspråkiga litteraturen kunde vara mer varierad, hon 

säger att det till största del köps in Anglosaxisk media, när det finns så mycket andra engelska titlar 

från exempelvis afrikanska och asiatiska författare. 

 

Karin hänvisar till hur situationen såg ut förut, då det fanns mycket mindre media för andra 

språkgrupper, samt att deras placering dessutom var undanskymd i lokalen. Nu menar hon att det 

har hänt så mycket, mediebeståndet har ökat och placeringen är mer central. Dessutom har 

biblioteket präglats av dålig ekonomi med inköpsstopp, och det är en stor anledning till varför det 

ser ut som det gör. Karin säger dock att situationen blir lite mer problematisk med de små språken, 

och de språk som det inte finns så mycket skrivet på. 

 

Eva menar att det är fantastiskt att det finns så många olika språk representerade på biblioteket, 

även små språk finns och det tycker hon är väldigt stort bara det: 

 

”Tänk att flytta till Sverige och hitta böcker på sitt eget språk, och ganska mycket – och man kan 

beställa från hela stan, om du inte är nöjd, du kan beställa från stadsbiblioteket och från 

Stockholm. Det är helt otroligt.” 

 

4.2 Praktiska frågor och bestånd 

 

Arbetet med att införskaffa och hantera medieinköp på andra språk innebär vissa utmaningar, som 

inte återfinns vid inköp av svensk media. Det bästa exemplet på det är situationen med utländsk 

media, och dess avsaknad av katalogposter. Eva arbetar med att katalogisera på ett främmande språk 

och har därför stor insyn i situationen. En bok kan inte lånas ut om den inte har en katalogpost, och 

den kan inte heller stå ute som referenslitteratur i biblioteket om den saknar katalogpost. 
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Alla tre av våra informanter känner sig begränsade av BTJ och deras utbud av utländska media. 

Dilemmat blir därför för dem att om de köper från andra inköpskanaler som Adlibris, så ingår inte 

katalogposten. Ytterligare ett problem är att stadsbiblioteket som katalogiserar inte har tillräckligt 

med resurser, och därför kan det som Eva säger ta fyra år innan en beställd bok kommer ut i 

bibliotekshyllan. Internationella biblioteket är en resurs, men det är inte lätt att få in media, det tar 

lång tid och situationen upplevs som frustrerande. Karin hade velat se ett internationellt bibliotek 

även i den här delen av landet så att behovet som finns av utländsk media kunde tillfredsställas, 

samt att det inte finns resurser till att täcka alla språk som kan komma att efterfrågas: 

 

”Vi snappar ju upp vad det är som pratas och det är ju det som vi köper, det gör vi ju. Så, om det är 

några man inte kan tillgodose så är det just dom här som kommer och vill ha de här små språken 

och då är man ju inte så glad om man frågar dem käckt, ja vad talar ni för språk hemma, 'Ja vi 

pratar bengali' och så har man ingenting att ge dom […] det är för att de är så få som pratar de 

språken och då köper vi inte in, pengarna räcker inte till.” 

 

Rent praktiskt finns det även ett nära samarbete mellan biblioteken i staden som stort. Både i fråga 

om införskaffning samt utlåning av böcker samt katalogiseringen av dessa. Ett exempel från just 

vårt bibliotek är att Eva som katalogiserar på sitt modermål för hela staden, i utbyte mot den 

tjänsten, ofta får utländsk litteratur som gåvor till sitt eget bibliotek. Det finns även ett närliggande 

resursbibliotek som gör i ordning och distribuerar bokdepåer – boklådor som innehåller cirka trettio 

till fyrtio böcker. Dessa boklådor är ofta tematiserade efter språk och närliggande bibliotek kan få 

låna och behålla dessa i upp till tre månader. En av informanterna säger att detta är mycket 

uppskattat ur ett inköpsperspektiv. Eva säger att om de vet att exempelvis en låda med arabiska 

böcker är på ingång, så kanske det inte behöver köpa in lika mycket arabisk media just då. 

 

Informanterna är relativt enhetliga när det gäller hur man ska balansera de olika språkgrupperna i 

fråga om tid och resurser. Det är efterfrågan som styr, det som det lånas mycket av köps det även in 

mycket av. Informanterna är noga med att poängtera att det finns ett stort antal mindre språk 

representerade i stadsdelen och att ingen glöms bort. Men samtidigt måste de vara realistiska, det är 

ett mindre bibliotek med begränsade resurser. Bibliotekarierna är dock alltid redo att beställa in på 

förfrågan, helt utan kostnad för låntagaren. 

 

Som vi redan nämnt präglas beståndet av att biblioteket befinner sig i en rörlig stadsdel, 

språkgrupper flyttar in och andra flyttar ut, det påverkar givetvis beståndet. Som regel har det varit 

så att en språkgrupp har varit väldigt stor, sedan försvinner den från området och samlingen blir 

kvar en tid, för att sedan sakta gallras ut då utlåningen minskar. Finska som traditionellt har varit en 

stor grupp i området har nu dragit vidare men det finska beståndet är kvar på biblioteket. Detta 

gäller även till en viss del för den persiska språkgruppen som har lämnat stadsdelen. 

 

Stina tar även upp problematiken kring att det finns en språkbarriär mellan biblioteket och dess 

anställda, men säger att det är en svår fråga utan klart svar på: 

 

”Men jag tror inte.. jag tror inte att man ska ta in någon somalisk eller serbokroatisk bibliotekarie 

till exempel, för där blir det jätteproblem åt andra hållet för då kommer det in grupper som bara 

ska prata med den personen […] det kan jag förstå att man gärna vill prata sitt eget språk, men 

bibliotekarierna måste vara desamma, alla måste ju kunna fungera menar jag.” 
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4.3 Mångkulturella frågor på biblioteket 

 

Vi undrar om det råder en konflikt mellan att lära sig svenska och att erbjuda media på andra språk. 

Här säger Stina att hon inte upplever en konflikt eftersom båda delarna måste finnas. De 

konkurrerar inte med varandra eftersom de används på olika sätt. Svenskan används till nytta,

medan modersmålet används mer till nöje. 

 

Karin betonar starkt svenskans vikt: 

 

”Konflikten skulle i så fall vara vad ska vi lägga pengarna på, då skulle det ju kunna bli en konflikt. 

Men vi är så trimmade på det i den här stadsdelen, att det är oerhört viktigt med hemspråken. 

Lärare och förskolelärare har många gånger gått sådana fortbildningar, och i och med att dom 

trycker på, då får man ju va det dom vill. Sen tycker ju jag att det är oerhört viktigt att man har på 

lättläst svenska. För att de måste ju kunna det, det här ju här dom lever och det är här de ska klara 

sig och ha en chans. Dom har mycket att ta igen, dom har ett handikapp med språket.” 

 

Stina menar att det inte finns någon konflikt mellan att köpa in svensk litteratur och litteratur på 

andra språk: 

 

”Det har alltid varit en plats där svenskan har samlevt med andra språk, därför skulle jag nog säga 

att vi har inte den konflikten, vi ser det inte som ett problem. Bara att vi, när vi köper in litteratur 

på svenska, så kan vi inte köpa in det som man köper in i [annan stadsdel], det lånas inte. Det är 

mycket, SFIs kurslista, man kan inte bara köpa in efter det, men det är en avvägning. Men det ställs 

inte mot vad vi köper in på utländska språk så att säga.” 

 

Facklitteratur finns i väldigt liten utsträckning på modersmålen, och vi undrar varför. Här skiftar 

åsikterna mellan informanterna något, Stina säger att det skulle ha köpt in sådan litteratur om det 

hade funnits. Bra facklitteratur riktad till barn och unga på de relevanta modersmålen är väldigt 

svårt att hitta, och den som finns kan vara kraftigt vinklad. Stina säger att det kan förekomma ren 

propaganda och faktafel som bibliotekarierna själva inte kan se på grund av språkbarriären: 

 

”För det första tror jag att det är väldigt svårt, att, att få tag på det. Annars hade vi nog haft det, 

jag tror att det är jätte jättesvårt – sen är det en annan grej, facklitteratur... vi köper ju inte in vad 

som helst in till biblioteken, det gör vi inte, och i många fall kan det vara ren propaganda, det får 

man inte glömma. Lika väl som det kan vara propaganda om man inte gallrar på facklitteratur för 

vuxna […] även ordböcker kan vara så.” 

 

Eva har ett lite annat sätt att se på frågan: hon berättar att det är helt enkelt för att det inte finns 

något intresse för detta. Precis som med skönlitteraturen så lånas det inte någon ungdomslitteratur 

på andra språk över huvud taget. Hon tar som exempel upp att om de håller på med ett arbete om 

rymden i skolan så är en bok på svenska eller engelska mycket mer användbar, och det är just den 

de väljer. 

 

Hon säger dock att de faktiskt har lite faktaböcker på andra språk – det är främst till för dem som är 

nykomna till Sverige just som barn och ungdom, de placeras inte ut direkt i en vanlig svensktalande 

klass utan går först i introduktionsskola, dessa vill ibland ha faktaböcker och då de inte behärskar 

svenska så finns det ett litet bestånd. Men det är ingenting biblioteket prioriterar. 

 

”Jag tycker att man ska stödja dom och köpa böcker på andra språk, men dom måste lära sig 

svenska också, man ser att vissa elever i som går i [stadsdelen] brister på språket.” 
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En annan stor anledning till att det finns så lite fakta riktat mot barn och ungdom är att de får de 

faktaböcker de behöver till skolarbete, Just av skolan, vilket gör att det är ingenting biblioteket 

behöver stå för. 

 

Eva tror även att det är vanligt att man först läser nästan uteslutande på modersmålet, för att sedan 

gradvis gå över till att läsa på svenska när man börjar behärska språket. Hon tar sig själv som 

exempel, hon säger att hon läser mest på svenska för att hon inte hinner läsa på sitt eget modersmål 

också. 

 

Hon tar ett annat exempel med en kvinna som jobbar på en förskola i stadsdelen som talar 

serbokroatiska eller bosniska, som nuförtiden enbart läser på svenska. 

Man ser också tydligt att föräldrar gärna vill att deras barn ska behärska modermålet, det lånas ut 

mycket barnböcker och bilderböcker på andra språk – men som nämnts förut så skiftar det när de 

kommer upp i tonåren och börjar behärska svenska och engelska, de slutar läsa på sitt modersmål, 

Eva säger: 

 

”Ungdomsböcker lånas jättelite, och det är samma tendens på andra bibliotek. När barn börjar 

lära sig svenska, dom läser på svenska. Dom kan läsa därför att dom kanske läser hemspråk, och 

läraren vill att dom ska läsa på modersspråket – men ungdomsböcker lånas inte så mycket. Därför 

köper vi väldigt lite ungdomslitteratur på andra språk, de lånas inte ut. Men, det lånas mycket på 

engelska, det beror på att de lär sig engelska i skolan. Ungdomsböcker lånas väldigt mycket på 

engelska, enda språk som lånas.” 

 

Karin uppfattar inte att det finns ett behov av facklitteratur för barn och unga på andra språk. 

Facklitteratur är mest till skoluppgifter och då skriver de på svenska. De har köpt in facklitteratur på 

engelska men den lånas inte ut. Men samtidigt så tror hon inte att facklitteratur är något som 

intresserar: 

 

”Jag har inte känt att det har varit något större behov av det, har köpt lite till exempel på engelska. 

Dom lånas inte ut, om det nu beror på att de inte hittar dom eller, men jag menar dom står, jag 

menar dom engelska dom står ju ihop med dom svenska och då skulle de ju låna dom någon gång 

om de villa ha dem, men det gör dom väldigt sällan.” 

 

Karin poängterar att hemspråk alltid har varit väldigt viktigt i den här stadsdelen, 

modersmålslärarna är viktiga i denna process eftersom de efterfrågar media. Det finns även ett 

behov att lättlästa böcker på svenska för alla grupper. 

 

4.4 Språkrelaterade projekt på biblioteket 

 

Stina berättar att det känns som en naturlig del att vara delaktig i de aktiviteterna då så mycket annat 

som biblioteket redan gör är utbildningsrelaterat. Det är ju till biblioteket som folk kommer med 

sina listor på studielitteratur till exempel. Det råder dock lite delade meningar om hur mycket 

bibliotekarierna själva ska vara involverade i verksamheten. Stina menar att det är bäst att 

bibliotekarierna är det på något plan för att säkra kvalitén på det som sker i bibliotekets lokaler. 

 

Stina anser själv att biblioteket inte borde hålla i språkcaféer då det går in i för många roller och gör 

bibliotekets verksamhet otydlig: 

 

”Sen tycker inte jag, jag tycker inte att vi ska hålla i språkcaféer alltid, det kan va.. det går in i för 

många roller […] det är för många poster du sitter på, vad är det jag gör frågar man sig själv till 

sist. Jag tror inte på det.” 
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Eva börjar med att prata om språkcafé verksamheten och vilket syfte den fyller, hon säger att det är 

ofta svårt att hitta någon att prata svenska naturligt med i stadsdelen, och språkcaféet fyller därmed 

en viktig funktion för dem som är intresserade att öva på sin talade svenska. 

Eva och en kollega höll själv i språkcaféet för cirka två år sedan och hon berättar att det var ganska 

svårt, speciellt när man ska välja ämne att diskutera. Börjar man prata om exempelvis politik så kan 

det bli konflikter, religion är ännu värre, säger Eva. 

 

Det gick dock inte att fortsätta driva caféet med bibliotekspersonal, mest på grund av tidsbrist och 

schemaplanering. Den tid de kunde var för tidigt på dagen, mellan fyra och fem är det mest de som 

är arbetslösa och pensionärer som har möjlighet att komma dit, och då missade de stora grupper. 

 

Röda korset uppmärksammade dock verksamheten och uttryckte en önskan om att ta över och driva 

den i bibliotekariernas ställe med start mellan sex och sju istället. Då kom det helt plötsligt 

jättemycket folk. 

 

Det är fortfarande dock viktigt att välja ett neutralt ämne, såsom matlagning eller liknande. 

Vi frågar sedan som en följdfråga om Eva tycker att det är ett problem att verksamheten nu drivs 

utan att bibliotekspersonalen själv har någon större insyn i hur det hela fortlöper. 

Eva ser inte något större problem med detta, utan tycker det fungerar bra att biblioteket står för 

lokalen, fixar fika och relaterade saker, medan Röda korset driver själva caféträffarna. 

 

Eva går sedan vidare till ett vuxenutbildningsprojekt och annan verksamhet relaterad till 

vuxenutbildning där hon berättar att de håller grundläggande datorkurser vilka har varit väldigt 

populära. De hjälper även till med datorerna annars också, i mån av tid. Något som är lite mindre 

uppskattat av personalen är när folk vill att de ska hjälpa till med rent praktiskt saker som olika 

läxor och uppgifter, dock så hänvisar de ofta då till läxhjälpen som biblioteket också håller i. Just att 

muntligen informera låntagare om vilka aktiviteter biblioteket håller i är någonting som fungerar 

väldigt bra tycker hon, eftersom skyltar och liknande inte har visat sig fungera. 

 

Karin berättar att stadsdelen har flest antal vuxenstuderande i staden och att de är glada för de 

projekten. 

 

4.5 Brukargrupper 

 

Vi ställer frågan om brukargrupper och med det menar vi mindre sammansatta grupper med 

bibliotekets användare. Som får vara med och tycka till om vad som ska köpas in till biblioteket i 

form av media av alla de slag. Stina svarar direkt att hon tycker det skulle vara jätteintressant om 

man kunde få till det rent praktiskt, det är inte helt oproblematiskt. 

 
Eva å andra sidan ställer sig mindre entusiastiskt till förslaget, hon säger först att hon tycker att 

inköpsförslag räcker gott och väl då sådana här saker sällan fungerar speciellt bra i praktiken, även 

om avsikten är god. Hon säger även att om man träffar exempelvis kulturföreningar och kommer 

fram till en lista med tio böcker – böcker som Eva tror är näst intill omöjliga att få tag på. Även om 

man mot all förmodan lyckas få tag på dem så kommer de att stå på hennes hylla i fyra år på grund 

av att de saknar katalogpost: 

 

”Man kan tänka sig att träffa föreningarna, arabiska föreningar och diskutera inköp. Men vad 

händer sen? Jag är väldigt realistisk, vad händer sen? Det blir tio böcker som jag kan aldrig hitta, 

och om jag hittar dom, då hamnar dom på min hylla i tio år för det finns ingen katalogpost. Jag vill 

inte ha flera böcker som står i flera år. Dom kan lämna förslag men, det är väldigt svårt.” 
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När det gäller svensk litteratur är det enklare och den här typen av verksamhet fungerar bra då 

litteraturen är enkelt att hitta och katalogposter redan finns, men när det gäller utländsk litteratur så 

säger Eva att hon inte tror på den här typen av arbetssätt. 

 

Karin berättar för oss att brukarråd är på gång, de har varit ute och besökt andra bibliotek som 

arbetar med det. Karin tycker att det är en bra idé, men säger att det måste göras på ett bra sätt, de 

första förslagen de hade var alldeles för omständliga och då tror hon inte att det kommer att fungera 

i praktiken. 

 

5. Analys och diskussion 
 
Syftet med det här avsnittet är att analysera och diskutera våra resultat i ljuset av den teoretiska 

modell vi har valt att använda oss av. Detta kommer göras genom att vi använder oss av tidigare 

forskning inom området, samtidigt som vi använder oss av egna reflektioner och tankar. Avsnittet är 

utformat så att vi går efter arbetets tre frågeställningar. 

 

5.1 Roths modell och hur vi kommer att använda den 

 

Enligt Roths modell kan integrationsprocessen och det den leder till delas upp i fyra kategorier. Den 

negativa distansen som står för det som han anser är direkt negativt för alla inblandade, där några 

vanliga exempel kan vara segregation och ”vi-och-dom tänkande”35 Motsatsen till den negativa 

distansen, är den positiva närheten som innebär att kulturer samexisterar sida vid sida. Exempelvis 

kan det vara att en minoritet kan behålla sin kulturella särprägel såsom sitt språk, och ändå ha en 

deltagande roll i majoritetssamhället i frågor som politik och högre utbildning.36 Negativ närhet 

innebär oftast försök till assimilering, där majoritetssamhället försöker påtvinga en minoritetsgrupp 

sin kultur och språk på bekostnad av minoritetens. Detta kan slå tillbaka och utvecklas till negativ 

distans då minoritetsgruppen känner sig hotad och drar sig undan. Motsatsen till negativ närhet är 

positiv distans där en minoritetsgrupp inte integreras men ändå lyckas fungera vid sidan om 

majoritetssamhället.37 

 
5.2 Negativ Distans 

 

Den negativa distansen beskrivs av Roth som något icke önskvärt men som är alltför närvarande i 

verklighetens mångkulturella samhälle.38 

 

Ett belysande exempel är hur situationen ser ut för romer och till en viss del kosovo-albanerna som 

informanterna beskrev för oss. Just romerna är ett exempel som togs upp av alla tre av våra 

informanter, den negativa distansen är tydlig men de upplever det som svårt, näst intill omöjlig för 

biblioteket att göra någonting åt. Detta på grund av den märkbara avsaknaden av tryckt material och 

annat material som skulle kunna vara av intresse för gruppen. Våra informanter presenterar sin teori 

om att det är en grupp som helt enkelt saknar bibliotekstradition och blir därmed extra svår att nå. 

 

En liknande situation beskrivs även hos gruppen kosovo-albaner som dock har tryckt material att 

hämta på biblioteken men ändå inte kommer till biblioteket. Exakt varför kan inte våra informanter 

                                                           
35 Roth (2005). s.27 
36 Roth (2005). s.51 
37 Roth (2005). s.89 
38 Roth (2005). s.27 
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svara på, men de säger att trenden är likadan i hela staden där litteratur på albanska gallras bort på 

grund av att det inte används. Attityden ser enligt vår undersökning ut så här: 

 

”De som är svåra att fånga är de albanska, i hela stan. Inga vuxna, inga ungdomsböcker, inga 

barnböcker. Albanska är jättesvårt, det gallras mycket. Vi har bestånd men inte så mycket nu. 

Kosovo-Albaner det är jättemånga som bor i [stadsdelen] men dom kommer inte.” 

 

Franzén menar i sin text att en krisliknande situation kan uppstå när man kommer till ett främmande 

land och inte kan språket, och dessutom inte upplever att ens modersmål anses som viktigt i det nya 

landet.39 Här menar vi att när biblioteket tar bort stora delar av beståndet på ett visst språk så kan de 

inte veta hur det uppfattas av den gruppen. De kan då resonera i termer som att då är vi inte viktiga i 

det nya samhället och det kan i sin tur leda då till att de isolerar sig ännu mer från 

majoritetssamhället. 

 

Detta anser vi vara ett klart tecken på negativ distans, om inte till samhället i stort, så i alla fall till 

biblioteken. Bestånden plockas bort utan att man riktigt vet varför gruppen inte kommer. Oavsiktligt 

eller inte, så skapar det en ohälsosam distans där gruppen och biblioteken inte har någon dialog eller 

koll på varandra. 

 

Gruppen somalier är lite av ett specialfall, deras skriftspråk är relativt nytt vilket innebär att deras 

utbud av litteratur är begränsat. Det finns en viss problematik med den litteratur och de tidningar 

som finns. En av informanterna berättar att även om de får tag på och köper in en tidning på 

somaliska, så kan det visa sig att den är tryckt eller utgiven av en grupp som ses som fiende till de 

somaliska grupper som bor i stadsdelen, precis som med romerna finns alltså en grogrund till 

negativ distans till biblioteket. 

 

Men intressant nog i somaliernas fall har avsaknaden av tryckt media inte i sig inneburit en negativ 

distans till biblioteket, de har istället blivit flitiga användare av bibliotekets datorer för att genom 

internet söka sina egna nyheter. En informant berättar även att somalierna tar till sig 

datoranvändning väldigt lätt. 

 

En liknande slutsats kommer man fram till i undersökningen Frirum til integration, vissa 

språkgrupper kommer oftare till biblioteket än andra och då i syftet att använda datorerna40 
 

En annan möjlig källa till negativ distans anser vi vara de organisatoriska problem som uppkommit 

genom vår undersökning, det mest slående exemplet är situationen med utländsk litteratur och deras 

avsaknad av katalogposter. 

 

”Man kan tänka sig att träffa föreningarna, arabiska föreningar och diskutera inköp. Men vad 

händer sen? Jag är väldigt realistisk vad händer sen? Det blir tio böcker som jag aldrig kan hitta, 

och om jag hittar dom, då hamnar dom på min hylla i tio år för det finns ingen katalogpost. Jag vill 

inte ha flera böcker som står i flera år. Dom kan lämna förslag men, det är väldigt svårt.” 

 

Vi anser att detta hinder skulle kunna lösas på ett smidigare sätt än vad som gjorts idag. Vi 

misstänker att det egentligen kan ligga andra skäl till detta, om det inte fungerar tillfredsställande så 

varför ändrar man det inte? Kan det vara så att det i botten handlar om att man ändå inte anser att 

situationen är så dålig? Tycker man från bibliotekshåll att det finns ju i alla fall lite böcker, och att 

man då gömmer sig bakom det? Alternativt kan det vara så enkelt som att det handlar om en tröghet 

inom institutionen, att driva igenom förändring kan vara svårt för den enskilde. Vilket kanske gör 
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att man helt enkelt accepterar situationen som den är i tron om att det nog inte går att göra 

någonting åt. 

 

Vi tänker oss att detta problem med att beställa in media på andra språk skulle kunna hanteras 

bättre. Till exempel genom att ta del av andra länders erfarenhet om mångkulturellt arbete på 

bibliotek, exempelvis länder som England och Frankrike. 

 

5.3 Positiv Närhet 

 

Positiv närhet är motsatsen till negativ distans och beskrivs av Roth som något av ett idealtillstånd 

där kulturer lever sida vid sida, och inte på bekostnad av varandra. Det betyder att 

minoritetskulturer har kvar sin kulturella och språkliga särprägel samtidigt som de har en aktiv och 

konstruktiv del av samhället som stort.41 

 

Vi uppfattar att det finns en aktiv strävan i mycket som biblioteket gör för att nå upp till detta ideal. 

En av våra informanter pratar väldigt varmt om just språk och språkhantering och menar att det inte 

finns ett konkurrensförhållande mellan svenska och de olika modersmålen. Tvärtom har de satsat på 

att tillhandahålla media på olika modersmål, samtidigt som en informant säger att de arbetar aktivt 

med att hjälpa människor in i samhället genom svenskan. Där tycker vi att man tydligt kan se att 

biblioteket arbetar för att skapa en positiv närhet. 

 

”Det har alltid varit en plats där svenskan har samlevt med andra språk, därför skulle jag nog säga 

att vi har inte den konflikten, vi ser det inte som ett problem. Bara att vi, när vi köper in litteratur 

på svenska, så kan vi inte köpa in det som man köper in i [annan stadsdel], det lånas inte. Det är 

mycket, SFIs kurslista, man kan inte bara köpa in efter det, men det är en avvägning. Men det ställs 

inte mot vad vi köper in på utländska språk så att säga.” 

 

En av de frågor som vi fäst mycket intresse vid är just om det råder någon konflikt mellan att 

balansera svensk media med media på andra språk. Ett klart tecken på arbetet mot positiv närhet 

anser vi vara just den här attityden vi finner hos våra informanter, när de säger att det inte råder 

något sådan konflikt, utan att svenska och andra språk är lika viktiga. 

 

Det finns inbyggda hinder i detta arbete, våra informanter var alla överens om att tillgången till 

material på vissa språk är väldigt begränsat. De är inte nöjda med BTJ urval, men att gå utanför den 

inköpskanalen innebär stora svårigheter, då det inte finns tillräckligt med personal som kan 

katalogisera. Vår informant berättar att det kan ta flera år innan en inköpt bok hamnar i 

bibliotekshyllan. Ytterligare något som försvårar är att den befintliga personalen inte kan bedöma 

materialet eftersom de inte behärskar språket, vilket i sig försvårar inköp av facklitteratur, då dessa 

kan innehålla rena faktafel eller propaganda. Något som hade underlättat arbetet, säger en 

informant, är om inköpen hade skett centralt och att vårt enskilda bibliotek hade fått materialet från 

huvudbiblioteket. 

 

Vi menar att en möjlig lösning skulle kunna vara att BTJ förbättrar sig och breddar sitt urval av 

utländsk litteratur. Vi finner det märkligt att BTJ har ett så pass litet utbud av media på andra språk 

med tanke på Sveriges befolkningssammansättning. 
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Peralta kritiserar tanken som genomsyrar samhället om att allt utgår från det hon kallar den 

”enkulturella makten”. Tiden är här, menar hon, då vi ska börja agera för att uppnå integration för 

alla, och inte endast planera för den.42 
 

Ett sätt att öka den positiva närheten vore om man införde brukarråd, något som författarna till 

Frirum til integration har tagit upp. Då frågade de användarna om det var något som de ställde sig 

positiva till och det gjorde det. När vi pratade om det med våra informanter så hade de alla tre olika 

uppfattningar om detta. En av dem var mycket positiv till brukarråd och skulle gärna kunna tänka 

sig att arbeta med det, dock så var det viktigt menade hon hur, sammansättningen på brukargruppen 

såg ut. En annan var också positiv men menade att det var viktigt att man behöll en rimlig 

arbetsform, det fick inte växa sig för stort så att det blev krångligt istället för ett bra hjälpmedel. 

Den tredje var mer tveksam, hon ansåg att det räckte med inköpsförslag, denna informant arbetade 

just med inköp av material på andra språk och hade en mer praktiskt syn på det hela. 

  

Användarna i Frirum til integration ställer sig även de positiva till att använda brukarråd. De menar 

att det finns så stor kompetens hos dem själva och att de menar att de kan vara en tillgång i arbetet 

med inköp på andra språk.43 
 

Våra informanter poängterar upprepade gånger i våra intervjuer den stora vikten av språket och 

utbildning som vägen in till det svenska samhället De prioriterar därmed dessa två områden. 

Speciellt i den gruppintervju vi utförde i pilotstudien talar informanterna väldigt varmt om detta – 

en av informanterna sade där att det kändes väldigt positivt när de såg någon som flitigt besökt 

biblioteket i utbildningssyfte, som nu hade gått vidare till högskolestudier. Det är någonting som 

bekräftas av Kemppainen och Makkonen i deras arbete där de säger att ”tydligast främjade 

integration var de som bidrog till språkutveckling”.44 
 
 

5.4 Negativ Närhet 

 

Om man tänker på hur situationen ser ut på vårt undersökta bibliotek, så anser inte vi att det finns 

några klara exempel på negativ närhet. Negativ närhet skulle vara om man aktivt propagerade 

enbart för svenska på bekostnad av det egna modersmålet. Samtidigt tror vi att det måste vara 

väldigt svårt att leva i ett land där man inte alls eller i väldigt liten grad behärskar språket. 

Biblioteket har i nuläget svårt att ensamt täcka det behov av media som finns, mycket på grund av 

brist på resurser. Men även på den svårighet vi nämnde förut om hur svårt det i nuläget är att få in 

utländska media på ett smidigt sätt. 

 

Enligt informanterna så kunde de beställa in det som efterfrågades men hur vet man vad det är man 

söker alla gånger? Möjligheten att ge uttryck för den önskan är då mycket begränsad, och vi vet 

också att den tjänsten inte efterfrågades i någon större utsträckning. Vi anser att ett magert utbud av 

utländsk media på sätt och vis leder till att det blir svårt att behålla sitt modersmål. De måste känna 

sig som en värdefull del av samhället såväl som en viktig del av biblioteket. Den möjligheten blir då 

alldeles för begränsad. I Att bryta upp och byta land menar författaren att det är viktigt att man får 

möjlighet behålla sitt språk eftersom det är en stor del av den man är. Språket är också något som 

man kan se som en viktig del av en individs identitet.45 
 

Föräldrar till barnen i undersökningen Frirum til integration, påtalar den viktiga roll som 

biblioteket kan spela, i att framhäva för barn med annat modersmål att deras språk också är viktigt. 
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Detta kan man göra genom att skylta med dem på biblioteket, och se till att beståndet hålls 

uppdaterat.46 
 

Vi kan här se något av en konflikt med vad Frirum til Integration har kommit fram till och hur 

arbetet med ungdomslitteratur pågår på biblioteket. Två av våra informanter menar att ungdomar 

lämnar sitt modersmål till förmån för svenska och engelska. Men i den danska undersökningen visar 

det sig att många ungdomar återvänder till sitt modersmål i övre tonåren, då de börjar utforska sin 

identitet. 

 

Frågan vi då ställer oss är om biblioteket missar detta intresse då det inte upplever att det saknas lust 

för detta, kanske detta är ett intresse som kommer senare men då missas av biblioteket. 

Konsekvensen av detta kan bli att svenskan kan uppfattas som normen av ungdomarna, att det 

faktiskt är tid att lämna sitt modersmål och de utsätts på så sätt av en slags assimilering, det vill säga 

det hela blir ett exempel på negativ distans. 
 

5.5 Positiv Distans 

 

”Tänk att flytta till Sverige och hitta böcker på sitt eget språk, och ganska mycket – och man kan 

beställa från hela stan, om du inte är nöjd, du kan beställa från stadsbiblioteket och från 

Stockholm. Det är helt otroligt.” 

 

Den positiva distansen präglas av att olika kulturer lever sida vid sida utan att det sker någon 

märkbar assimilering eller integration, men det fungerar bra ändå. I det bibliotek vi studerat så 

tycker vi att ett bra exempel på det, är att det över huvud taget går att få tag på media på andra språk 

som vår informant Eva poängterar i citatet ovan. Vi kopplar det till den positiva distansen på så sätt 

att det krävs väldigt lite från låntagarens sida för att få full tillgång till bibliotekets tjänster. Även 

om det kommer låntagare som inte behärskar svenska så gör biblioteket sitt bästa för att hjälpa 

låntagaren, oavsett vad det är låntagaren är ute efter. Detta betyder att nykomna minoritetskulturer 

kan fungera sida vid sida med biblioteket på ett sätt som faller under den positiva distansen, menar 

vi. 

 

Samtidigt så är situationen mer komplex, det finns media på andra språk, och det är värdefullt och 

absolut ett steg i rätt riktning, men det är inte tillräckligt. Vi menar att för att kunna säga att 

biblioteket verkligen tillhandahåller och arbetar mot det Roth kallar positiv distans, så måste den 

media som erbjuds vara bättre. Bibliotekets samling av facklitteratur på andra språk är i stort sett 

icke-existerande, och det finns givetvis goda skäl till det, eleverna går i skolan och där är svenska 

det språk som det lär. Men även den media som det tillhandahåller inom skönlitteratur är relativt 

liten, det menar vi kan också leda till att många barn med annat modersmål än svenska lättare 

släpper sitt modersmål, och då leder det snarare till negativ närhet. Författarna till Frirum til 

integration har fått fram resultat som visar på att många av användarna inte är nöjda med det utbud 

som finns, skälen är olika men i huvudsak handlar det om att det tycker beståndet är för gammalt, 

det är inte aktuellt längre och alldeles för litet i förhållande till deras behov. Föräldrar till barn med 

annat modersmål uttrycker en rädsla för att deras barn så snabbt ger upp sina modermål och övergår 

till det nya landets språk. Hur kan man då som bibliotekarie vara nöjd? I Bryta upp och byta land 

beskrivs hur viktigt det är att inte känna som invandrare att ens modersmål och det man har tagit 

med sig hit till sitt nya land inte ses som värdefullt längre47 Det blir då en förlustkänsla för dem och 

det menar vi att biblioteket kunde motverka bättre än de gör. Detta för att kunna åstadkomma 

positiv distans så som Roth definierar den. Här blir konsekvensen ändå att de inte kan behålla sitt 
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språk på likvärdiga villkor. Dessutom menar vi att de ungdomar som senare försöker nå sina rötter 

inte heller kommer att ha tillräckligt stort utbud. 

 

När de gäller ungdomar och deras språksituation så finns det lite motsättningar mot de resultat vi 

har fått fram av vår undersökning, och den tidigare forskning vi har tagit del av inom ämnet. I 

Frirum til integration står det att ungdomar som passerat puberteten tillhörandes etniska minoriteter 

ofta utvecklar en vilja att söka sina rötter och därmed får ett ökat intresse i sitt modersmål. Dock så 

säger vår egen undersökning att ungdomar generellt släpper sitt modersmål och istället intresserar 

sig mest för svenskan men även engelskan, vilket kan exemplifieras med citatet: 

 

”Ungdomsböcker lånas jättelite, och det är samma tendens på andra bibliotek. När barn börjar 

lära sig svenska, dom läser på svenska. Dom kan läsa därför att dom kanske läser hemspråk, och 

läraren vill att dom ska läsa på modersspråket – men ungdomsböcker lånas inte så mycket. Därför 

köper vi väldigt lite ungdomslitteratur på andra språk, de lånas inte ut. Men, det lånas mycket på 

engelska, det beror på att de lär sig engelska i skolan. Ungdomsböcker lånas väldigt mycket på 

engelska, enda språk som lånas.” 

 

Vi anser att det här är en skillnad som är värd att tänka på, samtidigt som vi inte kan bortse från att 

om det nu hade funnits mer ungdomslitteratur på de andra språken så kanske det

hade funnits ett större intresse för det? Vi tycker att biblioteket borde undersöka saken närmare och 

kanske utöka sitt bestånd av media för unga på andra språk, för som det är just nu så tror vi att 

biblioteket missar ett behov som finns där. 

 

En annan faktor som kan inverka på utlåningsfrekvensen är den media som köps in, inte motsvarar 

det behov som användarna har. Det är något som borde undersökas närmre, menar vi. 

 

Här har vi illustrerat våra tankar kring hur modellen kan se ut utifrån vår analys. 
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6. Diskussion & Slutsatser 
 
I det här avsnittet presenterar och diskuterar vi de slutsatser vi har kommit fram till under arbetets 

gång. Vi redogör även för intressanta observationer och andra anmärkningsvärda saker som 

framkommit under intervjuerna. Avsnittet är uppbyggt på så sätt att vi redogör och besvarar våra 

frågeställningar utifrån vårt material, vår analys och våra egna tankar. De första två frågorna är 

baserade på empiri och besvaras främst utifrån vårt insamlade material. Den tredje frågan är vad vi 

skulle vilja kalla vår analysfråga, där vi behandlar mera svårdefinierade frågor såsom bibliotekets 

relation till integration och hur språket hör ihop med detta. 

 

Innan vi påbörjar vår diskussion så tycker vi att det är viktigt att nämna att det handlar om ett 

mindre stadsbibliotek med begränsade resurser. Det har även tidvis har haft inköpsstopp och 

upprepade chefsbyten, många av de problem som vi upplever finns beror av den anledningen på 

saker bortom bibliotekets kontroll. 

 

I vår ursprungliga frågeställning ställde vi oss frågor såsom hur biblioteket arbetar rent praktiskt 

med hantering av media på olika språk, och de olika språkgruppernas situation på biblioteket. I den 

andra frågeställningen undrar vi vad bibliotekarierna själva tycker om sättet de arbetar med 

integrationsfrågor, och i den tredje frågeställningen placerar vi in vår teoretiska ram tillsammans 

med det som framkommit i de två tidigare frågorna.  

 

Som tidigare nämnts så är det här ett bibliotek med många olika språkgrupper. Vissa språkgrupper 

är större än andra men i huvudsak arbetar de på det sättet att de beställer in det som de uppfattar att 

det finns ett behov av. Vissa språkgrupper har större samlingar att tillgå än andra, men det finns 

även ett samarbete med stadsbiblioteket och med Internationella biblioteket, från dem får det 

regelbundet leveranser med media på andra språk för att väga upp situationen. Informanterna säger 

att det inte är helt oproblematiskt då de språk de själva saknar, ofta saknas där också. Vårt bibliotek 

ligger i en stadsdel där det sker mycket in- och utflyttning vilket leder till att beståndet inte alltid 

speglar befolkningen i närområdet. Detta leder till att vissa bestånd lever vidare på biblioteket utan 

att användarna gör det. 

 

Vi menar att om man arbetade mer aktivt med gallring och inköp så hade biblioteket kunnat ha ett 

bättre anpassat bestånd för de invånare som faktiskt bor där. Franzén menar att det är viktigt att de 

invandrare som kommer upplever sig sedda och att de känner att de är viktiga, och att hitta media 

på deras språk bidrar till denna känsla.48 
 

Vissa språkgrupper har inte haft skriftspråk så länge som andra, och det gör att den media som finns 

tillgänglig, är mindre i storlek än språkgrupper vars skrifttraditioner är betydligt längre. Vi upplever 

att bibliotekarierna arbetar på så gott det går, men som de själva tillstår så är de inte själva nöjda 

med det utbud som finns. Detta är något som stöds i tidigare forskning såsom Frirum till integration 

där man kommer fram till att användarna inte var nöjda med det utbudet som fanns. De tyckte att 

det var både för gammalt men även för litet.49 Efter att ha observerat biblioteket så håller vi med om 

att beståndet till viss del förfaller vara ganska slitet och trist. 

 

Våra informanter poängterar att arbetet med integration är ingenting som man gör för sig, utan det 

är någonting som genomsyrar det dagliga arbetet. Peralta säger att integration inte är ensidig, utan 

någonting som alla är delaktiga i. Det handlar inte om att det är en liten grupp som ska integreras 

                                                           
48 Franzén (2001). s.60 
49 Frirum til integration… s.27 



29 

medan den andra är passiv, utan det är en process där ”… vi integrerar oss med varandra”.50 Vilket 

vi tycker stämmer ganska bra med hur biblioteket arbetar. Vi får exempelvis berättat för oss att de 

ofta gör reklam för sina samlingar på andra språk när det kommer in folk, och att de gör sitt bästa 

för att informera folk om vad som finns. 

 

När vi först påbörjade arbetet så kände vi sedan tidigare till att biblioteket arbetade med en rad olika 

projekt med koppling till vuxenutbildning och språkinlärning. Detta främst via vår pilotstudie och 

de intervjuer vi gjorde där. Vi fick där intrycket av att dessa projekt var ett aktivt och viktigt sätt 

biblioteket arbetade för integration. När vi i det här arbetet gjorde en mer djupgående studie i 

biblioteket, dess anställda och dess relation till dessa projekt. Då har det kommit fram att 

bibliotekarierna själva inte har så mycket med dessa projekt att göra, utan att det endast sker i 

bibliotekets lokaler. Biblioteket hade från början en mer aktiv roll men på grund av tidsbrist har 

andra aktörer tagit över verksamheten. 

 

Som tidigare nämnts har våra informanter lite olika uppfattningar om dessa projekt och bibliotekets 

medverkan i dem. Två av våra informanter tar upp en problematik kring detta, främst angående 

språkcaféet. De anser att det borde finnas någon form av kvalitetssäkring då biblioteket i nuläget 

inte har så stor insyn i verksamheten. Under pilotstudien så medverkade vi i ett språkcafé som en 

form av observationsstudie och kan hålla med om att det hela sker väldigt ostrukturerat och håller 

därför med. 

 

I grund och botten ligger det en vilja hos våra informanter att arbeta för de som Roth kallar för 

positiv närhet. Vilket beskrivs som det optimala tillståndet när flera kulturer är integrerade på ett 

sätt som gör att de kan samexistera utan att det sker på bekostnad av den kulturella identiteten. Vi 

har dock upplevt att synen på vad som är integration kan variera kraftigt från person till person. 

Även vi själva upptäckte att vi hade en annan syn på vad som egentligen menas med integration än 

våra informanter. Det här är någonting som även Kemppainen och Makkonen upptäckte: 

”Integration är ett omtvistat begrepp som rymmer flera definitioner beroende på vem du talar 

med.”51 Men entydigt hos oss och våra informanter är att integration i det stora hela betyder att flera 

kulturer samexisterar på ett fungerande sätt utan att de sker på någons kulturella bekostnad. 

 

När vi först utformade vår intervjuguide och planerade vårt arbete, så var det en av de saker som vi 

var mest intresserade av. Nämligen om det fanns någon konflikt mellan den roll bibliotekarierna såg 

sig ha i att hjälpa användarna att lära sig svenska, med den att förmedla litteratur på deras 

modersmål. Bakgrunden till detta var den gruppintervju som vi gjorde under vår pilotstudie, där 

våra två informanter starkt pressade på hur viktigt det var för nyanlända att ta till sig det svenska 

språket. De menade att svenska är nyckeln in i samhället. Samtidigt så talade de även varmt om hur 

viktigt det är att andra kulturer får behålla sitt språk, utan att riktigt redogöra för hur dessa två roller 

hänger ihop. Svaren på den här frågan blev dock inte så utförliga som vi hade trott att de skulle bli. 

Informanterna var istället ganska enhetliga i att det inte råder en sådan konflikt. Därför att svenska 

som språk används på ett väldigt annorlunda sätt än de utländska modermålen. Detta gör att det inte 

går att ställa dem emot varandra på det sättet. Informanterna menar att svenska mer har funktionen 

som nyttospråk medan de olika modersmålen används på ett mer personligt plan, som inte har så 

mycket att göra med att klara sig i samhället. En av informanterna poängterar dock att de andra 

modersmålen på biblioteket utgör någon av en språngbräda in till det svenska samhället. Genom att 

biblioteket erbjuder media på dessa språk så får de även där en naturlig kontakt med samhället 

genom biblioteket. Vi kopplar detta till paragraf 8 i bibliotekslagen som lyder: 

 

                                                           
50 Franzén. (2001). .s.135 
51 Kemppainen & Makkonen (2006) s.68 
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”Folk-och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare 

och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former 

särskilt anpassade till dessa gruppers behov.”52 
 

Vi drar slutsatsen att det biblioteket vi undersökt, med tanke på deras möjligheter avseende resurser, 

de har haft upprepade inköpsstop, ny chef mm ändå fullföljer detta mål på ett beundransvärt sätt och 

därmed arbetar för att främja positiv närhet. 

 

En annan aspekt av flerspråkighet och vikten av att främja modersmål anser vi också vara frågan 

om språk och identitet som tas upp bland annat av Norrby och Håkansson. Författarna skriver att 

just språket är en viktig del av den identitet man har, man konstruerar sin identitet med hjälp av 

språket, speciellt om man är flerspråkig: 

 

”… men det är med språkets hjälp i faktiska samtal med andra som vi ”blir till”. Samtalet blir en 

arena där vi visar upp oss själva och ger en bild av den vi (för tillfället) vill vara.”53 

 

Med detta i åtanke skulle man kunna säga att det bli ett slags accepterade ifrån majoritetssamhällets 

sida, att en person med ett annat modersmål än svenska kan finna media på sitt eget språk på 

biblioteket. Det blir ett bekräftande att den egna identiteten erkänns av samhället. 

Även Kemppainen och Makkonen bekräftar det i deras undersökning av bibliotekarierna på det 

bibliotek de gjorde sin undersökning på: 

 

”Det framgick i vår studie att de språkutvecklande åtgärderna fick störst uppmärksamhet i 

Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek. Språkutveckling ses som viktigast i folkbibliotekens 

verksamhet för integration”54 
 

Vi upplever dock att det finns en hel del hinder som står i vägen för bibliotekets arbete med dessa 

saker, främst organisatoriska sådana och det som vi upplever som det allra främsta. Det handlar om 

problemet med katalogposter som vår informant Eva talar mycket om. Vi anser att situationen där är 

närmast absurd då ett system som inte är anpassat för den här sortens arbete, tillåts hålla tillbaka så 

mycket. Grunden till problemet beskrivs som svårigheten att få in utländsk media med 

katalogposter, när man inte köper media från BTJ. Detta i samband med kravet på att all media 

måste finnas i systemet för att få komma ut på hyllorna, har resulterat i att media blir stående i flera 

år inne på bibliotekets inre hyllor och låntagarna får inte ta del av det. Problemet försvåras av att det 

finns ett mycket begränsat antal personer med kompetens i kombination med språkfärdigheter som 

kan lägga in dessa media i katalogerna. För utomstående som oss som får denna situation beskriven 

för oss ter sig det hela som absurt. Samtidigt så anmärker en av informanterna att det är så mycket 

enklare med svensk litteratur, där finns alltid en katalogpost färdig och titlarna kan ställas ut så fort 

de kommer in. Det här anser vi kan leda till en slags segregering, då den utländska median inte har 

samma förutsättningar som den svenska median. 

 

Ett exempel på detta som vi upplevde som väldigt starkt var när en informant ställde sig negativ till 

användandet av brukargrupper. Den litteratur ett sådant råd skulle fråga efter, ändå bara skulle bli 

stående i flera år, så det är ändå ingen idé. Den här typen av segregering av media anser vi bär med 

sig risken för utveckling av negativ distans. 

Något annat som vi uppfattade som anmärkningsvärt, var situationen med facklitteratur på andra 

språk för barn och unga. Det finns i stort sett ingen facklitteratur på andra modersmål, våra 

informanter menar att det beror på att facklitteraturen används till skolan och skolans språk är 

                                                           
52 Bibliotekslag: SFS 1996: 1596 
53 Norrby & Håkansson (2007). s.33 
54 Kemppainen och Makkonen sid 86 
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svenska. Således skulle det inte finnas något behov av facklitteratur på andra språk än svenska. 

Samtidigt så var de inte eniga om detta. En av våra informanter tyckte att det borde finnas 

facklitteratur på andra språk, men det omgärdas av liknande svårigheter som de vi nämnde innan, 

avsaknad av katalogposter och att det bestånd som finns, inte alltid är objektivt. Vi anser att detta är 

ett problematiskt synsätt då man inte kan veta varför de inte lånar. Lånar de inte eftersom det inte 

finns eller om att de inte har något intresse för facklitteratur på andra språk än svenska. Detta menar 

vi kan leda till negativ närhet, då barn och unga i brist på valmöjligheter anpassar sig till 

majoritetsspråket och då utsätts för en slags form av assimilation. 

 

Sammanfattningsvis så tycker vi att det är mycket som är bra, det finns både kunskap och vilja hos 

informanterna att utveckla och skapa en biblioteksverksamhet som gagnar alla användare oavsett 

språktillhörighet. Men vi upplever att det också finns hinder och andra svårigheter som håller 

tillbaka verksamheten, både centralt och organisatoriskt, men även skiftande synsätt på hur man får 

verksamheten att fungera på ett bra sätt. 

 

6.1 Vidare forskning 
 
Vi upplever skulle vara intressant att forska vidare om är hur det egentligen ligger till med 

ungdomar och deras användning av media på modersmålen, detta då vårt resultat står i kontrast till 

den tidigare forskning som vi har tagit del av. 

Enligt två av våra informanter så förlorar ungdomar sitt intresse för det egna språket med åldern och 

föredrar att ta del av media på svenska och engelska, och de återvänder sedan inte till modermålet. I 

Frirum til integration har vi läst att ungdomar i senare delen av ungdomen återfår ett intresse för 

modersmålet och börjar åter igen att efterfråga media på sitt modermål. Det här skulle vara 

intressant att ta reda på mer om, hur det egentligen ligger till. 

 

Vi tycker även att det är viktigt att utreda situationen kring katalogiseringen av utländsk media 

närmare, då vi inte upplever att den nuvarande situationen är acceptabel. Förslagsvis så bör det 

undersökas hur det hanteras i andra länder. 

 

7. Sammanfattning 
 
Det här arbetet har sin bakgrund i ett intresse vi båda delar i hur bibliotek arbetar med språk och 

språkhantering och vi formulerade utifrån det vårt syfte. Syftet kan delas up i två delar, dels var vi 

intresserade av att ta reda på de rent praktiska aspekterna, såsom hantering av media på andra språk 

än de som personalen behärskar. Exempel på det kan vara inköp, katalogisering och andra 

utmaningar som kan komma upp när man hanterar sådan media. En annan del i det praktiska arbetet 

behandlar frågan om hur man balanserar media på andra språk kontra svenska, men även hur man 

fördelar resurser språkgrupperna emellan. Den andra delen handlar om hur bibliotekarierna 

uppfattar sin roll i arbetet med integration och vilken roll de tycker att biblioteket och de själva har i 

det arbetet. 

 

För att få ett bättre grepp om detta och placera det i en ram valde vi att tillämpa Hans Ingvar Roths 

teori om integration. Den grundar sig i att man kan dela upp en grupps eller en individs 

integrationssituation i fyra olika kategorier, negativ distans – positiv närhet och negativ närhet – 

positiv distans. 

 

För att besvara våra frågor valde vi att göra en fallstudie på ett bibliotek i en mångkulturellt präglad 

stadsdel. Den metod vi valde för vår undersökning blev kvalitativa intervjuer med tre bibliotekarier 

som alla hade varierande arbetsuppgifter. 
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Vi fick genom vår undersökning reda på att det finns en del organisatoriska svårigheter när det 

kommer till inköp av media på andra språk som de inte själva behärskar. När de köper från andra 

källor än BTJ så blir det problem med katalogposten. De måste själva katalogisera om de köper in 

från annat håll som till exempel via internet. Katalogiseringen sköts centralt på stadsbiblioteket och 

där räcker resurserna inte till. Våra informanter var alla eniga om att det inte rådde en konflikt 

mellan att tillhandahålla media på andra språk och svenska, då dessa används på olika sätt. 

Våra informanter menar att arbetet med integration sker i allt de gör, det blir naturligt på ett 

bibliotek som deras. Angående deras roll i de mer strukturerade aktiviteterna såsom språkcafé och 

ett vuxenutbildningsprojekt som drivs i bibliotekets lokaler. Där går åsikterna isär, en informant 

menar att det är bra, en annan menar att om det ska ske i bibliotekets lokaler så bör det ske under 

mer strukturerade former och i deras egen regi. 

 

Vi analyserar sedan vårt resultat i ljuset av Roths modell och drar slutsatsen att biblioteket i det 

stora hela arbetar aktivt för det som Roth beskriver som positiv distans. Vi grundar detta på att 

biblioteket arbetar medvetet med att se till att all de olika språkgrupperna får tillgång till media på 

sitt eget språk. Samtidigt som de propagerar för vikten att lära sig svenska som en väg in till 

samhället. Vi kan dock se att det finns saker som kan förbättras, men det handlar främst om brist på 

resurser och problem på central nivå. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
1. Presentation av oss själva, vi talar om var vi kommer ifrån, vilka vi är, kortfattat om vårt arbete 

och om vad intervjun kommer att handla om. 

  

2. ”Vem är du och hur kom du att arbeta här” Frågan är mest tänkt som en isbrytare, av egen 

erfarenhet tror vi att det är bra att ha en sådan för att få igång samtalet. 

 

3. ”Vad har ni för olika språkgrupper på biblioteket?” 

 

4. ”Gör ni något för att informera användarna om vilken litteratur på annat än de traditionella 

skolspråken som finns?” 

 

5. ”Det är många att ta hänsyn till, hur arbetar ni för att balansera de olika grupperna med tanke på 

tid och resurser? (plats, pengar)” 

 

6. Finns det språkgrupper som läser/efterfrågar mer litteratur än andra språkgrupper? 

7. ”Motsvarar storleken på språkgruppens användare hur mycket titlar som finns i beståndet?” 

 

8. ”Är det någon språkgrupp som är särskilt svårfångad?” 

 

9. ”Hur arbetar ni med inköp och urval av litteratur på andra språk än de traditionella skolspråken?” 

(Skönlitteratur, facklitteratur, tidningar och tidsskrifter) Samarbetar ni något med internationella 

biblioteket? 

10. ”Hur arbetar ni rent praktiskt (reservering, uppställning) av litteratur på språk som ni inte 

behärskar?” 

 

11. ”Tror du att användarna är nöjda med urvalet av böcker på deras språk?” 

 

12. ”Är du nöjd med urvalet?” 

 

13. ”Får ni in inköpsförslag på böcker på andra språk?” (Möjlig följdfråga kan vara varför det är 

som det är, exempelvis att de inte får in så mycket inköpsförslag) 

 

14. Fråga om det råder en konflikt mellan vikten av att lära sig Svenska och tyngden på att 

tillgängligöra litteratur på modermålet. 

 

15. Projekt som språkcafé och vuxenutbildningsprojektet, hur tänker ni kring er roll i det? Hur kom 

de projektet till? 

 

16. Hur resonerar ni kring att det inte finns någon facklitteratur på de olika modersmålen på barn- 

och ungdomsavdelningen? 

 

17. Kan ni tänka er ett samarbete med brukargrupper?( representanter från valda språkgrupper) 
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Bilaga 2: Arbetsfördelning 
 
Arbetet i sin helhet har gjorts tillsammans med undantag av tidigare forskning där vi delade upp 

arbetet med olika titlar. 


