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Abstract: The purpose of this thesis is to describe and understand the existing 

factors behind the selection of foreign newspapers in Swedish 

public libraries. We wanted to study this subject because the 

political situation in many countries is reflected in the newspapers 

and can cause difficulties in the selection process. Examples of this 

can be how to avoid newspapers with political propaganda and with 

censored content. Another reason for our interest in this subject is 

based on our prejudice that newspapers from other countries are 

important for people with foreign background. To answer the 

question we have conducted qualitative interviews with five persons 

who are responsible for the purchase of foreign newspapers at four 

libraries. The theoretical framework consists of hermeneutics. 

While analyzing the interviews we have used the hermeneutic spiral 

as an instrument.  

 

                                      We found several factors behind the selection of foreign newspapers 

and we divided them into four categories: factors for purchase, 

factors for none purchase, selection criterions and “signs” of 

“objectivity” and “neutrality”. The most significant factor for 

purchase was if the library received a purchase proposal from 

visitors. Economy was regarded as the largest obstacle for not to 

purchase. Furthermore, request was the most important selection 

criteria. All of our respondents tried to have a wide selection of 

political opinions represented at the library even if they only could 

afford one single newspaper for each region in question. In that case 

they purchased a newspaper as neutral as possible. Those libraries 

that could afford several newspapers from each region achieved 

political distribution by buying newspapers from different countries 

of publication and at the same time they could avoid buying 

newspapers with censured content or with political propaganda.  
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1. Inledning 

I det här första avsnittet kommer vi att börja med en inledning och problembeskrivning för 

att därefter redogöra för vårt syfte med uppsatsen och våra frågeställningar. Vidare klargör 

vi våra avgränsningar och ger en bakgrundsbild av ämnet. Slutligen följer en 

relevansbedömning av ämnet samt en lista över begrepp som är relevanta för uppsatsen. 

1.1 Inledning och problembeskrivning 
 

En av bibliotekets huvuduppgifter är att vara en fri och demokratisk informations- och 

kunskapsförmedlare till medborgarna i samhället. Som sådan bör biblioteket, som vi ser 

det, sträva efter att alla åsikter ska få vara representerade i dess utbud samt att det ska 

finnas något för alla på biblioteket. En viktig del i det här arbetet är att se till att användarna 

har tillgång till aktuella nyheter från sin hembygd oavsett var man kommer ifrån. Ett sätt för 

användarna att få del av sådana nyheter är genom att läsa de dagstidningar som biblioteket 

erbjuder. 

Bibliotekets utbud av dagstidningar och då specifikt utländska dagstidningar är den 

typ av media som är ämnet för denna uppsats. Enligt Kulturrådets siffror för 2008 är 

19 % av folkbibliotekens dagstidningsutbud utländsk. Det finns i runda tal 1600 

prenumerationer på utländska dagstidningar på folkbiblioteken.
1
 2010 hade 18,6% av 

Sveriges befolkning utländsk bakgrund.
2
  

I detta sammanhang är det också intressant att notera att biblioteket är en populär 

samhällsinstitution bland personer med utländsk bakgrund. Enligt regeringens 

skrivelse Kultur och delaktighet från 2002 och siffror för år 2000 var personer med 

utländsk bakgrund, procentuellt sett, flitigare biblioteksbesökare än infödda 

svenskar.
3
 Det är en markant skillnad från andra kulturpolitiska områden där det är 

infödda svenskar som oftare går på teater, bio och dylikt.
4
  

 

Mot denna bakgrund har vi valt rikta in oss på att studera urvalet av utländska 

dagstidningar och urvalsprocessen bakom det utländska dagstidningsutbudet på ett antal 

utvalda svenska folkbibliotek. Vi anser att området är särskilt intressant av fler anledningar. 

En av anledningarna är att vi tror att personer som kommer som flyktingar till Sverige ofta 

avser att återvända till sina hemländer när det politiska läget i hemlandet tillåter, och att det 

därför är viktigt för dem att hålla sig uppdaterade kring nyhetsläget i sina respektive 

hemländer. Vi föreställer oss också att urvalet av utländska tidningar antagligen, av främst 

ekonomiska skäl måste vara litet. Samtidigt som vi antar att de potentiella användarna i 

högre grad är hänvisade till bibliotekens dagstidningsbestånd än vad biblioteksanvändarna 

                                                           
1
 Folkbibliotek 2009, s. 16. 

2
 Egen uträkning baserad på siffror från SCB. SCB – Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund, hela 

riket, efter ålder i tioårsklasser och kön 2010. och SCB – Befolkningsstatistik 2010. 
3
 Kultur och delaktighet 2002. s. 13. 

4
 Kultur och delaktighet 2002. s. 19. 
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som enbart vill läsa svenska dagstidningar är. Detta eftersom det ofta är svårare att få tag på 

utländska dagstidningar på andra ställen i samhället. 

Vad som också gör urvalsprocessen bakom dagstidningar extra problematisk är vidare att 

dagstidningar ofta förespråkar olika ideologiska uppfattningar. Dessutom tillkommer en 

annan intressant aspekt i och med att det förekommer att folkbibliotek bara köper in en eller 

två dagstidningar från ett visst språkområde eller land. Detta väcker intressanta frågor kring 

hur urvalet motiveras och huruvida detta urval sker objektivt eller om det styrs av andra 

faktorer. Det är frågor som dessa vi vill få svar på genom vår undersökning av hur man 

hanterar urvalsfrågan på folkbiblioteken med tanke på dagstidningarnas ideologier och hur 

man gör för att tillhandahålla ett utbud av utländska tidningar med såväl regimkritiskt och 

regimvänligt innehåll. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förstå vilka faktorer som kan finnas bakom urvalet 

av utländska dagstidningar på folkbiblioteken. Vi har valt att göra detta utifrån 

bibliotekariens perspektiv. Fokus i uppsatsen ligger följaktligen på yrkespraxis. 

 

De frågeställningar som vi utifrån syftet vill ha svar på är följande: 

 

 Vilka faktorer avgör om det ska köpas in utländska dagstidningar eller inte till 

biblioteken från ett visst språkområde eller land? 

 Vilka urvalskriterier avgör vilken eller vilka dagstidning/ar som köps in från ett 

visst språkområde eller land? 

 Hur gör biblioteken för att förhålla sig så ”neutrala” eller ”objektiva” som möjligt 

till olika länders politiska situation vid inköp av utländska dagstidningar? 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Vid kvalitativa studier med intervjuer som metod är det ett vanligt riktmärke att utföra åtta 

till tolv intervjuer. Detta för att uppnå informationsmättnad. Men av tidsskäl kommer vi att 

begränsa oss till fyra stycken intervjuer. Av den anledningen kan vårt material ge en 

ofullständig bild av verkligheten, men vi anser ändå att vår uppsats kan vara värdefull för 

att väcka debatt och ge en ingång till fortsatta studier. Vi vill således på intet sätt göra 

anspråk på att ge en heltäckande bild av vårt problemområde, utan bara göra nedslag för att 

ge exempel på hur resonemanget kring urvalet av utländska dagstidningar kan se ut på våra 

folkbibliotek.  
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För att avgränsa oss ytterligare kommer vi att fokusera på bibliotekariernas yrkespraxis och 

inte på ett användarperspektiv. Anledningen till att vi valt att fokusera på just yrkespraxis är 

främst att området inte är särskilt utforskat och att vi fann ämnet intressant eftersom vi 

själva snart kan komma att hantera denna typ av spörsmål. Tyngdpunkten i våra studier 

ligger således på bibliotekens hantering av utländska dagstidningar, framförallt eftersom 

nyhetsflödet i dagstidningar ofta är mer politiskt laddat än vad som är fallet när det gäller 

faktatidskrifter.  

Här följer nu en bakgrundsbild till vårt ämne. 

1.4 Bakgrund 

 

Som stöd i sitt arbete har folkbiblioteken ett antal olika dokument som styr hur deras 

verksamhet ska se ut. Ett globalt sådant har The International Federation of Library 

Association and Institutions (IFLA) tillsammans med UNESCO, tagit fram. IFLA har i sitt 

manifest skrivit ner nio olika punkter med rekommendationer till folkbiblioteken. Nedan 

presenteras fyra punkter som är särskilt relevanta för bibliotekens service gentemot 

invandrare och personer med utländsk bakgrund så som de beskrivs i manifestet, kallat 

IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet, antaget den 25 mars 1999 i Haag, 

Holland. 

Bibliotek har ett ansvar för att både garantera och underlätta tillgången till uttryck för kunskap 

och intellektuell aktivitet. Därför skall bibliotek anskaffa, bevara och göra tillgänglig en så rik 

mångfald av material som möjligt för att avspegla samhällets pluralism och skiljaktligheter.  

Bibliotek skall säkerställa att urvalet av och tillgången till material och tjänster styrs av 

yrkesmässiga överväganden och inte av politiska, moraliska och religiösa åsikter.  

Bibliotek skall anskaffa, organisera och förmedla information fritt och motsätta sig varje form 

för censur.  

Bibliotek skall ställa material, hjälpmedel och tjänster till förfogande för alla användare på lika 

villkor. Det får inte förekomma någon form av diskriminering på grund av ras, tro, kön, ålder 

eller annan orsak.
5
  

En av punkterna anser vi har särskilt stor relevans då den inte bara tar upp nödvändigheten 

av att tillhandahålla ett stort bestånd av olika slags litteratur på våra folkbibliotek, utan 

också poängterar vikten av att det ska finnas många olika åsikter representerade i detta 

bestånd. Andra redovisade punkter pekar på att urvalet av medier på biblioteken inte ska 

väljas utifrån personalens personliga åsikter utan genom professionella överväganden. Det 

är dessutom viktigt att bibliotekens bestånd ska vara tillgängligt för alla medborgare i 

samhället utan undantag. Ingen medborgare ska behöva känna sig utanför och eller utsättas 

för diskriminering på biblioteket. Ytterligare en, för denna uppsats, intressant 

rekommendation från IFLA är att folkbiblioteken ska arbeta mot användandet av censur.  

                                                           
5
 IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet 
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Det viktigaste nationella dokumentet som den svenska bibliotekssektorn har att luta sig mot 

är den svenska Bibliotekslagen (1996:1596). I Bibliotekslagen preciseras i paragraf åtta hur 

verksamheten som riktar sig till invandrare ska bedrivas. Enligt denna paragraf ska 

folkbiblioteken tillhandahålla litteratur på andra språk än svenska och i olika former för 

invandrare och andra minoriteter. Paragrafen lyder: 

      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.
6
  

Vidare finns sju nationella kulturpolitiska mål som berör folkbibliotekens 

verksamhet. Av dessa sju är tre intressanta för vår studie. De går ut på att alla ska ha 

möjlighet att delta i kulturlivet både genom eget skapande och genom kulturella 

upplevelser och att de svenska kulturinstitutionerna ska främja kulturell mångfald. En 

särskilt belysande punkt är följande: 

… att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.
7
 

 

Folkbiblioteken har i Internationella biblioteket, som är en del av Stockholms 

Stadsbibliotek, en mycket värdefull samarbetspartner. De kan alltid vända sig till dem 

med ett fjärrlån när de behöver litteratur på andra språk.
8
 Sitt bestånd av utländska 

tidningar och tidskrifter lånar Internationella biblioteket däremot inte ut till andra 

bibliotek.
9
 Sådant material går heller inte att fjärrlåna från andra bibliotek. 

Biblioteken måste således bygga upp ett eget bestånd av tidningar och tidskrifter.  

 

Många av Sveriges folkbibliotek använder sig av PrenNet som är BTJ:s 

prenumerationsservice för dagstidningar och tidskrifter. Det är en service som ger 

biblioteket möjlighet att hantera alla sina prenumerationer via PrenNet utan kontakt 

med alla olika utgivare av de tidskrifter och dagstidningar som biblioteket 

prenumererar på. I PrenNet finns dessutom en kort beskrivning av de dagstidningar 

och tidskrifter som BTJ kan tillhandahålla. För svenska dagstidningar står även 

dagstidningens politiska tillhörighet noterad, vilket inte är fallet med de utländska 

dagstidningarna, utan biblioteken är där hänvisade till att antingen ”handla i blindo” 

eller hitta något annat sätt att ta reda på dagstidningarnas politiska färg.
10

 

 

Allt fler dagstidningar har idag också en elektronisk version och det finns flera olika 

databaser som organiserar dessa och som biblioteken kan köpa in. Som en följd av 

detta finns det bibliotek som helt har slutat prenumerera på dagstidningar i 

pappersformat och låntagarna är därmed hänvisade till dessa databaser och 

dagstidningarnas hemsidor. Ett sådant bibliotek är Kulturhuset i Stockholm som Åsa 

                                                           
6
 Bibliotekslag: SFS 1996:1596 1996. 

7
 Kultur och delaktighet 2002. s. 5. 

8
 Internationella biblioteket 

9
 Internationella biblioteket 

10
 BTJ - PrenNet 
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Ekström tar upp i en artikel i Biblioteksbladet, Plattanbiblioteket tar form – och lättar 

på sitt fysiska bagage från 2010.
11

 

 

En av dessa databaser, och den databas som vi kommer att ta upp här, heter 

PressDisplay. PressDisplay är en databas som administreras av företaget 

NewspaperDirect från Kanada. Det är en användarvänlig databas som tillhandahåller 

1540 dagstidningar från 90 länder på 46 språk i sin helhet. Dagstidningarna i 

databasen är dagsfärska eller möjligtvis från gårdagen. Tidningarna går att ”bläddra” i 

och de ser ut som vanliga papperstidningar. Det går dessutom att översätta 

tidningsartiklarna till tolv olika språk.
12

 Från Sverige finns tidningarna Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten representerade i utbudet.
13

 

 

Efter denna bakgrund följer nu en relevansbedömning av vårt ämnesval. 

 

1.5 Relevansbedömning av ämnesvalet 
 

Vi anser att resultatet av vårt uppsatsarbete kan bidra till att belysa, synliggöra och 

problematisera eventuella brister eller svårigheter när det gäller bibliotekens objektivitet vid 

inköp av utländska dagstidningar. Vidare är vår förhoppning att våra slutsatser kan bidra till 

en diskussion omkring urvalsprocessen av utländska dagstidningar genom att vi belyser hur 

några yrkesverksamma bibliotekarier resonerar kring denna process. Indirekt kan detta få 

en viss betydelse för de personer med utländsk bakgrund i landet som regelbundet använder 

bibliotekets tidningar och tidskrifter. 

 

Därmed övergår vi till en definiering av ett antal, för uppsatsen relevanta begrepp. 

 

1.6 Begrepp 
 

Nedan presenteras och definieras ett antal begrepp som vi återkommande använder i 

uppsatsen. Eftersom dessa begrepp kan tolkas på olika sätt anser vi det viktigt att klargöra 

de definitioner vi använder oss av i vår uppsats.  

 

Begripa avser en grundläggande förståelse av fenomen. 

Förstå innebär här att ha en djupare förståelse av fenomen till skillnad från att endast 

begripa fenomen. 

 

Objektivitet används här utifrån Nationalencyklopedins definition där begreppet beskrivs 

på följande sätt:  

                                                           
11

 Ekström, Åsa 2010. Plattanbiblioteket tar form – och lättar på sitt fysiska bagage. s. 6-8. 
12

 NewspaperDirect.com 2009. 
13

 PressDisplay.com – Newspapers From Around the World 2003-2010. 
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objektivitet, saklighet, opartiskhet. Med objektivitet som ett mål eller värde menar man 

vanligen att man bör undvika att utifrån personliga eller gruppintressen ge en framställning som 

baseras på sakfel, ensidigt urval av fakta, fel i tillämpningen av använda metoder eller logiska 

inkonsekvenser.
14

 

 

Politisk färg syftar i det här fallet på en dagstidnings politiska hemvist och ledarsidans 

värderingar. 

 

Regim definierar vi också med hjälp av Nationalencyklopedin där definitionen lyder enligt 

nedan:  

regi´m, en stats konstitutionella, politiska, ekonomiska och sociala organisation. En regim kan 

vara parlamentarisk, presidentiell, liberal, totalitär, kapitalistisk, socialistisk etc.
15

 

Skolspråk avser de språk som traditionellt lärs ut i grundskolan samt de nordiska språken 

förutom isländska och finska. De språk som åsyftas är således engelska, franska, tyska, 

danska och norska. Faktalitteratur på dessa språk brukar återfinnas på den vanliga 

faktaavdelningen på folkbiblioteken och inte på den utländska avdelningen. 

 

Utländsk bakgrund definieras i den här uppsatsen enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) 

definition på begreppet ”utländsk bakgrund”. SCB:s definition är:  

 
                utrikes födda [och; vår anm.] inrikes födda med två utrikes födda föräldrar

16
 

 

I vår uppsats använder vi invandrare synonymt med begreppet ”personer med utländsk 

bakgrund”. 
 

Övriga begrepp definieras i texten.  

Efter inledning, bakgrund och begreppsdefinitioner följer nu en genomgång av vår utvalda 

litteratur och tidigare forskning.  

 

 

 

 

                                                           
14

 Objektivitet – Nationalencyklopedin 2010. 
15

 Regim – Nationalencyklopedin 2010. 
16

 SCB, MIS, Personer med utländsk bakgrund, Riktlinjer för redovisning i statistiken 2002. s. 10.  
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2. Genomgång av litteratur och tidigare forskning 

Här följer en genomgång av vår utvalda litteratur och tidigare forskning. Avsnittet inleds 

med ett stycke där vi redogör för vår informationssökningsprocess och urval av relevant 

litteratur.  

Urvalsprocessen bakom utländska dagstidningar på biblioteken är ett område som vi hittat 

mycket begränsat med tidigare forskning kring. Det har dock skrivits flera 

magisteruppsatser och liknande om hur personer med utländsk bakgrund använder 

biblioteket och hur bibliotek kan serva den här gruppen människor och därmed underlätta 

deras introduktion i det svenska samhället. I följande avsnitt presenteras ett litet urval av 

dessa.  

De fann vi genom sökning i olika databaser såsom LISA, Web of Knowledge, BADA, 

Uppsats.se och Artikelsök. Dessutom sökte vi efter litteratur i olika bibliotekskataloger och 

via Google.  

I vår uppdelning mellan magisteruppsatser och rapporter är en viss källkritisk värdering 

synlig då vi anser att det finns en liten risk att de senare kan vara vinklade då de skrivits på 

uppdrag av arbetsgivare, institutioner eller dylikt.  

 

2.1 Magisteruppsatser 
 

Den första magisteruppsats som vi väljer att lyfta fram här och som vi anser är mycket 

användbar för vår uppsats heter Medier på andra språk än svenska: En studie om det 

mångkulturella biblioteket. Den är skriven 2009 av Melika Kesten. I uppsatsen har Kesten, 

genom kvalitativa intervjuer med bibliotekarier som arbetar med utländska medier på sex 

olika bibliotek i Göteborg, undersökt hur de går till väga vid urval och inköp av dessa 

medier på de sex största språken i områdena; arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, finska, 

kurdiska, persiska, somaliska och turkiska
17

samt vilka uppfattningar bibliotekarierna har 

om hur informationsbehovet hos dessa språkgrupper ser ut. Utöver de här två 

frågställningar har författaren också undersökt hur den mångkulturella kompetensen ser ut 

och utnyttjas på biblioteken. Parallellt med de kvalitativa intervjuerna gör Kesten en 

litteraturstudie för att belysa sitt ämne.
18

 Litteraturstudien presenterar bland annat ALA:s 

och IFLA:s  riktlinjer för medieplanering och mångkulturell biblioteksverksamhet samt ger 

en inblick i mångkulturell biblioteksverksamhet i Sverige och utomlands.
19

 De teoretiska 

utgångspunkterna för uppsatsen består av mångkulturalismen i biblioteksvärlden och 

                                                           
17

 Kesten, Melika 2009. Medier på andra språk än svenska: En studie om det mångkulturella biblioteket, s. 

59. 
18

  Kesten 2009, s. 3. 
19

  Kesten 2009, s. 18.  
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samhället, olika uppfattningar om innebörden av kultur samt betydelsen av kopplingen 

mellan kultur och identitet och språk och identitet.
20

  

I uppsatsen drar Melika Kesten flera intressanta slutsatser när det gäller urval och inköp av 

utländska medier. I hennes undersökning framkommer det att de bibliotekarier som hon 

intervjuat framförallt köper medier från lokala bokhandlar eller bokhandlar i respektive 

land och att bibliotekarierna vid inköp tar hjälp av bibliotekens flerspråkiga personal eller 

av stadens andra biblioteks dito samt ibland av personal i respektive land. Biblioteken i 

undersökningen köpte inte så mycket medier från BTJ, då deras utbud, med undantag för 

medier på finska var smalt. I det här sammanhanget tar författaren upp att det finns stora 

skillnader i utbud av medier för olika språk. Finska medier är lättast att få tag på medan 

somaliska medier är svårast eftersom utgivningen därifrån är mycket begränsad.  

När det gäller hur bibliotekarierna uppfattar och tar till vara de olika språkgruppernas 

informationsbehov visade undersökningen att deras uppfattningar i huvudsak baseras på 

efterfrågan från användare som besöker biblioteket, men att biblioteken inte konsulterar 

användarna regelbundet i frågor som gäller deras mediebehov.  

Gällande frågan om flerspråkig kompetens på biblioteken och hur denna utnyttjas framgår 

det av uppsatsens slutsatser att biblioteken har en del personal som behärskar flera språk. 

Alla intervjuade bibliotekarier tyckte också att det var positivt med flerspråkig kompetens 

på biblioteken.
21

 

Denna magisteruppsats är relevant för vår egen uppsats av flera anledningar. Då vi inte 

funnit mycket material om urvalsprocessen bakom utländska dagstidningar specifikt är det 

nödvändigt för oss att titta lite bredare när det gäller tidigare forskning och då är forskning 

kring medier på andra språk än svenska (där utländska dagstidningar också ingår) det 

närmaste vi kan komma forskning om utländska dagstidningar. Vidare känns det intressant 

och relevant för oss att dra paralleller och göra jämförelser mellan urvalsprocessen bakom 

utländska medier i stort och urvalsprocessen bakom utländska dagstidningar.  Melika 

Kestens och vår uppsats har dessutom ett likartat syfte och fokus. Båda fokuserar vi på hur 

urvalsprocessen bakom utländska medier går till och hur användarnas behov ser ut utifrån 

bibliotekariernas perspektiv. Detta bäddar för intressanta jämförelser av resultat uppsatserna 

emellan. Uppsatsens diskussion och slutsatser kring kulturens betydelse för och kopplingen 

till identiteten och språket är också något som är intressant och som vi tror kan berika vår 

uppsats. 

En annan magisteruppsats som är relevant för oss är Biblioteken som stöd för invandrare 

under integrationsprocessen: En kvalitativ studie på stadsbiblioteken i Malmö och Lund 

skriven av Mikael Lovdalen 2008. Som undertiteln visar har Lovdalen utfört en studie på 

stadsbiblioteken i Lund och Malmö där han har kartlagt vilka projekt för invandrare och 

deras integration som bibliotek har varit med i. Dessutom har han intervjuat flera 

invandrare för att höra om och hur biblioteket har underlättat deras introduktion in i det 

svenska samhället. I studien intervjuade han två bibliotekarier och sju invandrare som har 

varit i Sverige mellan ett och fem år. I uppsatsen tog Lovdalen inte bara upp hur biblioteket 

                                                           
20

  Kesten 2009, s. 6.  
21

 Kesten 2009, s. 59f.  
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kan bidra till integrationen i det svenska samhället utan också hur biblioteken kan öka 

förståelsen mellan olika kulturer.  

 

Även om denna uppsats inte direkt går in på utbudet av utländska dagstidningar visar den 

ändå på vikten av hemspråkets plats på biblioteket och vad de tillfrågade invandrarna anser 

om bibliotekens utbud. Det är viktigt för invandrare att inte tappa sin identitet och koppling 

till hemlandet, och dels har det stor betydelse för invandrare att det finns utländska språk 

vid svenska bibliotek för att visa att de som talar eller läser dessa språk har en given plats i 

det svenska samhället. En annan sak som Lovdalen tar upp och som gör den relevant för 

vår uppsats, är vikten av samtal mellan infödda svenskar och nyanlända invandrare för att 

kunna utveckla ett nytt språk. Det är de spontana mötena som ibland sker i samband med 

tidningsläsningen på biblioteken ett bra exempel på.
22

 

 

2.2 Rapporter 

 

Förutom de två ovan nämnda magisteruppsatserna består vår tidigare forskning av 

arbetsrapporten Nya svenskar och svenska medier från 2005 skriven av Ulrika Andersson 

och en promemoria (PM), vilket är beteckningen för en kortare rapport, från 

Dagspresskollegiet vid Göteborgs universitet av Valpuri Mäkinen med titeln En tidning för 

alla – Om invandrares användning av och attityder till medier i allmänhet och 

dagstidningar i synnerhet från 2004. Dagspresskollegiet är namnet på det 

forskningsprogram som finns vid Institutionen för Journalistik och Masskommunikation 

(JMG) vid Göteborgs universitet. Här har det bedrivits forskning om olika typer av 

medieanvändning med fokus på just dagstidningar och dess läsare sedan 1979. Syftet med 

denna forskning är att på ett långsiktigt sätt belysa dagspressens utveckling med särskild 

fokus på samspelet mellan dagspress och andra medier. Verksamheten finansieras primärt 

genom Tidningsutgivarna.
23

 

Utöver dessa rapporter från Dagspresskollegiet tillkommer rapporten Framgångsrikt, men 

förbisett från 2008 av Peter Almerud. En rapport som Svensk Biblioteksförening står 

bakom och som behandlar forskning kring integration av invandrare och bibliotek. 

Bakgrunden till rapporten Nya svenskar och svenska medier var att tidningsutgivarna 

hösten 2005 gav Dagspresskollegiet i uppdrag att analysera invandrares tidningsläsning.
24

 

Studien bygger på det material som SOM-institutet vid Göteborgs Universitet i samarbete 

med bland andra dagspresskollegiet, producerar varje år. Dess syfte är att studera hur 

invandrares medievanor och medietillgång ser ut i förhållande befolkningen som är född i 

Sverige av svenska föräldrar. I studien skiljer man således mellan personer som är födda i 

Sverige med svenskfödda föräldrar (svenskar), personer som är födda utanför Sverige med 

                                                           
22

 Lovdalen, Mikael 2008. Biblioteken som stöd för invandrare under integrationsprocessen: en kvalitativ 

studie på stadsbiblioteken i Malmö och Lund 
23

 Verksamhet – JMG, Göteborgs universitet 2010. 
24

 Andersson, Ulrika 2005. Nya svenskar och svenska medier, s. 3.  
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icke svenskfödda föräldrar (första generationens invandrare) och personer som är 

uppvuxna i Sverige med en eller två föräldrar som är födda i ett annat land (andra 

generationens invandrare).
25

 

Studien tar upp hur medietillgången och medievanorna ser ut när det gäller olika typer av 

medier för första och andra generationens invandrare respektive svenskar. De medier som 

tas upp i rapporten är olika typer av tidningar (såsom morgontidningar och utländsk 

dagspress), radio, TV och Internet.
26

 Författaren Ulrika Andersson konstaterar i rapporten 

hur tillgången till medier ser ut för olika människor är beroende av flera olika faktorer 

såsom personlig smak, ekonomisk situation och kulturella vanor. Just kulturella vanor är, 

skriver hon, något som ofta är djupt rotat hos individen, vilket leder till att många personer 

som kommer från andra länder väljer att behålla dessa vanor också när de flyttar till ett nytt 

land. Rapporten fokuserar också på att belysa hur invandrare i Sverige använder svenska 

medier.
27

 Vidare är ett kapitel i rapporten vigt åt invandrares samhällsförtroende och 

politiska intresse.
28

 Medierna representeras i de mätningar av samhällsorganisationernas 

förtroende som också redovisas i rapporten av samlingsbegreppen ”Dagspressen” 

respektive ”Radio/TV.” Av dessa framgår att radio och TV totalt sett har ett högre 

förtroende hos både invandrare och svenskar än vad dagspressen har.
29

 

I rapporten beskrivs även att det finns tydliga skillnader mellan de tidigare nämnda 

grupperna när det gäller morgontidningsläsningen. För såväl första som andra 

generationens invandrare minskar andelen som prenumererar på en dagstidning jämfört 

med svenskar. Detta kan bero på flera saker, konstateras det i rapporten. Faktorer som 

tidningstradition, graden av integration i samhället samt nivån på språket i tidningarna tas 

upp som orsaker till att invandrare är mindre benägna att prenumerera på och läsa 

dagstidningar än svenskar.
30

 När det gäller läsning av utländsk dagspress är förhållandet 

däremot det motsatta. Enligt rapporten läser var sjätte invandrare av första generationen 

utländska dagstidningar en gång per vecka eller oftare att jämföra med motsvarande andel 

för svenskar som är en på femtio.
31

 För vår uppsats är naturligtvis främst de avsnitt av 

rapporten som behandlar invandrares läsning av såväl svensk som utländsk dagspress 

intressant, men även avsnittet som berör kopplingen mellan kultur och medievanor är 

relevant i sammanhanget. Detta eftersom medietillgången och användningen av dessa är 

relaterade till kulturella vanor, samhällsintresse och samhällsengagemang.  

 

Den promemoria (PM) som nämnts tidigare i inledningen till detta avsnitt En tidning för 

alla?- Om invandrares användning av och attityder till medier i allmänhet och 

dagstidningar i synnerhet skriven 2004 av Valpuri Mäkinen är en sammanfattning av en 

uppsats på påbyggnadskursen i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs 

                                                           
25

 Andersson 2005, s. 5f. 
26

 Andersson 2005, s. 3. 
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 Andersson 2005, s. 12. 
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29
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30
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31
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universitet.
32

 Mäkinen genomförde, för denna uppsats, en intervjuundersökning för att 

belysa invandrares konsumtion och attityder till medier med syftet att analysera dessa. 

Fokus i undersökningen låg på dagstidningsläsning och Borås Tidning. Utöver 

intervjuundersökningen tar Mäkinen upp ett antal faktorer som påverkar våra medievanor 

och medieval, den sociala situationen, samhällssituationen och mediesituationen.
33

 

Följande tre frågeställningar ville författaren ha svar på: 

 Vilken roll spelar invandrarnas sociala situation för deras medianvändning? 

 Vilken typ av samhällsinformation söker invandrare i medierna? 

 Vilken betydelse har dagstidningen bland andra medier för invandrare? 

 

För att besvara dessa frågeställningar genomfördes intervjuer med fyra fokusgrupper med 

tre till fem deltagare i varje grupp. En grupp bestod av iranska män, en annan av iranska 

kvinnor, en tredje av finska män och en fjärde grupp bestod av finska kvinnor. Samtliga 

deltagare var medlemmar i dem finska eller den iranska förening i Borås och första 

generationens invandrare som bott i Sverige i mellan tio och tjugofem år. Intressant med 

denna undersökning är att den jämför två olika invandrargrupper där den ena kommer från 

ett land, Finland, med en stark tidningstradition och den andra gruppen kommer från ett 

land, Iran, där denna tradition inte finns på samma sätt.
34

 

I promemorian framkommer att resultatet av intervjuerna visar att finländarna och iranierna 

har helt olika förhållande till dagspressen. Finländarna ser dagstidningen som en viktig del 

av vardagen och som den viktigaste källan till information, medan iranierna visserligen är 

lika inriktade på att få information, men de ser inte någon medietyp som viktigare än någon 

annan.
35

 Gemensamt för de båda invandrargrupperna var dock att de använde medier främst 

till nytta och inte som ett nöje.
36

 Nyheter från respektive hemland ansågs särskilt viktiga för 

samtliga deltagare i undersökningen att få ta del av.
37

  

Denna promemoria är som sagt en sammanfattning av en användarundersökning utifrån 

invandrares och den intar därmed ett annat perspektiv än vad vi gör i denna uppsats. Därtill 

fokuserar Mäkinen på invandrares läsning av en svensk, och inte en utländsk dagstidning 

även om utländska tidningar också berörs. Trots detta är promemorian ändå relevant för vår 

uppsats, inte minst eftersom den fokuserar på just invandrares attityder till och användning 

av dagstidningar, vilket vi inte hittat så mycket annat material som gör. Dessutom är det av 

intresse för oss och för vår uppsats om urvalsprocessen bakom utländska dagstidningar på 

bibliotek att få veta mer om användargruppens, invandrares, inställning till dagstidningen 

och dess innehåll; vad de läser i tidningen och varför de läser den. Här finns vidare 

möjlighet för oss att dra paralleller mellan bibliotekariernas inställning till invandrarnas 

informationsbehov och invandrarnas egen inställning till detsamma.    

                                                           
32

 Mäkinen, Valpuri 2004. En tidning för alla – Om invandrares användning av och attityder till medier i 

allmänhet och dagstidningar i synnerhet, s. 2. 
33

 Mäkinen 2004, s. 3.  
34

 Mäkinen 2004, s. 4f.  

        
35

 Mäkinen 2004, s. 13.  
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 Mäkinen 2004, s. 5.  
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Svensk Biblioteksförening tog år 2008 initiativ till rapporten Framgångsrikt, men förbisett 

– om bibliotekets betydelse för integration. Föreningen gav då Peter Almerud uppdraget att 

fördjupa sig i frågan genom att läsa och sammanställa relevant svensk och nordisk 

forskning, publicerad efter år 2000, som tar upp ämnet integration och bibliotek ur olika 

aspekter. Resultatet av det arbetet blev ovanstående forskningsöversikt där en genomgång 

av nio olika uppsatser och undersökningar på området presenteras, liksom statistik över hur 

ofta personer med olika bakgrund besöker biblioteket.
38

 Den statistik som presenteras i 

rapporten är tagen från SOM-undersökningar för åren 1995-2005 och framtagen av Svensk 

Biblioteksförening med hjälp av Lars Höglund, professor i Biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Göteborgs Universitet och Högskolan i Borås. Statistiken visar 

bland annat att andelen biblioteksbesökare är högre bland dem som inte är svenska 

medborgare än bland dem som är det.
39

 

Resultatet av statistiken i denna forskningsöversikt visar således att svenska bibliotek i stor 

utsträckning lyckas nå ut till personer med utländsk bakgrund och det konstateras att 

bibliotekens verksamhet på många sätt är lyckad ur ett integrationsperspektiv. I slutet av 

rapporten pekas några faktorer bakom denna framgång ut med utgångspunkt från de studier 

som presenteras i rapporten. En sådan faktor är att biblioteket under lång tid, sedan 1960-

talet, arbetat systematiskt med att bygga upp en verksamhet för olika invandrargrupper. 

Detta har lett till, menar Almerud i rapporten, att det finns en stor kunskap på biblioteken 

idag om vikten av biblioteksservice till dessa grupper. En annan faktor som tas upp gäller 

inköp av bibliotekens mediebestånd och det faktum att man byggt upp inköpskanaler för 

olika typer av litteratur samt tidningar och tidskrifter på olika språk och på så sätt skapat 

samlingar som motsvarar olika invandrargruppers behov. En tredje faktor som spelar roll 

för bibliotekens framgång på integrationsområdet är att biblioteket har en särskild 

attraktionskraft som ett öppet, offentligt rum.
40

  

Rapporten tar dock också upp sådant som behöver förbättras. Biblioteken behöver 

exempelvis bli bättre på att anpassa sitt bestånd till olika invandrargruppers skiftande 

behov. Det konstateras att behoven ser olika ut bland annat beroende på hur länge man 

vistats i Sverige. Vidare visar rapporten att bibliotekspersonalen spelar en mycket viktig 

roll för biblioteksservicen till personer med utländsk bakgrund. Det understryks hur viktigt 

det är med mångkulturell kompetens bland personalen samt fortbildning på detta område. 

Det konstateras i slutet av rapporten att biblioteken är just framgångsrika, men förbisedda 

på integrationsområdet och att deras resurser skulle kunna utnyttjas på ett bättre sätt.
41

         

Denna forskningsöversikt är relevant för vår uppsats av flera anledningar. Dels ger den oss 

en överblick över forskningen på området biblioteksservice för personer med utländsk 

bakgrund och dels belyser den bibliotekets service ur såväl bibliotekariernas som 

användarnas perspektiv. Den ger också vidare underlag för jämförelser mellan dess resultat 

och resultatet av vår undersökning.    

                                                           
38

 Almerud, Peter 2008. Framgångsrikt, men förbisett, s. 6.  
39
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40
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Vi anser att de magisteruppsatser och rapporter som vi presenterat i detta avsnitt bidrar med 

bra och tillförlitlig information ur en källkritisk synvinkel.  

Efter denna presentation av vår litteratur och tidigare forskning följer nu avsnittet där vår 

teori och vårt analysinstrument beskrivs. 
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3. Teori och analysinstrument 

I detta avsnitt redogör vi för vår teori och vårt analysinstrument, den hermeneutiska 

spiralen.  

 

Hermeneutiken är en tolkningslära som fokuserar på tolkningens betydelse och roll för att 

producera kunskap.
42

 I den hermeneutiska läran eftersträvas förståelse, till skillnad från att 

begripa. Förståelsen innebär en djupare kunskap som leder till att man måste förändras och 

hela tiden omvärdera denna kunskap. Begripelsen ger, å andra sidan, en ytligare kunskap 

och är på så sätt underordnad förståelsen. Ett grundläggande antagande inom 

hermeneutiken är vidare att man fokuserar på kontext och sammanhang och dess betydelse 

för att kunna tolka ett fenomen och se dess mening. Det betyder följaktligen att i all 

tolkning är fenomenets delar beroende av dess helhet och omvänt.
43

 Genom att begripa 

delarna kan vi således skapa förståelse för helheten.
44

 Per-Johan Ödman liknar, i sin bok 

Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik från 2007, 

förståelseprocessen vid ett pussel där det räcker att begripa bitarnas inbördes placering för 

att därefter få förståelse när bitarna sätts ihop till en helhet.
45

 

Vid analysen av våra intervjuer använder vi oss av hermeneutik som analysmetod och den 

hermeneutiska spiralen som analysverktyg. Nedan visas en modell av den hermeneutiska 

spiralen (Figur 1). Denna modell, som vi själva ritat, är inspirerad av den hermeneutiska 

spiral som Caroline Stenbacka presenterade i sin artikel Qualitative research requires 

quality concepts of its own  från 2001.
46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 Widerberg, Karin 2002. Kvalitativ forskning i praktiken, s. 26. 
43
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Figur 1: Modell av en hermeneutisk spiral 

 

 

Genom att använda den hermeneutiska spiralen undviker vi att fastna i tidigare tankebanor, 

då vi hela tiden omvärderar vår förförståelse gentemot den nya kunskapen. Det gör att vi 

inte riskerar att trassla in oss i ett cirkelresonemang.
47

 Ödman jämför, i sin av oss tidigare 

nämnda bok, spiralen med att läsa en bok. Han menar att man får en uppfattning om 

innebörden av en mening när man har läst den, men det är en innebörd som måste omtolkas 

efter att man har läst ett kapitel och kanske ytterligare en gång efter att man har läst hela 

boken. Således, när vi förstår bokens helhet kan dess delar få en annan innebörd och 

omvänt kan helheten få en annan innebörd när vi förstår en del av boken.
48

 

 

Med analysinstrumentet klargjort fortsätter vi nu med att beskriva den metod vi valt för att 

samla in vårt empiriska material. 

                                                           
47

 Ödman 2007, s. 105. 
48

 Ödman 2007, s. 99ff. 



16 
 

 

4. Metod 

I detta avsnitt redogör vi för den metod vi använt oss av i vår uppsats. Därefter följer en 

redogörelse för vårt urval följt av ett underavsnitt där vi beskriver vårt tillvägagångssätt vid 

insamlingen av vårt empiriska material. Ett underavsnitt där vi beskriver vår förförståelse 

kommer därnäst, innan vi redogör för hur vi analyserat vårt empiriska material. Avsnittet 

avslutas med ett underavsnitt som tar upp forskningsetiska överväganden. 

Den metod vi har valt för att studera våra forskningsfrågor är kvalitativa intervjuer. Orsaken 

till detta är att denna insamlingsmetod passar vårt syfte att belysa och förstå hur 

urvalsarbetet för utländska dagstidningar går till utifrån bibliotekariers perspektiv. 

Intervjuerna är av den typ som Annika Lantz i sin bok Intervjumetodik från 2007 kallar 

riktade, öppna intervjuer. Vår intervjuguide
49

 är uppdelad i tre delar som kan anpassas till 

intervjusituationen. Första delen består av allmänna frågor rörande exempelvis bakgrund, 

arbetsuppgifter och om bibliotekets riktlinjer för inköp. Andra delen innehåller frågor med 

anknytning till utländska dagstidningar i pappersformat medan tredje delen fokuserar på 

dessa i elektronisk form. Denna uppdelning gjorde vi därför att vi var osäkra huruvida 

biblioteken där vi utförde intervjuerna prenumererade på några elektroniska dagstidningar 

eller inte. Vidare hade vi hela tiden våra frågeställningar aktuella i huvudet medan intervjun 

pågick för att kunna vara mer flexibla och fokuserade på vad vi ville ha fram. Enligt Lantz 

är innebörden av öppna riktade intervjuer just det, att intervjuaren utgår från en 

intervjuguide med klara teman, men där frågorna och frågeordningen inte är fastställd, utan 

kan varieras utifrån intervjusituationen.
50

 Detta medför att intervjun förs mer på lika villkor 

och blir mer likt ett samtal, vilket också är en grundförutsättning i hermeneutiken.
51

 Dock 

är det inte möjligt att få intervjun på helt lika villkor eftersom det är vi i egenskap av 

intervjuare som styr samtalet.
52

 Genom samtalet får respondenten förhoppningsvis en 

djupare förståelse hur vi som intervjuare tänker och vice versa, vilket leder till att båda 

parter förändrar sitt sätt att tänka.
53

 Kvalitativa intervjuer är en bra metod att använda 

eftersom den fokuserar på att få förståelse och subjektiv kunskap.
54

 

Intervjuerna utfördes ansikte mot ansikte i en för respondenten bekant miljö. I vårt fall har 

samtliga intervjuer skett på respondenternas arbetsplats och de har fått välja lokal. I två av 

fallen satt vi i ett konferensrum på respektive bibliotek, i ett fall satt vi i en av 

respondenternas arbetsrum och i det fjärde fallet skedde intervjun i ett av bibliotekets 

magasin. Miljön där intervjun utförs kan spela stor roll för resultatet. Platsen ska vara 
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ostörd och neutral. Detta poängterar Pål Repstad i boken Närhet och distans.
55

 Vi valde att 

spela in intervjuerna på mobiltelefon i de fall respondenterna tillåtit detta. 

Sammanfattningsvis upplevde vi att vi fick ut mycket användbar och relevant information 

av intervjuerna och det empiriska materialet är enligt vår bedömning därför, trots det låga 

antalet intervjuer, tillräckligt omfattande för ge en adekvat bild av urvalsprocessen bakom 

utländska dagstidningar på de utvalda biblioteken.  

 

Efter denna metodbeskrivning följer nästa avsnitt som behandlar urvalet av våra 

respondenter. 

 

4.1 Urval  
 

Vi har intervjuat bibliotekspersonal vars arbetsuppgift är att köpa in utländska 

dagstidningar till biblioteken. Av förklarliga skäl har biblioteken, som vi har valt ut till 

studien, ett utbud bestående av ett flertal prenumerationer på olika utländska dagstidningar 

som inte är skrivna på skolspråken (engelska, franska, tyska och de nordiska språken 

förutom finska och isländska). Därför har vi tittat igenom bibliotekens utbud av utländska 

dagstidningar utifrån deras hemsidor för att få fram vilka bibliotek som kunde vara aktuella 

för vår uppsats. Därefter skickade vi ut en förfrågan till dessa bibliotek om de ville delta i 

studien. Vi har intervjuat den ansvarige bibliotekarien angående prenumerationer av 

utländska dagstidningar. Av tidskäl har vi också begränsat oss till ett visst antal bibliotek i 

ett geografiskt område.  

Efter denna redogörelse för hur vi gått tillväga för att hitta våra respondenter följer nu en 

redogörelse för vårt tillvägagångssätt vid utförandet av våra intervjuer. 

 

4.2 Tillvägagångssätt vid insamling av material 
 

Antalet intervjuer begränsades, som nämnts i ett tidigare avsnitt, till fyra. Vid ett 

intervjutillfälle medverkade två respondenter efter eget önskemål om detta. Då det var 

bibliotekschefen och en underordnad biblioteksassistent var vi medvetna om att det kunde 

ha påverkat assistenten negativt då han kunde uppleva sig övervakad av sin arbetsgivare 

och på så sätt känt sig mindre bekväm i situationen. Vår upplevelse var dock att assistenten 

kände sig väl till mods under intervjun. Fördelarna som vi såg med att det var två 

respondenter var att samtalet flöt lättare och att de spontant fyllde i varandras tankegångar 

så att intervjun fick karaktären av ett resonerande samtal. Vi har utfört intervjuerna 

gemensamt för att underlätta för oss själva vid analysarbetet. Trots att vi spelade in de flesta 

intervjuerna satt ändå en av oss med anteckningsblock och penna för att kunna skiva ner 
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sådant som inte kom fram vid en ljudinspelning medan den andre lyssnade mer aktivt. Det 

inspelade materialet transkriberade vi sedan och den nedskrivna versionen av intervjun 

bildade grund för vår analys. Viktigt att poängtera i sammanhanget är att transkriberingen i 

sig är en tolkning av intervjun då det inte är möjligt att få med den icke-verbala delen av 

intervjun. 

Det positiva med vår uppdelning blev extra tydligt vid den fjärde intervjun, då vi inte 

spelade in denna, utan var hänvisade enbart till egna anteckningar. Anledningen till att vi 

inte spelade in den fjärde intervjun var att respondenten avböjde att bli inspelad. Vid en 

jämförelse av våra anteckningar, en antecknade under pågående intervju medan den andre 

skrev ner minnesanteckningar efteråt, såg vi att vi hade fått med olika saker och vi 

upplevde att vårt empiriska material, genom detta upplägg, bättre återger intervjun än vad 

som hade varit fallet om endast en av oss fört anteckningar. Detta eftersom en av oss kunde 

lyssna mer aktivt och med full koncentration medan den andre förde anteckningar under 

samtalets gång med en mer splittrad koncentration som följd. 

Eftersom vi valt hermeneutik som analysmetod anser vi det vara extra viktigt att klargöra 

vår förförståelse då metoden bygger på, och är så beroende av, vår egen tolkning av 

intervjuerna. Detta, att klargöra förförståelsen, är också något som Ödman förespråkar i sin 

bok. Han föreslår flera olika sätta att göra detta på, antingen i ett avsnitt för sig eller i direkt 

anslutning till analysen. Ödman anser att det senare alternativet är att föredra.
56

 Vi har dock 

valt att presentera vår förförståelse i ett separat avsnitt dels av utrymmesskäl och dels för att 

vi anser att vår förförståelse på det här sättet blir tydligare och mer överskådlig. Vi vill 

poängtera att vi, vid vår analys, har varit medvetna om riskerna för såväl feltolkning som 

övertolkning. Övertolkning leder till att den hermeneutiska spiralen faller ihop till en cirkel, 

enligt Ödman.
57

 Risken för det är extra stor då vi inte har tillräckligt mycket material för att 

uppnå informationsmättnad. För att undvika feltolkning, det vill säga att man tolkar 

fenomenet för att få det att passa in i en slutsats som man tycker sig se innan analysen är 

klar, i de fall då vi funnit något anmärkningsvärt i respondenternas utsagor, har vi försökt 

hitta andra formuleringar som pekar på samma tendens för att minska risken för 

missförstånd. Vidare har vi i de fall utsagorna har sammanfallit med vår förförståelse 

kontrollerat så att det sagda inte var resultatet av en ledande fråga. Enligt oss så borde det 

faktum att vi är två som utför analysarbetet bidra till att minska dessa risker. Vid analyserna 

har vi också ansträngt oss att förhålla oss till och presentera vårt intervjumaterial på ett 

objektivt sätt.  

Vi övergår nu till att beskriva vår förförståelse eftersom den, som nämnts i ovanstående 

stycke, är så betydelsefull för vår analysmetod.   
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4.3 Redovisning av vår förförståelse 
 

En av oss har arbetslivserfarenhet från ett bibliotek och var därför medveten om 

problematiken bakom urvalet av utländska dagstidningar innan vi började med denna 

studie. Detta faktum har naturligtvis påverkat förförståelsen. 

Vår förförståelse, innan vi började läsa in oss på området och utföra våra intervjuer, var att 

dagstidningar är en mycket viktig nyhetskälla för invandrare. Vi vill poängtera att vi här 

använder ”invandrare” i den betydelse som tidigare redovisats i begreppsavsnittet under 

”Utländsk bakgrund”. Vi tror att de är extra intresserade över vad som sker i deras 

respektive hemländer. Dels därför att många av dem som flytt sitt land ofta gjort det på 

grund av att de varit politiskt aktiva där och fått utstå reprimander som en följd av detta, 

och dels därför att många invandrare har släkt och vänner kvar i hemlandet. En av oss var 

vidare medveten om att Sverige, till skillnad från många andra länder i världen, är ett land 

med en tidningsläsande befolkning. En annan förförståelse som vi hade, var att infödda 

svenskar ofta är mer vana Internetanvändare än invandrare från länder där infrastrukturen 

för bredband och innehavet av persondatorer är mer begränsat än här i Sverige, vilket gör 

personer med utländsk bakgrund mer beroende av dagstidningar i pappersformat. 

När det gäller hanteringen av utländska dagstidningar på folkbiblioteken var vår 

förförståelse att urvalsbesluten fattades en gång och att det sedan kunde dröja många år 

innan dessa beslut omvärderades. Visserligen förnyas prenumerationerna varje år, men detta 

kanske inte alltid sker med någon större bakomliggande utvärdering. En av oss antog vidare 

att spridningen av politiska åsikter i dagstidningsutbudet fick stå tillbaka av ekonomiska 

orsaker, då biblioteken oftast bara har råd med en dagstidning för varje aktuell språkgrupp 

och att biblioteken då de ställdes i en sådan valsituation valde att köpa in den största 

dagstidningen för respektive språkgrupp eller land.  

Med vår förförståelse redovisad övergår vi nu till nästa avsnitt som behandlar hur vi gått 

tillväga vid analysen av vårt intervjumaterial. 

 

4.4 Tillvägagångssätt vid analys av material 
 

I det här avsnittet kommer vi att beskriva hur vi har använt vårt analysinstrument för att 

analysera vårt intervjumaterial. 

Kriterierna för analysarbetet är att det ska finnas ett logiskt samband mellan del och helhet 

och att det ska finnas en säkerställd tolkning som ensam kan förklara fenomenet. Att uppnå 

en säkerställd tolkning är dock mycket svårt och man får ofta nöja sig med flera olika 

tolkningsmöjligheter där flera kan vara lika ”sanna”, menar Ödman.
58
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Intervjuer ska inte, i ett första skede, tolkas intellektuellt utan man ska istället försöka att så 

långt det är möjligt leva sig in i intervjupersonens synsätt, enligt Ödman.
59

 Detta har vi tagit 

fasta på i tolkningen av våra intervjuer. Vid analysen av dem har vi utgått från våra tre 

frågeställningar och tematiserat dessa. Såväl under intervjuerna som i analysarbetet har vår 

förförståelse spelat en stor roll då vi tolkat intervjun både vid intervjutillfället och senare 

under analysarbetet.  

 

Samtliga intervjuer utom en spelades in på mobiltelefon. Dessa tre transkriberades sedan 

och utifrån denna utskrift gjordes analysen. Den fjärde intervjun var svårare att analysera då 

vårt material enbart bestod av de anteckningar som fördes under det att intervjun pågick 

samt de minnesanteckningar som gjordes efter intervjun. Anteckningar är en vagare och 

mindre detaljerad nerskrivning av intervjuinnehållet än en transkribering av en inspelad 

intervju.
60

 Detta faktum gjorde att analysen av denna intervju inte håller samma standard 

som de övriga.  

 

Analysprocessen genomfördes i flera steg. Vi inledde vår analys med att dela upp våra 

frågeställningar i fyra olika teman: faktorer för inköp av utländska dagstidningar, faktorer 

för inte inköp, urvalskriterier samt ”tecken” på objektivitet. Utifrån dessa fyra teman läste 

vi sedan igenom transkriberingarna och intervjuanteckningarna flera gånger. Detta för att 

identifiera de tidigare nämnda faktorerna, vilka styr urvalsprocessen vid inköp av utländska 

dagstidningar. Varje intervju analyserades var för sig direkt efter att respektive intervju 

genomförts. Orsaken till detta upplägg var att vi, i enlighet med den hermeneutiska 

spiralen, ville få med oss den kunskap och förståelse som den första intervjun genererade in 

i utförandet av den andra intervjun. Upplägget medförde också att vi uppdaterade vår 

intervjuguide under processens gång, bland annat lade vi till frågor angående inköpsförslag 

från personer med utländsk bakgrund. Intervjuguiden ändrades även kontinuerligt i och 

med att vi fick mer kunskap om databasen PressDisplay. Vi fick också möjlighet att i 

intervjuprocessen finslipa vår intervjuteknik då vi hade möjlighet att fortlöpande ändra 

denna om vi upptäckte att vi använde oss av påståenden och slutna frågor under pågående 

intervju.  

 

Efter analysen av den andra intervjun genomförde vi ytterligare en analys av den första 

intervjun. Detta i syfte att använda den kunskap och förståelse som vi hittills uppnått för att 

se om vi kunde läsa ut något mer ur detta material i ljuset av den andra intervjun. Detta 

förfarande upprepade vi sedan efter varje ny intervju för att inte riskera att gå miste om 

någon information. När alla intervjuer genomförts och analyserats var för sig gjordes 

slutligen en helhetsanalys av hela materialet. Detta för att uppnå en samlad förståelse av 

samtliga fyra intervjuer och se helheten. Och genom denna helhetsförståelse öka förståelsen 

av varje intervju för sig, vilka var och en utgör en bit av helheten. Att på detta sätt relatera 

till del respektive helhet i analysarbetet är själva kärnan i vårt analysverktyg, den 

hermeneutiska spiralen.  

 

                                                           
59

 Ödman 2007, s. 30. 
60

 Repstad 2007, s. 93ff. 



21 
 

Efter denna redogörelse av hur vi genomfört vår analys följer ytterligare ett underavsnitt 

som behandlar forskningsetiska överväganden. 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 
 

Vi är medvetna om att ämnet för vår uppsats är av känslig natur, då vi berör sådant som 

”tecken” på neutralitet och objektivitet i bibliotekens dagstidningsutbud och 

dagstidningarnas politiska färg. Därför valde vi att använda fingerade namn på alla 

intervjupersoner och deras arbetsplatser. Vi bedömer att risken för att våra respondenter ska 

bli identifierade därmed är minimal. Vi har naturligtvis informerat om projektet vid 

förfrågan om intervjun både till respondenternas arbetsgivare och till respondenterna. Vid 

varje intervjutillfälle inledde vi med att presentera vår uppsats och syftet med denna och 

hur vi skulle använda intervjuerna samt informerade om sekretessfrågor. Ett 

tillvägagångssätt som Repstad också förespråkar i sin bok om kvalitativa metoder.
61

 

Som vi skrev tidigare har vi använt mobiltelefon och spelat in intervjuerna om 

respondenterna tillåtit det. Vid ett intervjutillfälle avböjde respondenten detta. De 

eventuella negativa konsekvenser som vår forskning kan få bedömer vi som minimala. 

 

Med detta fortsätter vi med redovisningen av våra intervjuer. 
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5. Redovisning och analys av intervjuerna 

Föreliggande avsnitt inleds med en kort presentation av de utvalda biblioteken och våra 

respondenter. Därefter redovisas och analyseras de olika faktorerna och hur dessa kommit 

till uttryck på biblioteken. Denna redovisning sker i den ordning biblioteken presenteras. 

För tydlighetens skull redovisas också de olika faktorerna för inköp, inte inköp, urval och 

val utifrån ”objektivitet” respektive ”neutralitet” i fyra tabeller (figur 2-5). Tabellerna utgör 

vår redovisningsmodell. I anslutning till varje figur redovisar och förklarar vi faktorerna 

och belyser dessa genom citat. Dessa faktorer är tematiseringar av frågeställningarna och vi 

analyserade intervjuerna utifrån dem.  

 

På tre bibliotek spelade vi, som vi skrivit tidigare, in intervjuerna medan vi på det fjärde, 

Sjöstadens bibliotek, fick förlita oss på våra anteckningar. Av denna anledning förkommer 

inga direkta citat från denna intervju. 

 

5.1 Presentation av biblioteken och respondenterna 
 

Vår första intervju utfördes på ett folkbibliotek i vad Sveriges kommuner och landsting 

benämner som en av Sveriges förortskommuner.
62

 Vi kallar därför biblioteket för Förortens 

bibliotek. Biblioteket hade prenumerationer på ett fåtal utländska dagstidningar. 

Respondenten var ansvarig för inköpen av dessa och hade varit det i många år. Vi har valt 

att kalla respondenten på Förortens bibliotek för Fredrik. 

 

Vår andra intervju är utförd på ett folkbibliotek som vi har valt att kalla för Mellanstadens 

bibliotek. Biblioteket är större än Förortens bibliotek med prenumerationer på ett tjugotal 

utländska dagstidningar. Sveriges kommuner och landsting har placerat kommunen i 

gruppen större städer.
63

 Personen som intervjuades hade flera års erfarenhet som ansvarig 

för inköpen av utländska dagstidningar och vi kallar honom för Måns. 

 

Intervju nummer tre utfördes på Stenstadens bibliotek med två respondenter, den ena var 

biblioteksassistent och arbetade aktivt med den praktiska biten med tidningar och tidskrifter 

och den andra var bibliotekschef med ett mer övergripande ansvars- och kunskapsområde. 

Biblioteksassistenten kallar vi för Sten och bibliotekschefen för Sara. Båda två hade flera 

års erfarenhet inom sina yrken. Stenstadens kommun tillhör gruppen större städer, enligt 

Sveriges kommuner och landsting uppdelning.
64

 Biblioteket prenumererar på ett tiotal 

utländska dagstidningar. 
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På Sjöstadens stadsdelsbibliotek intervjuade vi Signe, som vi har valt att kalla henne. Signe 

är en bibliotekarie med stor yrkeserfarenhet varav flera år som ansvarig för inköp av både 

svenska och utländska dagstidningar. Sjöstaden är en stadsdel vars storlek är jämförbar med 

gruppen övriga kommuner med mer än 25 000 invånare enligt Sveriges kommuner och 

landstings indelning.
65

 Biblioteket har ett flertal utländska dagstidningar i sitt utbud. 

 

Gemensamt för alla bibliotek var att de köpt in databasen PressDisplay och att de använde 

sig av BTJ:s samordningstjänst för tidningar och tidskrifter, PrenNet. Sjöstadens bibliotek 

hade dessutom några av sina prenumerationer genom Interpress, som är leverantör av 

dagstidningar och tidskrifter till bland annat Pressbyrån. 

Efter denna presentation av bibliotek och respondenter övergår vi nu till att redovisa de 

olika faktorerna i urvalsprocessen bakom utländska dagstidningar. 

 

5.2 Faktorer för inköp 
 

Här följer en redogörelse av faktorer för inköp av utländska dagstidningar som framkommit 

i våra intervjuer. Redogörelsen kompletteras med citat ur intervjuerna. Hela redogörelsen 

avslutas med en tabell där inköpsfaktorerna för respektive bibliotek redovisas.  

 

Under analysprocessen kom vi fram till flera inköpsfaktorer när det gäller Förortens 

bibliotek inköp av utländska dagstidningar. Av dessa var efterfrågan den faktor som 

respondenten Fredrik lade störst vikt vid. Med efterfrågan avser vi här ett konkret 

inköpsförslag på en dagstidning eller en uttalad önskan av biblioteksbesökarna om en 

dagstidning från ett specifikt land eller en specifik språkgrupp. Faktorn efterfrågan återkom 

sedan flera gånger under intervjun. En annan viktig faktor som styrde inköpen var hur 

befolkningens sammansättning såg ut i den aktuella kommunen. 

Om det exempelvis fanns någon särskilt stor invandrargrupp i kommunen var det kanske 

lämpligt för biblioteket att börja en prenumeration av en dagstidning på just detta språk. 

 

Vidare hade det hänt att biblioteket vid några tillfällen valde att dra in ett antal 

dagstidningar, men vid protester mot indragningen fick de förnya prenumerationen. Denna 

årliga förnyelse av prenumerationerna har vi tolkat som en inköpsfaktor. Likaså har vi valt 

att se den årliga förnyelsen av de prenumerationer biblioteket redan har som en följd av 

inköpsprocessen. På Förortens bibliotek såg vi vidare en tendens till att man inte aktivt 

ifrågasatte varje prenumeration inför den årliga prenumerationsförnyelsen. Denna tendens 

såg vi som ett uttryck för att utbudet av utländska dagstidningar på biblioteket till viss del 

styrs av tidigare års inköpsbeslut. Följande citat från Fredrik belyser detta: 

 
För det mesta så rullar det ju på. Det är inte så… Man sitter ju inte och tar ställning till varje 

tidning varje år så att säga va utan det som väl är beslutat det brukar rulla på om inget som nu 

händer då det vill säga pengarna tar slut. (Fredrik) 
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Den faktor som var viktigast i inköpsprocessen av utländska dagstidningar vid 

Mellanstadens bibliotek var efterfrågan från besökarna. Vår respondent Måns poängterade 

särskilt att utan efterfrågan på dagstidningarna var det ingen idé att köpa in dem eftersom 

dessa inte kommer att läsas, utan bara ligga på biblioteket. Ytterligare en faktor som 

påverkade inköpssituationen på Mellanstadens bibliotek var att det hade förekommit 

protester vid indragning av dagstidningar och att det därför, som en följd av dessa protester 

funnits underlag för förnyelse av dessa prenumerationer. En ny faktor för inköp framkom 

under intervjun med Måns. Det var det faktum att utbudet av böcker på vissa språk är så 

begränsat att biblioteket, för att kompensera bristen på böcker, istället försökte erbjuda en 

dagstidning eller tidskrift på dessa språk om en sådan fanns. Så här utryckte Måns det i ett 

citat från intervjun: 

 
[…]jag tycker att det har varit också argument att om man inte köper böcker så jättemycket. För 

det har varit svårt att få tag på böcker också då är det bra att ha en tidning eller tidskrift. (Måns) 

 

Stenstadens bibliotek valde att köpa in sina utländska dagstidningar på efterfrågan och 

respondenterna Sara och Sten nämnde att de följde mediariktlinjer vilka i viss mån styrde 

deras inköp. Vi har valt att kalla den faktorn för inköpsplan/policy i tabellen. Dessutom 

utgick de från den språkliga och demografiska sammansättningen i kommunen, som synes i 

nedanstående citat:  

 
Det är om det kommer någon stor grupp från något särskilt håll i världen hit. Då får man ju 

givetvis..då kommer ju liksom (ohörbart)..köpa. (Sara) 

 

I intervjun framkom att de inte alltid ifrågasatte förnyelsen av prenumerationerna varje år 

utan de fortsatte mer traditionsbundet. Vid indragning förekom det ibland sådana protester 

att biblioteket kände sig manade att fortsätta prenumerationen. 

 

Vid intervjun med Signe på Sjöstadens bibliotek framkom det att bibliotekets faktorer för 

inköp av utländska dagstidningar baserades på efterfrågan och de språkgrupper som fanns 

representerade i stadsdelen. 

 

Efter denna redogörelse följer nu tabellen som ytterligare tydliggör de faktorer för inköp 

som beaktats på de fyra biblioteken.   

 

Figur 2: Tabell över inköpsfaktorer 

 Förortens 

bibliotek 

Mellanstadens 

bibliotek 

Stenstadens 

bibliotek 

Sjöstadens 

bibliotek 

Efterfrågan X X X X 

Inköpsplan/policy   X  

Komplettering av 

bokbestånd 

 X   

Protester vid 

indragning 

X X X  

Språkgrupper X  X X 

Tidigare års 

inköpsbeslut 

X  X  



25 
 

 

I nästa avsnitt fortsätter vår redovisning med redogörelsen av faktorerna för inte inköp.  

 

5.3 Faktorer för inte inköp 
 

Den faktor som framförallt styrde beslutet att inte köpa in några utländska dagstidningar 

som vi fann på Förortens bibliotek var ekonomin. Med en begränsad budget och dessutom 

sparbeting på biblioteket var kostnader ständigt ifrågasatta. Fredrik berättade att biblioteket 

nyligen hade köpt in PressDisplay, en databas med ett utbud av dagstidningar från hela 

världen, och att man på biblioteket hänvisade till denna när det kom protester över indragna 

prenumerationer, vilket varit fallet med en del nordiska dagstidningar. En annan faktor som 

nämndes i detta sammanhang gällde närliggande språk. Fredrik tog upp exemplet med 

danska och svenska där han ansåg att det räckte med en gemensam dagstidning: 

 
[...]är man dansk så kan man ju oftast läsa en svensk..tidning ändå va. (Fredrik)  

 

Samma typ av resonemang kunde vi även skönja i fallet med bibliotekets bosniska 

dagstidning, som bibliotekspersonalen ansåg räckte för att tillgodose behovet för samtliga 

folkgrupper från före detta Jugoslavien. Vid ett tillfälle under intervjun tog Fredrik också 

upp att de hade haft en stor grupp kinesiska gästarbetare i kommunen, men de hade inte 

köpt in någon dagstidning från Kina, vilket, vi satte i samband med det faktum att han 

nämnde att de var högutbildade och att de därför antogs kunna läsa nyheter på nätet. När 

det gällde eventuell indragning av de dagstidningar som redan fanns tillgängliga på 

biblioteket gick man i första hand på utseendet, det vill säga om de såg olästa ut eller ej. 

 

Den mest framträdande av faktorerna för att inte köpa in utländska dagstidningar på 

Mellanstadens bibliotek var den ekonomiska faktorn, vilket illustreras tydligt i följande 

citat: 

 
Det är bara så att det styr. Alltså, man kan inte komma ifrån det. Man har ett visst antal pengar 

och ska försöka få så mycket som möjligt för så många som möjligt. Så att det är pengar som 

styr väldigt mycket. (Måns)  

 

Måns ansåg att vid indragning av prenumerationer kunde biblioteket hänvisa till 

PressDisplay. Bland annat tog han upp att biblioteket hade varit tvungna att dra in en 

amerikansk tidning då prenumerationskostnaden för den tidningen ökade markant och att 

PressDisplay då hade var ett bra komplement. En annan aspekt som Måns tog upp var 

behovet av dagstidningar i förhållande till utbudet på Internet. Han tror att många hittar 

information på nätet från sina hemländer på annat sätt. Vi har valt att redovisa den faktorn 

som datorvana i våra tabeller. 

 

Vid intervjun på Mellanstadens bibliotek togs också upp, förutom de faktorer som tidigare 

nämnts, flera praktiska hinder som orsaker till beslut att avstå ifrån inköp av vissa 

dagstidningar. Ett sådant hinder var bristande utbud. Det vill säga att dagstidningar inte ges 

ut i alla länder eller att de av olika skäl är svåra att få distribuerade till Sverige, exempelvis 

på grund av krig i utgivningslandet. Dessutom kan innehållet i dagstidningarna vara så 

censurerat att de människor som har flytt landet inte har något intresse av att läsa dem. Men 
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även från demokratiska länder med väl fungerande postväsen kan det uppstå praktiska 

problem. Vår respondent Måns gav ett exempel på just detta i fallet med en dagstidning 

från USA. Tidningen var, på grund av problem med postgången, över en vecka gammal när 

den till slut kom fram till biblioteket, vilket ledde till att den togs bort från bibliotekets 

utbud. Nyheterna i tidningen ansågs vara för gamla.  

 

På Stenstadens bibliotek var en övergripande och viktig faktor att inte köpa in utländska 

dagstidningar ekonomin, som illustreras av nedanstående citat från Sara: 

 
[…]då får man ju utgå från sin budget också. För den...den växer ju i regel inte. Däremot växer 

priserna, inte minst på dagstidningar. (Sara)  

 

Respondenterna Sara och Sten nämnde vidare att vid indragning av prenumerationer var en 

viktig faktor att de aktuella tidningarna fanns i PressDisplay. En annan faktor vid 

indragning var att man antog att de inte lästes. Att de såg oanvända ut var ett sätt att 

bedöma användningen på. En fördel med PressDisplay gentemot papperstidningar som Sara 

tog upp var att de elektroniska dagstidningarna var dagsfärska medan pappersformatet 

kunde vara betydligt äldre när de kom fram. Stenstadens bibliotek får ibland gratistidningar 

skickade till sig men även dessa måste ifrågasättas av biblioteket eftersom de kan innehålla 

politisk propaganda. Sådana tidningar är således ingenting man automatiskt lägger ut på 

tidningshyllan utan att först ha kontrollerat innehållet. Politisk propaganda är ingenting som 

biblioteket vill främja även om materialet är gratis. 

 

Respondenten Signe tog upp flera faktorer för att inte köpa tidningar vid Sjöstadens 

bibliotek, bland annat ekonomin och att en del dagstidningar var inaktuella, tre till fyra 

veckor gamla, när de kom fram till biblioteket. En annan faktor var att en del dagstidningar 

var vinklade och användes som politiskt organ för de styrande i landet och därför köptes de 

inte in av biblioteket, utan de försökte istället hitta dagstidningar som var utgivna i andra 

länder med ett mer nyanserat innehåll. Ett problem som Signe såg gällde utbudet på 

kurdiska och somaliska. Hon hade gärna köpt in dagstidningar till dessa språkgrupper men 

utbudet är starkt begränsat. Det går helt enkelt inte att få tag på några dagstidningar från 

dessa områden. Enligt Signe kan en orsak till bristen på dagstidningar på somaliska vara att 

det är ett väldigt ungt skriftspråk, från 1970-talet. Dessutom påverkar konflikterna i landet 

möjligheten för journalister att utföra sitt arbete. Sjöstaden har köpt in databasen 

PressDisplay. Grundtanken med köpet var att erbjuda ett större utbud av utländska 

dagstidningar, men tyvärr var man tvungen att dra in flera prenumerationer för att kunna 

finansiera det. 

 

För tydlighetens skull visas faktorerna för inte inköp på respektive bibliotek i nedanstående 

tabell. 
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Figur 3: Tabell över faktorer för inte inköp 

 

 Förortens 

bibliotek 

Mellanstadens 

bibliotek 

Stenstadens 

bibliotek 

Sjöstadens 

bibliotek 

Bristande utbud  X  X 

Datorvana 

låntagare 

X X   

Ekonomi X X X X 

Tillgänglig via 

PressDisplay 

X X X X 

Närliggande språk X    

Propaganda/politik  X X X 

Såg oläst ut, därför 

indragning 

X  X  

Tidsaspekten  X X X 

 

Sedan faktorerna för inköp respektive inte inköp av utländska dagstidningar presenterats, 

följer nu ett underavsnitt där vi redogör för de urvalskriterier som våra bibliotek använde 

sig av. 

 

5.4 Urvalskriterier 
 

Då Förortens bibliotek är ett relativt litet bibliotek var det bara möjligt för biblioteket att 

köpa in en enstaka dagstidning per språkområde. Fredrik anser att inköpsförslag från 

biblioteksbesökarna är viktiga för urvalsprocessen på mer än ett sätt, då man förutom ett 

konkret förslag på dagstidning dessutom kan ta chansen att fråga den som har gett förslaget 

om vad för sorts tidning det är. I syfte att uppmuntra inköpsförslag hade vår respondent 

Fredrik och hans medarbetare försökt få feedback från olika invandrarföreningar om vad de 

behövde och önskade, dock fick detta klent resultat.  

Så här sa Fredrik i intervjun: 

 
Det är jättesvårt alltså och komma ut till de här grupperna och veta vad de egentligen behöver 

och vad de vill ha. Det är liksom det som är problemet. (Fredrik) 

På Mellanstadens bibliotek sågs förslag från allmänheten som den viktigaste faktorn för 

urvalsprocessen. Men också priset på tidningsprenumerationerna var av avgörande 

betydelse. Vid valet mellan två likvärdiga dagstidningar från samma språkområde var det 

självklart för bibliotekspersonalen att välja den billigaste. Måns frågade ofta andra bibliotek 

och tittade på deras utbud för att hitta lämpliga dagstidningar att prenumerera på. En annan 

viktig faktor som Måns tog upp var att dagstidningar ska vara intressanta för så många 

människor som möjligt att läsa och att det av den anledningen är lämpligt att välja den 
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största eller i alla fall en större, dagstidning för språkgruppen. Detta framkommer i 

nedanstående citat: 

 
Men när det gäller de här utländska så försöker man ju liksom att använda det sunda förnuftet. 

Man kan ju inte ta någon liten tidning utan man försöker ju liksom ta någon ganska stor tidning 

som alla kan läsa. (Måns) 

 

Mellanstadens bibliotek är ett större bibliotek med besökare från många olika länder. Det är 

därför möjligt för dem att prenumerera på flera utländska dagstidningar som riktar sig till 

en språkgrupp. Ett viktigt urvalskriterium är då att försöka få en politisk spridning. 

 

Urvalskriterierna på Stenstadens bibliotek var i första hand att man rådfrågade både egen 

språkkunnig personal samt låntagarna med ursprung i de aktuella länderna om vilken 

dagstidning som skulle vara lämplig att köpa in. Sara och Sten berättade att de även ibland 

tittar på andra biblioteks utbud för att få vägledning. 

 
[…]och sen naturligtvis se vad andra bibliotek har. (Sten) 

Ja, det är ju ett bra sätt. (Sara) 

Att man tittar, finns den här någon annanstans och hur många prenumererar på den. (Sten) 

Finns den inte alls, ja då får man undersöka den lite noggrannare. (Sara) 

Men är det någon annan som har godkänt den då tycker man att då.. (ohörbart) ..anses va okej. 

(Sten) 

  

När det gäller hur själva urvalet på Sjöstadens bibliotek av dagstidningar går till så, 

berättade Signe, att man i första hand valde den största dagstidningen i respektive land eller 

språkområde. Om man har möjlighet att köpa in fler dagstidningar från samma 

språkområde strävar man efter att få en ”balans” eller spridning av dagstidningarnas 

politiska hemvist på så sätt att en av dem kan vara exempelvis oberoende liberal och den 

andra socialistisk. Det händer att låntagare inte tycker att den dagstidning som biblioteket 

prenumererar på är bra utan önskar en annan istället. Vi har valt att redovisa det som ett 

inköpsförslag. Vid dispyter angående den ”bästa” dagstidningen löste biblioteket 

situationen genom att granska dagstidningarna det gällde på Internet samt genom att fråga 

låntagare till råds.  

 

På Sjöstadens bibliotek jobbar flera bibliotekarier med annan etnisk bakgrund än svensk, så 

vår respondent Signe tog ofta hjälp och råd av dem rörande vilken dagstidning som hon 

borde köpa in. Det underlättar att kunna läsa språket vid bedömning av substansen i 

dagstidningarna. Tack vare goda kontakter med en bokhandel i Stockholm, Ferdosi, fick 

biblioteket tips på nya dagstidningar och böcker på persiska.  
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Figur 4: Tabell över urvalskriterier 

 Förortens 

bibliotek 

Mellanstadens 

bibliotek 

Stenstadens 

bibliotek 

Sjöstadens 

bibliotek 

Inköpsförslag X X  X 

Politisk 

spridning 

 X  X 

Priset  X   

Rådfråga andra 

bibliotek 

 X   

Rådfråga 

språkkunniga 

medarbetare 

  X X 

Synpunkter 

angående utbud 

från låntagare 

  X X 

Största 

dagstidningen 

för 

språkområdet 

 X  X 

Titta på andra 

biblioteks utbud 

 X X  

 

Ovanstående tabell (figur 4) visar på ett överskådligt sätt de urvalskriterier vi belyst i detta 

underavsnitt och vilka urvalskriterier respektive bibliotek utgår ifrån.    

 

Därmed forsätter vi redovisningen av våra intervjuer med att redovisa objektiva val vid 

urvalsprocessen av de utländska dagstidningarna. 

 

5.5 Objektiva val 
 

Nedanstående underavsnitt behandlar således objektiva val vid urvalet av de utländska 

dagstidningarna på biblioteken. 

 

När det gällde frågan om vilka val som görs när det gäller dagstidningarnas politiska färg 

påtalade vår respondent Fredrik på Förortens bibliotek flera svårigheter, vilket belyses av 

nedanstående citat:  

 
Ja, det kan va..det kan va svårt för att...det bästa är ju om det kommer nån med ett förslag....och 

säger det att den här tidningen är bra och..sen kan man ju då kolla lite grann.. med andra 

bibliotek å höra om den ..finns nånstans så det inte blir..för det kan ju va svårt och avgöra vad 

det är för politisk...färg och så vidare va.. (Fredrik) 

Som framgår av citatet rådfrågar han andra bibliotek för att få hjälp med att bedöma om 

tidningarna skulle kunna vara intressanta för biblioteket att köpa in. Fredrik poängterade 
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under intervjun att av både ekonomiska och praktiska skäl, såsom bristande utbud, var det 

svårt att uppnå en politisk spridning: 

Ofta så är det ju satt det kanske inte finns mer än en va. Så att man kanske inte alltid kan välja 

på flera olika utan då får man ta det som finns[….] (Fredrik) 

Tidigare hade man även haft möten med andra bibliotek där man diskuterat urvalet av såväl 

utländsk litteratur som dito tidningar. Vi har valt att ta upp det som en faktor som bidrar till 

objektiva val genom att sådana möten och diskussioner ger ökade kunskaper om urvalet.  

Vår respondent Måns jobbar, som vi tidigare nämnt, på ett större bibliotek, Mellanstadens 

bibliotek, i en kommun med många olika nationaliteter representerade. Biblioteket har 

därför ett relativt stort utbud av utländska dagstidningar. Följaktligen kunde Måns ge mer 

ingående information om hur man har tänkt kring dagstidningarnas politiska färg och dess 

konsekvenser för biblioteket och dess besökare. Det man försökte undvika var att köpa in 

dagstidningar med alltför mycket politisk propaganda eller censurerat innehåll, alltså valde 

man att köpa in dagstidningar med relativt ”neutral” politisk färg. Dock finns det intresse 

för dagstidningar även med censurerat innehåll, vilket framgår av följande citat där Måns 

berättar om olika reaktioner han mött från låntagare: 

Och en del sa, kan inte läsa den, och andra sa att jag vill läsa den för jag vet hur man läser den, 

för jag vet hur man läser mellan raderna. (Måns)  

Biblioteket strävar efter att erbjuda ett utbud av dagstidningar som ska tilltala en så bred 

målgrupp som möjligt. Mellanstadens kommun har så pass många invånare med utländsk 

bakgrund att biblioteket har underlag för att ha flera dagstidningsprenumerationer på 

samma språk. Vid detta urval har man tänkt på att dagstidningarna ska komma från olika 

utgivningsländer, vilket är fallet med ett antal persiska tidningar, där någon kan vara 

exempelvis shahvänlig medan de andra dagstidningarna inte var det. Måns var inte 

främmande för tanken att rådfråga andra bibliotek i urvalsfrågor. En annan aspekt som 

Måns tog upp var att en del tidskrifter från länder som tillämpar censur har en tendens att 

försvinna från marknaden efter något år eller två. Något som bibliotekarien satte i samband 

med att de hade blivit, som han uttryckte det, ”för modiga”. I samband med frågor runt 

databasen PressDisplay nämnde Måns att det fanns väldigt många engelska och 

amerikanska tidningar i den men ingenting från länder som exempelvis Somalia och 

Afghanistan. 

Sara och Sten, våra respondenter på Stenstadens bibliotek, menade att de valde bort 

politisk propaganda. Som vi tidigare har tagit upp fick biblioteket en gratistidning som de 

valde att inte lägga ut i biblioteket på grund av propagandan i den.  

En svårighet som de nämnde var problematiken med gamla Jugoslavien, där det finns en 

stor språkgrupp, men där befolkningen som tillhör mindre grupper inom denna språkgrupp 

har svårt att tänka sig att läsa en dagstidning från ett annat geografiskt område än sitt eget. 

Denna problematik blir synlig i nedanstående citat:  
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Och sen kan man väl säga så, dem här......bosniska, serbiska och kroatiska tidningarna är ju 

också svårt då alltså å ta bort EN utav. Att man kan få.... inte problem, men alltså, 

ifrågasättanden då varför man har plockat bort en å dem andra två är kvar å...precis, ja. (Sten) 

Det är känsligt. (Sara) 

 

Ett sätt att uppnå så stor politisk spridning som möjligt är genom att prenumerera på 

dagstidningar med andra utgivningsländer än där händelserna man skriver om utspelar sig. 

Sara och Sten nämnde exempel på det genom att hänvisa till det faktum att de har två 

persiska tidningar som båda heter Kayhan, en med utgivningsort Teheran medan den andra 

utges från London. Sara uttryckte att hon var mycket nöjd med utbudet i databasen 

PressDisplay men hon uppgav samtidigt att hon också hade tagit del av kritik mot den:  

Det var någon kritik mot den i alla fall att det var för amerikanskt att det var slagsida mot de 

värderingar som är på västra halvklotet. Det tror jag jag har läst någonstans. (Sara) 

Vår intervjuperson på Sjöstadens bibliotek, Signe var väl insatt i de utländska 

dagstidningarnas politiska tillhörighet. Biblioteket försökte aktivt få en politisk bredd 

vid inköp av fler än en dagstidning från landet eller för språkgruppen ifråga. Vid 

inköp av dagstidningar ifrån Iran valde man att köpa in dagstidningar som utges från 

andra länder än Iran då den som ges ut i Iran upplevs vara som ett politiskt organ för 

regeringen. När det gällde databasen PressDisplay underströk Signe dess snedvridna 

utbud vad gällde västerländsk press. Hon syftade på det faktum att det finns ett stort 

antal amerikanska och engelska dagstidningar presenterade i PressDisplay men inte 

lika många afrikanska eller asiatiska dagstidningar. 

I tabellen nedan ses samtliga ovan beskrivna faktorer och i vilken utsträckning 

biblioteken använt dessa.   
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Figur 5: Tabell över faktorer för ”objektiva” och ”neutrala” val 

 Förortens 

bibliotek 

Mellanstadens 

bibliotek 

Stenstadens 

bibliotek 

Sjöstadens 

bibliotek 

Bristande utbud X    

Eftersträvar 

politisk 

spridning 

X X X X 

Kritik mot 

PressDisplay 

 X X X 

Möten med 

andra bibliotek 

angående 

urvalet av 

utländsk 

litteratur 

X    

Olika 

utgivningsländer 

 X X X 

Relativt neutral 

politisk färg 

 X  X 

Rådfråga andra 

bibliotek 

X X   

Väljer bort 

censurerat 

material 

 X   

Väljer bort 

politisk 

propaganda 

 X X X 

 

Redovisningen av faktorer för ”objektiva” och ”neutrala” val i urvalsprocessen bakom 

utländska dagstidningar på biblioteken avslutar detta avsnitt och vi övergår därmed till 

avsnitt sex och våra slutsatser. 
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6.   Slutsatser 
 

Detta avsnitt innehåller våra frågeställningar med sammanfattning av vårt resultat, relaterat 

till tidigare forskning på området. 

 

6.1 Inköpsfaktorer 
 

I detta underavsnitt utgår vi från vår första frågeställning, som lyder: Vilka faktorer avgör 

om det ska köpas in utländska dagstidningar eller inte till biblioteken från ett visst 

språkområde eller land? 

 

I våra intervjuer på de fyra utvalda biblioteken har samtliga svarat att efterfrågan är den 

viktigaste faktorn för inköp av utländska dagstidningar. Bibliotekarierna menar att det är en 

förutsättning att det finns någon form av efterfrågan, annars är det ingen idé att påbörja en 

prenumeration. 

 

Att efterfrågan är en betydelsefull inköpsfaktor är tydligt i Lovdalens magisteruppsats. 

Både bibliotekarier och låntagare anser det var en förutsättning för ett attraktivt utbud.
66

 

Efterfrågans betydelse för inköpen tas också upp i magisteruppsatsen Folkbibliotek och 

invandrares första tid i Sverige från 2006 som finns presenterad i forskningsöversikten 

Framgångsrikt, men förbisett som är sammanställd av Almerud.
67

 Enligt Kesten i 

magisteruppsatsen Medier på andra språk än svenska är efterfrågan ett vanligt underlag för 

inköp. Hon poängterar dock att det finns en risk med att enbart köpa in på efterfrågan då en 

del målgruppers behov kan tappas bort.
68

 Kesten tar upp betydelsen för biblioteken att 

känna sina målgrupper och veta vilka de är för att kunna ge en bra service.
69

 Hon menar att 

många bibliotek har bristande kunskaper om hur kommunens befolkning ser ut och att de 

istället utgår från sina utlåningssiffror vid inköp av ny litteratur. Risken finns att det 

utvecklar sig till en dålig cirkel då stora användargrupper inte hittar något intressant på 

biblioteken och undviker att gå dit med följden att utlåningssiffrorna sjunker ytterligare.
70

  

 

Många av de tillfrågade biblioteken i vår studie nämnde kommunens 

befolkningssammansättning som en viktig faktor för inköp. Det vill säga att det finns en 

grupp personer med samma modersmål i kommunen.  

  

En av våra respondenter såg prenumeration av en dagstidning eller tidskrift som ett möjligt 

komplement till bibliotekets bestånd av böcker. I en av intervjuerna tog respondenterna upp 

mediariktlinjer som en faktor för inköp. Andra faktorer som nämndes var kanske inte så 

mycket faktorer för inköp som faktorer mot att dra in prenumerationer, som sådan räknar vi 

protester vid indragning av en prenumeration. En annan liknande faktor är det som två av 

                                                           
66

 Lovdalen 2008, s. 30, 36. 
67

 Almerud 2008, s. 27.  
68

 Kesten 2009, s. 18, 20. 
69

 Kesten 2009, s. 36. 
70

 Kesten 2009, s. 18. 
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respondenterna tog upp och som vi har benämnt som tidigare års inköpsbeslut, att 

prenumerationen har fått rulla på utan aktivt ifrågasättande inför varje årlig förnyelse.  

Det som framförallt begränsade inköp av utländska dagstidningar var ekonomin. Det var 

något som alla våra respondenter var tydliga med.  

Valpuri Mäkinen tar i sin, tidigare nämnda arbetsrapport upp de tillfrågade iraniernas 

inställning till medierna i hemlandet. Hon pekar på att deras förtroende för sina 

dagstidningar och nyhetsprogram på TV:n är kraftigt reducerat. Respondenterna i hennes 

rapport uttrycker att de inte litar på medierna eftersom de är hårt styrda från regimen och 

således inte opartiska.
71

 På liknande grunder ansåg våra respondenter att dagstidningar med 

censurerat innehåll eller med politisk propaganda inte har någon plats på biblioteket. Det är 

helt i linje med IFLA:s rekommendationer att folkbiblioteken ska motarbeta censur.
72

 

Kesten skriver i sin uppsats om problemet med att få tag på den efterfrågade litteraturen. Ett 

exempel som hon tar upp är att det inte finns så mycket somalisk litteratur att köpa. Något 

som också våra respondenter har reflekterat över i samband med inköp av en somalisk 

dagstidning. Kesten menar att det beror på att det somaliska skriftspråket är så ungt, något 

som vår respondent Signe också nämnde.
73

 Våra respondenter tog dessutom upp kurder 

som ytterligare ett exempel på en språkgrupp där utbudet av dagstidningar är begränsat. 

Flera av våra bibliotek skulle gärna prenumerera på en kurdisk dagstidning om det funnits 

tillgång till en sådan. 

Några av våra respondenter reflekterade vidare kring språkgruppens eventuella datorvana 

innan de beslutade att köpa in en dagstidning från språkområdet eller landet. Vid indragning 

av en prenumeration var det lite andra faktorer som man utgick ifrån. Där var den tydligaste 

faktorn om dagstidningen fanns i databasen PressDisplay. En annan viktig faktor var om 

dagstidningen tog lång tid på sig att ta sig till biblioteket så att innehållet inte var aktuellt 

när den kom fram. Bibliotekarierna försökte se om dagstidningen lästes genom att dels titta 

på ordningen i hyllan och dels genom att undersöka dagstidningens skick för att se om den 

såg oläst ut eller inte. En av bibliotekarierna som vi intervjuade nämnde vidare att de 

beaktade närliggande språk, exempelvis danska och svenska samt bosniska, serbiska och 

kroatiska, som en möjlig indragningsfaktor. Detta eftersom denne ansåg att personer som 

behärskar danska kan läsa svenska tidningar och tvärtom, för att ta ett exempel.  
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6.2 Urvalskriterier 
 

Följande frågeställning är utgångspunkten för det här avsnittet: Vilka urvalskriterier avgör 

vilken/vilka dagstidning/ar som köps in från ett visst språkområde eller land? 

Ett tydligt urvalskriterium bland våra respondenter för vilken eller vilka dagstidningar som 

skulle köpas in, var konkreta inköpsförslag från låntagarna. Dock upplevde bibliotekarierna 

på flera bibliotek att låntagarna inte lämnade så många inköpsförslag. Det var 

överhuvudtaget svårt att nå ut till låntagare med utländsk bakgrund och få reda på vad de 

önskade mer av och vad de tyckte om utbudet av utländska dagstidningar och det övriga 

utbudet. Detta att invandrare inte frågar eller tar kontakt med personalen på biblioteken i så 

stor utsträckning är något som vi noterat berörs på flera ställen i den tidigare forskning vi 

tagit del av. Bland annat tas detta faktum upp i Almeruds forskningsöversikt om 

bibliotekens betydelse för integration i vilken han sammanfattar Ann-Christine 

Brunnströms rapport Mer nytta än nöje från 2006. Rapporten har tidigare nämnts i denna 

uppsats. Bibliotekarierna som intervjuats i Brunnströms undersökning berättar att 

invandrare inte frågar så mycket i informationsdisken, utan att de verkar föredra att klara 

sig själva. Almerud jämför i forskningsöversikten Brunnströms resultat med resultatet av en 

dansk undersökning, Frirum till integration, vars författare kom fram till att många 

invandrare känner sig för osäkra på språket för att våga fråga bibliotekspersonalen om 

hjälp.
74

 

 

På två av biblioteken ansåg man att det var viktigt att försöka få en politisk spridning på 

utbudet av utländska dagstidningar. Politisk spridning är därmed ett kriterium som styr 

urvalet. Några av biblioteken frågade sina språkkunniga medarbetare om de kände till 

någon bra dagstidning. De kunde också efterfråga synpunkter från låntagarna i denna fråga.  

En av respondenterna i Lovdalens uppsats sa att det arabiska utbudet visserligen var stort på 

biblioteket, i det här fallet Lunds eller Malmös stadsbibliotek, men att många böcker kom 

från ett och samma arabland. Detta trots att det finns många länder som har arabiska som 

huvudspråk.
75

 Här kan vi dra paralleller till två av våra respondenter som tog upp vikten av 

att välja den största eller i alla fall en relativt stor dagstidning för språkområdet i syfte att så 

många som möjligt ska finna den intressant att läsa. Följden därav kan bli att en arabisk 

dagstidning får täcka upp för nyhetsflödet från alla arabländer.  

I Kestens uppsats uppgav några av informanterna att de fick hjälp i arbetet med urval av de 

utländska medierna av personalen på andra bibliotek som bistod med tips. Dessutom 

brukade de byta erfarenheter med varandra samt ta hjälp av språkkunnig egen personal eller 

personal som arbetade på andra bibliotek.
76

 Detta tillvägagångssätt stämmer väl överens 

med det kriterium för urval av utländska dagstidningar som några av våra respondenter 
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använde sig av på sina respektive bibliotek, att titta på och ta hänsyn till andra biblioteks 

utbud och eller rådfråga kollegor som arbetar på andra bibliotek. 

I de fall då man hade två likvärdiga dagstidningar att välja mellan var priset utslagsgivande.  

 

6.3 ”Tecken” på ”neutralitet” och ”objektiva” val 
 

Vår sista frågeställning kommer att besvaras i detta underavsnitt. Denna frågeställning 

lyder som följer: Hur gör biblioteken för att förhålla sig så ”neutrala” eller ”objektiva” som 

möjligt till olika länders politiska situation vid inköp av utländska dagstidningar? 

 

Samtliga våra respondenter nämner att de på olika sätt försöker eftersträva politisk 

spridning. I de fallen där biblioteken bara har en prenumeration för språkgruppen ligger 

tyngdpunkten på att välja en dagstidning med relativt neutral färg och välja bort de som 

innehåller politisk propaganda eller är kraftigt censurerade. Då biblioteken har haft 

möjlighet att köpa in fler prenumerationer från respektive språkområde blir konsekvensen 

istället att de försöker ta in dagstidningar som behandlar samma område men som ges ut i 

olika länder eller dagstidningar med olika politisk färg. Vi ser det faktum att de tillfrågade 

hellre köper in dagstidningar från andra utgivningsländer än de som produceras i landet i 

fråga som ett bra exempel på hur de svenska folkbiblioteken kan motarbeta censur och 

politisk propaganda i utbudet. Något som är helt i enlighet med IFLAs rekommendation.
77

 

Dagtidningsutbudet är följaktligen en synnerlig tydlig signal i kampen mot censur och för 

demokrati. 

 

Tre av biblioteken uttrycker eller har tagit del av kritik mot databasen PressDisplay. 

Kritiken bestod av att utbudet är snedvridet och angloamerikanskt inriktat. Den innehåller 

många engelska och amerikanska dagstidningar men bara ett litet utbud av afrikanska och 

asiatiska dagstidningar. Två av våra respondenter brukar vända sig till andra bibliotek om 

de behöver hjälp med att avgöra dagstidningens politiska innehåll. Ett av biblioteken tog 

upp att det inte alltid finns flera dagstidningar att välja mellan utan man får ta den som 

finns tillgänglig, ett faktum som påverkar objektiviteten och neutraliteten i utbudet. 

Förortens bibliotek nämnde att de tidigare hade deltagit i möten tillsammans med andra 

bibliotek där de diskuterade inköp av utländsk litteratur och eventuella svårigheter 

förknippade med detta. 

I detta sammanhang vill vi åter relatera till Kestens uppsats om medier på andra språk 

eftersom en av de frågor hon diskuterade med sina informanter gällde vilka svårigheter de 

ser i arbetet med medieanskaffningen. En av de svårigheter som togs upp är hur böcker med 

problematisk ideologi ska hanteras på bibliotek. På ett av biblioteken hade man, enligt 

informanten, hittat persiska böcker tryckta av den iranska regeringen. Samma informant 

tycker därför att det är bra om biblioteket har flera olika inköpskällor och möjlighet att 

diskutera medieinköpen med någon annan. En annan informant berättar att man ibland är 
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rädd för att få fel böcker på förslag från någon. När någon erbjudit sig att skänka en bok 

hade biblioteket bett denne att få ett exemplar av boken för att biblioteket skulle kunna ta 

reda på vad det är för en bok innan de bestämde sig för att ta emot den. Samma bibliotek 

hade också fått reaktioner från en somalisk förening gällande en bok på somaliska som en 

av klanerna i Somalia stod bakom. Boken visade sig vara propaganda och fick därför 

plockas bort.
78

  

I rapporten Mer nytta än nöje skriven 2006 av Ann Christine Brunnström från Göteborgs 

Stadsbibliotek, vilken sammanfattas i den forskningsöversikt som tidigare nämnt, 

framkommer liknade åsikter från invandrare om biblioteksbeståndets innehåll. Syftet med 

Brunnströms rapport är bland annat att ta reda på vad invandrarna tyckte om 

folkbibliotekets verksamhet genom fokusgruppintervjuer. I undersökningen framkom att 

några av deltagarna i fokusgrupperna tyckte att exempelvis det persiska bokbeståndet 

bestod av alltför mycket socialistisk litteratur.
79

 Här finns en tydlig parallell att dra mellan 

beståndet böcker och dagstidningar. Detta att man på biblioteken aktivt försöker välja bort 

böcker med propagandabudskap gäller inte bara utländska böcker, utan i högsta grad också 

utländska dagstidningar.  

Vid en systematisering och analys av intervjumaterial utifrån våra frågeställningar kom vi 

fram till ett antal faktorer som styr inköpet av de utländska dagstidningarna. Dessa 

presenteras i tabellen nedan.  
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Figur 6: Tabell över samtliga faktorer bakom urvalsprocessen 

Faktorer för inköp Faktorer för inte inköp 

Efterfrågan 

Inköpspolicy/plan 

Komplettering av bokbestånd 

Protester vid indragning 

Språkgrupper 

Tidigare års inköpsbeslut 

Bristande utbud 

Datorvana 

Ekonomi  

Finns i PressDisplay 

Närliggande språk (ex. danska-svenska) 

Propaganda/politik 

Ser olästa ut vid indragning 

Tidsaspekten (nyheterna är gamla när de 

kommer fram) 

 

Urvalskriterier Tecken på objektivitet 

Inköpsförslag 

Politisk spridning 

Priset 

Rådfråga andra bibliotek 

Rådfråga språkkunniga medarbetare 

Största dagstidningen för språkområdet 

Synpunkter från låntagare 

Titta på andra biblioteks utbud 

 

Bristande utbud 

Eftersträvar politisk spridning 

Kritik mot PressDisplay  

Möten med andra bibliotek där urvalet av 

utländsk litteratur diskuterats 

Olika utgivningsländer 

Relativt neutral politisk färg 

Rådfråga andra bibliotek 

Väljer bort censurerat material 

Väljer bort politisk propaganda 

 

Följande avsnitt består av en friare diskussion och reflektion kring ett antal intressanta 

aspekter av vårt ämne. Några av dessa aspekter har vi berört tidigare i vår uppsats i 

samband med de olika faktorerna bakom urvalet av utländska dagstidningar. Andra aspekter 

berörs för första gången i detta avsnitt. Dessa aspekter är sådana som vi inte kunnat ta upp 

tidigare i uppsatsen, men som vi här vill ta tillfället i akt att diskutera eftersom vi anser att 

dessa på olika sätt påverkar den urvalsprocess vi studerat. Samtidigt sätter exempelvis 

diskussionen om folkbibliotekets uppgift i stort in urvalsprocessen bakom utländska 

dagstidningar i ett större sammanhang, vilket fördjupar innehållet i vår uppsats.  

 

 

 

 

 

 



39 
 

7.   Diskussion och reflektion 

 

En inledande fråga i vår intervjuguide var hur respondenten definierade folkbibliotekets 

uppgift. De flesta uttryckte att biblioteket ska vara en kravlös mötesplats som 

tillhandahåller information och litteratur till alla medborgare. Flera av intervjupersonerna 

uttryckte att de ansåg att ett bra utbud av dagstidningar och tidskrifter var en viktig del av 

bibliotekets uppgift. Sara, som är bibliotekschef på Stenstadens bibliotek, benämnde det 

som ”jätteviktigt”. Signe på Sjöstadens bibliotek sa att hon ansåg att alla typer av medier 

som finns på svenska i biblioteket ska det också finnas ett litet utbud av på andra språk 

förutsatt att det finns en grupp i kommunen som har det aktuella språket som modersmål.  

Det faktum att biblioteket är en offentlig institution som är öppen för och ska kunna erbjuda 

något för alla grupper i samhället poängteras också i Framgångsrikt, men förbisett - om 

bibliotekets betydelse för integration som vi tagit upp vid ett flertal tillfällen i denna 

uppsats.
80

 

Att visa på att biblioteken fyller en viktig funktion och har en stor betydelse för invandrares 

integrering in i det svenska samhället var huvudsyftet med ovan nämnda rapport. I denna 

konstateras också att biblioteken inte fått ett uttalat uppdrag när det gäller hur man ska 

arbeta med integration. Det framgår tydligt av rapporten att biblioteken spelar en stor och 

viktig roll i integrationsprocessen. Biblioteken kan erbjuda invandrare såväl 

kulturupplevelser och kunskap som en mötesplats för att hitta och utveckla ett socialt 

kontaktnät.
81

 Bibliotekens förmåga att hitta inköpskanaler och bygga upp ett varierat 

bestånd litteratur, tidningar och tidskrifter på olika språk pekas ut som en av flera orsaker 

till detta. Samtidigt framkommer det att beståndet kan bli ännu bättre anpassade till olika 

invandrargruppers behov och att det behöver utvecklas, särskilt när det gäller vissa språk 

där bestånden idag är begränsade.
82

 

Bibliotekens betydelse i integrationsprocessen belyses också i Lovdalens studie. Han tog 

upp tre viktiga punkter. Den första punkten rör utvecklandet av det nya språket och vikten 

av samtal med infödda svenskar för denna utveckling.
83

 Biblioteket har bidragit till denna 

utveckling på flera sätt. Ett av sätten är genom att vara en mötesplats för många olika 

kulturer. Tidningsrummet är en viktig del av denna mötesplats då det ofta förekommer 

spontana diskussioner både om de olika kulturerna och om politik. Spontana diskussioner i 

samband med tidningsläsningen var något som flera av Lovdalens respondenter sade sig ha 

erfarenhet av.
84

 Att det var vanligt med samtal om de aktuella nyheterna var också något 

som vår respondent Signe tog upp i vår intervju med henne. 

Den andra punkten som Lovdalen tog upp angående bibliotekets betydelse för 

integrationsprocessen var att det är viktigt för invandraren att inte tappa sin identitet, att 
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inte bli just ”invandraren”. En betydelsefull del av det är att kunna behålla och utveckla sitt 

modersmål, något som Lovdalen påpekar också finns med i Sveriges lagstiftning. En annan 

viktig del i att inte tappa sin identitet är att kunna hålla kontakt med sin hembygd och det 

kontaktnät man har i sitt hemland.
85

 Att kunna behålla sin kultur och sina kulturella vanor 

är vidare en viktig del i att upprätthålla sin identitet när man flyttar till ett nytt land. Detta är 

något som Ulrika Andersson också skriver om i rapporten Nya svenskar och svenska 

medier, vilken tidigare refererats till i denna uppsats. Andersson menar vidare att vilka 

typer av medier man använder till viss del är beroende av traditionen i det land varifrån 

man kommer. Kulturella vanor är heller inget som ändras bara för att man flyttar till ett nytt 

land.
86

 I upprätthållandet av kulturella vanor spelar således biblioteket och dess utbud av 

utländska dagstidningar en viktig roll eftersom det ger tillgång till ett brett utbud av medier.  

Kulturella vanor och traditioner har betydelse för och styr såväl inköp som utbud av 

utländska dagstidningar på bibliotek, vilket framkom också i vår intervjuundersökning.  

Den tredje punkten som Lovdalen förde fram i sin uppsats var att det är betydelsefullt för 

invandrarna att se att även deras kultur finns representerade på biblioteken och att de 

därmed är en del av det svenska samhället.
87

 

Vi anser att vi i vår studie visat på att de utländska dagstidningarna kan fylla många av de 

funktioner för integrationsprocessen som presenterats i forskningen ovan.  

Fredrik på Förortens bibliotek tog vidare upp en intressant aspekt på tidningsutbudet som vi 

vill ta upp i detta diskussionsavsnitt. Han nämnde att det var lättare för biblioteket att dra in 

prenumerationer på dagstidningar vid minskade anslag än att köpa mindre kvantiteter av 

andra typer av medier. Detta satte han i samband med det faktum att dagstidningarna 

behåller man bara ett antal månader eller upp till ett år medan det skulle få långsiktiga 

konsekvenser för bibliotekets bestånd om man minskade inköpsanslaget till de andra 

medierna. 

I anslutning till diskussionen runt indragning av prenumerationer var alla respondenter 

eniga om att det var svårt att se om dagstidningarna lästes eller inte. Flera efterfrågade 

någon typ av mätinstrument för att få fram statistik på användningen av dagstidningarna. 

En gemensam reflektion som samtliga bibliotek, utom ett, förde fram i intervjuerna var att 

det är företrädelsevis medelålders och äldre män som besöker tidningsrummet. Det finner 

vi anmärkningsvärt då det är kvinnor som utgör majoriteten av bibliotekets besökare. Detta 

framkommer i en rapport från SOM- institutet kallad Bibliotekets tjänster idag och imorgon 

skriven av Lars Höglund och Eva Wahlström 2009.
88

 Ett bra dagstidningsutbud skulle 

kunna bidra till en mer jämlik könsfördelning bland besökarna på biblioteken, anser vi. 

I intervjuerna togs vidare diskussionen kring pappersformat kontra elektroniska format upp.  

 

Samtliga respondenter uttryckte sig positivt om databasen PressDisplay. Flera fördelar 

fördes fram, bland annat det stora utbudet av dagsfärska eller möjligtvis gårdagens 

tidningar från hela världen. Den ekonomiska aspekten spelade också in. På ett sätt sågs 
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inköpet av PressDisplay som en besparing för biblioteken på så sätt att man vid indragning 

av prenumerationer på papperstidningar hade möjlighet att hänvisa till PressDisplay. Men å 

andra sidan hade man på vissa håll sett sig tvungna att dra in dagstidningar för att kunna 

finansiera PressDisplay. Dock togs några nackdelar upp. En sådan, som vi tidigare tagit upp 

är att utbudet till stora delar är angloamerikanskt. Något som Åsa Ekström också framför i 

sin artikel i Biblioteksbladet.
89

 

 

Dessutom ansågs det vara betydligt enklare att sätta sig och läsa en tidning i pappersformat 

än att läsa samma tidning i en databas vilket kräver att man först bokar dator och loggar in 

sig innan det är möjligt att börja läsa. En procedur som flera bibliotek påpekade kräver viss 

datavana, något som inte alla låntagare besitter. De flesta av våra respondenter konstaterade 

också att Pressdisplay inte användes i någon större utsträckning på deras bibliotek. 

 

Vid ett försök att närmare granska PressDisplay för att se hur deras urval gick till upptäckte 

vi att det inte finns något material om detta. Inte heller på PressDisplays hemsida går det att 

utläsa hur de väljer ut vilka dagstidningar som ska ingå i databasen. När vi frågade våra 

respondenter om databasen och hur urvalet gick till var det ingen som kunde svara på detta.  

I detta sammanhang reflekterade vi också över vilken konsekvens det får för utbudet på 

biblioteket och för bibliotekarieprofessionen när biblioteken köper in en databas som 

PressDisplay med ett ”färdigt” utbud. Det var också något som Åsa Ekström tog upp i sin 

artikel.
90

 Vi kom inte fram till något egentligt svar. Men vi blev förvånade över att det inte 

gick att få information om hur urvalet av tidningar till databasen görs. Inte minst eftersom 

urvalsprocessen bakom bibliotekets utbud av övriga medier är en så viktig del av 

bibliotekets verksamhet. Bibliotekets bestånd är grunden för bibliotekets verksamhet. 

 

Att det är svårt att få inköpsförslag från personer med utländsk bakgrund var ett problem 

som den första respondenten som vi intervjuade tog upp. Vi valde därför att, efter den första 

intervjun, inkludera denna fråga i vår intervjuguide. Mellanstadens bibliotek ansåg dock 

inte att få inköpsförslag från invandrare var ett problem, men övriga respondenter 

reflekterade över att det inte kom så många inköpsförslag från denna grupp och såg detta 

faktum som en brist. Vid en närmare förfrågan från vår sida om anledningen till varför det 

förhåller sig på det här sättet tog flera respondenter upp brister i svenska språket bland 

invandrarna som en möjlig orsak. 

 

Respondenterna på Stenstadens bibliotek menade också att en annan orsak kan vara att 

många bibliotek är dåliga på att marknadsföra och informera sina låntagare om att det finns 

möjlighet att lämna inköpsförslag. Både respondenterna på Stenstadens och Sjöstadens 

bibliotek upplevde att de låntagare med utländsk bakgrund som ändå ville lämna 

inköpsförslag förmedlade dessa förslag genom att vända sig till bibliotekens personal med 

utländsk bakgrund. Detta anser vi visar hur viktigt det är att det finns bibliotekspersonal 

med olika etnisk bakgrund på biblioteken för att nå fram till invandrare och få dem 

delaktiga i bibliotekets verksamhet. Detta eftersom vi tror att många invandrare upplever 

det som lättare att ta kontakt med personal som de vet behärskar deras eget språk.  
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Att invandrare inte finner det lika lätt att ta kontakt med bibliotekspersonalen som de 

infödda svenskarna, vilket vi också behandlat i ett tidigare avsnitt, belyses i den tidigare 

forskning som vi har tagit del av för arbetet med denna uppsats. Bland annat i 

forskningsöversikten om bibliotekens betydelse för integration. Denna innehåller en 

sammanfattning av Ann-Christine Brunnströms rapport Mer nytta än nöje (2006). 

Rapporten har tidigare nämnts i denna uppsats. Bibliotekarierna som intervjuats i 

Brunnströms undersökning berättade att invandrare inte frågar så mycket i 

informationsdisken, utan klarar sig själva.
91

 

 

För att återknyta till vårt tidigare konstaterande att det är viktigt att biblioteken har tillgång 

till personal med olika etnisk bakgrund så var det också något som togs upp i Kestens 

uppsats. Där konstateras det bland annat att bibliotekspersonalen ska sträva efter att spegla 

den befolkning som biblioteket riktar sig till och att biblioteket därför ska sträva efter att 

anställa personal från olika kulturer och med kunskaper i olika språk.
92

 Denna åsikt delas 

av Almerud som i sin forskningsöversikt poängterar den stora betydelse som mångspråkig 

personal på biblioteken har för invandrare. Han konstaterar också att biblioteken måste bli 

bättre på att ta till vara mångkulturell kompetens.
93

 

 

Ett gemensamt konstaterande från våra respondenter var att man i inköpssituationen i stor 

utsträckning var hänvisad till att förlita sig på låntagarna, såväl vad gällde vilken 

dagstidning som ska köpas som dess politiska färg. 

 

Ett intressant fakta som vi upptäckte när vi läste igenom den tidigare forskningen och 

bakgrundsmaterialet för denna uppsats var att det är procentuellt sett fler personer med 

utländsk bakgrund som besöker biblioteken än vad det är infödda svenskar. Därmed utgör 

biblioteket som institution ett undantag. När det gäller andra samhällsinstitutioner är i regel 

de infödda svenskarna överrepresenterade.
94

 I Sverige är det folkbiblioteken som har störst 

förtroendekapital av samhällsinstitutionerna bland medborgarna.
95

  

I andra länder ser ofta förtroendet för biblioteken annorlunda ut. En del bibliotek kan vara 

relativt låsta och böckerna får enbart läsas på plats. Biblioteken kan dessutom vara styrda 

av en regim.
96

 Likaledes kan det råda misstroende mot medier i andra länder vilket var 

fallet med iranierna som vi har tagit upp tidigare.
97

 Mot den bakgrunden anser vi att det är 

extra viktigt för biblioteken att behålla sitt goda renommé genom att inte ta in censurerat 

material eller material med politisk propaganda. 

 

Slutligen, så hoppas vi att vi med denna studie visat på det otal bakomliggande faktorer 

som kan finnas och som påverkar urvalet av utländska dagstidningar.  På grund av den 
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komplexa situationen som föreligger vid en urvalsprocess av det här slaget anser vi vidare 

att mer forskning av området vore önskvärt.   
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8.  Sammanfattning 

 

Utgångspunkten för vår uppsats har varit att utbudet av utländska dagstidningar på de 

svenska folkbiblioteken är en viktig grund för ett samhälle präglat av mångfald och lika 

rättigheter för alla.  

Urvalet av de utländska dagstidningarna ställer höga krav på bibliotekspersonalen då de 

måste kunna bedöma innehållet i dagstidningarna trots att de, i många fall, inte förstår 

språket. Innehållet i de utländska dagstidningarna är ofta känsligt då det både kan innehålla 

politisk propaganda och starkt censurerat material. Samtidigt är tidningarna en ovärderlig 

informationskälla vad gäller det politiska läget i hemlandet, men även som en viktig 

beröringspunkt för fortsatta kontakter med den släkt och de vänner som finns kvar i 

hemlandet. Många folkbibliotek har inte råd att köpa in mer än en dagstidning per 

språkgrupp som finns representerade i kommunen men de ska samtidigt vara så objektiva 

som möjligt.  

Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva och förstå vilka faktorer som kan finnas bakom 

urvalet av utländska dagstidningar på folkbiblioteken.  

De frågeställningar som vi utifrån vår problembeskrivning vill ha svar på är följande: 

 Vilka faktorer avgör om det ska köpas in utländska dagstidningar eller inte till 

biblioteken från ett visst språkområde eller land? 

 Vilka urvalskriterier avgör vilken/vilka dagstidning/ar som köps in från ett visst 

språkområde eller land? 

 Hur gör biblioteken för att förhålla sig så ”neutrala” eller ”objektiva” som 

möjligt till olika länders politiska situation vid inköp av utländska 

dagstidningar?
 

För att besvara dessa frågeställningar har vi läst två magisteruppsatser och tre rapporter 

som på olika sätt behandlar ämnesområdet. Bland annat tar de upp vilket förhållande 

personer med utländsk bakgrund har till olika medier och bibliotekets utbud samt 

bibliotekens urvalsprocess kring inköp av utländska medier. 

Vi har också utfört kvalitativa intervjuer med personal på fyra folkbibliotek som alla har ett 

antal utländska tidningsprenumerationer i sitt utbud. Intervjupersonerna var ansvariga för 

inköpen av utländska dagstidningar på respektive bibliotek.  

Vid analysen av intervjuerna systematiserade vi dessa utifrån våra frågeställningar. Vi har 

sedan analyserat materialet genom den hermeneutiska spiralen där det växelvisa studiet av 

delarna och helheten är nyckeln. 

Efter avslutad analys kunde vi uttyda flera faktorer och kriterier som har betydelse för 

urvalsprocessen. Dessa delade vi in i fyra olika teman: inköpsfaktorer, faktorer för inte 
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inköp, urvalskriterier och ”tecken” på ”objektivitet” och ”neutralitet”. Den absolut 

tydligaste inköpsfaktorn var efterfrågan tätt följd av hur befolkningssammansättningen i 

kommunen såg ut. Det som hindrade inköp, och som vi har valt att kalla faktorer för inte 

inköp, var den ekonomiska aspekten i första hand. En annan faktor vi såg var om 

dagstidningen fanns med i PressDisplay, en databas som alla de tillfrågade biblioteken 

hade. Vid val av vilken eller vilka dagstidningar man skulle köpa in var inköpsförslagen 

den tyngst vägande faktorn och en välkommen hjälp för biblioteken i urvalsprocessen. Vi 

anser att vi kan utläsa en eftersträvan mot politisk spridning på alla de bibliotek vi har 

intervjuat, även hos de som bara har kunnat köpa in någon enstaka dagstidning från ett visst 

språkområde. De som har köpt in fler prenumerationer från samma språkområde har på 

olika sätt försökt få en politisk spridning, bland annat genom att prenumerera på 

dagstidningar som ges ut från andra länder än det land dagstidningen behandlar. Det är ett 

viktigt moment för att kunna välja bort politisk propaganda och censurerade nyheter. 
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Bilagor  

Intervjuguide 
  

Vad har du för bakgrund? (utbildning, arbetslivserfarenhet)  

Vilka arbetsuppgifter har du? 

Vilka är folkbibliotekens främsta uppgifter enligt dig? 

 

Finns det någon allmän inköpspolicy för biblioteket, om ej andra mål/riktlinjer? 

Finns det övergripande riktlinjer från kommunen (eller regionen) som påverkar hur urvalet 

görs? 

Hur påverkas inköpen av de tryckta utländska dagstidningarna av de elektroniska 

upplagorna av desamma? 

Hur stor andel av dagstidningsbudgeten går till utländska dagstidningar? 

 

Vilka kriterier utgår ni ifrån vid inköp av dagstidningar från ett visst språkområde eller land?  

Vilka kriterier utgår ni ifrån vid val av vilken/a dagstidning/ar som ska köpas in från de aktuella 
språkområdena eller länderna?  

Kommer det många inköpsförslag från människor med annan etnisk bakgrund? 

Vad tror du är anledningen till att invandrare sällan lämnar några inköpsförslag? 

Vad uppfattar du som svårt i inköpssituationen? 

Hur resonerar du kring utländska dagstidningar och deras politiska vinklingar? 

  

En möjlig formulering: Hur gör du för att få så stor politisk spridning, med tanke på 

bibliotekets roll som objektiv förmedlare, som möjligt bland era utländska dagstidningar?  

 

Är det något vi inte har tagit upp som du vill tillföra? 

 

Hur resonerade ni när ni valde att köpa in den tjänsten från Library PressDisplay? 

 

Vem äger och sköter urvalet i PressDisplay? 

 

Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med att köpa in en sådan tjänst? 

 

Förekom det några resonemang kring politisk ideologi i Library PressDisplay prenumerationer? 
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Upplever du att det finns några brister i deras utbud? 

 

Är det något vi inte har tagit upp som du vill tillföra?  

 

Alla frågor kommer att följas upp med följdfrågor av typen: 

 kan du utveckla? 

 menar du?  

 förstår jag dig rätt? 
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Mail till biblioteken 
 

Hej! 

 

Vi läser sista terminen vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ 

Bibliotekshögskolan i Borås. Vi arbetar just nu med vår kandidatuppsats där vi tittar på hur 

urvalsprocessen bakom utländska dagstidningar på folkbibliotek ser ut. 

 

Vi skulle därför mycket gärna vilja intervjua den som är ansvarig för inköp av utländska 

dagstidningar på ert bibliotek. Intervjun beräknas ta omkring en timme. Vi skulle vilja 

genomföra intervjun någon gång under veckorna 13-17. Vänligen meddela oss om ni har 

möjlighet att ställa upp för en intervju och när det i så fall passar er bäst innan den 30/3. 

Intervjupersonen får självklart vara anonym om han eller hon vill det.  

Om ni har några frågor eller vill veta mer om vår uppsats så är ni välkomna att kontakta 

undertecknade. 

 

Vi hoppas på ett positivt svar! 

 

Carin Ingmarsson  Fanny Lidell 

s072620@utb.hb.se  s072087@utb.hb.se  

0702-xxxxxx             0738-xxxxxx 

 

 

 


