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Abstract: 

 

The underlying purpose of this study is to investigate how the libraries in Sweden orga-

nize and administrate the service of providing literature in other languages than Swedish. 

The study focuses on the central guiding principles that regulate the provision of multi-

lingual literature and how these guidelines are implemented in to practice at the libraries. 

As the guidelines are closely connected to the official discourse in Sweden concerning 

policies targeted towards immigrants, the guidelines will be examined from a perspective 

of integration politics. To assemble data a survey has been conducted looking into factors 

such as how the libraries perceive the guidelines, how the libraries do business intelli-

gence and user inquires to reach out to the users of the multilingual media, forms for 

statistics and method of working.  

   The results points out that the libraries in their work with multilingual media are con-

fronted with three tensions; the first tension is that between the libraries aim to promote 

equality and freedom for the individual and at the same time to fulfil certain collective 

interests and goals. The second tension emanates from the fact that the libraries intend 

both to promote integration within the community of the users of the library, demos, and 

to promote the fact that the users also enjoy membership in different ethnic communities, 

ethnos. Thirdly there is an underlying tension between a policy strategy that is general in 

the sense that all users in principle are involved as recipients and a policy strategy that is 

targeted as it identifies only members of a certain category of the population as its recipi-

ents. 
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Tack 
Stort tack till handledare Torgil Persson för tålmodig läsning och konstruktiv kritik. Ett 

särskilt tack riktas även till de respondenter på läns- och kommunbibliotek i Jönköpings- 

respektive Västmanlandslän samt IBLC som på ett tillmötesgående sätt har tagit sig tid 

och ägnat eftertanke åt uppsatsens frågeställningar. 

 

 

Förkortningar som förekommer frekvent i uppsatsen: 
CMFPL: Central medieförsörjningsplan för mångspråkig litteratur 

IB: Internationella biblioteket 

IBLC: Internationella bibliotekets lånecentral 

ILC: Invandrar lånecentralen 

SFI: Svenska för invandrare 
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1 Inledning  

Den här uppsatsen handlar om hur svenska folkbibliotek arbetar med medieförsörjning på 

andra språk än svenska. Föremålet för studien är ett urval av de politiska rapporter, ut-

redningar och riktlinjer som har reglerat folkbibliotekens medieförsörjning på andra 

språk än svenska sedan i mitten på 1970-talet till idag samt en enkät- och intervjuunder-

sökning riktad till några av landets kommun- och länsbibliotek. Då arbetet med medie-

försörjning av mångspråkig litteratur är tätt sammankopplat med den integrationspoli-

tiska utvecklingen i samhället, kommer framväxten av riktlinjerna granskas ur ett integ-

rationspolitiskt perspektiv. 

   Sedan 1975 har folkbibliotekens service till språkliga minoriteter, invandrare och 

kommunplacerade flyktingar betraktats som en primärkommunal biblioteksuppgift jäm-

förbar med annan biblioteksservice till övriga kommuninvånare. Sedan 1996 regleras 

denna medieförsörjning centralt av en särskild medieförsörjningsplan som kallas Central 

medieförsörjningsplan för mångspråkig litteratur (CMFPL).
1
 1997 befästs det mångsprå-

kiga biblioteket även i bibliotekslagen. ”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”. (§8 Bibliotekslagen, SFS nr: 1996:1 596) 

   Trots dessa rekommendationer och riktlinjer visar flera rapporter, utredningar och un-

dersökningar, som kommer att presenteras inom ramen för denna uppsats, att folkbiblio-

teken många gånger har svårt att leva upp till sitt mångspråkighetsuppdrag. Ett av denna 

uppsats underliggande syften är också att undersöka vilka eventuella hinder som folkbib-

lioteken möter i sitt arbete. 

   I undersökningen Mangfoldighedens biblioteker: flersproglig biblioteksbetjening i 

Danmark (2001) sätts frågan om folkbibliotekens mångspråkighetsuppdrag och arbete 

med integration i samband med dansk invandringspolitik. (Berger, s.9) Bibliotekskonsult 

Ågot Berger menar att man inte kan diskutera bibliotekens service gentemot etniska 

minoriteter utan att relatera till den invandrarpolitiska diskursen i samhället med dess vi-

sioner och förutsättningar. Berger skiljer på två integrationsuppfattningar; dels integra-

tion i assimilatorisk betydelse, det vill säga integration som ett led i en process som inne-

bär anpassning till det danska samhället och dels integration med pluralistisk innebörd 

med betoning på en ömsesidig anpassning mellan majoritetssamhälle och etniska mino-

riteter. (ibid., s.51) Trots att båda integrationsuppfattningarna ryms inom de danska 

bibliotekens uppdrag, menar Berger att biblioteken under 1990-talet har kommit att 

arbeta mer med integration i assimilatorisk betydelse.  

   Berger konstaterar att då den danska befolkningen idag präglas av kulturell mångfald 

borde ett mer pluralistiskt perspektiv återspeglas i bibliotekens verksamhet. (ibid., s.21) 

Inte genom att urskilja en särskild ”invandrarverksamhet”, understryker Berger, utan 

genom principen att tillgodose alla danska medborgares önskemål och behov av en 

biblioteksservice. Det resonemang som Berger för, om relationen mellan en övergripande 

integrationspolitik och folkbibliotekens arbete med mångspråkighet, kommer att följa 

som en röd tråd genom denna uppsats. Till skillnad mot Bergers undersökning kommer 

dock denna uppsats att specifikt fokusera på frågan om medieförsörjning av mångspråkig 

litteratur. 

   Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur de riktlinjer som 

reglerar medieförsörjningen av mångspråkiglitteratur mottas och tillämpas i praktiken på 

                                                 
1
 Central medieförsörjningsplan för mångspråkig litteratur (2006) återfinns via Internationella bibliotekets 

webbsida www.interbib.se  

http://www.interbib.se/
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landets kommun- och länsbibliotek. I undersökningen ställer jag mig frågan om det finns 

en diskrepans, motsättningar eller skillnader, i vad som uttrycks i riktlinjerna och hur de 

tillämpas i praktiken. En förhoppning är att undersökningen ska ringa in centrala frågor 

som kan verka främjande för det fortsatta utvecklingsarbetet med medieförsörjning av 

mångspråkig litteratur. 

   Idén till den här uppsatsen bottnar i egna erfarenheter som jag införskaffade under min 

tid som anställd vid Internationella biblioteket (IB) och dess lånecentral mellan åren 2003 

- 2007. IB ligger i centrala Stockholm och utgör en del av Stockholms stadsbibliotek. 

Verksamheten består av ett öppet bibliotek och en lånecentral, Internationella bibliotekets 

lånecentral (IBLC) som inom särskilda ramar förser övriga folkbibliotek i landet med 

litteratur på andra språk än svenska.  IB innehåller samlingar på över 220 000 volymer på 

över 125 olika språk och effektuerar även fjärrlån mellan bibliotek i Norden och övriga 

världen. På Internationella bibliotekets webbsida går att läsa att bibliotekets ambition är 

att ”bli en mångkulturell och spännande mötesplats för alla med intresse för språk och 

litteratur”. (Internationella biblioteket 2004. Vad är Internationella biblioteket?) Med 

sina administrativa och personella resurser utgör IB en unik kunskapsbank och ett om-

fattande resurscenter som på flera sätt saknar motsvarighet i hela Europa.2        

   IBLC grundades i början av 1990-talet och gick då under namnet Invandrarlånecentra-

len (ILC). (Biblioteket mitt i världen. Flerspråkig biblioteksverksamhet 1998, s.92f) Ända 

sedan dess har verksamhetens främsta uppgifter varit att komplettera landets kommun- 

och länsbibliotek gällande medieförsörjning på andra språk än svenska, med undantag för 

engelska, tyska, franska, samiska och nordiska språk. Rent praktiskt innebär det att IBLC 

fungerar som en lånecentral för folkbibliotek över hela landet när det gäller litteratur på 

språk de själva saknar resurser för att erbjuda sina användare. Hur denna kompletterande 

medieförsörjning ska organiseras baseras alltså på riktlinjer som formuleras i tidigare 

nämnda CMFPL.  

   Under min tid som anställd på IB och IBLC skaffade jag mig en djupare inblick i det 

komplexa arbete som ligger bakom medieförsörjning på andra språk än svenska. Allt 

ifrån det tidskrävande detektivarbete som det innebär att identifiera olika inköpskanaler 

till iordningställande av nyinköpta medier och katalogisering. Allt ifrån den praktiska 

administrationen av lånecentralsverksamheten, kunskapsspridning och framtagandet av 

tillämpbara riktlinjer för den nationella medieförsörjningen av mångspråkig litteratur. 

Dessa erfarenheter sammantagna mynnar också ut i denna uppsats syfte och frågeställ-

ningar. Hur mina personliga erfarenheter och förförståelse oundvikligen kommer att 

prägla innehållet i den här uppsatsen, kommenteras vidare under Kapitel 5 Metod. 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

På ämnet medieförsörjning av mångspråkiglitteratur har det skrivits en uppsjö politiska 

rapporter, utredningar och några magisteruppsatser. Som stöd när bakgrund och problem-

formulering framläggs har jag fokuserat på några av de texter som jag anser har särskild 

relevans för denna uppsats. 

   I boken BTJ och SAB:s kommitté för mångkulturell biblioteksverksamhet (1998) be-

skrivs hur folkbiblioteken under tidigt 1970-tal började bygga upp ett mediebestånd på de 

nya s.k. invandrarspråken som hade tillkommit bland bibliotekens användare i och med 

en allt ökande arbetskraftsinvandring till Sverige. (s. 9f) Denna verksamhet framarbeta-

                                                 
2
 I Danmark finns t.ex. Bibliotekscenter for integration som är en lånecentral, men har endast 15 språk i sitt 

bestånd (se http://www.statsbiblioteket.dk/sbci). Det flerspråkige bibliotek i Norge, vars böcker även går 

att låna på Deichmanska biblioteket, har 30 språk i beståndet (se http://www.dfb.deichman.no/) [2008-05-

24]. 
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des i enlighet med de dåvarande kulturpolitiska riktlinjerna som fastslogs 1974. En av de 

bärande tankarna i dessa riktlinjer var att den kulturella ojämlikheten som här konstate-

rats bland landets medborgare skulle motverkas genom ett uppsökande arbete gentemot 

eftersatta grupper som t.ex. invandrare och funktionshindrade.
3
 Detta ledde till att biblio-

teken bl.a. utvecklade satsningar på arbetsplatsbibliotek och s.k. invandrarverksamhet. 

Från början byggdes folkbibliotekens mångspråkiga verksamhet upp utifrån kvantitativa 

normer och riktlinjer. Siffrorna baserades på de gängse riktlinjerna för ett folkbiblioteks 

bokbestånd, 2.5 – 3.5 volym/aktuell utlåningslitteratur per invånare”. (ibid.) I samband 

med att invandringen till Sverige under 1980-talet började ändra både omfattning och 

karaktär, ökade såväl omsättningen och efterfrågan av litteratur på andra språk än 

svenska som kraven på en mer kvalitativ service.  

   För den som tar del av den uppsjö av politiska rapporter och utredningar som 

framställts sedan frågan om medieförsörjning av mångspråkiglitteratur på allvar började 

aktualiseras i mitten av 1970-talet, framstår ganska snart ett tydligt mönster. En rad 

hinder och utmaningar återkommer i beskrivningarna av arbetet som har att göra med 

praktiska göromål som inköpskanaler, språkkunskaper, kunskaper om litteratur från 

andra delar av världen. En av de tidigaste lägesrapporterna är framtagen av Statens 

Kulturråd 1986 och heter Det mångspråkiga biblioteket: Invandrares och språkliga 

minoriteters litteraturförsörjning. Här konstateras att folkbiblioteken i mitten av 1980-

talet inte på ett tillfredställande sätt lever upp till de utställda målen om en mångspråkig 

biblioteksservice. Man efterlyser en genomgripande attitydförändring i synen på såväl 

biblioteksservicen som synen på målgruppen. Framförallt påtalas vikten av en 

förskjutning från ett kvantitativt arbetssätt till ett mer kvalitativt.     

   Drygt femton år senare framförs ett snarlikt resonemang i rapporten Var femte lånta-

gare - Medieförsörjning på andra språk än svenska i Östergötlands- och Jönköpings län 

av bibliotekskonsult Christina Ekbom (2003). Rapporten togs fram på uppdrag av 

Länsbibliotek Jönköping och Länsbibliotek Östergötland i syfte att ta reda på hur man 

kan gå vidare med arbetet med medieförsörjning av mångspråkig litteratur. Ut-

gångspunkten för Ekboms undersökning är ”allas [biblioteksanvändares] rätt till en lik-

värdig service” och precis som i ovan nämnda undersökning konstateras att det finns 

stora brister när det gäller bibliotekens mångspråkiga verksamhet (s.4). För att komma till 

rätta med dessa brister, menar Ekbom, krävs det en attitydförändring i folkbibliotekens 

verksamhet gällande synen på medieförsörjning av mångspråkiglitteratur och dess 

användargrupper. Ett av de stora problemen, anser Ekbom, är att medieförsörjningen idag 

betraktas ”som en särlösning riktad till en liten, eftersatt grupp i samhället”. (ibid.) 

Istället för att betrakta mångspråkighetsfrågorna som en verksamhet riktad till en specifik 

grupp med särskilda behov, menar Ekbom, bör folkbiblioteken istället se denna 

verksamhet som en självklar bastjänst riktad till alla biblioteksanvändare.  

   Trots att det gått drygt femton år mellan ovannämnda granskningar, är likheterna 

mellan dem påfallande. I båda undersökningarna efterlyses attitydförändringar i 

förhållningssätt till målgruppen och den mångspråkiga verksamheten samt en 

förskjutning från kvantitativa till kvalitativa arbetssätt. När jag har formulerat mina 

frågeställningar till denna uppsats har dessa iakttagelser varit en viktig utgångspunkt för 

undersökningen. Hur kommer det sig att arbetet med mångspråkiglitteratur går så 

långsamt? Hur ser förutsättningarna ut för arbetet med mångspråkiglitteratur på landets 

folkbibliotek idag? 

                                                 
3
 Begreppet eftersatta grupper kommer att diskuteras längre fram i uppsatsen i förhållande till uppsatsens 

teoretiska ansats. 
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   Ekboms resonemang om vikten av att se på den mångspråkiga servicen som en bas-

tjänst riktad till alla bibliotekets användare snarare än en särlösning riktad till en ”efter-

satt grupp” vidrör en komplex invandrarpolitiskdiskussion som har löpt igenom integra-

tionsdebatten sedan 1960-talet. Ska invandrade personer skiljas ut som en särskild be-

hovsgrupp eller ska alla medborgare behandlas lika? 

   I avhandlingen Välfärdsstaten i det Mångkulturella Samhället beskriver Karin Borevi 

(2002) den invandrarpolitiska utvecklingen genom att analysera offentliga dokument 

gällande den förda invandrar- och integrationspolitiken under tre decennier, från sent 

1960-tal fram till 2000-talet. Den nya invandrar- och minoritetspolitiken som fastslogs 

1975 innebar inte bara att staten hade ett ansvar för att invandrare erhöll likvärdiga so-

cioekonomiska villkor, utan också att det fick tillgång till likvärdiga kulturella villkor. 

Invandrare skulle ges möjlighet att upprätthålla sina ursprungliga kulturer i det svenska 

samhället. Därmed hade invandrarpolitiken formulerats som en mångkulturell politik. 

(ibid., s. 96) En viktig del av jämlikhetsmålet handlade om att invandrarna genom 

grundläggande utbildning i det svenska språket skulle ges möjlighet att anpassa sig till 

och verka i det svenska samhället. En annan viktig del handlade om att invandrarna 

skulle ges möjlighet att upprätthålla ”sina egna” särarter gällande språk och kultur. (ibid., 

s. 90) 

    Borevis avhandling visar att statens agerande gentemot etniska minoriteter har rört sig 

från en "mångkulturell politik" till en politik som innebär "civil assimilering". Förenklat 

kan man säga att om man under 1970-talet betonade invandrade personers rätt till kultur-

bevarande, ligger betoningen idag snarare på integration i den svenska medborgargemen-

skapen, bl.a. genom att lära sig det svenska språket. Statens aktiva roll för att främja in-

vandrares möjligheter till kulturbevarande har därmed tonats ned. Om invandrade perso-

ners rätt till sitt eget språk och egen kultur hade setts som en självklar rättighet under 

1970-talet, svängde detta rejält under 1980-talet. (ibid., s.108f) Röster höjdes om att et-

niska nätverk och minoritetspolitiska insatser snarare förhindrade invandrade personer att 

komma in i det svenska samhället. En avgörande påföljd av dessa diskussioner var att 

man började skilja på ”invandrare” och ”språkliga minoriteter” och att invandrare kon-

struerades som en egen socioekonomisk behovsgrupp med särskilda behov. (ibid., s.110) 

Den stora integrationspolitiska helomvändningen skedde dock under 1990-talet. Fokus 

hamnade nu återigen på ”de olika kulturernas och gruppernas, inklusive den svenska, lika 

värde och rätt att existera samtidigt och parallellt.” (ibid., 113)  

   I sin analys av den invandrarpolitiska diskursen identifierar Borevi tre spänningsför-

hållanden som uppkommer när den moderna välfärdsstaten formulerar sin integrations-

politik. (ibid., s.302ff) För det första måste man hantera en spänning mellan individuella 

och kollektiva intressen och mål. För det andra står man inför en motsättning mellan två 

olika sätt att förstå den nationella identiteten: antingen som en etnisk gemenskap, etnos, 

eller som en politisk gemenskap, demos. För det tredje innebär integrationspolitik en 

möjlig motsättning mellan en generell politik, som i princip berör hela befolkningen, och 

en riktad politik, som enbart avser målgrupper definierade utifrån invandrarskap eller 

etnisk tillhörighet.   

   Hur dessa spänningsförhållanden på olika sätt tar sig i uttryck i folkbibliotekens arbete 

med medieförsörjning av mångspråkig litteratur kommer att utgöra en central del av 

denna uppsats analys och diskussion. För att tydliggöra vad riktlinjerna består av och vad 

denna ansvarsfördelning handlar om sammanfattas under nästkommande rubrik innehål-

let i dessa riktlinjer. 
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1.2 CMFPL 

Sedan 1996 regleras alltså medieförsörjningen av riktlinjerna som uttrycks i Central me-

dieförsörjningsplan för mångspråkig litteratur (CMFPL). CMFPL har sedan ursprungs-

versionen reviderats två gånger, 2001 och 2006. Något mer om vad revideringen har be-

stått av och varför den genomfördes beskrivs längre fram under denna rubrik. CMFPL är 

resultatet av ett omfattande arbete som påbörjades i början av 1990-talet i samband med 

uppbyggandet av den tidigare omnämnda Invandrarlånecentralen (ILC).  År 2000 bytte 

ILC namn till Internationella bibliotekets lånecentral (IBLC). Detta skedde i samband 

med invigningen av Internationella biblioteket (IB) då samlingarna tillgängliggjordes för 

allmänheten som en filialverksamhet inom Stockholms stadsbibliotek. (Internationella 

biblioteket 2004. Vad är Internationella biblioteket?) 

   Formellt innebär CMFPL en överenskommelse om hur samarbetet mellan lånecentralen 

och landets läns/region- och kommunbibliotek ska se ut gällande medieförsörjning av 

mångspråkig litteratur. Det övergripande syftet med tillkomsten av CMFPL var att få till 

stånd tydliga riktlinjer för hur ansvarsfördelningen när det gäller inköp av mångspråkig-

litteratur skulle organiseras nationellt. Formellt innebär planen en överenskommelse om 

hur samarbetet mellan ILC och landets läns/region- och kommunbibliotek ska se ut gäl-

lande medieförsörjning på mångspråkig litteratur. 

1.2.1 Ansvarsspråk och ansvarskedjan 
Som tidigare beskrivits fastslår bibliotekslagen att folkbibliotekens service till språkliga 

minoriteter, invandrare och kommunplacerade flyktingar är en primärkommunal biblio-

teksuppgift jämförbar med biblioteksservice till övriga kommuninvånare. Det innebär att 

läns-/regionbibliotek och lokala folkbibliotek har ett ansvar för att bygga upp och under-

hålla egna mediebestånd på de språk som finns representerade i länet. I CMFPL kallas de 

språk som tillfaller de olika länsbibliotekens ansvar för ansvarspråk. Ett ansvarsspråk 

innebär att läns- och regionbiblioteken skall kunna effektuera framförallt depositioner, 

dvs. mindre samlingar av blandade titlar, till sina kommunbibliotek, men även enstaka 

lån, dvs. enskilda titlar, samt ämnesbeställningar. Enligt CMFPL är det upp till varje 

länsbibliotek att fastställa, inom bibliotekslagens ram, graden av service till sina brukare 

utifrån de riktlinjer och mål man ställt upp för den egna verksamheten. Det är de skilda 

språkgruppernas faktiska mediebehov som skall vara avgörande för folkbibliotekens am-

bitionsnivå. 

   Som tidigare nämnts tillkom CMFPL 1996, men har reviderats vid två tillfällen, 2001 

och 2006. Det senaste revideringsarbetet utarbetades av en referensgrupp bestående av 

representanter från Statens Kulturråd och IBLC samt enstaka representanter från läns-

/regionbibliotek och kommunbibliotek. Syftet med revideringen 2006 var dels att kunna 

erbjuda en bättre och kvalitetsinriktad service till bibliotekens mångspråkiga användare 

och dels att förtydliga riktlinjerna om hur ansvarsfördelning mellan kommun, läns-

/regionbibliotekoch IBLC ska se ut. Innan revideringen 2006 effektuerade IBLC i prakti-

ken beställningar på alla språk, även de som enligt CMFPL klassats som länsbibliotekens 

ansvarsspråk. En av avsikterna med revideringen var att på ett mer konsekvent sätt im-

plementera riktlinjerna i praktiken.
4
 En konsekvens av detta är att kraven på vad 

länsbiblioteken kan erbjuda kommunbiblioteken i form av mångspråkiglitteratur har 

höjts.  

   För att kvalitetshöja utbudet och servicen på mångspråkiglitteratur uppmanas även 

kommunbiblioteken i CMFPL att i högre utsträckning i sina inlånade tjänster använda sig 

av enstaka lån snarare än depositioner. Bakgrunden till detta är att man vill röra sig bort 

                                                 
4
 Intervju med den funktionsansvariga för IBLC:s låneverksamhet [2007-11-24] 
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från synen på användargruppen av mångspråkiglitteratur som en grupp och mot ett mer 

individorienterat förhållningssätt. En deposition är en samling böcker som plockats ihop 

på IBLC eller på ett länsbibliotek. Hur kunnig den personal än är som sammanställer en 

sådan deposition, kan man aldrig vara säker på vad slutanvändaren behöver och önskar. 

En förskjutning mot fler enstaka lån ger större utrymme för slutanvändarens egna speci-

fika önskemål.
5
 Förhoppningen från referensgruppen bakom CMFPL är att denna föränd-

ring ska bidra till att servicen på mångspråkiglitteratur ska kvalitetshöjas och utvecklas 

såväl på nationell- som på lokal nivån. 

1.2.2 Internationella bibliotekets ansvar 
Internationella biblioteket och dess lånecentralsverksamhet (IBLC) har byggts upp och 

ägs av tre huvudmän: Staten genom Kulturrådet, Stockholms läns landsting och Stock-

holms stad, varav den sistnämnda axlar mer än hälften av verksamhetskostnaden. Av 

CMFPL (2006) framgår att IBLC, inom ramen för det statliga anslaget, ansvarar för ”att 

anskaffa medier som vidmakthåller ett allsidigt mediebestånd och som även svarar mot 

de aktuella behoven i landet.” Vidare framgår även att alla medier kostnadsfritt ska stäl-

las till samtliga folkbiblioteks förfogande. 

   IBLC:s bestånd skall ”komplettera de bestånd som byggs upp på primärkommunal och 

regional nivå, inte ersätta erforderliga primärkommunala och regionala satsningar.” 

(CMFPL, s.4) Kompletteringen skall enligt medieförsörjningsplanen ske inom ramen för 

fjärrlånesamarbetet, i samverkan med kommun- och länsbibliotek, forskningsbibliotek 

och specialbibliotek, de nordiska lånecentralerna samt och vid behov även andra ut-

ländska bibliotek. Kompletteringen skall ske genom effektuering av enstaka lån, ämnes-

beställningar och depositioner. Ansvaret för de enskilda språken ser olika ut, men princi-

pen är att länsbiblioteket ansvarar för språk som har en hög representation i länet. IBLC 

har ett övergripande ansvar för medieförsörjningen i landet när det gäller språk som talas 

av mindre grupper i landet och/eller där språkgruppen representeras av ett fåtal individer 

i det gällande länet eller kommunen. Däremot har IBLC inget särskilt ansvar för medie-

försörjningen till asylsökande på flyktingförläggningar, detta eftersom det för närvarande 

inte finns något avtal mellan Migrationsverket och Statens kulturråd. Lån från IBLC till 

anläggningar och asylsökande skall alltid ske genom det lokala bibliotekets eller länsbib-

liotekets förmedling. Kommuner som bedriver biblioteksverksamhet bland anläggnings-

boende och asylsökande ansvarar för allt inlånat material från IBLC.   

   Utöver distributionen av media ska IBLC även kunna tillhandahålla information och 

rådgivning till kommun och läns-/regionbibliotek när det gäller mångspråkig medieför-

sörjning. En stor del av IBLC:s bestånd är idag sökbart via den flerspråkiga webbtjänsten 

Interbib.se, där man också kan göra sökningar på flera olika alfabet. Tjänsten vänder sig 

både till personal på bibliotek samt brukare och är tänkt att fungera som mötesplats för de 

mångkulturella biblioteksfrågorna samt att förenkla för låntagarna att språkligt och 

tekniskt nyttja bibliotekets tjänster. 

1.2.3 Läns- och regionbibliotekens ansvar 
Läns-/regionbibliotek och lokala bibliotek skall bygga upp och underhålla de egna 

bestånden på de språk som länet tilldelats som ansvarspråk. Ett sådant ansvar för ett 

språk innebär att läns- och regionbiblioteket skall kunna effektuera framför allt deposi-

tioner, men även enstaka lån och ämnesbeställningar. Som beskrivits tidigare finns det 

möjlighet att vända sig till IBLC för komplettering vid behov. Enligt CMFPL ska detta i 

första hand gälla enstaka lån och ämnesbeställningar förutsatt att den litteratur som efter-

                                                 
5
 ibid. 
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frågas finns att tillgå. Undantaget från detta är ordböcker och facklitteratur av allmänt 

intresse såväl som underhållnings- och populärlitteratur. Ansvaret för denna typ av me-

dier ligger hos kommun- och läns- och regionbibliotek.  Under uppbyggnadsskedet av ett 

nytt ansvarsspråk kompletterar IBLC även med depositioner. 

1.2.4 Kommunbibliotekens ansvar 
Enligt CMFPL är folkbibliotekens service till språkliga minoriteter, invandrare och 

kommunplacerade flyktingar en primärkommunal uppgift jämförbar med biblioteksser-

vice till övriga kommuninvånare. Grundregeln är alltså att det enskilda biblioteket har ett 

ansvar att förse de kommuninvånare som önskar läsa litteratur på andra språk än svenska 

ska kunna få en likvärdig service, särskilt barn- och ungdom. Kommunbiblioteken kan 

vända sig till sitt länsbibliotek och IBLC för kompletterande inlåning. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att studera hur folkbiblioteken arbetar med medieför-

sörjning av mångspråkiglitteratur. Uppsatsens undersökande del fokuserar på hur kom-

mun- och länsbibliotek tillämpar och förhåller sig till de centrala riktlinjer som idag re-

glerar den mångspråkiga medieförsörjningen (CMFPL). 

 

För att uppfylla uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

1. Hur förhåller sig kommun- och länsbibliotek till CMFPL och hur tillämpar de riktlin-

jerna i CMFPL? 

2. Hur anser kommun- och länsbiblioteken att den ansvarskedja som regleras genom 

CMFPL fungerar? 

3. Hur påverkar integrationspolitiska spänningsförhållanden folkbibliotekens arbete med 

medieförsörjning av mångspråkig litteratur? 

2.1  Avgränsningar och urval 

Medieförsörjning av mångspråkiglitteratur är ett omfattande verksamhetsfält som inbe-

griper många olika komponenter. För att göra forskningsansatsen hanterbar har vissa av-

gränsningar varit nödvändiga. Det kan tyckas problematiskt att isolera frågan om medie-

försörjning av mångspråkiglitteratur från andra aspekter av det som skulle kunna benäm-

nas som bibliotekens integrations- eller mångfaldsarbete. Ett kommunbibliotek som har 

avsatt lite resurser för inköp av medier på andra språk än svenska, har i sin verksamhet 

kanske på andra sätt satsat på service som svarar mot mångspråkiga användargruppers 

önskemål och behov. Trots denna invändning har jag valt att fokusera endast på frågor 

som handlar om hur CMFPL tillämpas på landets kommun- och länsbibliotek och hur an-

svarskedjan fungerar. Förhoppningen är att ansvarsfrågan på ett belysande sätt ska ringa 

in centrala frågor som berör kommunernas och länens arbete med medieförsörjning av 

mångspråkiglitteratur.    

   Framhållas bör att denna uppsats har en kvalitativ ansats. Det innebär att undersök-

ningen syftar till att studera ett fenomens egenskaper snarare än dess förekomst. Själv-

klart hade det varit intressant att genomföra en nationell undersökning, men för att göra 

studien hanterbar inom ramen för en magisteruppsats, har undersökningen avgränsats till 

att gälla två län, Jönköpings- och Västmanlands län. Två urvalskriterier har styrt urvalet. 

För det första på grund av att de båda länen enligt CMFPL har tilldelats flera ansvars-

språk och uppvisar en frekvent lånestatistik av depositioner och enstaka lån från IBLC.
6
 

För det andra för att befolkningsunderlaget i de båda länen är sådant att medieförsörjning 

av mångspråkiglitteratur skulle kunna vara en angelägenhet för folkbibliotekens verk-

samhet. (Se vidare under följande rubrik där några länsfakta presenteras.) Uppsatsens 

empiriska material består av en enkätundersökning och sex kvalitativa intervjuer. Enkät-

undersökningen har riktats till kommunbiblioteken i respektive län. Bibliotekspersonalen 

har själva fått avgöra vem som har varit bäst lämpad att besvara den. Intervjuerna, med 

undantag för en, har genomförts med ansvariga personer på länsbiblioteksnivå samt den 

funktionsansvariga för IBLC. Som komplement till enkätundersökningen har en intervju 

genomförts med en anställd på ett kommunbibliotek. Att länsbiblioteken har haft möjlig-

het att utveckla sina svar i djupintervjuer har gjort att dessa resultat har blivit mer detalje-

                                                 
6
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rade än kommunbibliotekens, något som måste tas i beaktande när resultaten tolkas och 

analyseras.   

   Initialt var avsikten att, utöver uppsatsens nu övergripande frågeställningar, göra en 

jämförande undersökning mellan de två länen. Förhoppningen var att en sådan undersök-

ning eventuellt skulle kunna påvisa skillnader och likheter i resultat med hänsyn till olika 

faktorer som befolkningsunderlag, utlåningsstatistik och utformade biblioteksplaner i 

förhållande till olika arbetssätt. Efter arbetets gång har den jämförelsen visat sig både bli 

för tidskrävande och dessutom få ringa betydelse för uppsatsens syfte. Inte heller i resul-

tatanalysen kommer det att framgå vilka resultat som är kopplade till ett visst län.  

2.2 Några länsfakta 

 

Västmanlands län 

Totalbefolkning: 251353 

Utrikesfödda 15.9% 

Största grupper med annat födelseland än Sverige: Finland, Irak, Iran, Somalia och f.d. 

Jugoslavien. (Uppgifter från SCB, 2010)
7
 

Antal kommunbibliotek: 10 st. 

Antal ansvarsspråk: 9 st. (arabiska, bosniska, finska, kroatiska, kurdiska (kurmanji), per-

siska, ryska, serbiska och spanska) (Uppgifter från IBLC, 2008)
8
 

 

Jönköpings län 

Total befolkning: 336044 

Utrikesfödda 12.5% 

Största grupper med annat födelseland än Sverige: Bosnien Hercegovina, Irak, f.d. Jugo-

slavien, Finland och Tyskland. (Uppgift från SCB, 2010) 

Antal kommunbibliotek: 13 st. 

Antal ansvarsspråk: 11 st. (albanska, arabiska, bosniska, finska, kinesiska, kroatiska, per-

siska, ryska, serbiska, spanska, vietnamesiska) (Uppgifter från IBLC, 2008)
9
 

2.3 Definitioner 

Den forskningsteorietiska ansatsen i den här uppsatsen är socialkonstruktivistiskt. Det 

innebär att resonemanget tar sin utgångspunkt i den teoribildning som ifrågasätter “exi-

stensen av inneboende och väsenskilda olikheter som grund för människors identiteter 

och sociala positioner”. (de los Reyes, Paulina & Martinsson, Lena (red.), 2005. Olikhe-

tens paradigm – intersektionella perspektiv på o(jäm)likhetsskapande, s.11f). De indel-

ningar av individer i kategorier som förekommer i uppsatsen efter t.ex. begrepp som etni-

citet eller invandrare, samt föreställningar som följer av dessa, ska betraktas som sociala 

konstruktioner. Trots en fastslagen socialkonstruktivistisk utgångspunkt kan det ändå 

vara problematiskt att använda sig av vissa termer och begrepp. Valören i begrepp för-

ändras över tid, beroende på vem som talar och i vilken kontext de används. 

                                                 
7
 Siffrorna är hämtade från Statistiska Centralbyråns statistikdatabas på Internet, och går att hitta på 

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produktid=BE0101 [2010-02-27]. I gruppen utrikes 

födda ingår både personer med utländskt medborgarskap och personer födda i utlandet som numera är 

svenska medborgare. 
8
 Bilaga till CMFPL återfinns på Internationella bibliotekets webb www.interbib.se 

http://www.interbib.se/default.asp?id=5121 http://www.interbib.se/default.asp?id=5121 
9
 ibid. 

http://www.interbib.se/
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   Nedan förklaras några centrala begrepp som kommer att återkomma i uppsatsen. Soci-

alstyrelsens rapport Mångfald, integration, rasism och andra ord. Ett lexikon över be-

grepp inom IMER – Internationell Migration och Etniska Relationer (Westin, Charles 

SoS-rapport 1999:610) har fungerat som referenslitteratur där inga andra källor anges. De 

begrepp som kommer att diskuteras och definieras är: mångspråkighet, flerspråkighet, 

minoritetsspråk, invandrarspråk, modersmål, invandrare, flyktingar, personer med ut-

ländskbakgrund, integration, mångkultur och mångfald. 

 

Mångspråkighet och flerspråkighet 
Begreppet mångspråkighet återkommer i flera rapporter och utredningar gällande me-

dieförsörjning av mångspråkiglitteratur, t.ex. i Kulturrådets rapport Det mångspråkiga 

biblioteket (SOU1986:7). Mångspråkighet är också den term som används i CMFPL för 

att beskriva det som alltså tidigare ofta beskrevs som ”invandrarlitteratur” eller ”främ-

mande språk”. Begreppet mångspråkighet existerar t.ex. inte i Nationalencyklopedin 

(NE). Däremot talar språkpolitiker och språkvårdare om mångspråkighet, flerspråkighet 

och parallellspråkighet. I Svenska Institutets skrift Bland gussar och gossar: Om språk-

situationen i Sverige (2006) definieras t.ex. det svenska samhället som mångspråkigt, 

individen som flerspråkig. Parallellspråkighet beskrivs som det tillstånd som råder när två 

eller flera språk samsas om utrymmet i en domän. En kritik som kan riktas mot 

mångspråkighetsbegreppets funktionalitet är att det kan vara missvisande att klumpa ihop 

språk med varandra eftersom många språk omgärdas av specifika regler och villkor. 

   I denna uppsats kommer jag konsekvent tala om ”mångspråkigverksamhet” och 

”mångspråkiglitteratur” eller ”litteratur på andra språk än svenska” eftersom jag anser att 

uttryck som ”invandrarverksamhet” eller ”invandrarlitteratur” både begränsar och bidrar 

till stereotypa föreställningar av de användare som utnyttjar biblioteksbeståndet av me-

dier på andra språk än svenska. 

 

Invandrare 
Enligt National Encyklopedin (NE, 2009: sökord invandrare) togs begreppet invandrare i 

bruk i mitten på 1960-talet, och ersatte då termen utlänning.  Ordet utlänning ansågs på 

den tiden ha en negativ laddning. Idag används ordet utlänning framför allt i juridiska 

sammanhang, t.ex. i Utlänningslagen. Enligt NE är en invandrare eller immigrant, en 

person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid, enligt 

folkbokföringen i Sverige minst ett år. I folkbibliotekssammanhang är invandrarbegrep-

pet fortfarande frekvent använt, exempelvis talas det ofta om ”invandrarlitteratur”. Hu-

vudproblemet med att applicera invandrarbegreppet på en biblioteksverksamhet är att en 

stor del av målgruppen för denna verksamhet egentligen inte borde kallas för invandrare. 

(Berger, 2001) Begreppet invandrare används ofta på ett felaktigt och generaliserande 

sätt. (Westin, s.101f) I en svensk kontext har begreppet invandrare kommit att få en folk-

lig betydelse av icke-svensk. Denna innebörd har blivit en negering av allt det som det 

svenska står för, och har inte nödvändigtvis någon relation till invandring som sådan. 

(ibid.) Denna folkliga betydelse har förts tillbaka till den administrativa och redovis-

ningstekniska begreppsapparaten. Westin skriver att människor som egentligen är födda i 

Sverige, men har en eller två föräldrar som är födda i annat land kallas gärna i offentliga 

debatter för ”andra generationens” eller t.o.m. ”tredje generationens invandrare”. En per-

son med sådan familjebakgrund bör istället räknas in i kategorin ”personer med utländsk 

bakgrund”. (ibid.)  

                                                 
10

 SoS-rapport är den samlande beteckningen för Socialstyrelsens skrifter av informerande karaktär. Serien 

behandlar ämnen från Socialstyrelsens alla verksamhetsområden. 
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   I den här uppsatsen kommer de termer som används i referenslitteraturen att återges 

som de gör i sitt ursprungssammanhang. I de textpartier där jag själv står för formule-

ringarna används uttryck som ”invandrade personer”, ”utländsk bakgrund” eller ”annan 

bakgrund än svensk”. 

 

Mångkulturalism och mångfald 
Begreppet mångkulturalism används frekvent och framförallt inkonsekvent i samhällsde-

batten. (Westin, 1999, s.23) Dels används begreppet på ett deskriptivt sätt, dvs. som en 

beskrivning av samhällets etniska och kulturella mångfald, och dels används det på ett 

normativt sätt, det vill säga som ett politiskt eller filosofiskt samhällsideal. (ibid., s.24) 
Begreppet mångkultur brukar syfta till en idé om och strävan efter att olikheter eller att 

människor med olika “kulturell” bakgrund eller tillhörighet ska kunna samexistera i en 

anda av tolerans och ömsesidigt utbyte. Mångkulturalism som ett ideologiskt och poli-

tiskt samhällsideal växte fram i Sverige under 1970-talet som ett alternativ till den tidi-

gare assimilationspolitiken som hade varit rådande. Centralt för detta samhällsideal är 

jämlikhet och rättvisa villkor för alla samhällsmedlemmar oavsett t.ex. ursprung, etnisk 

identitet, religion eller kultur. Ett samhälle som har en politik (handlingsplaner, program, 

verksamheter och åtgärder) som syftar till att stärka och försvara kulturell och etnisk 

mångfald sägs alltså också vara mångkulturellt. (ibid., s.25)  
   Med mångfald avses de olikheter, eller snarare den blandning av olikheter, som finns 

mellan människor som har skilda klass, kön, religion, ålder eller etnisk bakgrund. (Wes-

tin, 1999, s.28) Mångfaldsbegreppet har gett upphov, inte bara till en strategi för hur 

myndigheterna och arbetsmarknadens parter ska förhålla sig till olikheter, utan också till 

en vision för hur det är möjligt att åstadkomma en kreativ blandning av olikheter. (ibid.) 

 

Integration 
Ett annat omdebatterat begrepp är integration. Begreppet har flera närliggande betydelser 

som har det gemensamt att de syftar på förhållandet mellan en helhet och dess delar. 

(Westin 1999, s. 53) I Sverige används ordet integration huvudsakligen gällande politiska 

mål, strategier och beslut som syftar till att slussa invandrade grupper in i det svenska 

samhället och skapa goda villkor för delaktighet och ett fullvärdigt medborgarskap. 

(ibid., s. 55) I en svensk kontext är ett av de viktigaste kraven på integration att kultu-

rella, etniska och språkliga minoriteter ska delta i det offentliga livet utan att för den skull 

behöva förändra sin privata/kulturella sfär. (ibid.) Detta synsätt brukar ställas i motsats 

till assimilation, där minoriteter förutsätts ge upp eller förändra sin privata sfär för att 

istället anta majoritetsgruppens vanor, eller segregation, där minoriteten behåller sina 

traditionella levnadssätt, vanor och normer och bara i liten utsträckning deltar i det majo-

ritetssamhällets offentliga sfär. (ibid.) 

   Kritikerna menar att integrationstänkandet gör uppdelningen mellan ett “vi och ett 

dem” till ett naturligt inslag i samhällsordningen och att det snarare främjar än motverkar 

diskriminering. För det första för att det låser fast människor i en modell där föreställda 

olikheter snarare än faktiska likheter blir grunden för den sociala sammanhållningen. För 

det andra eftersom det skapar en hierarkisk ordning mellan de som integrerar och de som 

ska integreras.  

 

Modersmål, minoritetsspråk och invandrarspråk 
Enligt NE definieras modersmål som det språk som barn lär sig först ett s.k. förstaspråk. I 

flerspråkiga uppväxtmiljöer kan barn tillägna sig två eller fler olika modersmål samtidigt. 

Sedan 1998 är inom det svenska skolväsendet modersmål benämning på språk, annat än 
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svenska, som utgör ett levande inslag i en elevs hemmiljö. (NE 2008, Sökord: moders-

mål)  

   Sverige ratificerade 1999 Europarådets minoritetsspråkskonvention fem språk: finska, 

meänkieli (tornedalsfinska), samiska, romani och jiddisch. (NE 2008, Sökord: minoritets-

språk) För folkbiblioteken del innebär detta ett särskilt ansvar i service gentemot sina 

användare. De fem minoritetsspråken har skiftande villkor gällande bibliotekens medie-

försörjning. Den 1 januari 2010 trädde en ny lag i kraft, lag om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk som preciserar rättigheterna i språklagen. (Lag 2009:724 om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk.) Lagen säger bl.a. att de nationella minoritetsspråken i 

Sverige är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska - dessa språk ska skyddas 

och främjas.  

   De ”icke officiella minoritetsspråken” i Sverige brukar kallas för ”invandrarspråken”. 

Det är också dessa språk som i första hand omfattas av CMFPL. Den svenska staten för 

ingen särskild språkstatistik, men däremot finns siffror på utlandsföddas födelseland. 

(Svenska Institutet, 2006) Utifrån dessa siffror framstår det att före detta Jugoslaviens 

språk och arabiska är de största språken i Sverige, efter svenskan och finskan. Spanska, 

persiska, polska och turkiska är också stora.  

2.4 Disposition 

I Kapitel 1 Inledning beskrivs bakgrunden till ämnesvalet. Här presenteras även grund-

dragen i CMFPL. I Kapitel 2 framläggs uppsatsens syfte, frågeställningar och avgräns-

ningar. Här presenteras även definitioner av några centrala begrepp som kommer att åter-

komma i uppsatsen samt hur litteratursökningarna har gjorts. I Kapitel 3 redogörs för 

uppsatsens forskningsfält och relevant litteratur. I Kapitel 4 presenteras undersökningens 

teoretiska utgångspunkter som består av Borevis (2002) idealtypiska spänningsförhållan-

den, Taylors (1994) resonemang om ”erkännandets politik” och de los Reyes & Martins-

sons (2005) diskussion om ”olikhetsskapande”. I Kapitel 5 redovisas de olika metoder 

som använts för datainsamling och analys. Kapitel 6 redovisar undersökningens resultat 

och i Kapitel 7 framläggs diskussion, analys och slutsatser av materialet utifrån uppsat-

sens syfte och frågeställningar. I Kapitel 8 presenteras några slutreflexioner samt några 

incitament till vad som skulle kunna vara förslag till vidare forskning på ämnet samt 

några slutgilltiga reflektioner av arbetet.  
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3 Litteraturgenomgång 

I detta kapitel kommer först ett nedslag göras i den internationell forskning kring medie-

försörjning av mångspråkig litteratur. Därefter följer en tematisk genomgång av de för 

uppsatsen mest relevanta texter som har med medieförsörjning av mångspråkiglitteratur 

att göra i en svensk kontext samt övergripande lagar och riktlinjer. Denna genomgång har 

även för avsikt att åskådliggöra hur arbetet med medieförsörjning av mångspråkig litte-

ratur har utvecklats sedan frågan på allvar började aktualiseras i en folkbibliotekskontext 

i mitten på 1970-talet. 

3.1 Internationell utblick 

Mångspråkighet såväl som mångkultur och mångfaldsfrågor i en folkbibliotekskontext 

har varit föremål för många olika internationella studier i länder med en stor mångkultu-

rell befolkning. I den australienska rapporten Providing and promoting public library 

services to a culturally diverse New South Wales (2003, Acevedo, Oriana & Bresnahan, 

Kathleen) granskas folkbibliotekens roll för kulturell mångfald i New South Wales 

(NSW). Precis som i Sverige är de mångkulturella bibliotekstjänsterna i NSW utarbetade 

i samklang med nationella lagar och riktlinjer som går tillbaka till 1975. (ibid., s.5) I rap-

porten presenterar författarna de olika biblioteken i NSW och hur personalen arbetar med 

medieförsörjning på andra språk än engelska. Här presenteras även ett framgångsrikt 

projekt som presenteras i publikationen Multicultural Library Services in NSW Public 

Libraries från 2001. (ibid., s.6f) Projektet växte fram från ett behov av en bättre om-

världsbevakning av det mångspråkiga samhället som folkbiblioteken agerar i. Projektets 

huvudfokus gick ut på att genomföra en undersökning av bibliotekens mångkulturella 

tjänster. Presentationen inkluderade exempel på de bäst fungerande tjänsterna, både 

lokalt och internationellt och bidrog med modeller för hur bibliotek kan förbättra sina 

mångkulturella tjänster. En viktig fråga som lyftes fram i studien var de höga kostnader 

det innebar för biblioteken att översätta information och hur biblioteken skulle behöva 

samarbeta bättre för att få ner sådana kostnader. Här beskrivs välutvecklade system för 

att arbeta med mångspråkig medieförsörjning när det gäller såväl översättningar som ka-

talogisering, tillgänglighet och användarundersökningar. Rapportens fokus på omvärlds-

bevakning och dialog med en mångspråkig befolkning är aspekter på vad jag anser vara 

relevant som jämförelsematerial i denna uppsats. 

   I den brittiska artikeln Public Libraries, Ethnic Diversity and Citizenship granskas re-

lationen mellan folkbibliotek och etniska minoriteter. (Roach, Patrick & Morrison, Mar-

lene, 1999, Pursuing of wind of change. Public library services in a multicultural Britain, 

s. 112 ff.) Här undersöks bl.a. hur folkbibliotek i Storbritannien arbetar med mångfalds-

frågor med fokus på ansvarsfrågor gentemot de etniska minoriteterna. Rapporten visar att 

trots att det brittiska samhället räknas som mångkulturellt betyder inte detta att brittiska 

institutioner aktivt stödjer mångkulturalismen. Detta märks t.ex. när det gäller arbetet 

med medieförsörjning av mångspråkiglitteratur och invandrade minoriteters inflytande 

över verksamhetens innehåll. Rapportförfattarna efterlyser såväl en offentlig debatt om 

bibliotek och etnisk mångfald som en nationell policy för inköp av mångspråkiglitteratur. 

Av rapporten framkommer att bibliotekspersonalen tycker att det är svårt att arbeta med 

frågor som har med etnisk mångfald att göra. Vissa av de intervjuade visste inte vad de 

skulle kunna göra för att öka mångfalden; andra kände en maktlöshet inför såväl ekono-

miska som och mänskliga resurser; vissa upplevde det inte som ett problem eftersom ef-

terfrågan av mångspråkiglitteratur tycktes ebba ut då nya generationer mer frågar efter 

det engelska språket. Enligt rapportförfattarna krävs en attitydförändring bland biblio-
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tekspersonalens för att frågan om etnisk mångfald ska få en tydligare position i verksam-

heten. Artikelförfattaren skriver; ”The public library service will need to move away 

from a philosophy of accomodation and paternalism towards a philosophy of engagement 

and pluralism”. (ibid.) Även om denna uppsats inte specifik frågar efter biblioteksperso-

nalens attityder gällande arbetet med mångfald, kan resultaten av denna rapport vara in-

tressant att jämföra med föreliggande uppsats undersökande del.  

   I inledningen refererades till den danska undersökningen Mangfoldighedens bibliote-

ker: flersproglig biblioteksbetjening i Danmark (2001, Berger) som belyser de danska 

folkbibliotekens roll i integrationsprocessen. I undersökningen diskuteras sambandet 

mellan dansk invandrarpolitik och bibliotekens insatser. (s.9) Berger konstaterar att när 

det gäller medieförsörjning av mångspråkig litteratur så har de danska biblioteken arbetat 

utifrån i stort sätt samma riktlinjer de senaste trettio åren. Dels ska biblioteken kunna 

tillhandahålla material på etniska minoriteters modersmål för att stödja bevarandet av 

minoriteternas språkliga och kulturella identitet. Dels ska biblioteket bistå med material 

som främjar dessa gruppers utveckling mot delaktighet i det danska samhället. Som tidi-

gare beskrivits urskiljer Berger två integrationsuppfattningar. (ibid. s.51) Dels integration 

i assimilatorisk betydelse, det vill säga integration som ett led i en assimilationsprocess. 

Dels integration med pluralistisk innebörd med betoning på en ömsesidig anpassning 

mellan majoritetssamhälle och etniska minoriteter. Trots att dessa två integrationsupp-

fattningar ryms i bibliotekens uppdrag, menar Berger, har biblioteken under 1990-talet i 

sin verksamhet snarare lutat åt att arbeta med integration i assimilatorisk betydelse. Detta 

eftersom fokus lagts på invandrarnas delaktighet och förmåga att tillägna sig det danska 

språket och det danska samhället. Integrationen blir därmed, förklarar Berger, inte ett 

ömsesidigt utbyte utan snarare en ömsesidig anpassning. (ibid.) Bergers urskiljande av 

två integrationsuppfattningar i de måldokument som styr medieförsörjning på andra språk 

än danska, är ett intressant jämförelsematerial i denna uppsats som på ett liknande sätt 

granskar medieförsörjningen ur ett integrationsperspektiv. Berger menar att ett sätt att 

motverka stereotypisering av vissa av bibliotekens användargrupper är att arbeta aktivt 

med ett medvetet språkbruk. Istället för att tala om exempelvis ”invandrarbetjening” bör 

biblioteken istället tala om ”flersproglig biblioteksbetjening”. (Berger, s.19) 

   I en forskningsartikel skriver biblioteksforskaren Dorte Skot-Hansen att folkbiblioteken 

spelar en betydelsefull roll i integrationsprocessen i de nordiska länderna, då de tillhan-

dahåller särskilda tjänster som vänder sig till invandare och flyktingar. (Skot-Hansen, 

Dorte 2002, The public library between integration and cultural diversity. Scandinavian 

Public Library Quarterly, nr 1, vol. 35, s.12) Skot-Hansen ifrågasätter om biblioteken 

ska begränsas till att inneha det hon kallar för en tyst integrationsbefrämjande funktion, 

när bibliotek även skulle kunna vara en arena för mångfald och kulturutbyte. Med mång-

fald och kulturutbyte syftar Skot-Hansen inte på exotiska inslag som mat och dans- eller 

musikuppvisningar från fjärran länder, snarare som en arena för nya uttryck för konst och 

kultur som är ett resultat av ett flerkulturellt samhälle. Att förespråka en kulturpolitik som 

präglas av kulturell mångfald kräver en öppenhet för den hybriditet som uppstår i ett kul-

turellt rum som inte längre är homogent och där det inte bara finns en enda sanning. Ut-

maningen för såväl kulturpolitiken som folkbiblioteken, menar Skot-Hansen ligger i att 

balansera mellan å ena sidan integration, socialt arbete och upplysning och å andra sidan 

utvecklingen av kulturell och konstnärlig mångfald i biblioteksutrymmet.  

3.2 Forskning i Sverige gällande mångspråkig medieförsörjning 

Om folkbibliotekens arbete med integration och etniska minoriteter har det skrivits 

många rapporter, men bedrivits begränsat med forskning. Frågan om medieförsörjning av 

mångspråkiglitteratur lyfts ofta fram som en aspekt av bibliotekens övergripande integra-
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tionsarbete. Svensk biblioteksförening gav 2008 ut rapporten Framgångsrikt, men förbi-

sett – om bibliotekens betydelse för integration som ger en översikt av bibliotekens arbete 

i ett integrationsperspektiv utifrån en sådan forskning. I rapporten konstateras att biblio-

tekens arbete med integration ofta osynliggörs i politiska dokument som handlar om åt-

gärder för att underlätta integration och att deras potential inte utnyttjas fullt ut. (s.50) Då 

syftet med denna uppsats inte i första hand är att studera folkbibliotekens arbete med in-

tegration utan medieförsörjning av mångspråkiglitteratur kommer inte denna litteratur-

genomgång att gå djupare in på denna forskning. Istället har jag valt att söka efter den 

forskning som specifikt behandlar frågan om medieförsörjning av mångspråkig litteratur. 

I en svensk kontext har jag funnit två magisteruppsatser som är relevanta för min under-

sökning. 

   I magisteruppsatsen Många språk – många möjligheter eller många svårigheter? Folk-

bibliotekens försörjning av böcker och tidskrifter på andra språk än svenska i Uppsala 

(2007) studerar Tünde Blomqvist medieförsörjningen av böcker och tidskrifter på andra 

språk än svenska på några folkbibliotek i Uppsala. En viktig utgångspunkt för undersök-

ningen är det faktum att den mångspråkiga verksamheten riktar sig till alla bibliotekets 

användare och inte bara en särskild behovsgrupp som ofta beskrivs som synonym med 

invandrare eller flyktingar.  Genom att betrakta verksamheten som en ”invandrarverk-

samhet” glömmer man bort personer som växer upp i Sverige med flera språk, språkstu-

denter, turister, gästforskare, säsongsarbetare, anhöriga till någon som talar ett annat 

språk eller bara är intresserad av att lära sig ett nytt språk eller förbättra sina språkkun-

skaper osv. 

   Syftet är att undersöka hur bibliotekarierna på olika bibliotek i praktiken förhåller sig 

till befintliga formella regler och hur de arbetar utifrån sina egna informella regler. 

Blomqvist teoretiska utgångspunkt är den institutionella teorin eftersom man med hjälp 

av denna kan analysera vilka olika normer och värderingar som finns inbäddade i biblio-

teken som institutioner. Samtidigt analyserar man också hur dessa normer och värde-

ringar påverkar mötet mellan bibliotek och användare. (Blomqvist, s.22) Blomqvist un-

dersökning visar att de formella reglerna är väl inbyggda i de dagliga arbetsrutinerna, 

men att bibliotekarierna inte alltid har reglerna i åtanke när de handlar i praktiken. Enligt 

undersökningens resultat uppfattar bibliotekarierna den flerspråkiga biblioteksverksam-

heten som nödvändig och försörjningen med böcker och tidskrifter anses vara mycket 

viktig med tanke på den främsta målgruppen dvs. användare med utländsk bakgrund. En 

iakttagelse som är särskilt viktig för min egen uppsats handlar om hur brister både be-

träffande formella och informella regler försvårar bibliotekens arbete med böcker och 

tidskrifter på andra språk än svenska. Blomqvist nämner här områden som språkstatistik, 

budget, omvärldsbevakning samt pålitliga inköpskanaler som är viktiga att arbeta vidare 

med för att på ett bättre sätt kunna tillgodose alla användarnas behov av medier. (ibid., 

s.80) 

   I magisteruppsatsen Rätten till språk. En studie av hur folkbibliotek arbetar med inköp 

av barnböcker på andra språk än svenska (2009) undersöker Anna Kviselius hur biblio-

tekens arbete ser ut gällande inköp av barnböcker på andra språk än svenska och hur ett 

sådant arbete kan sättas i relation till bibliotekens demokratiska uppdrag. I undersök-

ningen uppmärksammas bibliotekens betydelse som en demokratisk kraft i samhället och 

hur man kan bidra med ett offentligt rum där en öppen diskussion kan föras. Uppsatsför-

fattaren menar att biblioteken även kan, genom att på positiva sätt uppmärksamma mino-

ritetsspråken, bidra till att höja deras status och även flerspråkighetens anseende. De ska 

också fungera som en mötesplats för olika kulturer, vilket kan skapa en grund för större 

förståelse för andra kulturer. Den övergripande slutsatsen av undersökningen rör om bib-

lioteken gör/kan göra tillräckligt för att uppfylla sitt uppdrag. Den huvudsakliga inköps-
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källan som nämns av informanterna är BTJ, och de har inte resurser nog att serva biblio-

teken på ett tillfredsställande sätt då det kommer till barn- och ungdomslitteratur på andra 

språk än svenska. Bibliotekarierna får därmed ta saken i egna händer, och den viktiga 

frågan om barns rätt till böcker på egna språket beror då på de personer som arbetar på 

respektive bibliotek.  

3.3 Folkbibliotekens arbete med mångspråkiglitteratur 

Hur medieförsörjningen på s.k. invandrar- och flyktingspråk har organiserats över tid har 

det skrivits en uppsjö rapporter, utvärderingar och politiska utredningar. Under denna 

rubrik redogörs för några av de utredningar och rapporter som förefallit mest relevanta 

för den här uppsatsen.  

3.3.1 Politiska rapporter och utredningar 
Skol Överstyrelsens (SÖ) bibliotekssektion tillsatte 1972 en arbetsgrupp för att under-

söka vilka centrala åtgärder som skulle kunna göras för att underlätta bibliotekens arbete 

med medieförsörjning av mångspråkiglitteratur. I boken En handbok utarbetad av SÖ:s 

arbetsgrupp för biblioteksverksamhet bland invandrare (1974). Så här beskrivs inled-

ningsvis utgångspunkten för gruppens arbete: 

 

Samhället har sent uppmärksammat invandrarnas behov och svårigheter. Till följd 

där av har biblioteken fört de senaste åren börjat bygga upp bokbestånd på invand-

rarspråken. Svårigheterna att direkt importera litteratur från invandrarnas hemlän-

der gör att urvalet varit mycket begränsat och att antalet titlar inom Sverige är 

obetydligt. Bristen både på kunskap inom dessa språkområden och på insikt om in-

vandrarnas behov har dessutom resulterat i en omedveten och ibland ensidig sam-

mansättning av de minimala bestånd som existerar. Symptomatiskt är att såväl 

facklitteratur som barn- och ungdomslitteratur, två områden vars betydelse kommer 

att betonas i det följande, grovt har negligerats. (ibid., s.7) 

 

Avsikten med gruppens arbete var att ta fram riktlinjer för uppbyggnaden av ett nationellt 

mediebestånd och lägga fram förslag på hur en ansvarsfördelning mellan stat och kom-

mun skulle kunna se ut för detta bestånd. (ibid., s.8) Kulturrådet sammanfattar i sitt 

huvudbetänkande Ny kulturpolitik (SOU 1972:66) folkbibliotekens uppgifter under tre 

rubriker: Medieförmedling, informationscentrum samt kulturellt centrum. (ibid., s.23ff) I 

SÖ:s handbok understryker man apropå dessa uppgifter det “självklara att invandrarna i 

princip skall ha tillgång till samma service som övriga invånare i kommunen.” 

 

På mediesidan innebär detta att man måste se till att en rimlig andel av resurserna 

används för inköp av material på invandrarspråken. Med rimlig andel måste i detta 

sammanhang menas den andel som invandrarna utgör av hela befolkningen i varje 

enskild kommun. I de största invandrarkommunerna innebär detta alltså att inemot 

20 % av anslagen bör användas till detta ändamål. (ibid.) 

 

Enligt SÖ:s rekommendationer skulle ansvaret för försörjningen av invandrarlitteratur 

fördelas mellan lokal-, regional- och central nivå. För att förverkliga målen inrättades 

bl.a. ett statligt stöd till folkbiblioteken för inköp av litteratur på invandrar- och minori-

tetsspråk. På detta sätt ville man bygga upp ett nationellt mångspråkigt bestånd, förverk-

liga uppbyggnadsplanen och stimulera kommunbiblioteken till större satsningar.  
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   1986 presenterade Kulturrådet den i inledningen omnämnda rapporten Det mångsprå-

kiga biblioteket Invandrares och språkliga minoriteters litteraturförsörjning, (1986:8). 

Här redovisas den dåvarande situationen vad gäller litteraturförsörjningen på så kallade 

invandrarspråk på folkbiblioteken runt om i Sverige. Rapporten tar upp vilka språk som 

är de största på biblioteken och diskuterar problemen med inköp och 

depositionsverksamhet. I rapporten konstateras att folkbiblioteken fortfarande har långt 

kvar till att ”ge servicen till invandrare en annan kvalitet och en mer naturlig plats i den 

primärkommunala biblioteksverksamheten.” (s.14) Här ställs också en rad relevanta frå-

gor: ”Är den service som folkbiblioteken ger invandrare och språkliga minoriteter base-

rad på faktiska behov? Motsvarar de mediebestånd, som med hjälp av statsbidrag byggts 

upp på folkbiblioteken de krav, som personer med utländsk bakgrund rätteligen har att 

ställa på biblioteken?” (ibid.) 

   I rapporten efterlyses även ett mer kvalitativt synsätt på folkbibliotekens service till in-

vandrare och språkliga minoriteter. Det är språkgruppernas faktiska behov som ska vara 

den avgörande faktorn för bibliotekens ambitionsnivå, snarare än gruppens storlek i för-

hållande till den totala befolkningen. (ibid., s.55) Vad gäller ansvarsfördelningen mellan 

kommunbibliotek, länsbibliotek och ILC inom detta verksamhets område fastslås i rap-

porten även följande: 

 

Folkbibliotekens service till invandrare och språkliga minoriteter är en primär-

kommunal biblioteksuppgift jämförbar med biblioteksservice till övriga kommun-

invånare. Länsbibliotekens verksamhetsområde innebär ett ansvar även för biblio-

tekens service till invandrare och språkliga minoriteter.”…”En förbättrad 

biblioteksservice till invandrare och språkliga minoriteter förutsätter en ansvarsför-

delning samt mediebestånd som baseras på lokala och regionala förutsättningar, 

dvs. på faktiska behov. (ibid., s.56) 

3.3.2 Folkbibliotekens egna undersökningar 
En av de första större undersökningarna som genomfördes av de s.k. invandrarspråkens 

ställning på folkbiblioteken utfördes av länsavdelningen vid Malmö Stadsbibliotek1989-

90 med stöd från statens Kulturråd och nämndes redan i inledningen. Undersökningen 

heter En gång invandrare alltid invandrare? Medieförsörjning till personer med utländsk 

bakgrund. (Red. Ukotic, J. Boris) och förmedlar en tidstypisk bild av hur förutsättning-

arna såg ut i slutet på1980-talet, då det var betydligt svårare än idag att köpa in och kata-

logisera medier på andra språk än de europeiska. Här fick fyrtio personer med utländsk 

bakgrund utvärdera bibliotekets mediebestånd på sina respektive språk. Samtidigt fick 

även konsulter bedöma bokbeståndens kvalitet och ställa frågor till användarna om deras 

uppfattning av utbudet. Detta material analyserades sedan mot bakgrund av 

utlåningsstatistik samt befolkningsunderlaget i Malmöhus län. Undersökningen sätter 

fingret på en tidstypisk skiftning i synen på invandrarbegreppet. Som rapporttiteln En 

gång invandrare alltid invandrare? antyder problematiseras också bibliotekens institu-

tionaliserade särbehandling av vissa grupper som t.ex. invandrare.  

Oberoende av om det är en grek eller en cykelfantast eller en rullstolsburen person 

som representerar kunden i mötet med bibliotekspersonalen ser mötet lika dant 

ut.”…” Processen skall inte påverkas av de objektiva kunskaper som den anställde 

kan ha om den grupp man anser att kunden tillhör. (ibid., s.22) 

 

   En senare undersökning som också tidigare refererats i uppsatsens presentation av 

bakgrund och problemformulering är Var femte låntagare (2003). Studien är särskilt 
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relevant för denna uppsats då den sätter fokus på det primärkommunala uppdraget och 

arbetsmetoder. Ekboms utgångspunkt är “allas rätt till en likvärdig service.” (Ekbom s.4) 

“Det går inte längre”, skriver Ekbom, “att tala om invandrare som en liten eftersatt grupp 

när det finns 1.8 miljoner människor med utländsk bakgrund.” (ibid.) Vidare konstaterar 

Ekbom att i dagens mångkulturella samhälle efterfrågas medier på andra språk än 

svenska av såväl infödda svenskar som av invandrade personer. Här poängteras även att 

det därför är dags att avskaffa förlegade begrepp som “invandrarspråk” som dröjt sig 

kvar inom biblioteksverksamheten.  

   När Ekbom beskriver utvecklingen av den mångspråkiga verksamheten sätter hon den i 

samband med den expansiva offentliga ekonomin och den ökande invandringen. (Ekbom, 

s. 35) Biblioteken expanderade och utvecklade verksamheter som skulle nå nya grupper. 

Ofta skedde det utanför de traditionella bibliotekslokalerna. Den kulturella ojämlikheten 

skulle motverkas genom uppsökande arbete gentemot eftersatta grupper. Parallellt med 

att verksamheter som Boken kommer och arbetsplatsbibliotek växte i omfattning utveck-

lades även arbetet med att möta den invandrade befolkningens behov av bibliotekstjäns-

ter. På 1990-talet försämrades dock kommunernas ekonomi och den uppsökande 

biblioteksverksamheten fick mindre resurser till förmån för ett bibehållande av öppethål-

lande och medieanslag. (ibid., s.4) Fokus flyttade från den uppsökande verksamheten till 

nya områden, kanske framför allt bibliotekens roll i utbildnings och informationssam-

hället. I samband med att de specialinrättade tjänsterna med inriktning på mångkultur 

eller invandrare försvann, försvann också en stor del av den kunskap som byggts upp på 

kommunbiblioteken. Ekbom beskriver det som en många gånger framgångsrik 

eldsjälsverksamhet, men att avsaknaden av strukturer gjorde att kunskapen försvann. På 

så sätt blev kommunbiblioteken mer beroende av länsbibliotekens resurser, främst 

depositioner och av en enda leverantör, BTJ.  

   En av de färskaste undersökningarna som relaterar till frågan om medieförsörjning av 

mångspråkig litteratur är den tidigare refererade Mer nytta än nöje och handlar om hur 

invandrade göteborgare ser på biblioteksverksamheten. (Brunnström, Ann-Christine, 

2005, s.17) Författaren konstaterar att en stor del av besökarena på Stadsbiblioteket i 

Göteborg har sitt ursprung i andra länder, men att kunskapen om deras behov och öns-

kemål är bristfälliga. Den verksamhet som erbjuds bygger inte på systematiskt insamlad 

information om behov och önskemål utan på bibliotekariernas erfarenhet och deras nät-

verk. Rapportförfattarna har samlat fokusgrupper bestående av göteborgare med utländsk 

bakgrund och frågat dem vad som behövs för att ett bibliotek ska fungera bra för dem. 

Svaren har sedan sammanställts och kompletterats med en statistisk bearbetning av be-

stånd och utlåning. En slutsats som är viktig för denna uppsats handlar om urskiljandet av 

olika behovsgrupper av de mångspråkiga bestånden. Skälet till varför man har bosatt sig i 

Sverige eller hur lång tid man har bott här har betydelse för hur man använder bibliote-

ket. Användningen går därmed att sätta i samband med var man befinner sig i integra-

tionsprocessen. De som är nyanlända och oetablerade i samhället använder biblioteken 

främst för ett nyttoändamål som har med språkinlärning och samhällsinformation att 

göra. Först när man har bott i Sverige en längre tid börjar deras läsning domineras av 

skönlitteratur och mer nöjesläsning. (ibid., s. 29ff)  

3.4 Unescos manifest och den svenska bibliotekslagen 

I samarbete mellan Unesco och IFLA (International Federation of Library Associations) 

utarbetades ett Folkbiblioteksmanifest redan 1949. Det reviderades 1972 och den tredje 

versionen antogs av Unesco 1994 vilken är det som också är gällande idag. Den finns i 

dag översatt till fler än 20 språk. (Unescos folkbiblioteks manifest, 2004). Det ursprung-

liga dokumentet fastslog som utgångspunkt för verksamheten att: “The public library is a 
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product of modern democracy and a practical demonstration of democracy’s faith in uni-

versal education as a life-long learning process”. (s.7) Manifestet har formen av en dekla-

ration och är därför inte tvingande för Unescos medlemsländer utan är en rekommenda-

tion till medlemsstaterna att verka i en viss riktning. (ibid.) 

   Av manifestet framgår att biblioteken förväntas stärka den enskilde medborgaren i sin 

förmåga att utöva sina demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv roll i sam-

hällslivet. Dessutom förväntas folkbiblioteken främja kontakten mellan olika kulturer och 

stimulera en kulturell mångfald. I sammanhanget beskrivs mångspråkighetsfrågan som en 

verksamhet riktad mot en särskild behovsgrupp: ”Folkbiblioteket är till för alla, obero-

ende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk eller samhällsklass. Särskilda tjänster 

skall kunna erbjudas dem som av någon anledning inte kan utnyttja det gängse utbudet, 

exempelvis språkliga minoriteter, personer med olika handikapp, patienter på sjukhus 

eller interner inom kriminalvården.” (ibid. s.9) 

   Det mångspråkiga biblioteket befästs i den svenska bibliotekslagen år 1997. Biblio-

tekslagen kom till för att bland annat garantera alla medborgares rättighet till information 

oavsett ålder, etnisk bakgrund eller funktionshinder. Nedan följer några paragrafer ur 

bibliotekslagen som är relevanta för arbetet med medieförsörjning av mångspråkig litte-

ratur: 

 

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och ut-

bildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folk-

bibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för 

alla medborgare. 

 

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. 

 

9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar 

genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras be-

hov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. (§8, SFS 1996:1 596) 

 

I detta kapitel har jag velat visa på under vilka förutsättningar som folkbibliotekens ar-

bete med medieförsörjning av mångspråkig litteratur växer fram. En sådan bakgrund me-

nar jag har stor betydelse för förståelsen av det arbete som bedrivs på folkbiblioteken 

idag. 
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4 Teori 

För att tolka och förstå riktlinjerna för medieförsörjning av mångspråkiglitteratur i en 

integrationspolitisk kontext har jag utgått från Borevis (2002) resonemang om spännings-

förhållanden i svensk integrationspolitik. För att kunna identifiera olika ståndpunkter i 

synen på hur en mångspråkig biblioteksverksamhet ska bedrivas har jag även tagit stöd 

av filosofen Taylors omdebatterade essä Det mångkulturella samhället och erkännandets 

politik (1993). De los Reyes & Martinssons (2005) resonemang om intersektionalitet och 

olikhetsskapande är en annan utgångspunkt för hur folkbiblioteken beskriver olika be-

hovsgrupper av medieförsörjning av mångspråkig litteratur. 

4.1 Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället 

Som tidigare redogjorts för i Kapitlet 1 Bakgrund och problemformulering studerar Bo-

revi (2002) välfärdsstatens roll för att främja integration i det mångkulturella samhället. 

När Borevi formulerar sina teoretiska ansatser tar hon sin utgångspunkt i den teori som 

T.H. Marshall formulerade år 1950 om medborgarskapets utveckling i en västerländsk 

kontext. (Borevi, 2002, s.10f) Marshall delade upp medborgarskapet i tre element; ett 

civilt, ett politiskt och ett socialt. Utifrån dessa beståndsdelar menade han att man kunde 

beskriva medborgarskapets historiska utveckling mot en alltmer integrerad medborgar-

gemenskap. Marshall formulerar något som Borevi kallar för ”en välfärdsstatens integra-

tionslogik”. (ibid., s.13f) Förutsättningarna för en övergripande samhörighet i den poli-

tiska gemenskapen är att skillnaderna mellan medborgarna inte tillåts bli allt för stora. 

För att människor skall uppfattas och själva uppfatta sig som fullvärdiga medborgare 

krävs att de får tillgång till vissa grundläggande resurser som värdesätts i det samhälle 

där de bor. Den moderna välfärdsstatens jämlikhetsmål innefattar därmed även en strävan 

att åstadkomma samhörighet mellan medborgarna. Välfärdsstatens jämlikhetsmål rym-

mer därmed en ambition att främja integration. Borevi ställer sig frågan vad som händer 

när man tillämpar Marshalls teori på det mångkulturella samhället. (ibid., s.22) Vilka 

möjligheter och vilket ansvar har välfärdsstaten att främja integration i ett samhälle där 

invånarna har sinsemellan olika etniska och kulturella tillhörigheter? 

   När Borevi granskar den ”offentliga diskursen om politik riktad till invandrare” identi-

fierar hon tre spänningsförhållanden som präglat integrationsdebatten sedan frågorna 

aktualiserades i början på 1960-talet; spänningen mellan individen och kollektivet, etnos 

och demos och riktade och allmänna åtgärder. 

4.1.1 Individen och kollektivet 
För det första måste staten hantera en spänning mellan individens och det samhälleliga 

kollektivets olika intressen och behov. (ibid., s.15) Spänningen mellan individen och 

kollektivet blir tydlig på välfärdspolitikens område eftersom statens fördelningspolitik 

måste grundas på bedömningar av individens behov i förhållande till den situation som 

gäller för genomsnittet av samhällsmedborgarna. Rätten till vissa grundläggande sociala 

nyttigheter formuleras med den standarnivå som gäller för samhällskollektivet i stort som 

utgångspunkt. Staten måste därför hela tiden göra avvägningar mellan individuella intres-

sen och kollektiva intressen och behov.  

   Genom den nya invandrar- och minoritetspolitiken som infördes 1975 inringades två 

specifika behov som skilde ut invandrare som en relevant målgruppskategori. Inte i 

socioekonomiska termer utan för att de bedömdes ha behov som var specifika. Det gällde 

för det första behov som hängde samman med situationen att komma som ny till det 

svenska samhället. För det andra kopplades minoritetspolitiska behov samman med in-

vandrare som befolkningskategori. Staten borde aktivt stödja kulturbevarande, genom 
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exempelvis erbjudande om hemspråksundervisning, finansiellt stöd till invandrarnas or-

ganisationer och stöd till litteratur och kultur på minoritetsspråk. (ibid., s.97) 

 

Om invandrare nu identifierades som exklusiv behovskategori både vad gällde de 

mer kortsiktiga nyanländarbehoven och de permanenta minoritetsfrågorna skulle 

man kunna tänka sig att de riskerade att stigmatiseras som ”annorlunda” inte bara 

under en övergångsperiod utan även mer permanent. Några överväganden om poli-

tikens eventuella stigmatiserande effekter var hur som helst inte aktuella i den of-

fentliga diskursen under invandrarpolitikens etableringsfas. Det sågs snarare som 

något positivt att invandrares rättigheter uppmärksammades i ett särskilt politikom-

råde. (ibid.) 

4.1.2 Etnos och demos  
För det andra står välfärdsstaten i ett mångkulturellt samhälle inför ett avvägningspro-

blem, eller spänningsförhållande, mellan den nationella identiteten: antingen som etnisk 

gemenskap, etnos, eller som en politisk gemenskap, demos. (ibid., s.25ff) Den moderna 

välfärdsstaten kan inte kräva av medborgarna att de skall anpassa sig till en viss nationell 

etnisk tillhörighet, därför måste det nationella integrationsprojektet formuleras i politiska 

eller civila termer. Samtidigt finns det ett underliggande spänningsförhållande mellan en 

politisk och en etnisk förståelse av den nationella identiteten. Nationalstaten formades 

historiskt med utgångspunkt i föreställningen om en etno-kulturell gemenskap. Idag kan 

ingen modern demokrati beskrivas helt fri från etniska markörer; gränsen mellan en et-

nisk och en politisk förståelse av den nationella gemenskapen är därför heller inte själv-

klar. Den här spänningen mellan etnos och demos, menar Borevi, blir tydlig i välfärds-

statens förhållande till befolkningsgrupper som står för etnisk olikhet i förhållande till 

majoritetsbefolkningen.  

   Spänningen mellan etnos och demos blev tydlig under 1980-talet då invandringssitua-

tionen förändrades drastiskt i Sverige till följd av de nya flyktingströmmar som sökte sig 

till Europa. (ibid., s.98) Den förändrade invandringen ryckte undan det som tidigare for-

mulerats som en av invandrarpolitikens grundförutsättningar, nämligen möjligheten att 

reglera invandring med hänsyn till läget på den svenska arbetsmarknaden. För flykting- 

och anhöriginvandringen gällde såväl moraliska överväganden som konventionsbundna 

förpliktelser. Samtidigt var det invandrarpolitiska jämlikhetsmålet fortfarande i förläng-

ningen beroende av att invandringen inte blev alltför stor.  

 

Det som tidigare setts som en invandrarpolitisk logik med å ena sidan en noggrann 

invandringskontroll och å andra sidan en välfärdspolitik som likställde invandrare 

med infödda, förvandlades nu till ett invandraringspolitiskt dilemma mellan värden 

som var svåra att förena. (ibid., s.99) 

 

När man under 1980-talet utvärderade den förda invandrarpolitiken började spänningen 

mellan etnos och demos uppmärksammas. Kritikerna ifrågasatte om tolerans från statens 

sida gentemot etnisk olikhet var förenlig med integrerad medborgargemenskap. Exem-

pelvis framfördes uppfattningen att inriktningen på statligt stöd för kulturbevarande av 

den egna etniska gruppen (etnos) kunde innebära att staten glömde bort sitt ansvar att 

skapa förutsättningar för integration i den svenska medborgargemenskapen (demos). 

(ibid.) Det framkom även att invandrarpolitikens minoritetspolitiska ambitioner rymde en 

motsättning mellan individuella och kollektiva intressen och behov. (ibid., s.100) Den 

svenska invandrarpolitiken hade av vissa uppfattats som en strävan att skapa ett mång-
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kulturellt samhälle, där man framhöll det kollektiva samhällsintresset av att olika kultu-

rella gemenskaper bevarades. I diskursen poängteras nu att samhället (staten) inte kunde 

ha några egna uppfattningar i denna fråga. Minoritetskulturer var inte ett intresse för 

samhället, utan för de enskilda individerna. (ibid., s.111) Konflikten mellan individen och 

kollektivet gick djupare än så. Det framkom även att det fanns praktiska problem med att 

hävda en målsättning om att minoriteter skulle kunna upprätthålla en kulturell infra-

struktur. Sammantaget aktualiserades i diskursen att en mångkulturell strategi innebar en 

spänning mellan såväl etnos och demos som mellan individ och kollektiv. (ibid., s.112)  

4.1.3 Allmänna eller riktade åtgärder  
För det tredje handlar det om spänningen mellan en generell politik, som i princip berör 

hela befolkningen, och en riktad politik, som enbart avser målgrupper definierade utifrån 

invandrarskap eller etnisk tillhörighet. (ibid., s.27f) Välfärdsstaten står inför ett potentiellt 

avvägningsproblem mellan att antingen rikta sig till invandrare och etniska minoriteter 

med särskilda åtgärder eller att enbart formulera åtgärder som inte pekar ut dessa katego-

rier utan gäller befolkningen generellt. Riktade åtgärder kan å ena sidan riskera att mot-

verka integration och samhörighet mellan olika befolkningsgrupper. (ibid., s.50f) Åtgär-

derna riskerar att fungera stigmatiserande, att skapa en uppdelning emellan ”vi och dem”. 

Å andra sidan kan åtgärder som särskilt riktar sig till invandrare eller etniska minoriteter 

vara det enda eller mest ändamålsenliga sättet för välfärdsstaten att uppfylla sina jämlik-

hetsmål, som ju i sig beskrivits som en förutsättning för integration. Välfärdsstaten står 

därför inför en avvägning mellan att förespråka antingen allmänna eller riktade åtgärder 

för att överbrygga jämlikhetsklyftor och främja integration.  

   Enligt Borevi är dessa tre spänningsförhållanden aktuella utmaningar när staten for-

mulerar sin politik i det mångkulturella samhället, såväl när det gäller den individuella 

som den kollektiva fördelningen av nyttigheter. Ett syfte med Borevis empiriska under-

sökning är att precisera på vilket sätt dessa tre spänningsförhållanden tar sig i uttryck 

inom olika politikområden, exempelvis den invandrarpolitiska diskursen.  

4.1.4 Retorisk strategi för att dämpa spänningsförhållandena 
För att dämpa föreliggande spänningsförhållanden beskriver Borevi hur staten använt sig 

av något hon kallar för en ”retorisk strategi”. Den retoriska strategin innebär mycket för-

enklat att man i statliga dokument och utredningar med en variation av nya begrepp tonar 

ned de spänningsförhållanden som råder. (ibid., s. 316) Under exempelvis 1990-talets 

omvärderingsfas av den rådande invandrarpolitiken blev också den retoriska strategin 

som allra tydligast. Uppgiften var då framförallt att försöka hantera spänningsförhållan-

det mellan allmänna och riktade åtgärder. (ibid., s.116) Den tidigare invandrarpolitiken 

kritiserades för att ha inneburit ett utpekande av ”invandrare” vilket bidragit till ett tän-

kande i ”vi och dem”. Den nya integrationspolitik som riksdagen fattade beslut om 1997 

formulerades därför mer i allmänna termer. Även spänningen mellan etnos och demos 

uppmärksammades på ett nytt sätt. För att motverka etnisk exkludering borde man, hellre 

än att rikta sig med kompenserande åtgärder till vissa grupper, försöka att påverka den 

nationella identiteten i riktning bort från ett etniskt nationsbegrepp.  

 

Tre lösningar förespråkades: åtgärder som enbart riktade sig till invandrare borde 

tidsbegränsas; behov som var förknippade med minoritetsfrågor borde formuleras 

som en del av den vanliga välfärdspolitiken, och för åtgärder som riktades till in-

vandrare som en missgynnad socioekonomisk kategori borde man undvika att an-

vända termen ”invandrare.” (ibid., s.130) 
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Lösningen blev att försöka ta bort uttrycket ”invandrare” från den offentliga politiken. De 

ord och uttryck som förknippades med en tidigare utpekande politik rensades ut till för-

mån för nya ord, mångkultur byttes mot mångfald och begreppet integration infördes som 

ett en övergripande term. (ibid.) 

4.2 Erkännandets politik 

I Erkännandets politik (1994) hävdar Taylor att våra kulturella identiteter formas i ett 

sammanhang av erkännande eller frånvaro av erkännande. (s.37f) Identitetspolitik, menar 

Taylor, präglas av motsägelserna av att å ena sidan befästa skillnader och å andra sidan 

åberopa jämlikhet och peka på kulturella likheter. Det mångkulturella samhällets di-

lemma handlar om huruvida det skall erkänna sina medborgare såsom individer eller ge-

nom deras kollektiva identiteter. När Taylor beskriver bakgrunden till denna “erkännan-

dets politik” lyfter han fram två olika tendenser. (ibid., s.48f) Den första handlar om före-

ställningen om alla människors lika värde, ett värde som inte grundar sig på individens 

status i samhället utan på det enkla faktum att hon är människa. Denna syn leder också 

till samhällskrav om att alla ska ges samma möjligheter och rättigheter. Den har också i 

många samhällsbyggen lett till inställningen att människor som genom sin ekonomiska 

och sociala situation anses vara utsatta eller på något sätt missgynnade ska få stöd från 

samhället för att tillgodogöra sig möjligheter att utnyttja sina rättigheter. Den andra ten-

densen handlar om tanken på en individualiserad identitet. (ibid.) Denna tanke har sin 

grund i tron på att var och en har ett eget, autentiskt jag, ”ett sätt att vara mänsklig på 

som är mitt sätt”. Enligt detta synsätt måste var och en vara trogen sin egenart. Detta 

gäller inte bara enskilda individer utan kan också tillämpas på grupper av människor. 

   Tendenserna relaterar sedan Taylor till något han kallar för ”universella mänskliga 

möjligheter”. Likvärdighetspolitiken, den första tendensen, innebär att alla människor är 

värda samma respekt eftersom de har samma förmågor. (ibid., s.49f) Att några människor 

de facto av olika skäl inte kan förverkliga dessa möjligheter fråntar dem inte rättighe-

terna. När det gäller den andra tendensen, särartspolitiken, handlar det om en universell 

möjlighet ”att forma och definiera sin egen identitet som individ och som kultur”. (ibid.) 

Taylor beskriver sedan hur dessa två tendenser ibland hamnar i konflikt med varandra. Å 

ena sidan ska alla behandlas lika, ingen ska ha fördelar framför den andra. Å andra sidan 

behöver vissa grupper få särskilda förmåner eller särskild hjälp för att kunna stärka eller 

bevara de särdrag som utgör en del av deras identitet, för att de ska kunna vara trogna sin 

egenart. (ibid., s.50) 

   Sammantaget präglas alltså identitetspolitik enligt Taylor av motsägelserna av att å ena 

sidan befästa skillnader och å andra sidan åberopa jämlikhet och peka på kulturella lik-

heter. Det mångkulturella samhällets dilemma är, enligt Taylor, huruvida det skall er-

känna sina medborgare såsom individer eller genom deras kollektiva identiteter.  

4.3 Intersektionalitet och olikhetens paradigm 

I boken Olikhetens paradigm – intersektionella perspektiv på o(jämlikhetsskapande) 

(2005) granskar forskarna Paulina de los Reyes och Lena Martinsson mångfaldsbegrep-

pet och konsekvenserna av vad de kallar ”en uppvärdering av olikheter” (s.9). De los 

Reyes & Martinsson menar att olikhet inte bara innebär variationer av uttryck utan också 

en socialt skapad ojämlikhet. (ibid., s. 10) En politisk strategi som baseras på föreställ-

ningar om människors ”olikhet” och särart, riskerar att motverka sitt eget syfte och istäl-

let, tvärtom, bidra till att cementera olikheter och permanenta ojämlikhet. De los Reyes 

sammanfattar huvudargumentet i inledningen till boken Mångfald och differentiering. 

Diskurs, olikhet och normbildning i svenskt arbetsliv. (2001) med att ”...” en diskurs som 
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syftar till att uppvärdera olikhet(er) mellan människor, även medför en påtaglig risk att 

essentialisera dessa olikheter”.  

   Intersektionalitet är ett poststrukturellt tänkande motsatt den positivistiska skolan där 

grupper och egenskaper essentialiseras. Tankar om uppställda kategorier som kön, "ras” 

och etnicitet väcker lätt ett särartstänkande där en stereotypisering av de föreställda 

medlemmarna sker. (de los Reyes & Martinsson 2005, s.10) Enligt ett intersektionellt 

perspektiv är kategorier som kön, etnicitet, klass osv. inte fritt stående fenomen utan in-

teragerar på ett multidimensionellt sätt simultant i tid och rum och som varken kan adde-

ras eller subtraheras. De olika positionerna skapar och skapas av varandra. (ibid., s.25) 

Det handlar om insikten att helheten är något annat än summan utav delarna. 

   Perspektivet vill granska hur makten (historiskt, geografiskt och ekonomiskt), skapas 

och verkar genom och tillsammans med ”olikhetskategorierna” och varför det uppstår 

ojämlika förhållanden i samhället emellan dessa. Då olikheter diskuteras är det alltid re-

laterat till en ofta ej ifrågasatt hierarki. För att en grupp ska definieras som ”olik” krävs 

också att det finns någon att skilja sig ifrån, dvs.  normen eller makten. (ibid.) 

   Sett ur de los Reyes & Martinssons perspektiv är olikhet inte något fixerat och fördefi-

nierat utan något som (åter)skapas kontinuerligt i processer av dominans och underord-

ning. (ibid., s.11) Författarna har studerat hur nya uppfattningar om människors olikheter 

började ta form i såväl offentlig retorik som politiska strategier. På 1990-talet sker en för-

skjutning i synsätt på olikhet, förklarar de los Reyes & Martinsson. Till skillnad från tra-

ditionella tankesätt som associerar olikhet till något problematiskt och avvikande, började 

istället en positiv förståelse av olikhet etablera sig i det offentliga samtalet. (ibid., s.9) 

Denna nya förståelse kom till stor del att sammanfattas med termen mångfald i vilket 

olikhet betraktas som något eftersträvansvärt och som en tillgång för individen och sam-

hället. De los Reyes & Martinsson identifierar flera olika komponenter i olikhetstänkan-

det: 

 

“…”olikhet [görs] till individuella egenskaper som delas kollektivt; det vill säga till 

någonting vi alla har men som samtidigt gör oss unika som individer. Kön, ålder, 

klass, etnicitet med mera blir i denna beskrivning egenskaper som gör människor 

både lika och olika. Olika i bemärkelsen unika och lika genom att alla har ett kön 

och alla har en etnisk tillhörighet. Såväl som olikhet som likhet blir således någon-

ting som människorna har i egenskap av individer men utan att för den skulle till-

höra en specifik grupp eller kategori. (ibid., s.10) 

 

Den andra komponenten som lyfts fram är den att individers olikheter beskrivs som sta-

bila och oföränderliga: 

 

Att besitta vissa egenskaper (och den olikhet som resulterar därav) är, enligt detta 

tankesätt, både givet och fixerat och definieras bortom människornas handlingar; vi 

görs liktydiga med en rad egenskaper oavsett om vi vill det heller inte. Även om 

vissa olikheter, funktionshinder till exempel, kan ses i ljuset av ett livscykelsper-

spektiv är frågan om vad som skapar “olikhet” en obesvarad fråga. Inte heller får vi 

veta vad som gör olikheten till meningsbärande kategorier. 
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4.4 Analysverktyg 

Analysverktyget i denna uppsats konstrueras alltså av tre delar. Borevis (2002) spän-

ningsförhållanden, Taylors (1994) resonemang om ”det mångkulturella samhällets di-

lemma” och de los Reyes & Martinssons (2005) resonemang om ”olikhetsskapande”.  

  Ramen för analysverktyget konstrueras utifrån de spänningsförhållanden som Borevi 

(2002) identifierar när välfärdstaten formulerar sin invandringspolitik; individ och kol-

lektiv; etnos och demos och allmänna och riktade åtgärder vilka redogjorts för ovan.       

Borevi förklarar att dessa spänningsförhållanden är att betrakta som det som i filosofen 

Max Webers efterfölj kallas för idealtyper. (ibid., s.68)  

 

En idealtyp är ett tankemässigt verktyg, en abstrakt tankemodell, som kan användas 

för att beskriva och förstå empiriska fenomen. Syftet med idealtyper, som analysin-

strument har beskrivits som ’…att förtydliga reella företeelser, förenkla utan att 

förfalska beskrivningar genom att tjäna som jämförelseobjekt till verkliga objekt’. 

Idealtypen är alltså en teoretiskkonstruktion som man kan använda som jämförel-

sepunkt då man analyserar en empirisk företeelse. En idealtyp utgör däremot inte 

någon hypotes som kan falsifieras. (ibid.) 

 

Borevi beskriver hur hon går till väga när hon genomför sin idealtypsanalys i två steg. 

(ibid., s.70) Först och främst identifieras de resonemang i materialet där spänningarna är 

aktuella. De idealtypiska spänningarna fungerar därmed först och främst som ett slags 

sökinstrument. För det andra används spänningarna som teoretiska jämförelseobjekt till 

hur aktörerna i verkligheten argumenterar. Då hon har identifierat ett resonemang som 

handlar om en fråga där ett spänningsförhållande analytiskt sätt föreligger söker hon i 

texterna svar på frågan hur aktörerna förhåller sig till var och en av spänningarna. Upp-

märksammas dem? Hur hanterar man dem? 

   För att kunna identifiera olika ståndpunkter i synen på hur en mångspråkig biblioteks-

verksamhet ska bedrivas har jag även tagit stöd av filosofen Taylors omdebatterade essä 

Det mångkulturella samhället och erkännandets politik (1993). Sökljuset i analysen rik-

tas mot det som Taylor kallar för ”det mångkulturella samhällets dilemma”. Å ena sidan, 

menar Taylor, ska alla behandlas lika, ingen ska ha fördelar framför den andra. Å andra 

sidan behöver vissa grupper få särskilda förmåner eller särskild hjälp för att kunna stärka 

eller bevara de särdrag som utgör en del av deras identitet, för att de ska kunna vara 

trogna sin egenart. (ibid., s.50)  

   De los Reyes & Martinssons resonemang om intersektionalitet och olikhetsskapande i 

boken Olikhetens paradigm – intersektionella perspektiv på o(jämlikhetsskapande) 

(2005) utgör den tredje delen av analysverktyget. Perspektivet är särskilt användbart i 

analysen av folkbibliotekens förhållningssätt till de mångspråkiga litteraturbeståndens 

användargrupper. Sett ur de los Reyes & Martinssons perspektiv är inte det som ofta de-

finieras som ”olikheter” och ”skillnader” i talet om mångfald eller mångkultur något fixe-

rat eller fördefinierat utan något som (åter)skapas kontinuerligt i processer av dominans 

och underordning. ( s.11)  

   I Borevis avhandling utgör den offentliga diskursen om politik riktad till invandrare 

analysobjektet. I den här uppsatsen utgörs analysobjektet av de riktlinjer som reglerar 

medieförsörjning av mångspråkiglitteratur samt en enkätundersökning och några djupin-

tervjuer. Avsikten med denna undersökning är, precis lika lite som Borevis avhandling, 

att belägga någon specifik sanning, utan att med hjälp av spänningarna beskriva några av 

de mönster och tendenser som går att identifiera i arbetet med medieförsörjning av 

mångspråkiglitteratur. Även om materialet behandlas som en helhet bygger det självfallet 
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på utsagor från enskilda aktörer i olika sammanhang. Understrykas bör att det viktiga inte 

är att undersöka vilken uppfattning en viss aktör uttrycker, utan att undersöka vilka upp-

fattningar som yttras i materialet som helhet. Det som är styrande för analysen är enkelt 

uttryckt inte vem som uttalar något utan var det uttalas.  
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5 Metod 

För att uppfylla studiens frågeställningar och syfte genomförde jag en enkätundersökning 

och fyra kvalitativa intervjuer. Enkäten riktades till samtliga kommunbibliotek i de två 

län som undersökningen avser. Intervjuerna genomfördes med länsbibliotekarierna och 

mångfaldsansvariga på länsnivå.  

   Initialt i uppsatsarbetet utfördes även en intervju med den funktionsansvariga för verk-

samheten på IBLC. Denna intervju fungerade endast som ett sonderingssamtal för in-

hämtande av fakta och statistik och återfinns därför inte i resultatredovisningen. Som 

komplement till enkätundersökningen utfördes även en intervju med ett av kommunbibli-

oteken som också besvarat enkäten. Syftet med denna intervju var endast fördjupa min 

förståelse för de redan framförda resonemangen i enkäten och behandlas därför inte som 

någon separat del i resultatredovisningen.  

   Målsättningen med enkät- och intervjuundersökningen var att ta reda på hur biblioteken 

på läns- och kommunnivå mottog och tillämpade CMFPL i praktiken. Av dessa inter-

vjuer förväntade jag mig även kunna undersöka mönster och tendenser i bibliotekens 

synsätt på arbetet med medieförsörjning av mångspråkiglitteratur som ett primärkom-

munalt uppdrag. Den intervjuguide som formulerades (Se bilaga 3 & 4) ringade därför på 

olika sätt in frågor som relaterade till bibliotekens uppfattningar om hur ansvarskedjan 

mellan de olika instanserna kommun, län och IBLC fungerar.  

   För att besvara uppsatsens frågeställningar har jag valt ett kvalitativt angreppssätt. Jan 

Trost menar i boken Kvalitativa intervjuer (1997) att en kvalitativ metods fördelar kän-

netecknas av ett djupare och mer specifikt resultat vid forskning av beteende och attity-

der. Den kvalitativa ansatsen lämpar sig bättre för frågor där vi söker förståelse för soci-

ala sammanhang och processer. Föreliggande uppsats syftar också till att identifiera 

mönster och tendenser när det gäller användandet av CMFPL snarare än att dra generella 

slutsatser. (ibid., s. 15.) Därför har jag ansett den kvalitativa ansatsen vara bättre lämpad 

än en kvantitativ.  

5.1 Urval och genomförande 

Avsikten med denna uppsats är inte att dra några generella slutsatser om hur arbetet med 

medieförsörjning av mångspråkiglitteratur bedrivs i hela riket, utan istället peka på 

mönster och tendenser på arbetsfältet. Urvalet av respondenter och intervjupersoner bör 

enligt Holme & Solvang göras utifrån vissa medvetet formade kriterier som är teoretiskt 

och strategiskt definierade. (Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forsk-

ningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder., s.101) Med strategiskt menas att 

det kan innebära att forskaren snarare söker efter ”extrema” fall än de genomsnittliga, för 

att på det viset få en så stor variationsbredd som möjligt i materialet. Detta urval görs inte 

utifrån en klart definierad teoretisk ståndpunkt utan utifrån den förförståelse, de förteorier 

och de förutfattade meningar forskaren har då undersökningen påbörjas. (ibid.) Urvalet 

av län i denna uppsats kan kallas för strategiskt. Jag har valt att rikta min undersökning 

mot två län, Västmanlands län och Jönköpings län, de urvalskriterier som jag utgått från 

har tidigare redogjorts för i Kapitel 1 Avgränsningar. Dels på grund av att de båda länen 

enligt CMFPL har tilldelats flera ansvarsspråk och uppvisar en frekvent lånestatistik av 

depositioner och enstaka lån från IBLC.
11

 För det andra för att befolkningsunderlaget i de 

båda länen är sådant att medieförsörjning av mångspråkiglitteratur skulle kunna vara en 

angelägenhet för folkbibliotekens verksamhet. Understrykas bör återigen att resultaten 
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från denna undersökning kommer att behandlas som en helhet och syftar alltså inte till att 

göra någon jämförelse mellan de två olika länen.  

   I resultatpresentationen benämns de personer som har intervjuats som antingen 

intervjupersoner eller respondenter. Holme & Solvang skiljer mellan respondent- och 

informantintervju såtillvida att en respondent är en person som är direkt berörd av det 

fenomen man vill undersöka medan informant är en person som inte är direkt berörd men 

ändå kan ge viktig information. (ibid., s.102)  

   För att undersöka hur CMFPL omsätts i praktiken på landets läns- och kommunbiblio-

tek var det naturligt att påbörja undersökningen vid IBLC. Dels för att sätta mig in i hur 

riktlinjerna initialt kommit till och dels för att förstå hur de har förändrats över tid. Därför 

påbörjades undersökningen genom ett sonderingssamtal med informanten från IBLC un-

der hösten 2007. Detta sonderingssamtal tillsammans med ytterligare litteraturstudier 

mynnade så småningom ut i några för uppsatsarbetets centrala frågeställningar samt den 

frågeguide som sedan legat till grund för såväl enkät- som intervjuundersökningen.  

   För att ta reda på om frågorna i intervjuguiden var relevant utformade bestämde jag 

mig för att göra en mindre pilotstudie. En pilotstudie innebär att man vänder sig till en 

population som är jämförbar med den gällande undersökningen. (Bryman, Alan 2002, 

Samhällsvetenskapliga metoder., s. 171). En pilotstudie görs för att upptäcka oklarheter i 

frågeställningarna och om ordningen mellan frågorna behöver ändras. (ibid., s.172). En 

länsbibliotekarie tillsammans med en mångfaldsansvarig från ett helt annat län än under-

sökningen avsåg tog del av intervjuguiden. Pilotstudien resulterade i att jag omformule-

rade några frågor som hade blivit onödigt tillkrånglade.  

   Nästa steg blev att ta kontakt med länsbiblioteken i Jönköpings- och Västmanlands län. 

Tillsamman med länsbibliotekarierna bestämdes ett utskickningsdatum för enkäten till 

alla kommunbibliotek och ett slutdatum för insamlandet av densamma.
12

 När enkäten var 

insamlad och sammanställd genomfördes fyra strukturerade djupintervjuer på länsnivå. 

Eftersom båda länsbiblioteken har en länsbibliotekschef och en mångfaldsansvarig, föll 

det sig naturligt att intervjua dessa personer. Utöver intervjuguiden utgjorde samman-

ställningen av enkäten ett viktigt underlag för intervjuerna. På så vis blev det möjligt för 

länsbiblioteken att reflektera över de tendenser och mönster som enkätundersökningen 

visade på gällande arbetet medieförsörjning av mångspråkiglitteratur i respektive län.  

5.1.1 Etiska överväganden 
Den etiska hållningen har genomgående under arbetets gång med enkätundersökningen 

varit att respondenterna ska vara anonyma. Respondenterna har fått skriftlig information 

om studiens syfte och genomförande via e-mail och information från länsbiblioteken. 

Resultaten från enkätundersökningen presenteras anonymt, dvs. det går inte att åter-

koppla resultatet till någon av enkätrespondenterna eller något kommunbibliotek.  

   Till skillnad mot enkätundersökningen har inte djupintervjuerna anonymiserats. Även 

om inga namn förekommer i uppsatsen är det möjligt att identifiera respondenterna. In-

formerat samtycke innebär att man informerar undersökningspersonerna om vilket syftet 

är med studien, hur studien kommer att gå till och vad en medverkan i studien innebär. 

(Kvale, Steinar 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun., s.107) Vid intervjutillfällena 

informerades respondenterna också om att undersökningen var frivillig och att de när 

som helst kunde avbryta utan att ange orsak. Varje intervju tillfälle inleddes med att re-

spondenterna informerades om hur materialet skulle komma att användas. De respon-

denter som så har önskat, har också haft möjlighet att ta del av de transkriberade citat 

som har använts i resultatredovisningen. 
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   De fyra intervjuerna genomfördes under lite olika förutsättningar. I Västmanland 

genomfördes intervjun med länsbibliotekarien och den mångfaldsansvariga tillsammans 

på plats i länsbiblioteket. På Länsbibliotek Jönköping genomfördes intervjuerna över 

telefon och var och en för sig. Orsaken till detta var logistiska förutsättningar och de in-

blandade intervjupersonernas tidsramar. Samtliga intervjuer spelades in med bandspelare 

och har sedan transkriberats ordagrant. 

5.1.2 Enkätundersökningen 
Enkätundersökningen skickades ut till samtliga kommunbibliotek i de två län som varit 

föremål för studien under perioden april-augusti 2008. I Jönköpingslän finns 13 kom-

munbibliotek och i Västmanlandslän finns 10. Kommunbiblioteken har själva fått avgöra 

vem i verksamheten som varit bäst lämpad att besvara enkäten. En positiv konsekvens av 

detta var att undersökningen slumpmässigt fick en stor och varierad spridning gällande 

respondenter. När respondenterna i enkäten har uppgett sin position i verksamheten har 

roller som bibliotekschef, mångfaldsansvarig, invandrarbibliotekarie, bibliotekarie eller 

biblioteksassisten uppgetts. En annan konsekvens som skulle kunna uppfattas som nega-

tiv, var respondenternas varierande referensramar gällande arbetet med medieförsörjning 

av mångspråkig litteratur. 

   I fackkretsar brukar man tala om ett enkätformulär som ett ”mätinstrument”, det är ett 

instrument med vilket man mäter människors beteenden, åsikter och känslor. (Trost, Jan 

2001, Enkätboken.) Den grupp av individer, som är målet för en enkätundersökning, bru-

kar benämnas population eller målpopulation. Om alla individer i en viss population stu-

deras, brukar man kallar detta för en totalundersökning. (ibid.) Många gånger finns det 

ingen möjlighet att samla in data från alla medlemmar i den population man skulle be-

höva för att kunna göra en totalundersökning, därför gör man ett urval, något jag också 

har redogjort för i förgående rubrik. 

   Initialt strävade jag efter att i största möjliga mån formulera strukturerade frågor, vilket 

innebär frågor som är försedda med svarsalternativ. (ibid., s.72) För att kunna studera 

mer utvecklade tendenser och mönster kring arbetet med medieförsörjning av mångsprå-

kig litteratur blev det dock nödvändigt att också arbeta med öppna frågor. (ibid.) Den 

slutgiltiga versionen av enkäten bestod av sex strukturerade frågor och tolv öppna. Trost 

tar upp två anledningar när han argumenterar varför man ska undvika öppna frågor vid 

enkätundersökningar. Den ena är teknisk eftersom det kan vara problematiskt att hantera 

de skrivna svaren. Den andra är att svarsbortfallet på sådana frågor alltid riskerar att bli 

stort. Mycket riktigt var det flera av dessa frågor som också lämnades obesvarade i en-

käten.  

   Om en person i urvalet av någon anledning vägrar eller inte har möjlighet att delta i den 

avsedda undersökningen brukar man tala om ett externt bortfall. (Ejlertsson 2005, s.22) 

Bortfallet på enstaka frågor bland dem som besvarar enkäten brukar kallas för ”internt 

bortfall”. Ju större bortfallet är, desto större är risken för att felaktiga generaliseringar 

görs av målpopulationen. (ibid., s.23) Av Jönköpingläns 13 kommunbibliotek svarade 

samtliga, vilket alltså ger en svarsfrekvens på 100 procent. Av Västmanlands läns 10 

kommunbibliotek fick jag svar från alla utom ett, vilket ger en svarsfrekvens på 90 pro-

cent. 

   Insamlingen av enkäterna tog mycket längre tid än jag hade förväntat mig. När den 

ordinarie svarstiden hade gått ut hade jag endast fått in ungefär hälften av alla enkäter. Då 

bestämde jag mig för att ringa runt till kommunbibliotek för att muntligen be om att en-

käten skulle besvaras. Rundringningen gav höga svarsresultat och en kort tid senare hade 

samtliga kommunbibliotek svarat bortsett från ett. Däremot fick jag ett ganska högt in-
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ternt bortfall på vissa frågor och enkätsvarens omfång och kvalitet varierade också en hel 

del mellan de olika biblioteken.  

5.1.3 Intervjuerna 
För att belysa länsbibliotekens roll i ansvarskedjan valde jag att genomföra kvalitativa 

intervjuer med länsbibliotekarierna samt de personer som arbetar som mångfaldsansva-

riga i respektive län. Avsikten med dessa intervjuer var dels att få länsbibliotekets per-

spektiv på arbetet med medieförsörjning av mångspråkig litteratur i länet samt resultaten 

av enkätresultaten.  

   Kvalitativ intervju är en generell term som används för att beskriva ett flertal typer av 

intervjuer, däribland semistrukturerade. (Bryman, Alan 2002. s. 251.) Jag ville göra några 

längre semistrukturerade intervjuer vilket innebar att jag använde mig av en intervjuguide 

baserad på enkätfrågorna, men vars ordningsföljd kunde ändras under själva intervjun 

och även ge utrymme för att följa upp intervjupersonens svar med ytterligare frågor. 

(ibid., s. 127.) Kvalitativa intervjuer tillåter ett flexibelt upplägg. (Holme & Solvang 

1997, s.80f) Vanligt är att den kvalitativt inriktade forskaren utgår från övergripande te-

man som sökmotor i intervjun. Ett tematiskt upplägg med en tydlig ram ger både struktur 

och utrymme för en relativt spontan intervju. Detta eftersom man strävar efter att låta 

intervjupersonerna få påverka samtalets utveckling. Samtidigt är det förstås viktigt att få 

svar på de frågor man vill belysa. (ibid., s.99) Ett tematiskt upplägg gör det också lättare 

att i resultatdelen senare kategorisera och ge form åt materialet. Jag har ofta följt upp 

trådar som intervjupersonerna kastat ut och detta har också gjort att intervjuerna blivit 

mycket individuella till sin karaktär. 

5.1.4 Bearbetning av enkät- och intervjuundersökning  
Den hermeneutiska analysmetoden är användbar när man i en studie behöver skapa me-

ning och hitta tematiska ingångar i ett större material. (Kvale, 1997.) Kvale presenterar 

fyra perspektiv vid tolkning av kvalitativa intervjuer: det postmoderna, det hermeneu-

tiska, det fenomenologiska och det dialektiska perspektivet. (s.42f) Vid tolkningen av det 

empiriska materialet har jag framförallt använt mig av det hermeneutiska och det dialek-

tiska perspektivet. Det hermeneutiska perspektivet fokuserar på tolkningen av en specifi-

cerbar mening och de frågor som i detta syfte ställs till en text, här har även uttolkarens 

förkunskap om textens ämne betydelse. Det dialektiska angreppssättet inriktar sig på 

motsägelserna i ett uttalande och deras relation till motsägelserna i den sociala och mate-

riella världen. 

   Det hermeneutiska tillvägagångssättet har framförallt varit behjälpligt när det gäller att 

identifiera olika teman och mönster i materialet. Först har jag jämfört informanternas 

svar på varje enskild fråga för att på så sätt se om jag kunde urskilja mönster, tendenser, 

likartade svar, återkommande eller motsägelsefulla påståenden som relaterar tillbaka till 

mina frågeställningar. Resultaten har därefter sorterats in under några övergripande te-

man som har skiljt ut sig som de mest intressanta att analysera utifrån uppsatsens fråge-

ställningar. På så sätt har jag först plockat ner texten i delar och sedan satt samman dessa 

delar till en ny helhet. Det dialektiska tolkningssättet har varit fruktbart i sökandet efter 

motsägelser, nya information och relationen mellan kunskap och handling.  

   Enligt sociologen Karin Widerberg är några av utgångspunkterna för genomförande av 

en hermeneutisk studie att forskningen även måste inkludera de kontexter som omger 

studieobjekten, att all forskning påverkas av forskarens förförståelse, samt att den kun-

skap som produceras i forskningsprocessen blir mer tillförlitlig om dessa förförståelse 

och förutfattade meningar redovisas som en del i analys och resultat. (Widerberg, Karin, 

2002). Kvalitativ forskning i praktiken., s.26) I min analys ser jag till informanterna i 
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deras kontext som alltså är den övergripande invandrarpolitiska diskursen. Deras utsagor 

berättar dels något om deras behov, intressen och föreställningar som individer, men 

också, sammantaget, något om deras inställning som grupp. Under nästa rubrik reflekte-

ras över hur min förförståelse av ämnet kan ha påverkat forskningsprocessen. 

5.1.5 Förförståelse 
Holme & Solvang (1997) beskriver forskningsprocessen som en växelverkan mellan dels 

teori och empiri och dels mellan forskaren själv och det material som ska undersökas.  

Något viktigt att förhålla sig till i forskningsprocessen är den förförståelse och förutfat-

tade meningar som man som forskare själv besitter. (Holme & Solvang 1997, s.95) De 

uppfattningar man har skaffat sig om en företeelse grundar sig i forskarens egna erfaren-

heter av utbildning, vetenskapligt arbete eller andra socialt grundade erfarenheter. Nedan 

kommer jag att försöka redogöra för mina medvetna tankar om vilken förförståelse och 

vilka fördomar som kan ha präglat angreppssättet i denna uppsats. 

   Innan jag påbörjade denna studie var jag under flera år själv medarbetare på Internatio-

nella biblioteket (IB), såväl i den öppna verksamheten som på lånecentralen (IBLC). Att 

detta på olika sätt har påverkat min förförståelse är såväl en självklarhet som utgångs-

punkten för denna uppsats. Under min tid som anställd på IBLC skaffade jag mig insyn i 

det många gånger komplexa arbete som ligger bakom medieförsörjning på andra språk än 

svenska. Över åren har jag i perioder arbetat på flera andra filialer inom Stockholms-

stadsbibliotek vilket innebär att jag även har erfarenhet av hur arbetet med medieförsörj-

ning av mångspråkig litteraturförsörjning kan se ut på ett ”vanligt” stadsdelsbibliotek. 

Eftersom jag själv på olika sätt har tagit aktiv del av den ansvarskedja jag nu undersöker, 

har jag också haft anledningen att reflektera över såväl brister som framgångsfaktorer i 

arbetet. På fältet har jag på olika sätt erfarit hur frågan om mångspråkighet ofta faller 

mellan stolarna i bibliotekens verksamhet. Det har exempelvis handlat om att barnböcker 

på andra språk än svenska får trängas med vuxenlitteraturen i ett undanskymt hörn av 

biblioteken, att böckerna på andra språk än svenska inte placeras i alfabetisk ordnig eller 

att inköp inte prioriteras i budgeten. Samtidigt vet jag också hur t.ex. faktorer som språk-

förbistring och bristande kunskap om litteratur på ett visst språk kan sätta gränser för hur 

väl jag som biblioteksanställd kan bedriva ett fullgott referenssamtal i mötet med en en-

skild låntagare. Jag har även erfarenheter av hur begränsningar i både tid och resurser 

påverkar möjligheten att arbeta med de kvalitativa metoder som skulle vara önskvärt.  

   Dessa erfarenheter sammantagna har varit till stor hjälp för mig när jag har formulerat 

frågeställningarna till denna uppsats. När jag har formulerat mina frågeställningar har det 

samtidigt varit viktigt för mig att ta stöd i annan forskning då frågeställningarna, just på 

grund av min bakgrund, annars skulle kunna uppfattas som spekulativa. 

5.2 Resultatpresentation 

I en kvalitativ undersökning är syftet att upptäcka mönster och företeelser samt att tolka 

och förstå respondenternas förhållanden i en given kontext. Utifrån detta perspektiv är 

undersökningens tillförlitlighet kopplad dels till ett transparent tillvägagångssätt under 

forskningsprocessen och datainsamlingsmetoder som kan garantera ett mångfacetterande 

empiriskt underlag. Det vill säga, att ge läsaren möjlighet att bedöma om forskarens tolk-

ningar är rimliga och rapportens slutsatser trovärdiga.  

   I resultatpresentationen redogörs för respondenternas svar utifrån teman som återspeg-

lar mina frågeställningar och som intervjuguiden byggde på. Då avsikten är att återfinna 

tendenser och mönster i arbetet med medieförsörjning av mångspråkiglitteratur har jag 

bedömt det som intressantare än att exempelvis presentera en intervju åt gången. Efter-

som svarsmaterialet är omfattande presenteras endast en kortfattad sammanfattning av 
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resultaten med referenser till en mer omfattande redogörelse för resultaten som återfinns 

som Bilaga 1 & 2. Bilaga 1 utgörs av en sammanställning av intervjuerna och enkätre-

sultaten tillsammans. Bilaga 2 utgörs endast av enkätresultaten.  

   Som tidigare beskrivits är inte syftet med denna uppsats att göra några jämförelser 

mellan resultaten i de både länen. Det empiriska materialet har därför behandlats som en 

helhet. Inom respektive tema skiljer jag dock på resultaten från kommunbiblioteken re-

spektive länsbiblioteken för att tydligöra de olika rollerna i ansvarskedjan. I resultatredo-

visningen görs heller ingen skillnad på huruvida de kommunbibliotek som finns repre-

senterade är verksamma t.ex. i en liten eller stor kommun, en kommun med en liten eller 

stor mångspråkig befolkning. En invändning mot detta skulle kunna vara att biblioteken i 

sina svar refererar till väldigt olika förutsättningar som råder i de olika kommunerna och 

länen och att svaren därför skulle vara svåra att tolka. Självklart har dessa inbördes fakto-

rer stor betydelse för hur biblioteken har svarat på enkäten och i intervjuerna. Trots dessa 

invändningar menar jag att det insamlade materialet ändå ger en tillförlitlig grund för att 

ringa in frågor som är centrala för utvecklandet av arbetet med medieförsörjning av 

mångspråkiglitteratur. Oavsett om förekomsten av mångspråkig litteratur är stor eller 

liten, baseras ändå detta arbete på samma centrala riktlinjer.  

   Understrykas bör återigen att de resultat som redovisas här inte gör anspråk på att för-

medla någon entydig sanning eller helhetsbild av folkbibliotekens arbete med medieför-

sörjning av mångspråkiglitteratur. Förhoppningen är istället att dessa resultat ska ge en 

fingervisning om några av de mönster och tendenser som kan vara intressanta faktorer att 

studera i diskussionen om folkbibliotekens arbete med medieförsörjning av mångspråkig 

litteratur. 
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6 Undersökningens resultat 

Syftet med den här uppsatsen är att studera hur folkbiblioteken arbetar med medieför-

sörjning av mångspråkiglitteratur. Uppsatsens undersökande del fokuserar på hur kom-

mun- och länsbibliotek tillämpar och förhåller sig de centrala riktlinjer som idag reglerar 

den mångspråkiga medieförsörjningen (CMFPL).  

 

För att uppfylla uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

1. Hur förhåller sig kommun- och länsbibliotek till CMFPL och hur tillämpar de riktlin-

jerna CMFPL? 

2. Hur anser kommun- och länsbiblioteken att den ansvarskedja som regleras genom 

CMFPL fungerar? 

3. Hur påverkar integrationspolitiska spänningsförhållanden folkbibliotekens arbete med 

medieförsörjning av mångspråkig litteratur? 

6.1 Sammanfattning av undersökningens resultat 

Resultatredovisningen har indelats i sex olika teman. Dessa teman har framarbetats ge-

nom en hermeneutisk analysmetod och även inspirerats av teman som har varit centrala i 

intervjuguiden. Det första temat handlar om hur kommun- och länsbibliotek mottar och 

tillämpar CMFPL i sitt praktiska arbete och hur ansvarskedjan fungerar mellan de olika 

instanserna IBLC, län- och kommunbibliotek. Det andra temat rör bibliotekens uppfatt-

ning av efterfrågan av mångspråkig litteratur och arbete med omvärldsbevakning. Det 

tredje handlar om hur biblioteken arbetar uppsökande och i dialog med bibliotekets an-

vändare. Det fjärde temat handlar om hur biblioteken arbetar med statistik och egna in-

köp av mångspråkiglitteratur. Det femte handlar om hur biblioteken förhåller sig till me-

dieförsörjning av mångspråkiglitteratur som ett primärkommunalt uppdrag och hur detta 

avspeglas i riktlinjer och den praktiska verksamheten. Det sjätte och sista temat handlar 

om bibliotekens framtidsvisioner gällande arbetet med mångspråkiglitteratur. 

   I framställningen används begrepp som exempelvis ”flera av”, ”majoriteten av” eller 

”några av” biblioteken. Dessa angivelser följs av en referens till Bilaga 1 & 2 där mer 

detaljerad information finns återgiven. 

6.1.1 CMFPL, ansvarsspråk och ansvarskedjan 
För att skapa mig en uppfattning om hur respondenterna mottar och tillämpar de riktlinjer 

som formuleras i CMFPL har jag ställt frågor som handlar om hur biblioteken ser på det 

primärkommunala ansvaret gällande medieförsörjning av mångspråkiglitteratur. Då jag 

föreställer mig att frågor som specifikt rör fördelningen av ansvarsspråk på ett tydligt sätt 

kan ringa in kommun- och länsbibliotekens syn på mångspråkighet som ett primärkom-

munalt ansvar, har jag valt att ställa frågor som rör just ansvarskedjan.  

   Av undersökningen framgår att tio bibliotek tycker att CMFPL fungerar bra utan vidare 

kommentarer. Fyra bibliotek tycker att CMFPL låter bra i teorin men inte fungerar i 

praktiken. Tre bibliotek påpekar dock att man känner sig osäker på vad där i detalj be-

skrivs. (Bilaga 2, Fråga 13, s.83f) Flera kommunbibliotek hänvisar till länsbiblioteket 

som den plats där det övergripande kring frågor som rör CMFPL handhavs. Av undersök-

ningen framgår att kommunbiblioteken är medvetna om sitt primärkommunala ansvar när 

det gäller mångspråkig medieförsörjning. Samtidigt framträder en bild där få bibliotek 

uppger att de regelbundet avsätter pengar från den egna budgeten för inköp av mångsprå-

kiglitteratur. (Bilaga 2, Fråga 5 & 6, s.80) Till stor del inlånas böcker från länsbiblioteken 

och IBLC. (Bilaga 2, Fråga 7 & 9, s.81f ) 
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   När det gäller den centrala ansvarsfördelningen av språk som CMFPL reglerar uppger 

många kommunbibliotek att de anser att så är rimligt. (Bilaga 2, Fråga 14, s.83) Däremot 

framkommer en rad invändningar som är relaterade till praktiska problem som uppstår 

när ansvarsfördelningen ska implementeras i praktiken. Ett bibliotek uttrycker att det 

ibland upplevs som problematiskt att leva upp till de förväntningar som utställs på an-

svarsnivå (IBLC, Länsbiblioteket). En övergripande kritik mot fördelningen av ansvars-

språk handlar om att det för många kommunbibliotek upplevs som svårt att upprätthålla 

en tillräckligt hög kvalité på arbetet med beståndsuppbyggnad. Bromsande faktorer som 

anges är bristande kunskap om litteraturen och språkkompetens på det aktuella språket. I 

kommuner med stort flyktingmottagande anges att snabba förändringar i befolkningsun-

derlaget gör att det är svårt att bygga upp egna bestånd som motsvarar efterfrågan på 

biblioteket. (ibid.)  

   Många av kommunbiblioteken uttrycker att man i princip är nöjd med den service och 

utbud av mångspråkig litteratur som tillgängliggörs via länsbiblioteken och IBLC. (Bi-

laga 2, Fråga 8 & 10, s.81-82) Dock framkommer här en rad invändningar som bland 

annat handlar om kommunbibliotekens möjligheter att vända sig direkt till IBLC, istället 

för att gå ”omvägen” via länsbiblioteken, så som gången i ansvarskedjan är formulerad. I 

vissa fall händer det att länsbibliotekens bestånd inte motsvarar behoven på kommunbib-

lioteken. Det kan exempelvis handla om att kommunen redan lånat alla titlar som finns 

på länsbiblioteket eller att det saknas litteratur på specifika ämnen. I dessa fall önskar 

kommunbiblioteken en större flexibilitet och att man kan göra avsteg från ansvarsfördel-

ningen.  

   En annan invändning som flera kommunbibliotek anför är den mera restriktiva håll-

ningen gentemot depositioner som anförs i CMFPL till förmån för fler enstaka lån från 

både länsbibliotekshåll och IBLC. (ibid.) Depositionsverksamheten innebär som tidigare 

beskrivits att kommunbiblioteken kan vända sig till Länsbiblioteken eller IBLC, bero-

ende på vilket språk det handlar om, för att låna exempelvis ett tjugotal blandande 

böcker. På ansvarsnivå (IBLC och länsbiblioteken) finns en hög ambition att implemen-

tera ett mer kvalitativt arbetssätt. (Bilaga 1, Fråga 1, s.65) Därför rekommenderar också 

CMFPL en förskjutning från depositionsverksamhet mot enstaka lån som ett sätt att kva-

litetshöja den mångspråkiga servicen gentemot slutanvändaren. Dock framträder en bild 

där man på ansvarsnivå saknar effektiva metoder för att föra ut dessa perspektiv till 

kommunbiblioteken. (ibid.) Flera kommunbibliotek uppger att den begränsade möjlighe-

ten att låna depositioner snarare upplevs som en restriktion än en konstruktiv utveckling 

av arbetsmetoder. Flera kommunbibliotek beskriver depositionsverksamheten som ett sätt 

att göra arbetet med medieförsörjning av mångspråkiglitteratur hanterbar. Dels som något 

konkret att sätta i händerna på en förstagångsbesökare och dels som ett arbetsverktyg i 

situationer där språkförbistring såväl som kunskap om litteraturen sätter gränser för hur 

väl man kan utföra ett referenssamtal. (Bilaga 2, Fråga 8, s. 81) Framhållas bör här även 

att flera kommunbibliotek samtidigt välkomnar en utveckling mot kvalitativa arbetssätt, 

men att man ännu inte funnit fullt tillfredställande former. (Bilaga 2, Fråga 16, 17, 18 

s.83-84) En återkommande kommentar på kommunbiblioteksnivå är en uttryckt önskan 

om att IBLC ska stärkas med mer resurser så att kommunbiblioteken i ännu högre ut-

sträckning ska låna in böcker och avlastas i sitt arbete. (ibid.) 

   Flera respondenter på länsnivå påpekar att det finns ett inbyggt tankefel i fördelningen 

av ansvarsspråk då medieförsörjning av mångspråkiglitteratur är en service som ingår i 

det primärkommunala uppdraget och därför ska betraktas som en bastjänst. (Bilaga 1, 

Fråga 1, s.65) Här konstateras att revideringen av CMFPL och uppstramningen av an-

svarskedjan har bidragit till att förtydliga det primärkommunala uppdraget. Rörelsen bort 

från den mekaniska depositionsverksamheten välkomnas eftersom den också förväntas 
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bidra till ett mer kvalitativt arbetssätt. På länsnivå efterlyses en djupgående och generell 

attitydförändring och diskussion gällande synen på det mångspråkiga uppdraget på ett 

övergripande plan. Här framhålls vikten av att varje enskilt bibliotek ges tid och möjlig-

het att reflektera över vad jämlikhetsperspektivet egentligen innebär på det enskilda bib-

lioteket i förhållande till sina användare. Här efterlyses även en mer samordnad och ökad 

dialog mellan alla instanser i ansvarskedjan, för att man med en gemensam strategi ska 

utveckla metoder för ett mer kvalitativt arbetssätt. (ibid.) 

   En annan återkommande kommentar som uttrycks på både läns- och kommunnivå är att 

idéerna som förs fram i CMFPL är goda, men att förmedlingen och implementeringen av 

dem är vaga. 

6.1.2 Omvärldsbevakning 
En relevant fråga som har med medieförsörjning av mångspråkiglitteratur att göra är hur 

biblioteken bedriver omvärldsbevakning. Det är genom omvärldsbevakning som biblio-

teken har möjlighet att skaffa en uppfattning om hur efterfrågan och vilka behov av 

mångspråkiglitteratur som finns i det närområde som biblioteket verkar i. Under denna 

rubrik har jag även sorterat in frågor som handlar om hur biblioteken nyttjar IBLC som 

rådgivare och kunskapsbank samt Internationella bibliotekets mångspråkiga webbtjänst 

interbib.se. 

   En övergripande iakttagelse är att kommunbiblioteken generellt uppfattar den faktiska 

efterfrågan av mångspråkiglitteratur som liten. (Bilaga 2, Fråga 1, s.79) Fem bibliotek 

uppger att efterfrågan på mångspråkig litteratur är stor. Sjutton bibliotek anger att efter-

frågan inte är så omfattande. Av de bibliotek som svarar stor gör tre tilläget att efterfrå-

gan är ”ganska stor” och att det beror på vilket språk man talar om. Ett bibliotek skriver 

att efterfrågan är ”stor, men beroende på olika folkgrupper och deras kulturella bakgrund 

och läsvanor finns det stor variation.” Ett bibliotek skriver att efterfrågan är ”mycket 

stor” vilket beror på att man i kommunen har en flyktingförläggning. 

   Flera kommunbibliotek uppger att en stor del av bibliotekens besökstal utgörs av en 

användargrupp med annan bakgrund än svensk, men att denna grupp frågar efter andra 

tjänster på bibliotek som exempelvis läxläsning, språkinlärningsverktyg, internet, tid-

ningar och tidskrifter. (ibid.) Flera av kommunbiblioteken uppger även att man kontinu-

erligt bevakar befolkningsunderlaget i kommunen genom statistik från SCB. En majoritet 

av biblioteken uppger en kontakt med integrationsenheter, SFI (Svenska för invandrare) 

och flyktingförläggningar anges vara andra insatser mot vilka man bedriver omvärldsbe-

vakning. (Bilaga 2, Fråga 3, s.79f) 

   Av undersökningen framgår att kommunbiblioteken generellt sett förhåller sig till den 

mångspråkiga medieförsörjningen som en verksamhet riktad till framför allt invandrade 

personer med en betoning på nyanlända flyktingar eller asylsökanden. Hur denna verk-

samhet i sin helhet tar sig i uttryck varierar stort mellan de olika biblioteken. Detta av-

speglas även i hur kommunbiblioteken bedriver omvärldsbevakning. För att sprida in-

formation om det mångspråkiga beståndet vänder man sig framför allt till instanser som 

SFI och andra kommunala och statliga myndigheter som arbetar med integration och in-

vandring. (Bilaga 2, Fråga 12, s. 82, Fråga 2, s. 79) Endast ett bibliotek uppger att där 

finns en upparbetad kontakt med modersmålslärare. (Bilaga 2, Fråga 2, s. 79) Några en-

staka kommunbibliotek nämner verksamhet som språkcaféer och läsfrämjande projekt för 

att stärka barn med andra modersmål än svenska. En generell iakttagelse är att kommun-

biblioteken inte verkar skilja på olika behovsgrupper i sitt arbete med den mångspråkiga 

medieförsörjningen. Exempelvis att asylsökande eller invandrade personer som bott 

länge i landet kan ha olika behov av den mångspråkiga verksamheten.  
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   Kring olika behovsgrupper av den mångspråkiga litteraturen reflekteras i intervjuerna 

på länsnivå. Här betonas vikten av att komplicera synen på potentiella användargrupper 

av det mångspråkiga beståndet som ett svar på varför efterfrågan av mångspråkig littera-

tur betraktas som liten. (Bilaga 1, Fråga 2, s.71f) Den låga efterfrågan av mångspråkiglit-

teratur sätts här även delvis i samband med bibliotekens ofta bristande uppsökande meto-

der och läsfrämjande insatser. Här framförs även tankar om vikten av att tydligare sätta 

folkbibliotekens arbete med mångspråkighet i samband med forskning om språkutveck-

ling och synen på hur flerspråkighet värderas i samhället. (Bilaga 1, Fråga 6, s.76f) Läns-

biblioteken efterlyser generellt fler tvärsamarbeten mellan olika institutioner, alltifrån 

BVC, förskola, skola, högskolan, föreningar och bibliotek. Här ges även exempel på 

språkutvecklingsprojekt som genomförts i länen med goda resultat. I verksamhetsberät-

telsen för Länsbiblioteken i Västmanland från 2007 beskrivs ett samarbetsprojekt till-

sammans med Länsbiblioteket Sörmland och Mälardalens högskola, institutioner för 

finska språket och kulturen.  

 

”…” undersöka förutsättningarna för ett projekt om modersmålets betydelse för 

finsktalande äldre och bibliotekets roll att förmedla material som skapar trygghet 

och välmående. Försöket kan säkerligen appliceras även på äldre från andra språk-

grupper. (s.5) 

 

   Av undersökningen framgår att många kommunbibliotek använder sig av IBLC och 

Internationella bibliotekets mångspråkiga webbtjänst interbib.se som rådgivande instans 

och kunskapskälla gällande inköp, litteraturfrågor och exempelvis skyltning på olika 

språk. (Bilaga 2, Fråga 10, s.82) Av undersökningen framgår att kommunbiblioteken 

känner till interbib.se, däremot anger flera av kommunbiblioteken att de i liten utsträck-

ning använder sig av webbsidan i sin verksamhet. En faktor som uppges är att den upp-

fattas som svårtillgänglig. 

6.1.3 Aktivt uppsökande och användarundersökningar 
Hur biblioteken arbetar uppsökande och i dialog med sina användare kan berätta något 

om hur biblioteken uppfattar de individer och grupper som använder det mångspråkiga 

beståndet. Av undersökningen framgår att inget av kommunbiblioteken har arbetat med 

användarundersökningar eller fokusgrupper för att specifikt kartlägga önskemål och be-

hov av mångspråkig litteratur. (Bilaga 2, Fråga 2, s.79) En invändning mot att göra an-

vändarundersökningar som riktar sig till en mångspråkig användargrupp är att en sådan 

undersökning skulle kunna uppfattas som utpekande och stigmatiserande av en specifik 

grupp. (ibid.) En respondent uppger att de har genomfört en användarundersökning där 

några frågor i ett större frågebatteri rörde den mångspråkiga verksamheten. Ett kommun-

bibliotek nämner att man har försökt att etablera kontakt och dialog med kommunens 

invandrarföreningar, men misslyckats. Här nämns kulturskillnader och läsvanor som 

möjliga faktorer till varför arbetet gått så trögt.  

   Av undersökningen framgår även att kommunbiblioteken sprider information om till-

gång på mångspråkig litteratur på biblioteksvisningar för SFI-klasser, via hemsidan, 

skyltning och broschyrer och i det enskilda referenssamtalet. (Bilaga 2, Fråga 12, s.82) 

Även här nämns Internationella bibliotekets mångspråkiga webb interbib.se som ett 

verktyg att nå ut till mångspråkiga användargrupper på webben.  

   På länsnivå reflekterar man självkritiskt och menar att det finns en efterfrågan av 

mångspråkig litteratur men att man många gånger saknar de rätta verktygen och meto-

derna för att arbeta med frågorna. (Bilaga 1, Fråga 2, s.71f) Här betonas även vikten av 
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att arbeta aktivt med bestånden för att det ska ge avtryck i efterfrågan i verksamheten. 

(ibid.) Även om frågan om mångspråkig medieförsörjning beskrivs som en prioriterad 

verksamhet i de båda länen, är man överens om att djupare attitydförändring och utveck-

landet av arbetsmetoder måste till för att man på allvar ska kunna leva upp till det pri-

märkommunala uppdraget. Ett sätt är att skaffa sig mer och djupare kunskap om använ-

dargruppen genom exempelvis användarundersökningar och fokusgrupper 

6.1.4 Statistik 
Hur kommunbiblioteken för statistik över hur det mångspråkiga beståndet cirkulerar 

mellan instanserna i ansvarskedjan och slutanvändarna kan berätta något om hur biblio-

tekens kunskap om användandet av det mångspråkiga beståndet ser ut.  

   Av undersökningen framkommer att arbetet med att föra statistik över det mångsprå-

kiga beståndet är att betrakta som ett problemområde. De flesta kommunbibliotek för 

statistik över det mångspråkiga beståndet, men då handlar det främst om hur beståndet 

rör sig mellan de olika instanserna i ansvarskedjan. Ett fåtal bibliotek för statistik över 

hur bestånden rör sig bland slutanvändarna. (Bilaga 2, Fråga 4, s.80) På länsnivå uppger 

man att man regelbundet begär in sådan statistik, men att det har varit trögjobbat efter-

som att det inte finns upparbetade rutiner på biblioteken inom detta område. ”Mardröm-

men”, uttrycker en av respondenterna på länsnivå, ”är att det skulle visa sig att bestånden 

inte rör sig alls.” (Bilaga 1, Fråga 3, s.73f) 

   I samråd med IBLC arbetar man nu på länsnivå med att utveckla former för statistik för 

att se hur de bestånden rör sig bland sina användare. På länsnivå uttrycker man samtidigt 

att det vore olyckligt om ett sådant statistiskt underlag skulle få utgöra det enda besluts-

underlaget när det gäller budget och inköp. En respondent säger att det är lätt att plocka 

fram siffror, men svårare att ändra på attityder. Även här återkopplas till det faktum att 

behovet av en mångspråkig biblioteksverksamhet i dagsläget inte nödvändigtvis åter-

speglas i användandet av ett mångspråkigt bokbestånd, utan snarare när det gäller biblio-

teket som mötesplats, tillgång till datorer och internet samt tidningar och tidskrifter. 

(ibid.)  

6.1.5 Policy för mångspråkig litteratur och budget 
För att ta reda på hur biblioteken förhåller sig till medieförsörjning av mångspråkiglitte-

ratur som ett primärkommunalt uppdrag samt förhåller sig till verksamheten som en sär-

lösning till en särskild behovsgrupp har jag ställt frågor om policydokument, riktlinjer 

och budget för inköp. 

   De flesta kommunbibliotek uppger att de saknar ett särskilt policydokument för 

mångspråkiglitteratur. Däremot påpekar vissa ett en sådan policy ingår som en integrerad 

del av den övriga beskrivningen av verksamheten. Några kommunbibliotek uppger att 

man inte har någon policy alls. Flera kommunbibliotek hänvisar till länsbiblioteken som 

den instans som står för den övergripande kunskapen och policyn kring arbetet med me-

dieförsörjningen av mångspråkiglitteratur. (Bilaga 1, Fråga 5, s.75f, Bilaga 2, Fråga 15, 

s.83) Ett fåtal av kommunbiblioteken uppger att de har ett särskilt och regelbundet bud-

getanslag för litteratur på andra språk än svenska. Majoriteten beskriver att deras utbud 

av mångspråkig litteratur baseras på inlånade medier från länsbiblioteken och/eller IBLC. 

(Bilaga 2, Fråga 5 & 6, s.80) 

   På länsnivå beskrivs medieförsörjning av mångspråkig litteratur som en prioriterad 

fråga, vilket också avspeglas i övergripande policydokument och verksamhetsplaner. På 

länsnivå betonas även vikten av att inte skilja ut arbetet med mångspråkiglitteratur i sär-

skilda policy- och måldokument. Så långt det är möjligt anser man att sådana formule-

ringar ska inbegripas i den ordinarie verksamhetsbeskrivningen och inköpspolicy. (Bilaga 
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1, Fråga 5, s.75f) Här beskrivs även hur man i olika utvecklingsprojekt och rapporter har 

arbetat med att kartlägga medieförsörjningen av mångspråkiglitteratur bland kom-

munbiblioteken. En sådan kartläggning visade att arbetet med den mångspråkiga medie-

försörjningen ser väldigt olika ut i de olika kommunerna. En orsak till detta är att vissa 

kommuner har en större mångspråkigbefolkning än andra, men också att engagemanget 

och intresset spelar en stor roll. Här refereras även till den förändring som skett över tid 

där det tidigare ofta fanns en ”invandrarbibliotekarie” eller ”mångkulturansvarig” i länen. 

(Bilaga 1, Fråga 1, s.65) En negativ aspekt av att dessa funktioner upplöstes, var att 

mycket av den kunskap som fanns på de olika biblioteken gällande såväl och litteratur, 

språk, inköpskanaler osv. försvann tillsammans med funktionen. En positiv aspekt av 

samma förändring är att medieförsörjning av mångspråkig litteratur är att betrakta som en 

angelägenhet för alla biblioteksanställda. 

6.1.6 Framtidsvisioner 
För att undersöka hur biblioteken ser på arbetet med mångspråkig litteratur i ett långsik-

tigt perspektiv frågade jag även efter framtidsvisioner och utvecklingsförslag.  

   Flera kommunbibliotek uttrycker en önskan om att IBLC ska få mer statliga bidrag så 

att deras service kan bli mer omfattande än vad den är idag. (Bilaga 2, Fråga 17, s.84) 

Här ges även uttryck för att bibliotekens resurser, både personella och ekonomiska, är för 

tajta för att på allvar kunna leva upp till de visioner som uttrycks i CMFPL och 

mångspråkighet som ett primärkommunalt uppdrag. (Bilaga 2, Fråga 17 & 18, s.84f) En 

enkätrespondent anser att nätverksmöten som sker centralt kring mångspråkighets frågor 

då och då borde riktas till samtliga biblioteksanställda och inte bara en särskild person 

eller referensgrupp. En sådan markering skulle kanske bidra till att kunskapen lättare 

spillde över på hela verksamheten. En respondent önskar sig mer ekonomiska resurser att 

ta fram broschyrer och skyltning. Här framkommer även funderingar kring med vilka 

verktyg man mer effektivt når ut till berörda grupper utanför de traditionella spridnings-

kanalerna som exempelvis SFI. (ibid.) 

   På länsnivå utrycks att man vill arbeta mer med inspirationsmetoder, hitta former för 

statistik, fördjupa sig i frågor som rör användarundersökningar och driva kvalitativa pro-

jekt tillsammans med kommunbiblioteken. Här reflekteras även över relationen mellan 

folkbibliotekens arbete med mångspråkighet och frågans status i det övriga samhället. 

Här betonas även vikten av att arbeta mer nyanserat med olika behovsgrupper när det 

gäller mångspråkiglitteratur samt processer av språkutveckling inom dessa grupper. ”Det 

räcker inte bara med att ta fram en broschyr och en policy för mångspråkighetsfrågor, de 

måste implementeras också.” På länsnivå framkommer även ett önskemål om att de regi-

onala erfarenheterna skulle tas bättre om hand i det fortsatta arbetet med CMFPL. Efter-

som läns- och regionbiblioteken är de som till väsentlig del ska förankra tankarna bland 

kommunbiblioteken är det viktigt att dessa instanser i största möjliga mån medverkar i 

förändringsprocessera. (Bilaga 1, Fråga 6, s.76f) 

   Det visioneras över hur IBLC:s roll i framtiden skulle kunna effektiviseras till att likna 

mer en konsult eller rådgivarposition än lånecentral. Inspiratörsrollen lyfts fram som den 

absolut viktigaste om det ska se någon förändring i praktiken. Idéerna är goda men för-

medlingen och implementeringen av dem är vaga. Istället för att i så stor utsträckning 

köpa in litteratur för deposition och cirkulation borde biblioteken i en övergångsperiod 

satsa mer på metod- och kompetens utveckling. (ibid.) 

 



 39 

7 Analys och diskussion 

I uppsatsens undersökande del och diskussion kommer fokus riktas mot de riktlinjer som 

idag reglerar medieförsörjningen av mångspråkig litteratur på central nivå och hur dessa 

riktlinjer mottas och tillämpas i praktiken på landets kommun- och länsbibliotek. Under 

denna rubrik kommer uppsatsens resultat att analyseras och diskuteras utifrån uppsatsens 

frågeställningar. Som analysverktyg kommer jag att utgå från Borevis (2002) idealty-

piska spänningsförhållanden; etnos och demos, individen och kollektivet och allmänna 

och riktade åtgärder. Taylors (1994) diskussion om ”det mångkulturella samhällets di-

lemma”, de los Reyes & Martinssons (2005) diskussion om ”olikhetsskapande” samt 

tidigare forskningsresultat kommer även att fungera som referenspunkter.  

   Under denna rubrik kommer även uppsatsens slutsatser att sammanfattas utifrån upp-

satsens frågeställningar. Upprepas bör att det finns fler än ett svar på de frågeställningar 

som lyfts i denna uppsats. Person, plats och sammanhang är hela tiden avhängigt för 

vilka svar som ges. Framhållas bör även att i den diskussion som följer presenteras endast 

några av de mönster och tendenser som framkommit av den annars omfattande empiriska 

undersökningen.  

7.1 Etnos och demos 

Välfärdsstaten i ett mångkulturellt samhälle står inför ett avvägningsproblem som har att 

göra med den nationella identiteten; som etnisk gemenskap, etnos, eller som en politisk 

gemenskap, demos. (Borevi, 2002) Som en konsekvens av en ökad invandring på 1980-

talet accentuerades detta spänningsförhållande och det uppstod diskussioner om huruvida 

det fanns en konflikt mellan det invandrarpolitiska jämlikhets- och valfrihetsmålet, dvs. 

hur mycket staten skulle eller kunde kräva anpassning av invandrade personer i förhål-

landen till deras etniska och kulturella särart. Även Taylor (1994) diskuterar förhållandet 

mellan minoriteter och majoriteten i ett samhälle och de konflikter som kan uppstå mel-

lan det han kallar för likvärdighet och särart.  

   I denna uppsats har jag undersökt hur spänningsförhållandet mellan etnos och demos 

tar sig i uttryck i folkbibliotekens arbete med medieförsörjning av mångspråkiglitteratur. 

Både ett etnos- och demosperspektiv finns representerat i såväl UNESCO:s folkbiblio-

teksmanifest som i Bibliotekslagen och CMFPL. På olika sätt uttrycks hur folkbibliote-

kens uppdrag vilar på att; dels sprida samhällets demokratiska värderingar (demos) och 

dels att värna den kulturella mångfalden (etnos).  

   Frågan om medieförsörjning av mångspråkig litteratur skulle kunna beskrivas som ett 

av de verktyg med vilka folkbiblioteken uppfyller sitt etnosuppdrag. Den mångspråkiga 

medieförsörjningen får en framskjutande position inom folkbibliotekens verksamhet un-

der 1970-talet i samband med att en mångkulturalistisk integrationspolitisk strategi får 

fäste i samhället. (bl.a. Kulturrådet 1986, Ekbom 2003) I en vidare samhällskontext anses 

det vara viktigt, både för den enskilde individens utveckling som för samhällnyttan, att 

invandrade personer får tillgång till såväl samhällets demokratiska system som till sitt 

modersmål och sin ursprungskultur. (Borevi 2002)  

   Studerar man den invandrarpolitiska diskursens utveckling i samhället kan man kon-

statera en rörelse från en mångkulturalistisk vision i mitten på 1970-talet och in på 1980-

talet, till ett mer assimilatoriskt perspektiv i början på 1990-talet. Minoritetsgrupper för-

väntas då i högre grad inlemmas i ”den svenska majoritetskulturen” och ges färre möjlig-

heter att hävda det egna ursprunget (Borevi, 2002, Westin, 1999, de los Reyes & Mar-

tinsson 2005). Undersökningen i denna uppsats visar att etnosperspektivet, trots denna 

utveckling, behåller sin framskjutande position i folkbibliotekens riktlinjer och lagar 
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gällande medieförsörjning av mångspråkiglitteratur. Ett exempel är Bibliotekslagen som 

1997 ytterligare befäster mångspråkighetsfrågan som särskilt prioriterad. Även CMFPL, 

som presenteras första gången 1996, tar också tydlig ställning för att den mångspråkiga 

delen av Sveriges befolkning ska ha rätt att upprätthålla kontakten med sin ursprungs-

kultur och sitt modersmål (etnos). Samtidigt uttrycks också i samma riktlinjer och lagar 

vikten av integration i det demokratiska samhället (demos). I CMFPL uttrycks detta ge-

nom att modersmålets betydelse för inlärningen av det svenska språket betonas, något 

man skulle kunna tolka som ett verktyg för att ta del av det svenska samhället. (demos). 

Liknande exempel på hur ett etnos- och demosperspektiv samverkar går att spåra i flera 

av kommun- och länsbibliotekens biblioteksplaner och verksamhetsbeskrivningar. I en 

bilaga till Biblioteksplan i Västerås stad 2007-2010 går att läsa under rubriken ”Invand-

rare”:  

 

Folkbiblioteket, i samverkan med länsbiblioteket, erbjuder media på andra språk än 

svenska i olika omfattning beroende på uttalade behov från kommuninvånarna och 

möjligheten att skaffa medier på önskade språk. ”…” För skolbibliotekens del ford-

ras en större anpassning till det egna upptagningsområdets elever vad gäller medier 

på hemspråk respektive medier för att stärka förståelsen för det svenska språket i 

utbildningssituationen. (s.17) 

 

Här uttrycks etnosperspektivet genom en beskrivning av bibliotekets mångspråkigservice 

och demosperspektivet genom betoningen av hemspråkets betydelse för att stärka förstå-

elsen av det svenska språket. Även under rubriken ”Behov hos nya svenskar som folk-

biblioteken kan hjälpa till att uppfylla” finns uttryck för både etnos- och demosperspekti-

vet:  

 

Lära sig svenska exempelvis språkkurser, anpassade medier, lexikon. Medier och 

Information på det egna språket. Information från hemlandet via till exempel Inter-

net. (ibid.) 

 

   Sammantaget visar undersökningen att spänningsförhållandet mellan etnos och demos i 

folkbibliotekens riktlinjer och lagar inte framstår som en konflikt, utan snarare två per-

spektiv som kompletterar varandra. För att tala med Taylor tycks särarts- och likvärdig-

hetsperspektivet nå en slags fusion i folkbibliotekens uppdrag snarare än ställas mot var-

andra. 

   När Berger (2001) granskar de danska folkbibliotekens insatser i ljuset av ett integra-

tionspolitiskt perspektiv konstaterar hon på samma sätt att de danska folkbibliotekens 

uppdrag vilar på ett demos- och ett etnosperspektiv. Samtidigt, konstaterar Berger, att när 

folkbiblioteken omsätter uppdraget i sitt praktiska arbete tenderar tyngdpunkten ändå att 

hamna på ett demosperspektiv. Exempelvis handlar bibliotekens verksamhet i högre grad 

om invandrade personers möjligheter till medverkan och integration i majoritetssamhället 

än ett tillgodogörande av hemspråk och kultur. Denna argumentation bekräftas av Skot-

Hansen (2002) som också menar att biblioteken borde arbeta mer med visionen att vara 

en mötesplats för mångfald än ”en integrationens långa arm”.  

   I resultatredovisningen i denna uppsats kan en liknande trend urskiljas. När lagarna och 

riktlinjerna för medieförsörjning av mångspråkig litteratur ska tillämpas i folkbibliote-

kens praktik blir plötsligt spänningsförhållandet mellan etnos och demos mer konfliktar-

tat. En övergripande iakttagelse är att bibliotekens arbete med medieförsörjning av 
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mångspråkiglitteratur genomsyras av ett demosperspektiv. Exempelvis beskriver de flesta 

kommunbibliotek oftast den mångspråkiga verksamheten som en service riktad till flyk-

tingar och invandrargrupper. (Berger 2001, Blomqvist 2008) När det gäller service som 

riktar sig till flyktingar och invandrargrupper beskrivs också efterfrågan av den 

mångspråkiga litteraturen som förhållandevis liten i jämförelse med användargruppernas 

behov av exempelvis språkkurser, lexikon, samhällsinformation, tidningar och tidskrifter 

etc. Av dessa resultat skulle slutsatsen kunna dras att det finns ett samband mellan hur 

biblioteken uppfattar den mångspråkiga medieförsörjningen som en verksamhet riktad till 

en särskild behovsgrupp, dvs. asylsökanden och invandrargrupper, och uppfattningen om 

att efterfrågan av den mångspråkiga litteraturen är liten. I litteraturgenomgången gavs 

exempel på undersökningar där informationsbehovet skilde sig markant beroende på var 

en person befinner sig i ”integrationsprocessen” (Fri rum till integration, 2001, Brunn-

ström 2006) Här poängteras även att den mångspråkiga verksamheten borde riktas till 

alla bibliotekets användare. (Ekbom 2003, Blomqvist 2008) Av undersökningen i denna 

uppsats framgår att biblioteken generellt sett inte skiljer på olika behovsgrupper när det 

gäller den mångspråkiga medieförsörjningen. 

   Av undersökningen framgår även att kommunbiblioteken i arbetet med medieförsörj-

ning av mångspråkig litteratur i liten utsträckning tycks reflektera över sitt etnosuppdrag. 

(Berger 2001) Trots en låg efterfrågan uppger inget kommunbibliotek att man har arbetat 

med exempelvis användarundersökningar för att kartlägga önskemål och behov av me-

dieförsörjning av mångspråkiglitteratur. De flesta kommunbibliotek uppger även att de 

saknar en särskild budget för inköp av mångspråkig litteratur. På många håll saknas 

också fungerande system för att föra statistik över hur bestånden rör sig ibland slutanvän-

darna.  

   På frågan vilka instanser biblioteken vänder sig till för att sprida information om att den 

mångspråkiga servicen existerar nämns nästan uteslutande statliga och kommunala in-

stanser som arbetar med integration och invandring där SFI (Svenska för invandrare) är 

den mest frekvent återgivna. Endast ett fåtal bibliotek nämner ett samarbete med mo-

dersmålslärare eller kontakt med någon föreningsverksamhet på gräsrotsnivå. Dessa re-

sultat bekräftar bilden av att biblioteken arbetar mer med ett demos- än ett etnosperspek-

tiv. Här kan också noteras att biblioteken inte nämner andra användargrupper som exem-

pelvis språkstudenter eller skolungdomar. (Ekbom 2003, Blomqvist 2008) Av undersök-

ningen framkommer även att vissa kommunbibliotek upplever det som problematiskt att 

etablera kontakt och samarbeten med invandrargrupper och föreningar och att kultur-

skillnader och läsvanor kan vara en orsak.  

   En konsekvens av att biblioteken oftast vänder sig till instanser i samhället som arbetar 

med ett demosperspektiv i sin uppsökande verksamhet när det gäller mångspråkig litte-

ratur skulle alltså kunna vara att bilden av användargrupperna blir synonym med just 

dessa behovsgrupper. En sådan bild förstärks ytterligare av bibliotekens avsaknad av an-

vändarundersökningar som ringar in frågan om behovet av mångspråkiglitteratur bland 

bibliotekets både användare och icke-användare. Att biblioteken också ofta saknar former 

för att föra statistik över hur det mångspråkiga beståndet rör sig bland slutanvändarna 

förstärker bilden av att biblioteken arbetar mindre aktivt med ett etnos- än ett demospers-

pektiv. Det väcker också frågor om bristande former för statistik kan sättas i samband 

med bibliotekens prioriteringar av egna inköp och uppfattningar om behovet av 

mångspråkig litteratur. 

   På länsnivå betonas vikten av att betrakta medieförsörjningen av mångspråkiglitteratur 

som ett primärkommunalt uppdrag jämställd med annan biblioteksservice. Här beskrivs 

även ett aktivt sökande efter mer komplexa former för att föra statistisk, genomföra om-

världsbevakning och bedriva en uppsökandeverksamhet som sätts i samband med efter-
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frågan och ett tydligare användarperspektiv. Samtidigt beskrivs förändringsarbetet delvis 

som trögjobbat och uppbromsat av traditionella strukturer och arbetsmetoder. Av dessa 

resultat kan man konstatera att det finns en medvetenhet i länen om var hindren ligger för 

att leva upp till medieförsörjning av mångspråkig litteratur som ett primärkommunalt 

uppdrag, men att det saknas former och arbetsmetoder för att undanröja dessa hinder i 

praktiken.  

   Fortfarande finns alltså anledning att liksom Ekbom (2003) fråga sig hur det kommer 

sig att det är så svårt att hitta väl fungerande former för arbetet med medieförsörjning av 

mångspråkig litteratur. Internationella studier från såväl Danmark som Storbritannien 

pekar på liknande utmaningar och brister i arbetet med ett etnosperspektiv. (Berger, 

2001, Roach & Morrison, 1999) Av undersökningen i denna uppsats framgår att ett av de 

största hindren för biblioteken är kunskapen om de mångspråkiga användargruppernas 

olika behov och i vilka miljöer de verkar. Framgångsrika projekt som arbetar med 

mångspråkig verksamhet i exempelvis Australien visar på hur central kunskapen är om 

olika användargrupper och den mångspråkiga miljö som biblioteket verkar i. (Acevedo & 

Bresnaha, 2003) 

   Sammanfattningsvis pekar undersökningen på att det i lagar och riktlinjer uttrycks att 

folkbiblioteken ska arbeta med både ett demos- och etnosperspektiv. Här framstår inte 

spänningsförhållandet mellan etnos och demos som konfliktartat. Undersöker man dock 

hur folkbiblioteken arbetar i praktiken med medieförsörjning av mångspråkiglitteratur 

framträder ett mer konfliktartat spänningsförhållande mellan etnos och demos där bibli-

oteken också arbetar övervägande med ett demosperspektiv.  

7.2 Individen och kollektivet 

Staten i det mångkulturella samhället måste även hantera en spänning mellan individens 

och det samhälleliga kollektivets olika intressen och behov. (Borevi, 2002) Det som upp-

fattas som ett behov för individen behöver inte stå i samklang med det som betraktas som 

viktigt för det samhälleliga kollektivet och vice versa. Även Taylor (1994) diskuterar hur 

våra kulturella identiteter formas i ett sammanhang av erkännande eller frånvaro av er-

kännande. Identitetspolitik, menar Taylor, präglas av motsägelserna av att å ena sidan 

befästa skillnader och åt andra sidan åberopa jämlikhet (demos) och peka på kulturella 

likheter (etnos). Det mångkulturella samhällets dilemma består enligt Taylor av huruvida 

det skall erkänna sina medborgare såsom individer eller genom deras kollektiva identite-

ter.  

   Spänningsförhållandet mellan individuella och kollektiva intressen och behov finns 

närvarande i frågan om folkbibliotekens arbete med mångspråkig litteratur. Biblioteksla-

gen såväl som CMFPL och lokala biblioteksplaner och verksamhetsbeskrivningar identi-

fierar den mångspråkiga delen av befolkningen som en särskild behovsgrupp med rättig-

heter. Tidigare i uppsatsen har redogjorts för hur man inom den integrationspolitiska dis-

kursen även ser på människors möjlighet att vidmakthålla kontakten med sitt modermål 

och sin ursprungskultur som till gagn för såväl den enskilde individens utveckling som 

för samhällsnyttan. (bl.a. CMFPL, Taylor 1994, Ukotic 1990, Ekbom 2003) 

   Under 1980-talet uppstod en diskussion om hur invandrarpolitikens minoritetspolitiska 

ambitioner kunde rymma en motsättning mellan individuella och kollektiva intressen och 

behov. (Borevi, 2002) Det hävdades nu att minoritetskulturer inte skulle vara ett intresse 

för samhället, utan en angelägenhet för de enskilda individerna. Det framkom även att det 

fanns praktiska problem med att hävda en målsättning om att minoriteter skulle kunna 

upprätthålla en kulturell infrastruktur på samma nivå som majoritetskulturen. (Kulturrå-

det 1986) I såväl Unescos folkbiblioteksmanifest som i den svenska bibliotekslagen och 

CMFPL är denna konflikt eller spänningsförhållande närvarande. Därför kan exempelvis 
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Ekbom (2003) på en och samma gång argumentera för att medieförsörjning av 

mångspråkig litteratur ska behandlas på samma villkor som annan biblioteksservice sam-

tidigt som frågan också behöver särskild uppmärksamhet för att vinna hävd. 

   Av denna uppsats framgår att jämlikhetsmålet och synen på mångspråkighet som ett 

primärkommunaltuppdrag är en självklar utgångspunkt i folkbibliotekens riktlinjer och 

lagar. I flera olika rapporter och utredningar analyseras också folkbibliotekens mångspr-

åkighetsuppdrag i förhållande till de invandrarpolitiska målen. (Ukotic, 1990, Berger 

2001, Ekbom2003) För folkbiblioteken innebär ett förverkligande av jämlikhetsmålet 

bl.a. att erbjuda medier på modersmålet samt att informera invandrade personer och flyk-

tingar om deras möjligheter att få biblioteksservice. Valfrihetsmålet innebär att medlem-

mar av språkliga minoriteter ska kunna välja i vilken grad de vill bibehålla och utveckla 

den ursprungliga identiteten. Samtidigt visar denna undersökning att folkbiblioteken över 

tid har haft svårt att leva upp till medieförsörjning av mångspråkiglitteratur som ett pri-

märkommunalt uppdrag. (bl.a. Kulturrådet 1986, Ukotic 1990, Ekbom 2003) När de för-

sta riktlinjerna för medieförsörjningen framarbetades på 1970-talet skapades dessa helt 

utifrån en kvantitativ jämlikhetsnorm. Allt eftersom invandringen blev allt större och mer 

komplex under 1980-talet ställdes nya och högre krav på den mångspråkiga medieför-

sörjningen. I en större samhällskontext pågick även en diskussion om det var rimligt att 

hävda en målsättning om att minoriteter skulle kunna upprätthålla en kulturell infra-

struktur på samma nivå som majoritetskulturen. (Borevi, 2002) Under denna tid påbörja-

des en intern diskussion där folkbiblioteken självkritiskt granskade sitt mångspråkighets-

uppdrag i förhållande till rådande kvantitativa riktlinjer och mål. (1986 Kulturrådet, 

Ukotic 1990) I rapporter och utredningar framhålls att det krävs en rörelse från den 

kvantitativa normen och synen på en mångspråkig användargrupp som ett kollektiv, mot 

ett kvalitativt arbetssätt där respektive språkgrupps och individens faktiska behov står i 

centrum. Samma argument framförs av Ekbom (2003) när hon konstaterar att en stor del 

av medieförsörjningen av mångspråkiglitteratur fortfarande baseras på kvantitativa nor-

mer.  

   Av denna undersökning framkommer att spänningsförhållandet mellan ett kvantitativt 

och ett kvalitativt arbetssätt fortfarande präglar folkbibliotekens arbete med medieför-

sörjning av mångspråkiglitteratur. Ett konkret exempel är diskussionen om depositioner 

och enstaka lån. För att kvalitetshöja servicen av mångspråkiglitteratur uppmanas kom-

munbiblioteken, både från ansvarnivå och i CMFPL, att i högre utsträckning arbeta med 

enstaka lån snarare än depositioner. Bakgrunden till detta är att man på ansvarsnivå vill 

röra sig bort från synen på användargruppen av mångspråkiglitteratur som ett kollektiv 

och mot ett mer individorienterat förhållningssätt.  

   I verksamhetsberättelsen för Länsbibliotek Västmanland från 2007 påtalas denna för-

ändring: ”Ambitionen är att få bibliotekspersonalen att använda bibliotekskatalogerna 

aktivt tillsammans med låntagarna, med fler individanpassade lån istället för generella 

bokdepostioner som resultat.” (s.5) I en projektrapportering från Länsbibliotek Jönköping 

från 2008 beskrivs hur nästan alla kommuner i länet minskade sina inlån av depositioner 

under 2007 och att antalet enstaka lån från Internationella biblioteket ökade kraftigt under 

samma år. (På väg till den mångkulturella mötes- och arbetsplatsen. Bibliotek och mång-

kulturell verksamhet i Jönköpings län, 2008 ) 

   Av undersökningen i denna uppsats framkommer att en stor del av kommunbiblioteken 

uppfattar förskjutningen från depositioner mot enstaka lån som en begränsande restrik-

tion snarare än ett utvecklande av den mångspråkiga servicen. Flera kommunbibliotek 

förklarar dessutom att depositionsverksamheten gör arbetet med mångspråkig litteratur 

hanterbar och fyller en viktig funktion som arbetsverktyg i mötet med vissa språkgrupper 

där exempelvis språkförbistring står i vägen för ett mer kvalitativt referenssamtal. Depo-



 44 

sitionerna beskrivs också vara till stor hjälp när det gäller språkområden där biblioteks-

personalen saknar kunskap om litteraturbeståndet.  

   En annan aspekt på spänningsförhållandet mellan individ och kollektiv samt kvantita-

tiva och kvalitativa arbetssätt rör den fördelning av ansvarsspråk som CMFPL reglerar. 

Ett av de kriterier som avgör vilka språk som ett län eller en kommun ska ta ansvar för, 

ett s.k. ansvarsspråk, är befolkningsunderlaget. I undersökningen framkommer invänd-

ningar som går ut på att denna ansvarfördelning, precis som arbetet med en depositions-

verksamhet, riskerar att bli ett uttryck för en kvantitativ norm i jämlikhetens tecken, sna-

rare än ett uttryck för individernas faktiska behov. Här uttrycks även att ansvarsfördel-

ningen måste hållas ständigt uppdaterad i förhållandet till förändringar i befolkningsun-

derlaget för att den ska fungera i praktiken.  

   På länsnivå påpekas att det finns ett tankefel inbyggt i uppbyggnaden av ansvarsspråk 

då medieförsörjning av mångspråkiglitteratur ingår i det primärkommunala uppdraget. På 

länsbiblioteken reflekteras över hur en förskjutning från kvantitativa normer mot kvalita-

tiva normer ska bli genomförbar. I ovan refererade verksamhetsberättelse för Länsbibli-

otek Västmanland sätter man sitt eget arbete med mångspråkig litteratur i ett historiskt 

perspektiv och betonar vikten av interaktion med användarna: 

 

Biblioteken har sedan 1960-talet arbetet för integration genom att erbjuda media på 

olika språk och språkkurser i svenska till personer med annat modersmål än 

svenska. Idag handlar det om ett aktivare ställningstagande från bibliotekens sida 

och att interagera med brukarna. Det är en viktig uppgift för biblioteken att för-

bättra sina tjänster till invandrare, flyktingar och minoriteter. (2007, s.5) 

 

   Diskussionen om kvantitativa och kvalitativa arbetssätt hör även ihop med synen på 

användargrupperna av den mångspråkiga litteraturen som ett kollektiv snarare än en-

skilda individer. I flera rapporter och utredningar framförs argumentet att om folkbiblio-

teken i praktiken ska kunna leva upp till mångspråkighet som ett primärkommunalt upp-

drag krävs ett tydligare individperspektiv och att den mångspråkiga servicen betraktas 

som en bastjänst. Exempelvis Ekbom (2003) frågar sig om det inte på tiden att bibliote-

ken lämnar det förlegade invandrarbegreppet bakom sig och börjar se till den enskilda 

individens behov. Även Berger (2001) och Blomqvist (2007) resonerar kring det faktum 

att den mångspråkiga verksamheten ofta uppfattas som synonym med en ”invandrarverk-

samhet”. Här framförs att uttryck som ”invandrarverksamhet”, ”invandrarlitteratur”, ”in-

vandrarbibliotekarie”, ”medier för invandrare” begränsar och ger en felaktig bild av vilka 

användare som utnyttjar biblioteksbeståndet av medier på andra språk.  

   Studerar man riktlinjerna för medieförsörjning av mångspråkiglitteratur kan man se en 

förskjutning i begreppsanvändandet över tid för att arbeta sig bort från ett stereotypt in-

vandrarbegrepp. Där man under 1970- och 1980-tal frekvent talade om ”invandrarser-

vice” eller ”invandrarverksamhet”, talar man idag hellre om ”mångspråkig eller mång-

kulturell verksamhet”. Istället för att som tidigare använda termen ”invandrarspråk” talar 

man idag allt oftare om ”böcker på andra språk än svenska” eller ”mångspråkig littera-

tur”. Den här förskjutningen i språkbruk sker samfällt med en större kritisk diskussion 

kring begreppen i en vidare samhällskontext. (Borevi 2002) Förändringen har inte bara 

en politisk och etymologisk betydelse utan också en rent praktisk i en bibliotekskontext, 

då litteratur på andra språk än svenska inte enbart lånas av invandrade personer.  
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   Ändå pekar resultatet av denna uppsats att på att synen på ”invandrare” som en särskild 

behovsgrupp är central i kommunbibliotekens arbete med medieförsörjning av mångsprå-

kiglitteratur. Resultaten pekar även på att ett sådant synsätt riskerar att reproducera ett 

stereotypt invandrarbegrepp. Exempel på detta är bibliotekens sätt att bedriva omvärlds-

bevakning och uppsökande verksamhet med tyngdpunkt på instanser i samhället som 

arbetar med integration och invandring, ett resonemang som fördjupades under föregå-

ende rubrik.  

   Ett intersektionalistiskt perspektiv öppnar för en kritisk granskning av normer och re-

gelverk som utifrån stereotypa föreställningar och slentrianmässiga handlingar möjliggör 

diskrimineringen av invandrade personer. (del los Reyes & Martinsson, 2005) Av den 

anledning är det särskilt viktigt att uppmärksamma diskurser, berättelser och oreflekte-

rade tillskrivningar som bidrar till att (åter)skapa stigmatiseringen av en mångspråkig 

användargrupp eller invandrade personer. De los Reyes & Martinsson (2005) diskuterar 

hur kategorier som kön och etnicitet ofta bidrar till ett särartstänkande där en stereotypi-

sering av de föreställda medlemmarna sker. En konsekvens av att biblioteken ofta be-

traktar den mångspråkiga verksamheten som synonym med en ”invandrarverksamhet” är 

dels att denna stereotyp reproduceras inom verksamheten och dels att samma stereotyp 

sätter gränser för förståelsen av vem som anses vara en potentiell användare. Sett ur de 

los Reyes & Martinssons perspektiv är olikhet inte något fixerat och fördefinierat utan 

något som (åter)skapas kontinuerligt i processer av dominans och underordning. 

   Av undersökningen i denna uppsats framkommer att kommunbibliotekens arbete med 

mångspråkiglitteratur fortfarande präglas av kvantitativa normer. Nyss har konstaterats 

att en konsekvens av detta är att synen på användargrupperna av de mångspråkiga be-

stånden riskerar att reproduceras som ett kollektiv snarare än individer. I samband med 

att den nya invandrar- och minoritetspolitiken infördes 1975 inringades två specifika be-

hov som skilde ut invandrare som en relevant målgruppskategori. (Borevi, 2002) Det 

gällde för det första behov som hängde samman med situationen att komma som ny till 

det svenska samhället. För det andra kopplades minoritetspolitiska behov samman med 

invandrare som befolkningskategori. Staten borde aktivt stödja kulturbevarande, genom 

exempelvis erbjudande om hemspråksundervisning, finansiellt stöd till invandrarnas or-

ganisationer och stöd till litteratur och kultur på minoritetsspråk.  

   Undersökningen i denna uppsats visar hur dessa olika behovskategorier flyter ihop och 

blandas samman i bibliotekens arbete med mångspråkiglitteratur. I användarundersök-

ningen Mer nytta än nöje framkom att nyanlända invandrare och flyktingar beskriver ett 

behov av facklitteratur, både studielitteratur och så kallade ”vardagslivets handböcker”. 

Först när en grupp har bott i Sverige en längre tid börjar deras läsning domineras av 

skönlitteratur på modersmålet. (Brunnström, 2005) Av undersökningen i denna uppsats 

framträder en bild där biblioteken arbetar mer med de nyanländas behov (demos) än ex-

empelvis invandrade personer som har levt i Sverige under en längre tid eller har en fler-

kulturell och flerspråklig bakgrund (etnos). På kommunnivå beskrivs återkommande hur 

användargrupper av den mångspråkiga litteraturen i högre utsträckning frågar efter fack-

böcker och medier som har med språkinlärning och samhällsinformation att göra än efter 

mångspråkig litteratur. På länsnivå framförs dock exempel på hur man inom länen arbe-

tar med att urskilja olika behovsgrupper, här nämns såväl språkutvecklingsprojekt för 

små barn som seniorer, språkcaféer och tvärsamarbeten mellan olika instanser i samhället 

(etnos). Ett projekt som särskilt bör nämnas finns också beskrivet i Länsbibliotek Väst-

manlands verksamhetsberättelse där det beskrivs hur man undersöker förutsättningarna 

för ett projekt om modersmålets betydelse för seniorer och hur biblioteket kan bidra till 

deras trygghet och välbefinnande genom att förmedla material på det egna språket. (s.5) 
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Dessa är exempel som alla ligger i linje med den typ av omvärldsbevakning som exem-

pelvis beskrivs i framgångsrika projekt i Australien. (Acevedo & Bresnaha, 2003) 

   En faktor som ytterligare komplicerar resonemanget om olika behovsgrupper är frågan 

om folkbibliotekens arbete med asylsökanden. Asylsökande är en grupp som enligt re-

gelverket inte omfattas av varken CMFPL eller kommunernas ansvar. Detta känner för-

stås inte de asylsökande till utan tar plats på biblioteken i alla fall. (Ekbom, 2003) Ekbom 

konstaterar att många kommunbibliotek trots detta arbetar aktivt med asylsökande, men 

att det också kan leda till problem och motsättningar när det gäller just finansiering av 

medieförsörjning av såväl mångspråkig litteratur som litteratur på svenska. Ekbom ef-

terlyser här överläggningar med Migrationsverket på såväl central som regional nivå för 

att komma till rätta med problemen. Hur denna fråga har följts upp sedan Ekboms rapport 

omfattas dock inte av denna uppsats.  

   Sammanfattningsvis visar undersökningen i denna uppsats att det finns ett spännings-

förhållande mellan individuella och kollektiva intressen när det gäller arbetet med medie-

försörjning av mångspråkig litteratur. Spänningsförhållandet tar sig ett konkret uttryck i 

verksamheten genom en diskussion om kvantitativa till kvalitativa förhållningssätt. Un-

dersökningen visar att man på ansvarsnivå arbetar för en förskjutning mot mer kvalitativa 

arbetssätt och en mer komplex syn på en användargrupp. Trots detta är de kvantitativa 

normerna fortfarande i hög grad är rådande i kommunbibliotekens praxis. Diskussionen 

om kvantitativa och kvalitativa arbetssätt leder vidare till en annan diskussion som har 

med synen på en mångspråkig användargrupp som ett kollektiv snarare än enskilda indi-

vider att göra. I undersökningen framkommer att majoriteten av kommunbiblioteken ten-

derar att beskriva den mångspråkiga servicen som synonym med en verksamhet som rik-

tas till invandrade personer eller asylsökande. Här framgår även att biblioteken arbetar 

mer med nyanländas behov (demos) än andra behovsgrupper (etnos). 

7.3 Allmänna eller riktade åtgärder  

Det tredje spänningsförhållandet handlar om spänningen mellan en generell politik, som i 

princip berör hela befolkningen, och en riktad politik, som enbart avser målgrupper defi-

nierade utifrån invandrarskap eller etnisk tillhörighet. (Borevi, 2002) Välfärdsstaten står 

inför ett potentiellt avvägningsproblem mellan att antingen rikta sig till invandrare och 

etniska minoriteter med särskilda åtgärder eller att enbart formulera åtgärder som inte 

pekar ut dessa kategorier utan gäller befolkningen generellt. Å ena sidan, menar Borevi, 

kan de riskera fungera stigmatiserande, att skapa en uppdelning emellan ”vi och dem”. Å 

andra sidan kan åtgärder som särskilt riktar sig till invandrare eller etniska minoriteter 

vara det enda eller mest ändamålsenliga sättet för välfärdsstaten att uppfylla sina jämlik-

hetsmål, som ju i sig beskrivits som en förutsättning för integration. Även Taylor (1994) 

diskuterar förhållandet mellan minoriteter och majoriteten i ett samhälle och de konflikter 

som kan uppstå mellan det han kallar för likvärdighet och särart. Å ena sidan ska alla 

behandlas lika, ingen ska ha fördelar framför den andra. Å andra sidan behöver vissa 

grupper få särskilda förmåner eller särskild hjälp för att kunna stärka eller bevara de sär-

drag som utgör en del av deras identitet – för att de ska kunna vara trogna sin egenart.  

   Spänningsförhållandet mellan allmänna och riktade åtgärder eller ett likvärdighets- och 

ett särartsperspektiv blir tydligt när man granskar de riktlinjer som reglerar medieförsörj-

ning av mångspråkiglitteratur. Ekbom (2003) frågar sig om det inte på tiden att bibliote-

ken lämnar det förlegade invandrarbegreppet bakom sig och upphör med att se den 

mångspråkiga medieförsörjningen som en särlösning till en eftersatt grupp. Precis som 

Ekbom argumenterar Berger (2002) och Blomqvist (2008) för att medier och biblioteks-

service på andra språk än svenska inte enbart är betydelsefulla för invandrade personer 

eller personer som har andra modersmål än svenska. Samtidigt uppmuntrar övergripande 
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riktlinjer, visioner och policydokument att skilja ut just ”invandrare och andra minorite-

ter” som särskilda behovsgrupper. (Bibliotekslagen (SFS 1996:1 596), § 8.)   

   Detta spänningsförhållande tar sig olika uttryck i såväl riktlinjer som i bibliotekens 

praktik. Exempelvis biblioteksplanen för Västerås stad 2007-2010 inleds med orden: 

”Biblioteksverksamhet i planen riktar sig till alla invånare i Västerås, utan undantag, en-

ligt inkluderingsprincipen.” Samtidigt urskiljs invandrare som en särskild behovsgrupp 

under rubriken ”Invandrare” i den tidigare refererade bilagan till biblioteksplanen. Lik-

nande spänningsförhållanden mellan riktade och allmänna återgärder framkommer åter-

kommande i bibliotekens biblioteksplaner, verksamhetsberättelser och policydokument. I 

biblioteksplanen för Jönköping kommun från 2006 väljer man att inte lika tydligt sätta 

den mångspråkiga medieförsörjningen i samband med en invandrad befolkning:  

 

Folkbiblioteken skall ha ett allsidigt mediebestånd som präglas av både bredd och 

djup. Det skall finnas medier för alla åldrar, liksom medier på många olika språk 

samt specialmedier för låntagare med funktionshinder. Inköpspolicyn skall präglas 

av lyhördhet mot brukarna. Särskilda medieriktlinjer fastställs av kulturnämnden. 

(Biblioteksplanen för Jönköpingskommun, 2006, s.4)  

 

Under en annan punkt i samma biblioteksplan omnämns dock invandrare som en särskild 

grupp:  

 

Folkbiblioteken intensifierar, i nära kontakt med kommunens invandrargrupper, sitt 

arbete med integration och etnisk mångfald. Särskilda biblioteksvisningar och 

informationsmaterial på andra språk än svenska är två vägar för detta. De så kallade 

”Brobyggethyllorna” med medier på lätt svenska och främmande språk utvecklas.  

(ibid., s.7)  

 

Inte heller där frågor kring medieförsörjning specifikt lyfts fram i en bilaga till biblio-

teksplanen benämns invandrare som en särskild behovsgrupp. Däremot påpekas att 

mångspråkighetsfrågan har en koppling till förändringar i befolkningsunderlaget: 

 

För medier på andra språk än svenska har biblioteken även ett särskilt ansvar. På 

Stadsbiblioteket skall ett brett utbud av medier på skilda språk finnas, men ansvaret 

delas här med de kommundelsbibliotek som finns i områden där många människor 

med rötter i andra länder bor. Biblioteken skall aktivt följa förändringar i efterfrå-

gan som kan äga rum tack vare invandring. Medier på engelska bör finnas på alla 

enheter. (ibid., Bilaga 1) 

 

Studerar man den invandrarpolitiska diskursen i sin helhet går att skönja hur man under 

1990-talet i olika politiska texter, uppdrag och rapporter använder sig av en retorisk stra-

tegi för att komma till rätta med spänningsförhållandet mellan allmänna och riktade åt-

gärder. (Borevi, 2002) I samband med den nya integrationspolitik som riksdagen fattade 

beslut om 1997 skedde en radikal förändring i språkbruk. De ord och uttryck som för-

knippades med en tidigare utpekande politik rensades ut till förmån för nya ord, invand-

rarbegreppet rensandes bort, mångkultur byttes mot mångfald och begreppet integration 

infördes som ett övergripande signalord. (Westin 1999, Borevi 2002, de los Reyes & 

Martinsson 2005) Det finns exempelvis klara skillnader mellan den gamla Invandrarlå-
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necentralens (ILC) uppdrag, där redan namnet antydde till vilka man riktade sin service, 

och Internationella bibliotekets lånecentral (IBLC), där man medvetet valt att inte an-

vända ordet ”invandrare” i biblioteksnamnet för att visa att biblioteket är öppet för alla. I 

CMFPL konstateras att vi lever i ett ”mångspråkigt samhälle” och att det ska vara den 

självklara utgångspunkten för bibliotekens basservice. Ur detta perspektiv är medieför-

sörjningen inte längre att betrakta som någon särlösning riktade till en eftersatt grupp, 

utan snarare en självklar service riktad till alla bibliotekets användare oavsett bakgrund. 

Samtidigt betonas vikten av att människor i samma mångspråkiga samhälle ska ha rätt till 

sin ursprungskultur och sitt språk, vilket på en och samma gång är ett erkännande och ett 

urskiljande av individers särart. (Taylor 1994, Borevi 2002)  

   På ansvarsnivå och i riktlinjer, verksamhetsberättelser och policydokument kan man 

alltså identifiera en strävan bort från att dels beskriva den mångspråkiga verksamheten 

som en särlösning riktad till en eftersatt grupp. Man kan också se en förändring i språk-

bruk där begrepp som mångfald eller mångspråkighet ersätter begrepp som invandrar-

verksamhet eller invandrarlitteratur, dvs. en verksamhet som riktar sig till alla. Verksam-

hetsberättelsen för Länsbibliotek Västmanland från 2007 är ett talande exempel på detta: 

 

Länsbiblioteket har arbetat fram en mångfaldsplan vars övergripande mål är icke-

diskriminering. I stället för att utgå från skillnader mellan människor och sär-

artstänkande ska länsbibliotekets externa och interna mångfaldsarbete inriktas på 

intressegemenskap och likhet mellan människor. Med mångfald avses, etnicitet, 

funktionshinder, geografi, klass, kön, religion, sexuell läggning och ålder. (s.6) 

 

Sett ur de los Reyes & Martinssons (2005) intersektionalistiska perspektiv är detta ett 

exempel på hur man kan beskriva mångfalden i samhället utan att fokusera på männi-

skors olikheter och särart.  

   I riktlinjer, policydokument och i retorik på ansvarsnivå finns alltså dels en tendens att 

skilja ut invandrare som en särskild behovsgrupp, och dels en annan tendens som argu-

menterar för precis det motsatta. Spänningsförhållandet mellan riktade och allmänna åt-

gärder sätter fingret på ett dilemma som har att göra med å ena sidan att verka utpekande 

genom att skapa särlösningar för invandrade personer och å andra sidan, risken att jäm-

likhetsmålet faller mellan stolarna när en sådan uteblir. (Taylor 1994, Borevi 2002) Sett 

ur det enskilda kommunbibliotekets perspektiv skulle detta spänningsförhållande kunna 

uppfattas som problematiskt när dessa förhållningssätt ska omsättas i praktiken. Av un-

dersökningen framkommer även hur detta spänningsförhållande får faktiska konsekven-

ser i kommunbibliotekens verksamhet. Som ett argument varför man inte har genomfört 

några särskilda användarundersökningar med inriktning mot mångspråkiga användar-

grupper uppges exempelvis en oro för att en sådan riktad användarundersökning skulle 

kunna anses stötande och utpekande. Samtidigt visar undersökningen i sin helhet på att 

kommunbiblioteken i praktiken ser på och arbetar med den mångspråkiga medieförsörj-

ningen som en verksamhet riktad till en specifik behovsgrupp, ofta synonym med invand-

rare. I kommunbibliotekens praktik finns alltså både något som skulle kunna beskrivas 

som ett erkännande och ett misskännande av olika behovsgrupper. (Taylor 1994)  

   Slutsatsen kan dras att bibliotekens ambition att bemöta användargruppen på ett ickeut-

pekande sätt inom ramen för den ordinarie verksamheten riskerar att skymma de speci-

fika önskemålen och behoven. Samtidigt riskerar ett erkännande av en särskild behovs-

grupp att reproducera statiska stereotyper som begränsar uppfattningen om vem och vilka 

som nyttjar det mångspråkiga beståndet. Undersökningen i denna uppsats pekar på att 

erkännandet av en särskild behovsgrupp när det gäller just medieförsörjning av 
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mångspråkig litteratur tenderar att resultera i just en sådan stereotyp bild. En konsekvens 

av detta, som tidigare konstaterats, är att individperspektivet hamnar i skymundan. En 

annan konsekvens är, som konstaterats under rubriken ovan, att olika behovskategorier 

av mångspråkiglitteratur tenderar att flyta ihop.  

   Samtidigt visar undersökning att ett misskännande av en särskild behovsgrupp ofta re-

sulterar i att kommunbiblioteken inte lever upp till mångspråkighet som ett primärkom-

munalt uppdrag. En konsekvens av ett sådant misskännande är just att ett individoriente-

rat arbetssätt hamnar i skuggan av de kvantitativa normer som genomsyrat verksamheten 

sedan 1970-talet. (Kulturrådet 1986, Ukotic 1990, Ekbom 2003) Orsaker som kommun-

biblioteken anger som hinder är exempelvis språkförbistring, bristande kunskap om litte-

ratur och medieförsörjning på andra språk än svenska och pressade ekonomiska anslag. 

Kommunbiblioteken beskriver å ena sidan att de generellt sätt inte uppfattar efterfrågan 

av mångspråkiglitteratur som stor och därför inte prioriterar sådana inköp. Å andra sidan 

visar undersökningen i denna uppsats på en slagsida när det gäller uppsökande verksam-

het och användarundersökningar som bekräftar den bilden.  

   Sammantaget kan man dra slutsatsen att spänningsförhållandet mellan riktade och all-

männa åtgärder bidrar till förvirring när kommunbiblioteken ska göra sina prioriteringar 

och insatser i verksamheten.    

   På länsbiblioteksnivå framhålls jämlikhetsmålet och att medieförsörjningen av 

mångspråkig litteratur ska vara en biblioteksservice jämställd med annan biblioteksser-

vice. Här betonas även vikten av att frågor om den mångspråkiga medieförsörjningen ska 

ingå som en integrerad del av den övriga medieförsörjningsplanen eftersom detta är en 

basservice och inte skiljas ut som en särlösning. På länsbiblioteksnivå poängteras även att 

man har frångått det gammalmodiga sättet att tala om invandrarverksamhet till förmån 

för ett mångfaldsperspektiv och ett mer individorienterat arbetssätt. Samtidigt finns också 

en erfarenhet och medvetenhet om att mångspråkighetsaspekten inte sköter sig själv. För 

att komma vidare med arbetet med medieförsörjning av mångspråkig litteratur samtidigt 

krävs särskilda satsningar och specifik metodutveckling. Spänningsförhållandet finns 

alltså närvarande även här. 

   Sammantaget kan konstateras att spänningsförhållandet mellan riktade och allmänna 

åtgärder i allra högsta grad finns närvarande i såväl policydokument och riktlinjer som i 

bibliotekens praktik. Dels förekommer ett erkännande av de mångspråkiga beståndens 

användargrupper som en särskild behovsgrupp. Samtidigt förekommer även ett misskän-

nande av samma behovsgrupp, delvis som en konsekvens av rädsla för att verka utpe-

kande, delvis som en konsekvens av kvantitativa arbetsmetoder. Man kan också konsta-

tera att en strävan efter jämlikhetsmålet, dvs. lika biblioteksservice för alla, kan bidra till 

ett misskännande av vissa behovsgrupper. Sammanfattningsvis visar undersökningen 

visar att spänningsförhållande mellan riktade och allmänna åtgärder får konsekvenser i 

bibliotekens praktik.  

7.4 Slutsatser 

Under denna rubrik sammanfattas undersökningens slutsatser med stöd i angivna fråge-

ställningar. I denna uppsats har de centrala riktlinjer för hur folkbiblioteken arbetar med 

medieförsörjningen av mångspråkig litteratur granskats i förhållanden till hur de används 

i praktiken på landets läns- och kommunbibliotek. Dessa uppgifter har sedan analyserats i 

ljuset av rapporter, utredningar och forskning som behandlar den integrationspolitiska 

diskursen, arbetet med medieförsörjning av mångspråkig litteratur och mot bakgrund av 

uppgifter förmedlade av informanter i ansvarskedjan. Av resultaten framkommer några 

tydliga skiljelinjer mellan, å ena sidan, hur den mångspråkiga verksamheten beskrivs och 

definieras i utredningar och riktlinjer å andra sidan, hur dessa tillämpas i praktiken.  
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   Understrykas bör återigen att undersökningens räckvidd är begränsad i förhållande till 

frågor som gäller folkbibliotekens mångspråkiga verksamhet i ett helhetsperspektiv. På 

ett principiellt plan har jag ansett det vara relevant och viktigt att placera undersökning-

ens huvudfrågeställningar in i ett vidare integrationspolitiskt sammanhang, inte minst för 

att identifiera de mekanismer som eventuellt möjliggör en negativ särbehandling av folk-

bibliotekens mångspråkiga användargrupper. Ett sådant perspektiv är också centralt för 

att formulera strategier som kan bidra till att främja likvärdiga villkor för alla medborgare 

oavsett bakgrund eller grupptillhörighet. 

7.4.1 CMFPL i praktiken 
Den första frågeställningen handlade om hur kommun- och länsbibliotek förhåller sig till 

CMFPL och hur de tillämpar riktlinjerna som där uttrycks. Av undersökningen fram-

kommer att CMFPL utgör en självklar utgångspunkt för bibliotekens arbete med medie-

försörjning av mångspråkig. Hur den i praktiken tillämpas kan dock skilja sig mellan 

biblioteken. Undersökningen visar även att kommunbiblioteken har en medvetenhet om 

sitt primärkommunala ansvar när det gäller mångspråkig medieförsörjning och uttalar i 

många fall en ambition att arbeta därefter. Samtidigt uttrycks en rad hinder när 

riktlinjerna ska omsättas i praktiken.  

   Undersökningen visar hur folkbibliotekens uppdrag enligt lagar och riktlinjer som 

CMFPL vilar på både ett etnos- och ett demosuppdrag (Borevi 2002) eller ett likvärdig-

hets- och särartsperspektiv (Taylor 1994). När CMFPL ska omsätts i praktiken i biblio-

tekens verksamhet tenderar dock tyngdpunkten att luta mer åt ett demosperspektiv än ett 

etnosperspektiv. Detta visar sig bland annat genom kommunbibliotekens sätt att beskriva 

den mångspråkiga medieförsörjningen som en del av en verksamhet som rör integration 

och invandring. (Blomqvist 2008, Berger 2001) En konsekvens av detta är att den 

mångspråkiga verksamheten snarare betraktas som en särlösning än en biblioteksservice 

riktad till alla. Av undersökningen framkommer även att kommunbiblioteken generellt 

sett inte skiljer på olika behovsgrupper av den mångspråkiga medieförsörjningen. 

(Brunnström 2006) En konsekvens av detta är att biblioteken riskerar att reproducera en 

stereotyp bild av de mångspråkiga användargrupperna som sätter gränserna för förståel-

sen av vilka användarna är, deras behov och önskemål. (Blomqvist 2008) Undersök-

ningen visar även att kommunbibliotekens i arbetet med medieförsörjning av mångsprå-

kiglitteratur präglas kvantitativa normer. (bl.a. Ekbom 2003, Brunnström 2008) Även 

dessa normer bidrar till att förstärka bilen av användargrupperna som ett kollektiv snarare 

än individer. Depositionsverksamhet är ett uttryck för ett sådant kvantitativt arbetssätt. 

Att majoriteten av biblioteken endast för statistik över hur depositionerna rör sig mellan 

de olika instanserna i ansvarskedjan och inte bland slutanvändarna är ett annat. 

Undersökningen visar också att den förskjutning i språkbruk, från exempelvis ett 

stereotypt invandrarbegrepp till ett mångfaldsbegrepp, som går att spåra i rapporter och 

riktlinjer inte har fått genomslag i bibliotekens praktiska verksamhet. (Borevi 2002, de 

los Reyes & Martinsson) 

   Av undersökningen framkommer att man på ansvarsnivå (IBLC och länsbiblioteken) 

arbetar aktivt för en förskjutning mot mer kvalitativa arbetssätt och en mer komplex syn 

på användargrupper av den mångspråkiga litteraturen. Samtidigt visar resultaten att kom-

munbiblioteken, som ska omsätta dessa arbetssätt i praktiken, ofta upplever det som 

problematiskt att leva upp till de förväntningar som utställs på ansvarsnivå. Faktorer som 

uppges som hinder har att göra med språkförbistring, kunskapsluckor gällande litteratur 

på andra språk och inköpskanaler, tidsbrist och pressad budget. (Blomqvist 2006, 

Kviselius 2009, Roach & Morrison 1999) Samtidigt pekar undersökningen också på ett 

lågt användande av exempelvis Internationella bibliotekets mångspråkiga webbtjänst på 
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kommunbiblioteken där man kan få tips och information om såväl litteratur som 

inköpskanaler.  

   Sammanfattningsvis kan sägas att undersökningen visar att biblioteken utgår från 

CMFPL i sin verksamhet, men att det uppstår spänningsförhållanden när dessa ska 

omsättas i praktiken. Ett övergripande resultat är att biblioteken arbetar mer med ett 

demosperspektiv än ett etnosperspektiv. Detta visar sig bland annat genom 

kommunbibliotekens sätt att ofta beskriva den mångspråkiga medieförsörjningen som en 

självklar del av en övergripande verksamhet som rör integration och invandring samt att 

verksamheten präglas av kvantitativa normer. Konsekvenser av detta är att mångspråkiga 

användargrupper riskerar att bemötas som ett kollektiv snarare än individer samt att ett 

stereotypt invandrarbegrepp reproduceras, trots påbud i riktlinjer och policydokument att 

göra det motsatta.  

7.4.2 Ansvarskedjans funktionalitet 
Den andra frågeställningen handlade om hur kommun- och länsbiblioteken anser att den 

ansvarskedja som regleras genom CMFPL fungerar. Av undersökningen framkommer att 

kommunbiblioteken anser att grundförutsättningarna för den ansvarsfördelning som 

CMFPL reglerar i grunden är rimlig. Däremot uttrycks invändningar som är relaterade till 

praktiska problem som uppstår när ansvarsfördelningen ska implementeras i praktiken. 

Ett återkommande påpekande är att ansvarsspråken kontinuerligt måste hållas uppdate-

rade i förhållande till förändringar befolkningsunderlaget om ansvarskedjan ska fungera. 

(Kulturrådet 1986, Ekbom 2003) En risk med att för ensidigt utgå från befolkningsun-

derlaget som parameter i såväl regleringen av ansvarsspråk som bibliotekets egna inköp 

av mångspråkiglitteratur skulle kunna vara att individperspektivet såväl som kunskapen 

om olika behovsgrupper riskerar att hamnar i skymundan. (Berger 2001, Brunnström 

2006, Ekbom 2006) En annan konsekvens av en sådan kvantitativt norm är också att den 

riskerar att förstärka synen på användargrupper av mångspråkiglitteratur som ett kollektiv 

som i förlängningen riskerar att bidra till att reproducera en stereotyp bild av ”invand-

rare”. Av uppsatsens undersökning framkommer att sådana tendenser finns. Här ges även 

uttryck för att det kan vara svårt att nå ut till invandrargrupper och invandrarföreningar, 

där kulturskillnader och läs- och biblioteksvanor anges som tänkbara skäl. 

   En annan övergripande invändning gällande den rådande ansvarsfördelningen från 

kommunbiblioteken är att man upplever det som problematiskt att upprätthålla en till-

räckligt hög kvalité på arbetet med beståndsuppbyggnad på många språk då det ofta sak-

nas kunskap om litteratur och inköpskällor samt språkkompetens. (Blomqvist 2006, Kvi-

selius 2009, Roach & Morrison 1999) Depositionsverksamheten beskrivs också som ett 

sätt att göra arbetet med medieförsörjning av mångspråkiglitteratur hanterbar.  

   Av undersökningen framgår även att kommunbiblioteken generellt uppfattar efterfrå-

gan av mångspråkiglitteratur som liten. Få kommunbibliotek uppger också att man gör 

egna inköp eller har en öronmärkt post för inköp mångspråkig litteratur. Här framträder 

även en bild där biblioteken arbetar med mångspråkig litteratur i den grad efterfrågas och 

mindre med uppsökande arbetssätt. (Ekbom 2003, Brunnström 2006) Detta skulle kunna 

beskrivas som en ”ond cirkel” där avsaknaden av uppsökande arbetsätt ger avtryck i ef-

terfrågan som i sin tur används som beslutsunderlag när biblioteken formulerar sina prio-

riteringar av exempelvis inköp. Undersökningen visar att kommunbiblioteken till stor del 

förlitar sig på länsbibliotekens och IBLC:s bestånd i ambitionen att leva upp till medie-

försörjning av mångspråkig litteratur som ett primärkommunalt uppdrag. (Ekbom 2003) 

   På ansvarsnivå (IBLC, Länsbiblioteken) uttrycks en hög ambition att frångå 

kvantitativa arbetssätt och implementera mer kvalitativa. Ett uttryck för detta är att man i 

en revidering av CMFPL blivit striktare i tillämpningen av fördelningen av ansvarsspråk. 
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Ett argument för detta är att tydliggöra kommunbibliotekens primärkommunala ansvar. 

Ett annat uttryck för detta är att man i CMFPL rekommenderar att i högre grad arbeta 

med enstaka lån än med depositioner. En förhoppning är att detta ska bidra till ett mer 

individorienterat arbetssätt med mångspråkiglitteratur. Av undersökningen framträder en 

bild där man på ansvarsnivå dock har svårt att föra ut dessa perspektiv på kommunnivå. 

Många kommunbibliotek uppfattar dessa förändringar som restriktioner snarare än en 

positiv utveckling av arbetssätten. Många önskar också att IBLC snarare ska utöka sitt 

mediebestånd och sin service så att de i högre utsträckning kan låna in material. 

   På länsnivå efterlyser man mer samordnade arbetssätt och ökad dialog mellan alla 

instanser i ansvarskedjan för att man med en gemensam strategi och metoder på allvar 

ska kunna implementera mer kvalitativa arbetssätt. Här påpekas också att det finns ett 

tankefel inbyggt i uppbyggnaden av ansvarsspråk. Då medieförsörjning av 

mångspråkiglitteratur ingår i det primärkommunala uppdraget borde det heller inte 

behöva skiljas ut som ett särskilt ansvar. På Länsnivå framförs även en vision om att 

IBLC:s roll skulle kunna effektiviseras till att likna mer en konsult eller rådgivarposition 

än lånecentral i framtiden. Av detta kan slutsatsen dras att det finns en diskrepans mellan 

hur man på ansvarsnivå och på kommunbiblioteksnivå kan visionera om former för hur 

biblioteken ska uppfylla sitt primärkommunala uppdrag. Där många kommunbibliotek 

önskar att IBLC ska utöka sitt mediebestånd så att de i högre utsträckning kan låna in 

material, uttrycks på länsnivå en vision om att IBLC snarare ska fungera mer som en 

inspiratör och kunskapsbas. 

   Sammanfattningsvis kan man konstatera att kommun- och länsbibliotek anser att an-

svarsfördelningen är rimlig, men att det finns en del praktiska problem när riktlinjerna 

ska implementeras i praktiken. Här nämns faktorer som vikten av ett arbeta utifrån ett 

uppdaterat befolkningsunderlag och svårigheter att upprätthålla en tillräckligt hög kvalité 

på beståndsuppbyggnad. Dessa faktorer bland andra föranleder kvantitativa arbetsätt som 

i sin tur, i förlängningen, riskerar att bidra till att reproducera en stereotyp bild av använ-

dargruppen som kollektiv.  

7.4.3 Integrationspolitiska spänningsförhållanden 

Den tredje frågeställningen handlade om huruvida folkbibliotekens arbete med medieför-

sörjning av mångspråkig litteratur påverkas av de integrationspolitiska spänningsförhål-

landen som Borevi (2002) påtalar. Undersökningen visar att bibliotekens arbete med 

mångspråkig litteratur präglas av tre olika spänningsförhållanden i såväl riktlinjer som i 

bibliotekens praktik, den mellan etnos och demos, individen och kollektivet och allmänna 

och riktade åtgärder. Även Taylor (1994) talar om spänningen mellan ett särarts- och ett 

likhetsperspektiv som ”det mångkulturella samhällets dilemma”.  

   I uppsatsen beskrivs hur statens agerande gentemot etniska minoriteter i en samhälls-

kontext har rört sig från en mångkulturell politik till en politik som snarare innebär civil 

assimilering. Det innebär exempelvis en starkare betoning på att invandrade personer ska 

lära sig det svenska språket och inlemmas i det svenska samhället (demos) och att det 

kulturbevarandeperspektivet (etnos) har tonats ned. Undersökningen redogör för hur 

folkbibliotekens uppdrag ända sedan 1970-talet i lagar och riktlinjer vilar på både ett de-

mos- och ett etnosperspektiv. När den invandrarpolitiska diskursen har rört sig mot ett 

mer ensidigt demosperspektiv har etnosuppdraget dröjt sig kvar i folkbibliotekens lagar 

och riktlinjer. På ett teoretiskt plan framstår folkbiblioteken som en arena där ett etnos- 

och demosperspektiv tillåts samexistera. Undersökningen visar dock att när folkbibliote-

kens ska omsätta samma riktlinjer i praktiken blir dessa spänningsförhållanden mer kon-

fliktartade. Precis som i den invandrarpolitiska diskursen i stort hamnar betoningen i 

folkbibliotekens arbete på ett demosperspektiv. (Berger 2001) 
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   Av undersökningen framstår spänningsförhållandet mellan riktade och allmänna åtgär-

der som det mest framträdande. Undersökningen visar att detta spänningsförhållande får 

konsekvenser i bibliotekens praktik gällande prioriteringar och hur man beskriver och 

fårhåller sig till målgruppen för en mångspråkig verksamhet. Borevi (2002) beskriver hur 

välfärdsstaten har funnit en retorisk strategi för att komma till rätta med olika spännings-

förhållande som den invandrarpolitiska diskursen rymmer. Undersökningen i denna upp-

sats visar att det finns en liknande retorisk strategi i de riktlinjer som reglerar medieför-

sörjningen av mångspråkiglitteratur. Över tid kan man se en förskjutning i språkbruk från 

ett stereotypt invandrarbegrepp till att istället tala om individuell mångfald eller 

mångspråkighet eller internationella perspektiv. (Borevi 2002, de los Reyes & Martins-

son 2005) Samtidigt pekar undersökningen på att ett stereotypt invandrarbegrepp lever 

vidare i bibliotekens praktik. (bl.a. Berger 2001, Ekbom 2003) 

   Sammanfattningsvis talar undersökningen för att de integrationspolitiska spänningar 

som Borevi anför tar sig i uttryck i såväl riktlinjer som i bibliotekens praktik, den mellan 

etnos och demos, individen och kollektivet och allmänna och riktade åtgärder. I de 

riktlinjer, rapporter och utredningar som handlar om medieförsörjning av mångspråkig 

litteratur kan man skönja en retorisk förskjutning för att komma till rätta med 

spänningsförhållandena. Undersökningen visar, att samtidigt som dessa spän-

ningsförhållanden tillåts samexistera i lagar och riktlinjer, får de ett konfliktartat uttryck 

när det ska omsättas i praktiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

8 Avslutande reflektioner 

Under denna avslutande rubrik kommer jag att göra några reflektioner över folkbibliote-

kens framtida arbete med de frågor som behandlats i denna uppsats. Därefter gör jag 

några retrospektiva reflektioner kring uppsatsprocessen och till sist lämnar jag några för-

slag till vidare forskning 

8.1 Framtiden 

I Kulturrådets rapport Det mångspråkiga biblioteket från 1986 efterfrågas en attitydför-

ändring gällande folkbibliotekens arbete med medieförsörjning av mångspråkiglitteratur, 

från kvantitativa till kvalitativa normer. Över femton år senare är frågeställningarna lika 

aktuella i Ekboms rapport Var femte låntagare (2003) Nästan tjugofem år senare, när 

denna undersökning genomförs, ekar samma frågeställningar genom materialet.  

   De senaste decennierna har en hel del hänt gällande arbetet med medieförsörjning av 

mångspråkig litteratur. Utvecklandet av exempelvis den mångspråkiga webbtjänsten In-

terbib.se har bidragit till spridningen av en ökad kunskap om såväl inköpskanaler som 

litteratur som på flera sätt saknar motsvarighet i hela Europa. Nationella konferenser och 

diskussioner mellan de olika instanserna i ansvarskedjan har även bidragit till att sätta 

frågan på en gemensam och angelägen agenda. Trots detta visar alltså resultaten av denna 

uppsats att biblioteken fortfarande befinner sig i en brytpunkt mellan ett kvantitativt och 

ett kvalitativt arbetssätt. Hur kommer det sig då att målet om medieförsörjning av 

mångspråkig litteratur som en självklar basservice och på samma villkor som annan bib-

lioteksservice tycks gå så långsamt?  

   För att söka svar på den frågan, valde jag att studera hur de riktlinjer som reglerar me-

dieförsörjningen tillämpas och används på landets folkbibliotek. Förhoppningen var att 

en sådan studie skulle kunna berätta något om vilka hinder biblioteken träffar på i sitt 

praktiska tillämpande av samma riktlinjer. Resultatanalysen av denna uppsats pekar på 

förekomsten av flera integrationspolitiska spänningsförhållanden i lagar och riktlinjer 

som jag menar påverkar hur biblioteken förhåller sig till arbetet med medieförsörjning av 

mångspråkig litteratur. För att ta det där viktiga steget vidare, menar jag att det är av vikt 

att biblioteken reflekterar över hur dessa spänningsförhållanden tar sig i uttryck i såväl 

lagar och riktlinjer som i det dagliga praktiska arbetet.  

   Undersökningen i denna uppsats pekar framförallt på vikten av att i centrala riktlinjer 

och måldokument tydliggöra bibliotekens uppdrag i förhållande till ett etnos- och demos-

perspektiv. Detta blir särskilt tydligt i resultatanalysen som visar att kommunbibliotekens 

arbete med mångspråkiglitteratur ofta får stå tillbaka för ett demosperspektiv. Även om 

denna uppsats endast ringar in en avgränsad del av folkbibliotekens mångspråkiga verk-

samhet, väcks ändå frågan i vilken utsträckning folkbiblioteken arbetar med sitt etno-

suppdrag. Är det så att svenska folkbibliotek precis som danska riskerar att snarare utgöra 

en integrationspolitikens förlängda arm än en arena mångfald och kreativt utbyte? (Ber-

ger 2001, Skot-Hansen 2002) 

   Det mångspråkiga samhället är mitt uppe i en identitetsskapande process där olika upp-

fattningar om vad det innebär att vara mång- och flerspråkig oavbrutet möts, förhandlas 

och omformuleras. Sverige är idag ett land där en stor del av befolkningen växer upp som 

flerspråkiga. Språkstudier och internationella utbyten är vanliga ingredienser i många 

unga människors vardag och språkkunskaper värderas idag som en eftersträvansvärd 

kompetens i en allt mer internationaliserad värld. Precis som både Ekbom (2003) och 

Blomqvist (2008) argumenterar för menar även jag att det är hög tid att biblioteken på 

allvar börjar se på den mångspråkiga verksamheten som en självklar del av en basservice 



 55 

riktad till alla bibliotekets användare och inte som en särlösning riktad till en ”eftersatt 

grupp”. Samtidigt menar jag också att det under en övergångsperiod krävs omfattande 

och riktade åtgärder för att en sådan attitydförändring på allvar ska få genomslag i prakti-

ken. En viktig del av denna process är att en gång för alla lämna bakom sig ett stereotypt 

invandrarbegrepp.  

   En viktig förutsättning för att såväl det mångspråkiga samhället som flerspråkiga indi-

vider i framtiden ska kunna både bejaka sin identitet och delta i samhället på likvärdiga 

villkor är att det finns institutionellt utrymme för att utveckla egna aktiviteter, kunskaps-

områden och samarbetsformer. Här menar jag att folkbiblioteken skulle kunna spela en 

mer framskjutande roll. Flera respondenter på länsnivå reflekterar också över vikten av 

att sätta folkbibliotekens arbete med mångspråkighet i tydligare samband med såväl 

språkutvecklingen inom respektive språk som synen på hur flerspråkighet värderas i 

samhället. Enligt min uppfattning är en sådan kunskap och koppling avgörande i föränd-

ringsarbetet då samhällets attityder ofrånkomligt också kommer att avspeglas i hur den 

mångspråkiga medieförsörjningen värderas och prioriteras i kommunbibliotekens praktik. 

   I takt med att samhället förändras måste folkbiblioteken ta plats i den process där språk 

och kultur konstrueras på nya sätt som delvis skiljer sig både från tidigare generationers 

och från majoritetssamhällets beskrivningar. Arbetet med medieförsörjning av 

mångspråkig litteratur måste därför ta sin utgångspunkt i ett erkännande av dessa olika 

gruppers specifika positioner i skärningspunkten mellan exempelvis äldre och yngre ge-

nerationers identitetsbygge och samhällets exkluderande mekanismer och assimilerings-

krav. Det innebär också att ta vara på dessa gruppers egna förmågor att formulera lös-

ningar och definiera problem.  

   Precis som uttrycks i rekommendationer och riktlinjer ska det i en folkbibliotekskontext 

finnas utrymme för såväl språkliga och kulturella olikheter som möten i en ömsesidig 

demokratisk process. Det gör i mitt tycke folkbiblioteken till en högintressant arena där 

individers och kulturella och språkliga minoriteters rätt till sin kultur eller sitt modersmål, 

till skillnad mot många andra rum i samhället, varken villkoras eller ifrågasätts. Att värna 

om en arena där det finns plats och utrymme för utvecklandet av nya identiteter och 

kulturutryck tror jag är en av folkbiblioteken viktigaste framtidsfrågor.  

 

För att ytterligare utveckla arbetet med medieförsörjning av mångspråkiglitteratur tror jag 

att det är väsentligt att: 

 

 Biblioteken arbetar aktivt med att söka kunskap om människors livsvillkor och 

olika levnadskontexter i relation till mångspråkighetsfrågor. För att uppnå detta 

krävs ett systematiskt arbete med omvärldsanalys för att ständigt förnya kunska-

pen om de strukturella förändringar i samhället och förändringar i befolkningsun-

derlaget som påverkar behovet och utformningen av bibliotekets mångspråkiga 

service. 

 Bibliotekspersonalen får möjlighet att orientera sig i olika språkgruppers proces-

ser, status och utveckling i majoritetssamhället.   

 Biblioteken tydliggör vad begreppen jämlikhet (allas rätt till biblioteksservice) 

och mångspråkighet som ett primärkommunalt uppdrag innebär inom ramen för 

det egna bibliotekets verksamhet och i den kontext där biblioteken verkar. 

 Biblioteken för en levande dialog med biblioteksanvändarna gällande förvärv och 

service genom t.ex. användarundersökningar, fokusgrupper, enkäter, studiegrup-

per. Även att man riktar sin uppsökande verksamhet till ett brett urval av lokala 

aktörer som på olika sätt kommer i kontakt med mångspråkighetsfrågor för att 
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diskutera och utbyta erfarenheter som kan bidra till ett utvecklande av bibliotekets 

mångspråkiga service. 

8.2 Retrospektiv 

Att skriva en uppsats av detta slag innebär inte sällan att man får lov att revidera sina 

idéer om metod och teori allt eftersom arbetet fortskrider. När jag påbörjade detta arbete 

senvintern 2007 visste jag exempelvis inte att det var Borevis spänningsförhållanden som 

tillslut skulle hjälpa mig att tolka och förstå de mönster och tendenser som det empiriska 

materialet visade på. Hade jag vetat det när jag utformade frågorna i den intervjuguide 

som legat till grund för såväl enkät- som intervjuundersökningen hade dessa antagligen 

sett något annorlunda ut. Ambitionen när jag påbörjade detta arbete var att göra en jämfö-

rande studie mellan förutsättningarna i två strategiskt utvalda län, Jönköping och Väst-

manlandslän. En sådan jämförelse skulle under uppsatsen gång visa sig bli ointressant för 

syftet för min undersökning. Så här i efterhand inser jag också att omfånget på den empi-

riska undersökningen därför hade kunnat avgränsas till att gälla endast ett län för att blir 

mer hanterbar. Å andra sidan har omfånget på den empiriska undersökningen bidragit till 

en stor variation av tendenser och mönster som kanske inte hade framkommit på samma 

sätt om jag hade riktat undersökningen till ett län. Under arbetets gång har jag flera 

gånger varit frestad att väga in nya aspekter och infallsvinklar på uppsatsens ämne för att 

göra undersökningen mer nyanserad och komplex så som ju verkligheten alltid är. Som 

tidigare nämnts har det bitvis känts problematiskt att bryta ut frågan om medieförsörjning 

av mångspråkig litteratur från andra aspekter av folkbibliotekens arbete med mångsprå-

kighet. Så här i efterhand anser jag att uppsatsens resultat talar för att en sådan avgräns-

ning ändå var fruktbar.  

   Något bör även nämnas om tidsperspektivet. Det första sonderingssamtalet med IBLC 

utfördes redan i november 2007. Enkätundersökningen utfördes under perioden april – 

augusti 2008 och intervjuerna under sommaren/hösten 2008. Efter denna tid kan förstås 

mycket ha hänt i såväl folkbibliotekens praktiska arbete med medieförsörjning av 

mångspråkiglitteratur som attityder och förhållningssätt till mångspråkighet i ett större 

samhällsperspektiv. Dock menar jag att diskussionen kring de spänningsförhållanden 

som beskrivs i uppsatsen är av lika stor relevans oavsett när det empiriska materialet in-

hämtades. Min förhoppning är att denna uppsats ska kunna peka på några centrala punk-

ter som kan verka främjande för det långsiktiga utvecklandet av visionen om det 

mångspråkiga biblioteket. Precis som en respondent uttrycker i uppsatsen är jag också 

övertygad om att inspiratörsrollen till slut är avgörande för hur visionerna och riktlinjerna 

om det mångspråkiga biblioteket på allvar ska kunna omsättas i praktik.  

8.3 Vidare forskning 

Många nya idéer och förslag till vidare forskning har emanerat under uppsatsens gång. 

Dels skulle det vara intressant att i ett helhetsperspektiv av folkbibliotekens verksamhet 

studera spänningsförhållandena mellan etnos och demos, individ och kollektiv samt rik-

tade och allmänna åtgärder. I min undersökning kommer jag fram till att biblioteken ar-

betar mer med ett demos än ett etnosperspektiv. Det skulle också vara intressant att se hur 

en undersökning som studerar bibliotekens verksamhet i sin helhet skulle utfalla. Under 

arbetets gång har jag även att det finns många undersökningar, rapporter och studier som 

fokuserar på folkbibliotekens arbete med integration. Däremot finns det förhållandevis få 

studier som intresserar sig för mångspråkiga användargruppers önskemål och behov. Sär-

skilt saknas forskning där inte majoritetssamhällets blick är tongivande för den kunskap 

som produceras om mångspråkiga användargrupper. En viktig aspekt för att ytterligare 

utveckla arbetet med medieförsörjning av mångspråkiglitteratur tror jag handlar om att 
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forskningen behöver ägna tid åt att belysa processer av identitetsformering och språkut-

veckling i det mångspråkiga samhället. Överhuvudtaget bör frågor som rör det 

mångspråkiga samhället och specifikt det mångspråkiga biblioteket integreras som en 

självklar aspekt i utbildningen i Biblioteks- och informationsvetenskap. Min egen erfa-

renhet som student vid Borås högskola talar för att en sådan infallsvinkel i stort sett lyser 

med sin frånvaro. 
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Sammanfattning 

I denna uppsats har de riktlinjer för hur folkbiblioteken arbetar med medieförsörjningen 

av mångspråkig litteratur granskats i förhållanden till hur de används i praktiken på lan-

dets kommunbibliotek. Dessa uppgifter har sedan analyserats i ljuset av rapporter, forsk-

ning och utredningar som behandlar den integrationspolitiska diskursen, arbetet med me-

dieförsörjning av mångspråkig litteratur och mot bakgrund av uppgifter förmedlade av 

informanter i ansvarskedjan.  

   Undersökningen har bestått av en enkät- och intervjuundersökning som riktades till 

samtliga läns- och kommunbibliotek i Jönköpings- och Västmanlandslän och grundades i 

följande frågeställningar: 

 

1. Hur förhåller sig kommun- och länsbibliotek till CMFPL och hur tillämpar de riktlin-

jerna i CMFPL? 

2. Hur anser kommun- och länsbiblioteken att den ansvarskedja som regleras genom 

CMFPL fungerar? 

3. Hur påverkar integrationspolitiska spänningsförhållanden folkbibliotekens arbete med 

medieförsörjning av mångspråkig litteratur? 

 

Undersökningen, som har vilat på kvalitativa metoder, bygger på en analysmodell kring 

ideala spänningsförhållanden inspirerad av avhandlingen Välfärdsstaten i det mångkultu-

rella samhället (Borevi, 2002). Resultatet har även jämförts med Taylors (1994) resone-

mang om det han kallar för ”det mångkulturella samhällets dilemma” och de los Reyes & 

Martinssons (2005) diskussion om olikhetsskapande. Resultaten visade att det finns några 

tydliga skiljelinjer mellan, å ena sidan, hur den mångspråkiga verksamheten beskrivs och 

definieras i utredningar och riktlinjer å andra sidan, hur dessa tillämpas i praktiken. Hur 

dessa skiljelinjer tar sig i uttryck har undersökts med stöd i Borevis analysmodell kring 

ideala spänningsförhållanden. Resultaten visar att folkbiblioteken, precis som i den öv-

riga invandrarpolitiska diskursen som helhet, har brottats med tre principiella motsätt-

ningar under de senaste trettio åren. För det första handlar det om spänningen mellan in-

dividuella och kollektiva intressen och mål. För det andra om en motsättning mellan två 

olika sätt att förstå den nationella identiteten: antingen som en etnisk gemenskap, etnos, 

eller som en politisk gemenskap, demos. För det tredje innebär integrationspolitik en 

möjlig motsättning mellan en generell politik, som i princip berör hela befolkningen, och 

en riktad politik, som enbart avser målgrupper definierade utifrån invandrarskap eller 

etnisk tillhörighet. 

   Borevi visar i sin avhandling hur det svenska samhället har rört sig från en mångkultu-

ralistisk ideologi i mitten på 1970-talet till en assimilatorisk ideologi på 1990-talet. I 

samband med detta blottlägger hennes analys av den invandrarpolitiska diskursen även 

att motsättningen mellan allmänna och riktade åtgärder har tilltagit under de senaste åren. 

Borevi visar att politikerna bl.a. försökt hantera dilemmat genom en retorisk strategi ge-

nom en förändring av språkbruk, som går ut på att tala om åtgärder som riktas till invand-

rade personer i mer generella termer. 

   Undersökningen i denna uppsats visar att samma utvecklingslinje präglar arbetet med 

mångspråkiglitteratur i en folkbibliotekskontext. I folkbibliotekens riktlinjer tillåts etnos- 

och demos-perspektiv samverka. Resultaten visar dock att när riktlinjerna ska omsättas i 

praktiken faller tyngdpunkten på ett demosperspektiv. Kommunbiblioteken utgår från 

CMFPL som en tydlig utgångspunkt i arbetet med mångspråkiglitteratur, samtidigt pekar 

resultaten på en rad brister när riktlinjerna ska omsättas i praktiken. Bristerna tar sig 

bland annat i uttryck i former för att föra statistik, kunskap om användargrupperna och 
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arbetet med omvärldsbevakning. Dessa brister i samverkan med det integrationspolitiska 

spänningsförhållanden som Borevi påtalar, påverkar sammantaget kommunbibliotekens 

möjligheter att leva upp till mångspråkighet som ett primärkommunalt uppdrag. Ett sätt 

att komma vidare med arbetet med mångspråkiglitteratur är att lägga fram i ljuset hur de 

tre presenterade spänningsförhållanden påverkar folkbibliotekens prioriteringar och 

vardagliga arbete med medieförsörjning av mångspråkiglitteratur och i en vidare 

bemärkelse även arbetet med ett etnosuppdrag. 
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Bilaga 1: Tematisk genomgång av enkät- och 
intervjuresultat 

Enkäten och de transkriberade intervjuerna finns i författarens ägo. Understrykas bör 

återigen att resultaten från de olika län som undersökningen avser behandlas som en hel-

het. Respondenterna i resultatredovisningen presenteras enligt följande:  

 

LBV: Länsbibliotekarien i Västmanland. 

MAV: Mångfaldsansvarig i Västmanland. 

LBJ: Länsbibliotekarien i Jönköping. 

MAJ: Mångfaldsansvarig i Jönköping. 

 

1. CMFPL, ansvarsspråk och ansvarskedjan 

För att skapa mig en uppfattning om hur respondenterna uppfattar de riktlinjer som for-

muleras i CMFPL har jag framför allt ställt frågor om den rådande ansvarsfördelningen. 

Eftersom jag föreställer mig att just ansvarsfrågan kan ringa in kommun- och länsbiblio-

tekens syn på mångspråkighet som ett primärkommunalt ansvar har jag valt att ställa spe-

cifika frågor som rör just ansvarskedjan. När jag formulerade min enkätguide hade delar 

av CMFPL nyligen reviderats (2006). Revideringen innebär bl.a. att IBLC har blivit 

striktare när det gäller tillämpningen av riktlinjerna och fördelningen av ansvarsspråk. 

Det innebär att ett tydligare ansvar när det gäller medieförsörjning av mångspråkiglitte-

ratur vilar på kommun- och länsnivå att införskaffa litteratur som efterfrågas av bibliote-

kens användare. Ett ansvarsspråk innebär, som tidigare beskrivits, att kommun- och läns-

bibliotek ansvarar för medieförsörjningen av de språk som har en hög representativitet i 

länet.  

   De flesta av enkätrespondenterna uppger att de tycker att grundidén med ansvarsspråk 

är bra. En respondent skriver att det dock kan vara problematiskt med vissa språk, där det 

är svårt att komma över inköpskanaler och där man saknar språkkompetens. En respon-

dent tycker att man måste se över ansvarsspråken mycket mer frekvent för att det ska 

motsvara det verkliga befolkningsunderlaget. En respondent skriver att systemet med 

ansvarsspråk fungerar bra, så länge Länsbiblioteket fullföljer sitt ansvar och håller med 

aktuella titlar. Några respondenter tycker att antalet ansvarsspråk borde utökas i länet för 

att bättre motsvara befolkningsstrukturen. Några respondenter vet inte vad ansvarspråk 

innebär. 

   MAV säger att ansvarsfördelningen är en självklar utgångspunkt för biblioteksarbetet i 

länet. Förutsättningen för att riktlinjerna ska vara verkningsfulla är att CMFPL revideras 

kontinuerligt så att den även återspeglar en realitet. 

 

Respondent MAV 

Risken är att man stirrar sig blind på befolkningsunderlaget när man ska avgöra 

vilka ansvarsspråk som ett län ska ha. Det verkligt intressanta är ju snarare hur be-

stånden rör sig och används i praktiken. Det skeva i ansvarsfördelningen ligger väl 

just i detta, om den baseras för mycket på befolkningsunderlaget, att man stirrar sig 

blind på kvantitativa fakta som kanske säger mindre om användarnas faktiska be-

hov. Men så länge vi brister i insamlandet av eget statistiskt underlag, är det ju 

svårt att hävda något annat. Det här är något vi kommer att behöva ta tag i framti-

den. 
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På Länsbibliotek Jönköping har man funderat mycket över det här med ansvarsspråk. 

Enligt MAJ finns det ett inbyggt tankefel i begreppet ansvarsspråk. Enligt MAJ är syste-

met kring ansvarsspråk uppbyggt kring själva depositionsverksamheten, något man ju 

försöker arbeta sig bort från. 

 

Respondent MAJ 

Jag tycker det är det här ordet ansvarsspråk skickar tvetydiga signaler… jag menar, 

kommunbiblioteken har ju ansvar för alla språk. Man kan ju vända på det eller leka 

med tanken och försöka applicera det här med ansvar på medieförsörjningen av de 

svenska böckerna, att man bara skulle ha ansvar för vissa områden. Jag tycker att 

man borde ställe sig frågan, vad innebär det att vi till exempel inte har ansvar för 

thailändska i Jönköpingslän egentligen? 

 

Enligt MAJ borde det inte göras någon skillnad på medieförsörjning av den mångsprå-

kiga litteraturen och den svenska. I den bästa av världar, menar MAJ, skulle 

medieförsörjningen av den mångspråkiga litteraturen helt enkelt hanteras på samma vill-

kor som all annan litteratur, ingå i bibliotekens övriga inköpspolicies och fjärrlåneverk-

samhet. 

 

Respondent MAJ 

Det vore ju egentligen helt naturligt att se kommunbiblioteken som den första sta-

tionen i beställningskedjan. Likställer man inköpen av mångspråkiglitteratur med 

hur man hanterar medieförsörjningen av den svenska litteraturen så blir ju kedjan 

densamma. Primärt handlar det om att det kommer ett inköpsförslag till ett kom-

munbibliotek, om den inte finns blir nästa steg ett fjärrlån till det närmaste länsbib-

lioteket eller IBLC. Ser man det så, kan man säga att ansvarsfördelningen i CMFPL 

är uppbyggt kring en mekanisk syn på depositioner. Och det vill vi ju komma bort 

från. 

 

Genom att lägga tydligare betoning på kommunbibliotekens primärkommunala ansvar 

tror MAJ att man på sikt skulle kunna nå en attitydförändring. Enligt MAJ ska kommun-

biblioteken känna ansvar för alla språk som finns representerade i kommunen och där det 

finns en efterfrågan. MAJ tycker att det är självklart att alla bibliotek ska ha ett grundbe-

stånd på de språk som finns representerade i kommunen och att de andra instanserna, 

länsbiblioteket och IBLC, sedan ska fungera som kompletterande. Det räcker helt enkelt 

inte med att bara ha en knubbe för arabiska böcker som byts ut en gång om året. 

 

Respondent MAJ 

Det mångspråkiga beståndet tillhör bibliotekens primärkommunala uppdrag. Jag 

tycker inte man uttrycka sig så, att ansvarsfördelningen skulle vara rättvis eller inte. 

Det är självklart att vi ska kunna ge service på ett språk som efterfrågas, det är just 

det som är vårt primärkommunala ansvar. Kommer det tio etiopier till Eslöv, ja då 

ska vi kunna expediera böcker på amhariska om de så skulle önska. 

 

MAJ tror att man kommunbiblioteken sinsemellan överlag skulle kunna bli bättre på att 

samordna resurserna sinsemellan genom att skicka medier mellan varandra. Se länet som 
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en helhet istället från små isolerade enheter. På så vis skulle man kunna få ner både kost-

nader och effektivisera verksamheten. 

 

Respondent MAJ 

Tänk själv hur många tusentals böcker som köps in till olika bibliotek, står där och 

samlar damm och sedan säljs för en femma. Varför inte debattera det också? Det 

finns ett tankefel här som vi måste jobba bort. Men tydligt är att vi på ansvarignivå 

måste bli bättre på att marknadsföra de här strategierna för att de ska få genomslag. 

För nu står tiden stilla… 

 

LBJ har länge varit kritisk till systemet med ansvarsspråk eftersom att det är svårt att 

hålla en hög kvalité på arbetet med beståndsuppbyggnad. 

 

Respondent LBJ 

Tidigare baserades mycket av den här kvalitativa kunskapen på erfarenheten hos en 

invandrarkonsulent till exempel. Den rollen är ju upplöst på de flesta länsbibliotek 

idag och ett större ansvar vilar på alla medarbetare inom alla delar av arbetet att 

tänka på mångspråkighetsperspektivet. Men faktum är att vi många gånger saknar 

den kunskap som behövs för att utföra det mångspråkiga arbetet på ett tillfredstäl-

lande sätt. 

 

LBJ tror att dessa kunskapsluckor delvis skulle kunna avhjälpas om IBLC fick möjlighet 

att avsätta mer tid när det gäller rådgivning, boklistor, webben och inköp till exempel, 

istället för att tyngdpunkten ligger på lånecentralsverksamhet. 

 

Respondent LBJ 

Det här med att dela upp ansvar utifrån befolkningsunderlaget är ganska vanskligt. 

Visst kan vi säga att vi tar det och det språket. Men slutar vårt ansvar där? Den in-

tressanta frågan handlar väl egentligen om vilken typ av litteratur, medier, tjänster 

efterfrågas bland de här språkgrupperna. Kanske är det så att på vissa språk bör vi 

framför allt prioritera lexikon och pedagogiskt material, men ändå ha möjligheten 

att komplettera med skönlitteratur från IBLC. Risken är att det här med ansvarsfrå-

gan urholkas med det här systemet. Det finns också en risk att ansvarsfördelningen 

utslaget på hela landet blir skev. Om man tittar på länsbibliotekens uppdrag överlag 

så finns det de som inte ens arbetar med den här verksamheten längre. Jag upplever 

att det är något skevt med det hela som bottnar i det nuvarande systemet… 

 

Många bibliotek har avstått från att svara på just frågan om de anser att CMFPL fungerar 

bra. Av enkätundersökningen framkommer ett visst missnöje från kommunbiblioteken 

gällande just ansvarskedjan. Några respondenter skriver att CMFPL fungerar hyfsat, men 

att det hänger på om bestånden på länsbiblioteken är uppdaterade. En respondent ut-

trycker att biblioteket skulle vilja ha mandat att låna direkt ifrån IBLC istället för att gå 

via Länsbiblioteket. Några respondenter skriver att CMFPL låter bra i teorin men inte 

fungerar särskilt bra i praktiken eftersom systemet med ansvarsspråk är problematiskt att 

genomföra i praktiken. En respondent uttrycker funderingar över IBLC:s uppdrag och hur 

det egentligen fungerar med ansvarsspråken. 
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Enkätrespondent 

Jag tycker riktlinjerna i CMFPL är både viktiga och nödvändiga, men det finns sa-

ker som känns problematiska. Framför allt är jag jätteglad och nöjd över att det 

finns en sådan fantastisk resurs som IBLC. Servicen är snabb och böckerna är frä-

scha, det handlar inte om det. Bristerna ligger någon annanstans. I den bästa av 

världar skulle vi förstås kunna ha den typ av referenssamtal som IBLC önskar att vi 

ska hålla, inrikta oss mer kvalitativt än kvantitativt, hålla oss uppdaterade med 

olika inköpskanaler på alla språk som kommer och går i kommunen. Men det är 

svårt att räcka till allt detta. Jag skulle nog önska att IBLC ändå fick mer resurser 

att köpa in litteratur på mindre och udda språk och att det fortsättningsvis också var 

en självklarhet att kommunbiblioteken i landet skulle kunna låna av det beståndet. 

 

LBV och MAV på Länsbibliotek Västmanland beskriver hur CMFPL varit själva ut-

gångspunkten för hur språkansvaret har fördelats regionalt i länet och har också legat till 

grund för den lokala medieförsörjningsplanen. Även LBJ och MAJ på Länsbiblioteket i 

Jönköping förklarar att den regionala medieförsörjningsplanen är formulerad i samklang 

med CMFPL. 

 

Respondent LBJ 

CMFPL utgör basen i vårt arbete, det är självklart eftersom vi befinner oss i en 

samverkan mellan stat, region och kommun. Givetvis behövs en plan på varje nivå 

som också är kopplade till varandra. Framtill för bara några år sedan var det få som 

faktiskt praktiserade innehållet i CMFPL och det är fortfarande långt kvar. Jag är 

väldigt kritisk till att skapa dokument som man inte arbetar med i praktiken. Vi 

måste våga följa dem också. Länge fanns det en otydlighet i det här med ansvars-

fördelningen till exempel, hur IBLC, region och kommunbibliotek skulle förhålla 

sig till den. 

 

MAJ beskriver vidare hur man under de senaste åren arbetat med att röra sig från deposi-

tionsbeställningar mot ett mer processinriktat dialogarbete gentemot användarna. 

 

Respondent MAJ 

Mycket av det som uttrycks i CMFPL går hand i hand i hand med de synsätt som vi 

driver här i Jönköpings län. Själva andemeningen, alltså en rörelse mot dialog och 

bort från den mekaniska depositionsverksamheten och en stereotyp syn på invand-

rare, det känns helt rätt. Det är också något vi arbetar aktivt med att förankra här i 

länet genom att uppmuntra enstaka lån beställningar till exempel. 

 

I Västmanland har man inte kommit lika långt med förankringen av den nya inställningen 

i CMFPL. Många kommunbibliotek uttrycker oro för att depositionsverksamheten ska 

försvinna. 

 

Respondent MAV 
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Men vi kan ju inte säga att ni ska, vi kan bara visa på exempel och motivera våra 

medarbetare, axla en inspiratörsroll. Det här med att gå över mer till enstaka lån be-

ställningar har ännu inte riktigt slagit igenom här i Västmanland. Men visst blir det 

statiskt med depositioner. Att jobba mer med enstaka lån beställningar innebär helt 

klart mera jobb, till sist handlar det här ju om bemötandefrågor. Om man inte hittar 

verktyg för att komma åt språkförbistringen, kommer det bli svårt att ta sig förbi 

det. 

 

Kommunikationsformer och språkförbistring är frågor som man har diskuterar även i 

Jönköpings län en hel del. 

 

Respondent MAJ 

Hur kommunicerar man med en person som inte kan ett ord svenska? För det finns 

inga kardinallösningar, det bygger bara på kreativitet, fantasifullhet och så tid för-

stås. Vi fokuserar just nu på att utveckla bibliotekets funktioner som språkcaféer till 

exempel och marknadsföra biblioteken i kommunen. Man måste testa olika vägar, 

det viktiga är att det blir en lustfylld resa och inte en belastning. 

 

Majoriteten av enkätrespondenterna skriver att de är nöjda med servicen från sitt läns-

bibliotek. I några fall uttrycks missnöje med beståndens aktualitet och att man ofta behö-

ver komplettera med lån från IBLC. Orsaker som anges är att det har varit svårt att hitta 

lämpliga inköpskanaler och att länsbiblioteket behöver uppdatera bestånden på sina an-

svarsspråk samt utöka antalet språk. En respondent skriver att Länsbiblioteket har blivit 

mer restriktivt det senaste året när det gäller utlån av depositioner, vilket uppfattas som 

problematiskt.  

 

Enkätrespondent 

Jag tycker att Länsbiblioteket sköter sitt ansvar i ansvarskedjan bra. Jag tycker 

också att det är bra att Länsbiblioteket signalerar att även kommunbiblioteken 

måste ta ett eget ansvar. Många kommunbibliotek har ganska stora önskemål på 

vad Länsbiblioteket ska bistå med när det gäller den mångspråkiga servicen, men 

skjuter till ganska lite pengar själva. Länsbiblioteket gör helt enkelt så gott de kan. 

 

Majoriteten av enkätrespondenterna uppger att de är nöjda med IBLC:s service. Några 

respondenter skriver att man använder sig av personalen på IBLC som rådgivare och 

nyttjar de hjälpmedel som finns på IB:s webb. En annan konsekvens av revideringen av 

CMFPL är en rörelse från ett kvantitativt arbetssätt mot ett mer kvalitativt. Kommunbib-

lioteken rekommenderas att i högre utsträckning arbeta med enstaka lån än inlånandet av 

depositioner. Många kommunbibliotek uppfattar denna rekommendation som en restrik-

tion snarare än en utveckling. För kommunbiblioteken fyller depositionsverksamheten en 

viktig funktion då språkförbistring och bristande kunskap om litteratur på andra språk 

kan vara ett hinder i mötet med den enskilda användaren. Flera respondenter är kritiska 

till den mer restriktiva hållningen, från både länsbiblioteken och IBLC, när det gäller 

utlån av depositioner. En respondent skriver att många som söker böcker på andra språk 

än svenska sällan har någon uppfattning om någon särskild titel de skulle vilja läsa, utan 

behöver ett konkret bokbestånd att välja utifrån vilket försvårar hanteringen med enstaka 

lån. 
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   En respondent påpekar att möjligheten att låna in depositioner är en viktig service, 

eftersom det skulle vara omöjligt att bygga upp egna bestånd kring alla aktuella språk-

grupper. En respondent påpekar att det känns viktigt att hålla sitt bestånd fräscht genom 

att låna in nya titlar på olika språk, även om de kanske inte lånas ut i lika stor utsträck-

ning. En respondent påpekar att det är viktigt att kunna låna in depositioner för att väcka 

användarnas intresse för den mångspråkiga litteraturen. Flera respondenter påpekar att 

depositioner är ett sätt att kommunicera kring böcker när språkförbistringen hindrar 

kommunikation kring enstaka titlar. Flera respondenter uppger att den inte upplever IB:s 

hemsida som användarvänlig och svår att navigera i, vilket är ett hinder när man ska för-

söka visa besökarna. 

 

Enkätrespondent 

Ibland känner man sig nästan dum när man försöker dra med sig en låntagare till 

datorn för att visa hur man kan beställa enskilda titlar. Många blir skrämda av att 

det känns komplicerat och smiter iväg. Som om man har tvingat på dem något de 

inte vill från början. I de fallen känns det mycket mer bekvämt och naturligt att visa 

dem till en hylla med ett konkret antal böcker som låntagare kan ta på bläddra i. 

När vi beställer depositioner är det inte så att vi nonchalerar påbudet om att öka 

antalet enstaka lån, utan för att våra arbetsmetoder inte räcker längre än så här. Vi 

beställer ju depositioner för att vi tror att de kommer att komma till användning, 

inte som någon ytligt utsmyckning. 

 

På Länsbibliotek Jönköping har man arbetat mycket med att förankra inställning om att 

röra sig bort från det man beskriver som en ”mekanisk depositionsverksamhet” till en 

mer dialoginriktad process arbete och enstaka lån. MAJ har märkt både positiva och ne-

gativa reaktioner från kommunbiblioteken. 

 

Respondent MAJ 

Det är ju inte så att vi har avskaffat depositionsverksamheten helt, men vi har blivit 

striktare. Man måste komma ihåg att det här inte är några nya idéer, att gå över till 

ett mer kvalitativt dialogbetonat arbetssätt. Ändå går förändringen så otroligt lång-

samt när det gäller medieförsörjning av mångspråkig litteratur. Jag tror att man 

måste se på medieförsörjningen av mångspråkiglitteratur som en pusselbit i en 

större helhet, biblioteken är ju inte bara ett bokmagasin utan en mötesplats. Att 

människor med invandrar bakgrund många gånger är överrepresenterade i sitt an-

vändarantal återspeglas inte alls i bibliotekens mediebestånd. Nu tänker jag inte 

bara på den mångspråkiga litteraturen, utan även språkkurser, lättläst och lexikon. 

Jag tror vi måste lägga mycket större mer vikt på det här första bemötandet. Det är 

fullkomligt avgörande för om användaren överhuvudtaget kommer tillbaka. 

 

LBJ tycker att man måste ställe sig frågan om det är för brukarnas eller sin egen skull 

man vill behålla depositionsverksamheten. 

 

Respondent LBJ 

Jag tror man måste bryta ner den här frågan på detaljnivå, våga pröva på nya lös-

ningar, misslyckas och testa igen. Det här med färre depositionsbeställningar har 

uppfattats som en restriktion, men är ju i själva verket ett sätt att pröva nya arbets-
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metoder. Det borde istället kännas spännande att vara med om att förändra arbets-

metoderna, höja kvaliteten. Annars kommer ingenting att förändras. 

 

LBJ skulle vilja se en ökad dialog med IBLC och samordning av resurser för att sedan 

kunna agera med en gemensam strategi för att stödja kommunbiblioteken att öka kvali-

teten på den mångspråkiga verksamheten. 

 

2. Omvärldsbevakning 

En relevant fråga som har med medieförsörjning av mångspråkiglitteratur att göra är hur 

biblioteken bedriver omvärldsbevakning. Detta för att skaffa mig en överblick hur bibli-

oteken ser på efterfrågan och behov av mångspråkiglitteratur i sitt närområde.  

   Med undantag för ett fåtal bibliotek råder det en generell uppfattning om att efterfrågan 

av mångspråkig litteratur inte är så stor. En respondent förklarar att biblioteket har en stor 

del antal besökare med annan bakgrund än svensk, men att de inte lånar mångspråkig 

litteratur i den omfattning som motsvarar deras besöksantal.  

 

Enkätrespondent 

Sedan beror det förstås på vilket språk det handlar om. Det är ju inte alls självklart 

att den största språkgruppen enligt befolkningsunderlaget lånar mest böcker. 

Tvärtom finns det exempel på språkgrupper där befolkningsunderlaget är litet, men 

efterfrågan på litteratur är långt större än bland andra. Till exempel köper vi en hel 

del böcker på arabiska och persiska, men de används inte alls i lika stor utsträck-

ning som man kanske kunde önska. Om man ska mäta någon form av biblioteksak-

tivitet så syns den snarare i efterfrågan av till exempel tidningar och tidskrifter eller 

Internetanvändning. 

 

De flesta respondenter skriver att deras bibliotek bedriver någon form av omvärldsanalys 

för att skaffa sig en överblick över befolkningsunderlaget och därmed förekomsten av 

andra språk än svenska. Det verktyg för omvärldsanalys som anges av den övervägande 

delen av respondenterna är SCB (Statistiska centralbyrån) samt dialog och samarbete 

med SFI (Svenska för invandrare). Även andra statliga och kommunala myndigheter som 

Migrationsverket, invandrarbyråer, socialkontor, flyktingsamordnare och integrationsen-

heter finns också representerade. Någon enstaka respondent nämner förskolan, skolan 

och modersmålslärare som en samarbetspart. Flera respondenter refererar till sitt läns-

bibliotek som en viktig referens gällande kunskap om relevant statistik över förändringar 

i befolkningsunderlaget i länet som helhet. 

   LBV och MAV på Länsbibliotek Västmanland förklarar att de upprepade tillfällen har 

samlat in statistik över utlåningssiffror från kommunbiblioteken i länet för att skaffa sig 

en överblick av efterfrågan på mångspråkig litteratur. Samtidigt saknas ofta rutiner bland 

kommunbiblioteken för att föra statistik över hur de mångspråkiga bestånden rör sig 

bland slutanvändarna. Eftersom de flesta kommunbibliotek lånar depositioner är det av 

särskilt intresse för Länsbiblioteket att veta hur dessa depositioner sedan rör sig bland 

slutanvändarna. 

 

Respondent MAV 

Man vill ju inte att böckerna ska valsa runt i onödan mellan Länsbiblioteket och 

kommunbiblioteken. Men där har vi än så länge inte fått in så mycket siffror, det är 
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svårt att få respons på den efterfrågan.  Det här är en fråga man måste arbeta mer 

med och hämta in från kommunbiblioteken. 

 

LBV beskriver vidare hur man i samband med framtagandet av en egen medieförsörj-

ningsplan i Västmanland 2007, gick ut med en undersökning för att kartlägga medieför-

sörjningen av mångspråkiglitteratur bland länets kommuner. Kartläggningen visade att 

arbetet med den mångspråkiga medieförsörjningen ser ganska olika ut i de olika kommu-

nerna. MAV förklarar att en av orsaken till detta är att vissa kommuner har en större 

mångspråkigbefolkning än andra, men också att engagemanget och intresset spelar en 

stor roll. 

 

Respondent MAV 

Det är till exempel inte alls självklart att biblioteken samarbetar med eller ens kän-

ner till på vilka språk man bedriver modersmålsundervisning i kommunen. Det 

tycker jag säger något om var man lägger ribban för sin omvärldsbevakning. De här 

kvalitativa aspekterna på den mångspråkiga medieförsörjningen är något vi försö-

ker arbeta mer aktivt med här i Västmanland. Men faktum är att det kan kännas lite 

trögjobbat. Ändå skulle jag tro att aktiviteten här i länet motsvarar ganska väl hur 

det ser ut även i andra delar av landet. Dels handlar det rent krasst om engagemang 

och intresse. Och så det upplevda behovet i kommunen förstås. 

 

LBV förklarar att man från Länsbiblioteket varje år går ut med en uppmaning till kom-

munbiblioteken att se över vilka språk som är aktuella för depositionsbeställningar i 

kommunen. Detta ligger sedan till grund för de depositioner som skickas ut två gånger 

om året från Länsbiblioteket till respektive kommunbibliotek. MAV beskriver denna 

samordningsfunktion för depositionsverksamheten som en garant för att mångspråkig-

hetsperspektivet inte ska falla mellan stolarna på kommunbiblioteken. 

   Enligt MAJ på Länsbibliotek Jönköping är efterfrågan på mångspråkig litteratur utsla-

get på hela länet ganska liten. Precis som i Västmanland saknar man idag en tillfredstäl-

lande statistik över hur den mångspråkiga litteraturen rör sig bland sina användare. MAJ 

beskriver att man nyligen har genomfört en s.k. ”mångkulturturné” i länet där frågor som 

rör medieförsörjning av mångspråkig litteratur har varit en viktig del, men här har ändå 

de kvalitativa aspekterna av arbetet med mångfaldsperspektiv och mångspråkighet stått i 

centrum. Detta ska på sikt resultera i en handlingsplan inom Jönköpings län. 

 

Respondent MAJ 

Tittar man på omsättingstalen på andra språk än svenska så är de inte så höga, trots 

att vi över tid har skickat ut väldigt mycket depositioner till kommunbiblioteken. 

Då måste man ställa sig frågan varför. Kan det bero på språkgruppen och faktorer 

som läskunnighet till exempel? Är majoriteten asylsökanden eller har de levt i Sve-

rige i många år? Eller handlar det kanske om hur pass aktiva vi som bibliotek har 

varit med att marknadsföra möjligheten att låna böcker på andra språk än svenska? 

 

LBJ säger att man kan se ett behov av mångspråkig litteratur i Jönköpingslän, men tror 

att biblioteken brister i sin förmåga att möta efterfrågan med de rätta verktygen. LBJ för-

klarar att man i länet redan för många år sedan fann sig själva i en stagnerad struktur där 

man rätt och slätt hade nöjt sig med en ganska statisk form av bokcirkulation baserad på 



 73 

depositionsverksamhet. Det blev startpunkten för ett regionalt utvecklingsarbete som har 

pågått sedan dess. En viktig del i detta kartläggningsarbete är undersökningen Var femte 

låntagare (2003) som är en kartläggning av medieförsörjningen av mångspråkig litteratur 

i Jönköpings- samt Östergötlandslän. 

 

Respondent LBJ 

Vi började ställa oss frågan om vi verkligen svarar mot behovet av medieförsörj-

ning av mångspråkig litteratur på rätt sätt? Om vi verkligen är lyhörda för vad an-

vändarna vill ha? Eller håller vi kanske fast vid det vid tror att efterfrågas. Det kri-

tiska förhållningssättet har till exempel fått oss att röra oss mot mer kvalitativa ar-

betsmetoder än tidigare, men vi är långt ifrån i mål. 

 

3. Statistik 

I diskussionen kring omvärldsanalys framkommer att arbetet med att föra statistik är att 

betrakta som ett problemområde. Att bryta ut en rubrik som särskilt handlar om statistisk 

har jag ansett vara viktigt av två skäl. Dels för att ett statistiskt underlag ofta räknas som 

en faktor att ta hänsyn till när det gäller budgetposter och dels för att ett statistiskt under-

lag kan berätta om hur det mångspråkiga beståndet faktiskt används.  

   De flesta enkätrespondenter uppger att biblioteken för någon form av statistik över det 

mångspråkiga beståndet. Den statistik som förs rör dock i första hand inlånade depositio-

ner från länsbiblioteken och IBLC, det vill säga hur många volymer och på vilka språk 

man har lånat in från depåverksamheten. En respondent beskriver att biblioteket för stati-

stik på enskilda titlar för att se hur beståndet har rört sig bland användarna för att sedan 

utgå från detta underlag när de beställer nya depositioner eller gör egna inköp. 

 

Enkätrespondent 

Det [hur beståndet rör sig bland användarna] kan man ju tycka borde vara mer in-

tressant att kartlägga egentligen. Faktum är att det är en viktig pusselbit som sak-

nas. Tänk om det är så att vi satsar på en massa språk som sedan inte används... 

 

MAV konstaterar att man i Västmanland har ansett det vara viktigt att få in statistiska 

uppgifter från kommunbiblioteken i länet som planeringsunderlag 

 

Respondent MAV 

De flesta lånar depositioner direkt av oss och ganska få köper idag egna bestånd. 

Därför vore det förstås intressant att få ta del av hur detta bestånd faktiskt används. 

Mardrömmen är ju att alla dessa böcker skulle vandra runt i onödan. Tyvärr har vi 

ännu inte fått så mycket respons när det gäller just statistiken från kommunbiblio-

teken. Idag finns det helt enkelt ingen statisk som pekar varken på det ena eller det 

andra. 

 

LBV tillägger dock att det finns fler aspekter som är viktiga att väga in utöver statistik 

när man ska bilda sig en uppfattning om hur böckerna används. Att kommunbiblioteken 

faktiskt frågar efter depositionsbeställningar är ett annat sätt att möta efterfrågan, precis 

som de anställdas kännedom om vad som efterfrågas i verksamheten. 
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Respondent LBV 

Även om statistiken inte är tillräckligt omfattande ska man inte glömma bort de en-

skilda referensfrågorna eller bibliotekspersonalens kunskap om vilka personer som 

kommer till biblioteket och vad de frågar efter. Och handlar det om enskilda 

titelbeställningar är ju beställningarna alltid motiverade. 

 

Även på Länsbibliotek Jönköping har man under flera år begärt in statistik som kan be-

rätta mer om hur beståndet rör sig bland användarna. Precis som i Västmanland för 

kommunbibliotek statistik över hur depositioner och enstaka lån rör sig mellan IBLC, 

länet och kommunbiblioteken, men mer sporadiskt när det gäller hur böckerna rör sig 

bland slutanvändarna. Även MAJ påpekar att det finns en fara med att stirra sig blind på 

statistiska siffror som ett underlag för inköp. 

 

Respondent MAJ 

Tittar man på utlåningssiffrorna så är det som sagt relativt låga siffror. Skulle man 

motivera inköp utifrån dessa siffror så skulle det inte generera så mycket inköp alls. 

Man måste analysera den mångspråkiga verksamheten på flera sätt. Dels kan det ju 

handla om att man som användare vill hålla kontakten med sin kultur eller mo-

dersmål. En helt annan anledning är att komma i kontakt med det svenska samhäl-

let osv. Statistiken är viktig, men i det här läget, långt ifrån allt”…”Behovet av en 

mångspråkig verksamhet återspeglas egentligen inte alls i användandet av vårt 

bokbestånd idag, snarare syns den när det gäller internetanvändning, tidningar och 

tidskrifter, här är ju invandrade personer överrepresenterade. 

 

4. Aktivt uppsökande och användarundersökningar 

Hur biblioteken arbetar uppsökande och i dialog med bibliotekets användare kan berätta 

något om hur biblioteken ser på mångspråkiga biblioteksanvändare både som individer 

och som grupp. De flesta enkätrespondenter skriver att biblioteken sprider information 

om tillgång på mångspråkig litteratur på biblioteksvisningar för SFI-klasser eller andra 

skolklasser. Flera respondenter nämner det enskilda referenssamtalet som en viktig in-

formationskanal. En respondent nämner att man arbetar med skyltning på andra språk än 

svenska. Flera respondenter nämner den egna hemsidan som en informationskanal samt 

infobroschyrer.  

   En respondent nämner en särskild integrationssatsning där biblioteket medverkar som 

en del i en föreläsningsserie för nyanlände flyktingar i kommunen. En respondent beskri-

ver att biblioteket tagit fram särskilda foldrar som sprids med regelbundenhet till olika 

institutioner som är i kontakt med flyktingar och invandrare. En respondent nämner in-

formationstillfällen som arrangeras av migrationsverket. En respondent skriver att man 

upplever det som svårt att få kontakt och dialog med invandrarföreningar och uppger 

kulturskillnader som en orsak. En respondent uppger att de har genomfört en användar-

undersökning där några frågor i ett större frågebatteri rörde den mångspråkiga verksam-

heten: 

 

Enkätrespondent 

Vi har diskuterat om vi borde göra en särskild undersökning som har med 

mångspråkighet att göra. Men sen har vi kommit fram till att det faktiskt skulle 
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kännas konstigt att skilja ut den här gruppen genom en riktad enkät. Det skulle kän-

nas utpekande helt enkelt. Däremot har vi lagt ut lappar om att man kan ge inköps-

förslag bland hyllorna. 

 

MAV tycker att ger ett exempel på en studie hon genomförde i mitten på 1990-talet gäl-

lande tvåspråkiga barn och deras biblioteksvanor. 

 

Respondent MAV 

Där kom det så tydligt fram hur den service barnen fick på svenska, till exempel 

med bokprat och att bibliotekarien inspirerade till läsning, hade jättestor betydelse 

för hur barnens förhållande till läsning och hur de använde biblioteket. Tittade man 

istället på den finska avdelningen, som inte alls hade motsvarande resurser utan 

snarare liknande ett boklager som ingen kunde säga något om, så genererade den 

inte alls något läsintresse. Det räcker inte bara att ställa fram ett urval böcker på en 

hylla. Självklart måste man jobba aktivt med dem. Jag tror att en nyckelfråga är 

bibliotekarier med andra språkkompetenser som på ett helt annat sätt kan arbeta 

aktivt med det mångspråkiga beståndet. 

 

5. Policy för mångspråkig litteratur och budget 

För att ta reda på hur biblioteken förhåller sig till medieförsörjning av mångspråkiglitte-

ratur som ett primärkommunalt uppdrags samt förhåller sig till verksamheten som en 

särlösning till eftersattgrupp har jag ställt frågor om policydokument och budget. 

   De flesta enkätrespondenter skriver att biblioteken inte har något särskilt policydoku-

ment för mångspråkiglitteratur. Flera respondenter beskriver att den policy som bibliote-

ket har ingår som en integrerad del av den övriga beskrivningen av verksamheten. Flera 

respondenter uppger att de endast har en muntlig policy eller ingen policy alls. En 

respondent skriver att biblioteket har formulerat en särskild policy för mångspråkig litte-

ratur. Ett fåtal av respondenterna svarar att biblioteken har ett särskilt och regelbundet 

budgetanslag för litteratur på andra språk än svenska (utöver de nordiska språken och 

engelska, tyska eller franska.) Några respondenter uppger att biblioteket gör särskilda 

ekonomiska satsningar mot ett särskilt språk.  

 

Enkätrespondent 

Medieförsörjning av mångspråkiglitteratur uttrycks som en punkt i vårt kommunala 

uppdrag och så finns invandrarspråk med som en post i vår medieplan för inköp. 

2004 startades en grupp som avsåg att göra den mångspråkiga verksamheten mer 

enhetlig kommunen. Men det arbetet har inte resulterat i något särskilt policydo-

kument, den ingår som sagt som punkter i den övergripande biblioteksplanen. 

 

LBV förklarar att man som länsbibliotek arbetat med en länsstrategi med ett brett mång-

faldsperspektiv under 2006 och 2007. Även om medieförsörjning av mångspråkiglittera-

tur bara är en del av hela mångfaldsområdet, är det frågor som Länsbiblioteket arbetar 

kontinuerligt med. MAV anser inte att det ska finnas några särskilda riktlinjer för den 

mångspråkiga verksamheten, utan att den ska vara en integrerad del av den större planen. 

Samtidigt poängterar LBV att det är ett prioriterat område som man sätter särskilt stor 

vikt vid. LBV påpekar att den mångspråkiga verksamheten genomsyrar många delar av 
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kärnverksamheten, t.ex. är barnkonsulenten givetvis involverad när det handlar om barn- 

och ungdomslitteratur. 

 

Respondent LBV 

Eftersom Länsbiblioteket ska fungera som en kompletterande medieförsörjningsin-

stans är det viktigt att ha en övergripande strategi. Vårt arbete underlättas ju givet-

vis av att det finns ytterligare kompletterande medieförsörjning som Internationella 

bibliotekets lånecentral och att Kulturrådet driver dessa frågor på nationell nivå. 

Traditionellt har ju biblioteken varit en av de institutioner som varit bärande när det 

gäller verksamhet för människor med annan bakgrund än svensk. 

 

Även om frågan om mångspråkig medieförsörjning har haft en framskjutande ställning i 

förändringsarbetet i Jönköpings län, tror MAJ att en djupare förändring måste ske för att 

man ska uppnå konkreta resultat. En av de viktigaste frågorna är att kommunbiblioteken 

börjar se på den mångspråkiga medieförsörjningen som ett primärkommunalt uppdrag 

likställt med annan basverksamhet. 

 

Respondent MAJ 

Ställer man enkla frågor som hur mycket av medieanslaget i varje kommun som går 

till böcker på andra språk, så är det få som kan uppge någon procentsats. Enligt 

bibliotekslagen ska den här frågan ha en framskjutande plats, men så ser det ju inte 

ut idag. 

 

LBJ beskriver hur man just nu arbetar på en handlingsplan på Länsbibliotek Jönköping 

som fokuserar på tre områden. Dels handlar det om medierna, dels om biblioteken som 

mötesplats och dels personalens kompetens. LBJ förklarar att man arbetar mycket med 

medieplanering, men att man i dagsläget inte har något specifik handlingsplan för medie-

försörjning av mångspråkiglitteratur. 

 

Respondent LBJ 

I grund och botten är det här en bemötandefråga som behöver brytas ner på detalj-

nivå. Det handlar om allt från kulturkompetens till inköpskällor. Det viktigaste är 

att man inte ser på den här verksamheten som en särlösning, vi vill integrera den i 

den ordinarie verksamheten för att motverka negativ särbehandling. 

 

I Jönköpingslän har mångspråkighetsarbetet ända sedan 1970-talet haft en framträdande 

roll. Mycket av ansvaret har över tid axlats Länsbiblioteken vars verksamhet haft stor 

betydelse för biblioteken i länet och de användare som velat ta del av mångspråkig 

litteratur. LBJ beskriver att verksamheten allt eftersom stagnerat och blivit traditionell 

och rutinmässig 

 

6. Framtidsvisioner 

För att undersök hur biblioteken ser på arbetet med mångspråkig litteratur i ett större per-

spektiv frågade jag även efter framtidsvisioner och förslag. Fyra enkätrespondenter öns-

kar att IBLC skulle få mer statliga bidrag så att deras service skulle kunna vara mer fri-
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kostig. En respondent tycker att staten borde sponsra språklexikon till alla flyktingar och 

asylsökanden. En respondent efterlyser mer stöd gällande inköpskanaler. En respondent 

skulle vilja att biblioteket arbetade mer målinriktat med t.ex. SFI, men tar upp tids- och 

personalbrist som ett avgörande hinder. Flera respondenter önskar sig flera regionala ar-

betsmöten och fortbildning, för att utbyta erfarenheter med andra bibliotek i länet. En 

respondent anser att dessa möten då och då borde riktas till hela biblioteket och inte bara 

en särskild referensgrupp eftersom frågan om mångspråkiglitteratur genomsyrar alla 

verksamheter. En respondent önskar sig mer ekonomiska resurser att ta fram broschyrer 

och skyltning. 

   En respondent ställer en fråga med vilka verktyg man mer effektivt når ut till berörda 

grupper. En respondent anser inte att målgruppens behov går att serva eftersom de eko-

nomiska resurserna är för små. En respondent konstaterar att man inte prioriterar den 

mångspråkiga verksamheten just nu av ekonomiska skäl. Flera respondenter uttrycker att 

de vill att möjligheten att låna depositioner från Länsbiblioteket och IBLC ska finnas 

kvar. 

 

Enkätrespondent 

I första hand tror jag att vi behöver ta tag i det här med att göra barnlitteraturen mer 

attraktiv. På vårt bibliotek jobbar vi mer det här på olika sätt, och jag tror att det 

kommer att bli mer sådant i framtiden. Överhuvudtaget tror jag att man behöver 

tillskriva den mångspråkiga verksamheten mer resurser i stort. Efterfrågan kommer 

bara att öka tror jag, precis som bibliotekens roll i integrationsarbetet. 

 

MAV och LBV ser som sin viktigaste uppgift i Västmanlands län att uppmuntra kom-

munbiblioteket till att föra statistik samt fördjupa sig i frågor som rör användarundersök-

ningar och driva kvalitativa projekt. MAV säger att hon tror att en lösning skulle vara att 

få flerspråkiga ungdomar att intressera sig för yrket. Analyserar man utvecklingen, säger 

MAV, blir det ganska tydligt att det största behovet av att läsa på sitt språk finns i den 

första generationens invandrare. Om man inte använder språket aktivt, läser eller utbildar 

sig, är det svårt att nå den nivån som krävs för att kunna ta del av en skönlitterär roman. 

 

Respondent MAV 

Därför är språkutvecklingen inom respektive språk också viktiga processer att följa 

i framtiden. När det gäller modersmålsundervisning handlar det om helt andra be-

hov och nivåer. Det här handlar om synen på flerspråkighet i samhället i stort, hur 

värderas det, vilket stöd får man att uppfostra sitt barn som flerspråkigt från sam-

hället. Många föräldrar har ju haft ambitionen, men sedan stupat på tröskeln, för att 

det finns så många hinder. Jag tror att man måste titta på vad man kan göra till-

sammans, tvärsöver olika institutioner, alltifrån BVC, förskola, skola och bibliotek. 

För det första måste föräldrar få en adekvat information om språkutveckling på sitt 

eget språk för att få verktyg att ta tag i frågan. 

 

LBV säger att man under hösten 2008 har gjort en kartläggning över språkstimulerade 

åtgärder barn 0-2 i Västmanland. Satsningen går ut på ett samarbete med BVC och för-

äldragrupper och naturligtvis rör detta även flerspråkiga barns behov. Samtidigt poängte-

rar LBV att det inte räcker med att ta fram en broschyr eller en policy, utan att det också 

behövs fler åtgärder. 
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Respondent LBV 

Även om vi har informerat alla på kommunnivå om detta, behövs det ju alltid en 

uppföljning. Vem tar ansvar, hur använder man broschyrerna i praktiken? 

 

MAJ önskar att de regionala erfarenheterna skulle tas bättre om hand i arbetet med 

CMFPL. Eftersom läns- och regionbiblioteken är de som till väsentlig del ska förankra 

tankarna på kommunbiblioteken är det viktigt att dessa instanser får möjlighet att med-

verka i förändringsprocessen. I framtiden tror han att IBLC:s roll skulle kunna 

effektiviseras till att likna mer en konsult eller rådgivarposition än Lånecentral. Inspira-

törsrollen tror jag kommer att vara den absolut viktigaste om vi ska se någon förändring i 

praktiken. 

 

Respondent MAJ 

Jag tror att pudelns kärna ligger just i själva förankringen av de här tankarna. Idé-

erna är goda men förmedlingen och implementeringen av dem är vaga. Den här 

skepticismen mot förändringen från depositioner till enstaka lån har genererat en 

slags försvarsställning bland många kommunbibliotek, istället för att det skulle 

kännas som en spännande utveckling av något som har stagnerat. 
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Bilaga 2: Sammanfattning av enkätresultat 

1. Upplever du att det finns en efterfrågan på litteratur på andra språk än svenska i 

din kommun? Stor/ Inte så omfattande/ Ingen alls 

Fem bibliotek anger att efterfrågan på mångspråkig litteratur är stor. Sjutton bibliotek 

anger att efterfrågan inte är så omfattande. Av de bibliotek som svarar stor gör tre tilläget 

att efterfrågan är ”ganska stor” och att det beror på vilket språk man talar om. Ett biblio-

tek skriver att efterfrågan är ”stor, men beroende på olika folkgrupper och deras kultu-

rella bakgrund och läs vanor finns det stor variation.” Ett bibliotek skriver att efterfrågan 

är ”mycket stor” vilket beror på att man i kommunen har en flyktingförläggning. Ett bib-

liotek tillägger att besökare med annan bakgrund än svensk är många, men att de inte 

lånar mångspråkig litteratur i den omfattning som motsvarar deras besöksantal. ”Besö-

karna gör andra saker på biblioteket som att låna datorer, läsa tidningar och tidskrifter” 

skriver någon. Som förklaring till detta framhålls t.ex. användarnas varierade biblioteks-

erfarenheter samt läs- och skrivkunnighet. I de fall där biblioteket uttrycker att efterfrå-

gan är stor anges flyktingförläggningar som en orsak och att ett ökat antal kommunplace-

rade flyktingar. Ett bibliotek påtalar att efterfrågan av barn- och ungdomslitteratur är stor 

eftersom man har ett gott samarbete med förskolan och högstadiet. Ett bibliotek skriver: 

“Många av de nykomna invandrarna söker sig till biblioteket ”i alla ärenden”. De allra 

flesta lär sig svenska ganska fort och vi har stor efterfrågan på lättlästa svenska böcker, 

gärna klassiker, som Lagerlöf och Moberg, för att de vill veta vad svenska författare är 

och skriver.  

BORTFALL: 0 

 

2. Utför ditt bibliotek någon form av användarundersökningar för att möta efter-

frågan på litteratur på andra språk än svenska i kommunen? I så fall, hur? 

 

Ja: 3 st 

Nej: 19 st   

Tre bibliotek svarar att man har gjort användarundersökningar i sin kommun. Ett av dessa 

bibliotek förklarar att man har genomfört en användarundersökning där den mångsprå-

kiga verksamheten funnits med som en delfråga. Samma bibliotek förklarar att det av 

denna användarundersökning framkom att användarna efterfrågade andra medier än 

mångspråkig skönlitteratur, istället önskade man sig till exempel tidningar och tidskrifter 

på andra språk än svenska vilket också hörsammades i inköp och prioriteringar. Ett annat 

av dessa tre bibliotek nämner att man arbetat med en referensgrupp för att kartlägga öns-

kemål beträffande biblioteket och att en av dessa grupper bestod av personer med ut-

ländsk bakgrund. Ett bibliotek nämner biblioteksvisningar och referenssamtal som en 

kanal för att få respons på det mångspråkiga beståndets relevans och aktualitet, liksom 

statistik över hur bokbeståndet rör sig. Ett bibliotek skriver att ”man har en kontinuerlig 

dialog med modersmålslärare- och pedagoger, liksom förskolor och skolor, förutom den 

vanliga kontakten med låntagare.” Ett bibliotek förklarar att man inte vill göra särskilda 

användarundersökningar riktade till en mångspråkiganvändargrupp eftersom man inte vill 

peka ut en särskild grupp.  

BORTFALL: 0 

 

3. Utför ditt bibliotek någon form av omvärldsanalys för att kartlägga vilka språk-

grupper som existerar i kommunen? I så fall, hur? 

Bland de bibliotek som uppger att man arbetar med omvärldsanalys nämns framförallt 

dialog och samarbete med SFI men även flera statliga och kommunala myndigheter som 
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migrationsverket, invandrarbyråer, socialkontoret, arbetsförmedlingen, flyktingsamord-

nare, integrationsenheter. Tre bibliotek nämner förskolan, skolan och modersmålslärare 

som en kanal. Två bibliotek nämner SCB som ett sätt att hålla sig uppdaterad på befolk-

ningsunderlaget. Tre bibliotek skriver att ”länsbiblioteket sköter omvärldsanalysen i lä-

net.” Ett bibliotek skriver:” nej, inte på flera år, men vi håller kontakt med invandrarby-

rån”. Ett bibliotek skriver: ”Vår biblioteksplan är under arbete och ska vara färdig i No-

vember. I den ska omvärldsanalys finnas med.” Ett bibliotek skriver: “Tittar på statistik. 

Kommunen är liten så vi brukar se när det kommer nya människor med andra språk. De 

kommer ofta hit för att använda Internet”. Ett bibliotek skriver: “Om en större invandrar-

grupp kommer får vi besked om det via socialkontoret.” 

BORTFALL: 0 

 

4. Utför ditt bibliotek någon statistik över bokcirkulation på andra språk än 

svenska? I så fall, hur? 

Åtta av biblioteken uppger att de för någon form av statistik över det mångspråkiga be-

ståndet. Sex bibliotek förklarar dock att den statistiken som förs rör inlånade depositioner 

från länsbiblioteken och IBLC, antal volymer och på vilka språk. Tretton bibliotek svarar 

att de inte för någon särskild statistik. Ett bibliotek nämner att man även går in och tittar 

på enskilda titlar för att se hur beståndet har rört sig bland användarna för att sedan utgå 

från detta underlag när de beställer nya depositioner. Ett bibliotek konstaterar att de inte 

lånar så mycket depositioner längre utan beställer enskilda titlar vilket ingår i samma 

statistik som övriga utlån. 

BORTFALL: 0 

 

5. Har ditt bibliotek ett eget bestånd på andra språk än svenska? I så fall, i vilken 

omfattning och på vilka språk? 

 

Ja: 12 st 

Nej: 8 st 

 

Tolv av biblioteken skriver att de har ett eget bestånd med litteratur på andra språk än 

svenska, men variationen och omfånget är stor. Åtta bibliotek skriver att de inte har något 

bestånd alls. Av de tolv bibliotek som har ett bestånd skriver ett att de har ett mycket stort 

bestånd på ca 60 olika språk. De andra biblioteken skriver att de har ett mycket litet be-

stånd, men lyfter fram något språk som större än de andra. Ett bibliotek skriver att de har 

ett flertal titlar på skolspråken, men även titlar på de mest förekommande invandrarsprå-

ken. Flera bibliotek skriver att de kompletterar det egna beståndet med depositioner från 

Länsbiblioteket och IBLC. 

BORTFALL: 2 bibliotek 

 

6. Har ditt bibliotek ett särskilt medieanslag för litteratur på andra språk än 

svenska? (inte danska, norska, engelska, tyska eller franska) 

 

Ja: 5 st 

Nej: 7 st 

Andra svar: 10 st 

 

Fem bibliotek svarar att de har ett särskilt medieanslag. Sju bibliotek svarar att de inte har 

något särskilt medieanslag för mångspråkiglitteratur. Ett bibliotek skriver att de får ett 

särskilt bidrag från invandrarbyrån i kommunen för inköp. Ett bibliotek hänvisar till 
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Länsbibliotekets inköp. Tre bibliotek skriver att de endast har ett särskilt medieanslag på 

finska. Ett bibliotek beskriver att andra språk än svenska endast representeras av ett fåtal 

personer och att det därför inte finns anledning att köpa ett eget bestånd. Två bibliotek 

har inte svarat. 

BORTFALL: Två bibliotek 

 

7. Hur införskaffar biblioteket den litteratur som efterfrågas på andra språk än 

svenska? Flera alternativ möjliga! Köper eget bestånd/Beställer från Läns-

bib/Beställer från IB/Andra alternativ 

 

Samtliga bibliotek skriver att de använder sig av Länsbiblioteket och IBLC.  Flera biblio-

tek nämner även egna inköpskanaler, BTJ lyfts fram av flera bibliotek. Ett bibliotek näm-

ner Kulturrådet och distributionsstödet som en annan kanal. Ett bibliotek talar om en pri-

vatförsäljare som tillhandahåller bosniska böcker några gånger om året. Ett bibliotek 

tillägger att man då och då får gåvor. Två bibliotek framhåller en särskild problematik 

när det gäller införskaffandet av barn- ungdomslitteratur på andra språk. Här nämns 

barnbokhandeln Bokspindeln som en distributör. Samma bibliotek påpekar dock att vissa 

språk är det omöjligt att hitta titlar som t.ex. passar ungdomar. Ett bibliotek skriver att de 

själva köper någon enstaka bok, men lånar annars mest från Länsbiblioteket och vid be-

hov enstaka lån från Internationella biblioteket. Ett bibliotek skriver att de har ett grund-

bestånd och köper det mesta själva, men att de lånar av IBLC när det gäller udda språk. 

BORTFALL: 0 

 

8. Anser du att Länsbiblioteket klarar av att tillhandahålla litteratur på de språk 

(utöver svenska) som efterfrågas i kommunerna? 

Många bibliotek är nöjda med Länsbibliotekens service, med nyansen att Länsbiblioteken 

”oftast” och ”i stort sett” klarar av att tillhandahålla litteratur. Två bibliotek uttrycker 

missnöje med det beståndens aktualitet. Tre bibliotek skriver att man ofta behöver 

komplettera med lån från IB. Tre bibliotek tycker inte att länsbiblioteken klarar av att 

tillhandahålla det som efterfrågas. Ett bibliotek tillägger att det har handlat om språk där 

det har varit svårt att införskaffa lämpliga inköpskanaler. Två bibliotek anser att länsbib-

lioteket behöver uppdatera beståndet på sina ansvarsspråk samt utöka dem till flera språk. 

Flera bibliotek påpekar att Länsbibliotek har blivit mer restriktiva det senaste året när det 

gäller utlån av depositioner, vilket uppfattas som problematiskt. Ett bibliotek önskar att 

man kunde vända sig direkt till IBLC, istället för att gå ”omvägen” via länsbiblioteken, så 

som gången i ansvarskedjan är formulerad. I vissa fall händer det att länsbibliotekens be-

stånd inte motsvarar behoven på kommunbiblioteken. Två bibliotek beskriver deposi-

tionsverksamheten som ett sätt att göra arbetet med medieförsörjning av mångspråkiglit-

teratur hanterbar. Dels som något konkret att sätta i händerna på en förstagångsbesökare 

och dels som ett arbetsverktyg i situationer där språkförbistring såväl som kunskap om 

litteraturen sätter gränser för hur väl man kan utföra ett referenssamtal.  

BORTFALL: 1 bibliotek 

 

9. Brukar ditt bibliotek använda sig av Internationella bibliotekets tjänster? I så fall 

vilka? Fler alternativ är möjliga. Dep/Enstaka lån/Rådgivning/Förmedling av lån 

från ickesvenska bibliotek/ Biblioteket brukar inte använda sig IB:s tjänster. 

Alla bibliotek som har ett eget bestånd av mångspråkiglitteratur använder sig också på 

endera sättet av IBLC:s tjänster. De flesta nämner då både enstaka lån och depositioner. 

Ett bibliotek skriver att i enstaka fall har låntagare givit dem förslag från IB:s hemsida 

om litteratur de vill låna. Detta påpekar biblioteket att Länsbiblioteket vill att alla ska 
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göra mer frekvent, men att det ännu inte har slagit igenom. Två bibliotek uttrycker att 

man lånar av IBLC i de fall där det handlar om udda språk med ett fåtal användare samt i 

de fall där Länsbiblioteket inte har kunnat tillgodose önskemålen. Tre bibliotek nämner 

även att man använder sig av personalen på IB som rådgivare och nyttjar de hjälpmedel 

som finns på IB:s webb.  

BORTFALL: 1 bibliotek 

 

10. Hur uppfattar du att kontakten med IB fungerar vad gäller tillgänglighet och 

bemötande? 

De flesta bibliotek är nöjda med IB:s service på en varierande skala mellan mycket bra 

och helt OK. Ett bibliotek har ingen erfarenhet av kontakt med IB. Ett bibliotek skriver: 

”proffsig och tjänstvillig personal å ena sidan. Å andra sidan verkar de inte vilja att man 

lånar av dem, vilket de uttrycker på olika kurser å möten. De har dålig koll på hur folk-

biblioteken arbetar.” Ett bibliotek skriver att de har noterat att IB blivit striktare gällande 

utlåning av depositioner. Ett bibliotek skriver att hemsidan upplevs som rörig. Tre bibli-

otek påpekar att IB:s hemsida inte är användarvänlig och svår att navigera i, vilket är ett 

hinder när man ska visa besökarna. Ett bibliotek skriver att de är nöjda med bemötandet, 

men att verksamheten verkar underbemannad. 

BORTFALL: 0 

 

11. Av vilken anledning beställer ditt bibliotek enstaka lån/dep på olika språk från 

Länsbiblioteket och/eller IB? Fler alt är möjliga. För att komplettera det egna be-

ståndet/Beställning av en enskild låntagare/Annat, nämligen… 

Majoriteten av biblioteken skriver att de lånar för att komplettera det egna beståndet eller 

göra enstaka beställningar som efterfrågas av enskilda användare. Ett bibliotek påpekar 

att möjligheten att låna in litteratur är en viktig service, eftersom det skulle vara omöjligt 

att bygga upp egna bestånd kring alla aktuella språkgrupper. Ett bibliotek påpekar att det 

känns viktigt att hålla sitt bestånd fräscht genom att låna in nya titlar på olika språk, även 

om de kanske inte lånas ut i lika stor utsträckning. Ett bibliotek påpekar att det är viktigt 

att kunna låna in depositioner för att väcka användarnas intresse för den mångspråkiga 

litteraturen. Det hade de aldrig, som ett litet bibliotek, kunnat göra utan möjligheten att 

låna depositioner. 

BORTFALL: 2 Bibliotek 

 

12. Sprider ditt bibliotek information till kommunens biblioteksanvändare om möj-

ligheten att beställa böcker på andar språk än svenska? I så fall, på vilka sätt? 

Arton bibliotek skriver att de sprider information om tillgång på mångspråkig litteratur 

för biblioteksvisningar för SFI-klasser eller andra skolklasser. Åtta bibliotek nämner det 

enskilda referenssamtalet som ett viktigt spridningsforum och i vissa fall också det enda. 

Ett bibliotek nämner särskild skyltning på andra språk än svenska. Sju bibliotek nämner 

den egna hemsidan som ytterligare en informationskanal samt förtryckta infobroschyrer. 

Ett bibliotek nämner en särskild integrationssatsning där biblioteket medverkar som en 

del i en föreläsningsserie för nyanlände flyktingar i kommunen. Ett bibliotek beskriver 

särskilda foldrar som sprids med regelbundenhet till olika institutioner som är i kontakt 

med flyktingar och invandrare. Ett bibliotek nämner liknande informationstillfälle som 

migrationsverket anordnar. Tre bibliotek skriver att man skulle vilja bli bättre på att 

sprida information via hemsidan och instanser i kommunen. Ett bibliotek skriver att det 

är svårt att nå ut till invandrarföreningar med informationen. 

BORTFALL: 1 bibliotek 
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13. Hur tycker du att den CMFPL för mångspråkiglitteratur fungerar? 

Tio bibliotek skriver att de tycker att CMFPL fungerar bra utan vidare kommentarer. 

Fyra bibliotek tycker att CMFPL låter bra i teorin men inte fungerar i praktiken. Tre bib-

liotek känner till att CMFPL existerar men känner sig osäkra på vad där i detalj beskrivs. 

En försvårande faktor med CMPFL som nämns är att det krävs att man gör mer regel-

bundna uppdateringar av vilka språk som är aktuella i länet. Ett bibliotek uttrycker att de 

skulle vilja ha mandat att låna direkt ifrån IBLC när man vet att det bestånd som finns på 

Länsbiblioteket redan har använts ett antal gånger. Två bibliotek skriver att CMFPL fun-

gerar hyfsat, men att bestånden på Länsbiblioteken borde vara fräschare. Ett bibliotek är 

framför allt kritiskt till den mer restriktiva hållningen från både Länsbiblioteket och 

IBLC när det gäller utlån av depositioner. Biblioteket skriver att det flesta som söker 

böcker på andra språk än svenska sällan har någon uppfattning om någon särskild titel de 

skulle vilja läsa utan behöver ett konkret bokbestånd att välja utifrån. Två bibliotek skri-

ver att de inte har någon uppfattning. Fyra bibliotek har avstått från att besvara denna 

fråga. 

BORTFALL: 4 bibliotek 

 

14. I CMFPL talas det om ”ansvarsspråk”. Upplever du att Länsbiblioteket tar sitt 

ansvar när det gäller ansvarsspråken? Är det i så fall rätt språk man har ansvar för 

i länet? 

Tolv bibliotek tycker att idén med ansvarsspråken är bra eller ganska bra. Fyra bibliotek 

skriver att det kan vara problematiskt med beståndsuppbyggnaden vissa språk. Brom-

sande faktorer som anges är bristande kunskap om litteraturen, inköpskällor och språk-

kompetens på det aktuella språket. Ett bibliotek uttrycker att det ibland upplevs som pro-

blematiskt att leva upp till de förväntningar som utställs på ansvarsnivå. Tre bibliotek 

tycker att man måste se över ansvarsspråken mycket mer frekvent för att det ska mot-

svara det verkliga befolkningsunderlaget. Ett bibliotek med stort flyktingmottagande an-

ger att snabba förändringar i befolkningsunderlaget gör att det är svårt att bygga upp egna 

bestånd som motsvarar efterfrågan på biblioteket. Två bibliotek skriver att man förutsät-

ter att länsbiblioteket har den övergripande kollen. Två bibliotek anser att länet skulle 

behöva utöka antalet ansvarsspråk för att leva upp till efterfrågan. Två bibliotek uppger 

att man inte vet vad ansvarspråk innebär.  

BORTFALL: Fyra bibliotek 

 

15. Har ditt bibliotek tagit fram en egen policy för mångspråkig litteratur? I så fall 

hur ser den ut? Det är en integrerad del av bibliotekets övriga biblioteksplan/ Det 

är ett separat dokument/ Endast muntliga diskussioner 

Tio bibliotek uppger att den policy som finns utgör en integrerad del av den övriga be-

skrivningen av verksamheten. Sju bibliotek skriver att det endast finns muntliga diskus-

sioner. Ett bibliotek skriver att de har formulerat en särskild policy.  Tre bibliotek har 

ingen policy alls.  

BORTFALL: 2 bibliotek  

 

16. Tycker du att servicen vad gäller mångspråkig litteratur på något sätt skulle 

kunna förändras på regional nivå/Länsbiblioteket (t.ex. vad gäller kompletterande 

medieförsörjning, arbetsmöten, fortbildningar?) 

Ett bibliotek skulle vilja arbeta mer målinriktat med t.ex. SFI, men tar upp tids- och 

personalbrist som ett avgörande hinder. Tre bibliotek önskar sig flera regionala arbetsmö-

ten, för att utbyta erfarenheter med andra bibliotek i länet. Ett bibliotek anser att dessa 

möten då och då borde riktas till hela biblioteket och inte bara en särskild referensgrupp 
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eftersom frågan om mångspråkiglitteratur genomsyrar alla verksamheter. Ett bibliotek 

önskar sig mer ekonomiska resurser att ta fram broschyrer och skyltning. Flera bibliotek 

önskar sig mer fortbildning. Ett bibliotek undrar med vilka verktyg man mer effektivt når 

ut till berörda grupper. Ett bibliotek anser inte att målgruppens behov går att serva efter-

som de ekonomiska resurserna är för små. Ett bibliotek konstaterar att man inte priorite-

rar den mångspråkiga verksamheten just nu. Flera bibliotek uttrycker att de vill att möj-

ligheten att låna depositioner från Länsbiblioteket och IBLC ska finnas kvar. Ett bibliotek 

nämner att man skulle vilja se ett utökat utbud av talböcker och daisyskivor på andra 

språk än svenska. Ett bibliotek skriver att man har fått extraresurser från Länsbiblioteken 

gällande språkkurser och lexikon vilket var välbehövligt. 

BORTFALL: 5 bibliotek 

 

17. Har du några kommentarer/synpunkter när det gäller arbetet på den nationella 

nivån vad gäller mångspråkiglitteratur? 

Fyra bibliotek önskar att IB skulle få mer statliga bidrag så att deras service skulle kunna 

vara mer frikostig. Ett bibliotek tycker att staten borde sponsra språklexikon till alla flyk-

tingar och asylsökanden. Ett bibliotek efterlyser mer stöd gällande inköpskanaler. Ett 

bibliotek önskar mer informationsbroschyrer på olika språk. Ett bibliotek önskar att 

Länsbiblioteken ska erhålla mer aktuell litteratur och sprida bättre information om arbetet 

med mångspråkig litteratur. Ett bibliotek vill få mera tid att fördjupa sig i kunskap om 

bestånd och inköp. 

BORTFALL: 13 bibliotek 

 

18. Tycker du att det finns något som det egna biblioteket skulle kunna göra bättre? 

Ett bibliotek skriver att man har fullt sjå att försöka ta emot bibliotekets besökare på ett 

bra sätt och har svårt att hinna med. Ett bibliotek vill starta ett språkcafé och skapa en 

hylla som heter ”ny i Sverige” där man placerar info som vänder sig till nyanlända. Ett 

bibliotek vill bli bättre på att skapa kontakter med invandrarföreningar. Ett bibliotek vill 

förbättra sin hemsida. Två bibliotek vill bli bättre på att använda internationella bibliote-

kets webb. Två bibliotek önskar att man fick mer tid att bemöta varje låntagare. Ett bibli-

otek önskar man nådde ut till fler. Ett bibliotek önskar en större budget för inköp av litte-

ratur på andra språk än svenska. Ett bibliotek vill utveckla sitt bestånd. Ett bibliotek vill 

satsa mer på lexikon och studentlitteratur på andra språk än svenska. Två bibliotek vill 

arbeta mer aktivt med användargruppen. 

BORTFALL: 6 bibliotek 
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Bilaga 3: Enkätformulär 

Jag arbetar vid kommunbiblioteket: 

Jag som besvarar formuläret arbetar som: 

 

Fjärrlåneansvarig 

Mångfaldsansvarig el dyl. 

Bibliotekschef 

Annat, nämligen: 

 

 

1. Upplever du att det finns en efterfrågan på litteratur på andra språk än svenska i 

din kommun? 

 

Stor 

Inte så omfattande 

Ingen alls 

 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Utför ditt bibliotek någon form av användarundersökningar för att mäta efter-

frågan på litteratur på andra språk än svenska i kommunen? I så fall, hur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Utför ditt bibliotek någon form av omvärldsanalys för att kartlägga vilka språk-

grupper som existerar i kommunen? I så fall, hur? 
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4. För ditt bibliotek någon statistik över bokcirkulation på andra språk än svenska? 

    I så fall, hur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Har ditt bibliotek ett eget bestånd av böcker på andra språk en svenska?  

I så fall, i vilken omfattning och på vilka språk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Har ditt bibliotek ett särskilt medieanslag för litteratur på andra språk än 

svenska? (inte danska, norska, engelska, tyska eller franska) 

 

 

 

 

 

 

 

7. Hur införskaffar biblioteket den litteratur som efterfrågas på andra språk än 

svenska? Fler alternativ är möjliga! 

 

Köper eget bestånd 

Beställer från länsbiblioteket 

Beställer från Internationella bibliotekets lånecentral 

Andra alternativ 

 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

 

8. Anser du att Länsbiblioteket klarar av att tillhandahålla litteratur på de språk 

(utöver svenska) som efterfrågas i kommunerna? 
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9. Brukar ditt bibliotek använda sig av Internationella bibliotekets tjänster?  

I så fall, vilka? Fler alternativ är möjliga. 

 

Depositioner 

Enstaka lån 

Rådgivning 

Förmedling av lån från icke-svenska bibliotek 

Biblioteket brukar inte använda sig av Internationella bibliotekets tjänster 

 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

 

 

10. Hur uppfattar du att kontakten med Internationella biblioteket fungerar vad 

gäller tillgänglighet och bemötande? 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Av vilken anledning beställer ditt bibliotek enstaka lån/depositioner på olika 

språk från Länsbiblioteken och/eller Internationella biblioteket? Fler alternativ 

möjliga. 

 

För att komplettera det egna beståndet 

Beställning av en enskild låntagare 

Annat, nämligen 

 

 

Kommentar: 
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12. Sprider ditt bibliotek information till kommunens biblioteksanvändare om möj-

ligheten att beställa böcker på andra språk än svenska? I så fall, på vilka sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

13. Hur tycker du att den centrala medieförsörjningsplanen för mångspråkig litte-

ratur fungerar i praktiken?  

 

Den fungerar bra 

I teorin låter det bra, men fungerar inte i praktiken 

Fungerar inte alls 

 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

 

14. I den centrala medieförsörjningsplanen talas det om ”ansvarsspråk”. Upplever 

du att Länsbiblioteket tar sitt ansvar när gäller ansvarsspråken? Är det i så fall rätt 

språk man har ansvar för i länet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Har ditt bibliotek tagit fram en egen policy för mångspråkig litteratur? I så fall, 

hur ser den ut? 

 

Det är en integrerad del av bibliotekets övriga biblioteksplan 

Det är ett separat dokument 

Endast muntliga diskussioner 
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Kommentar: 

 

 

 

 

 

 

 

16. Tycker du att servicen vad gäller mångspråkig litteratur på något sätt skulle 

kunna förändras på regional nivå / Länsbiblioteksnivå biblioteket (t.ex. vad gäller 

kompletterande medieförsörjning, arbetsmöten, fortbildningar?) 

 

 

 

 

 

 

 

17. Har du några kommentarer/synpunkter när det gäller arbetet på den nationella 

nivån vad gäller mångspråkig litteratur?  

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Tycker du att det finns något som ditt eget bibliotek skulle kunna göra bättre 

på den lokala nivån? 
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Bilaga 4: Frågebatteri till Länsbiblioteken 

 

PERSONLIGT 

 

1. Berätta om din/era roller på Länsbiblioteket 

 

KONTEXT / OMVÄRLDSANALYS / UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET 

 

2. Om ni skulle få möjlighet att uppskatta, hur stor upplever du/ni att efterfrå-

gan på litteratur på andra språk än svenska är bland kommuninvånarna i 

länet? Hur märks det/inte? 

 

3. Utför Länsbibliotek någon form av omvärldsanalys för att kartlägga vilka 

språkgrupper som existerar i länet. I så fall hur? 

 

4. Utför Länsbibliotek någon form av användarundersökningar för att mäta ef-

terfrågan på litteratur på andra språk än svenska i länet? I så fall hur? 

 

5. Har Länsbibliotek någon policy/strategier/metoder för arbetet med 

mångspråkig litteratur inom länet? I så fall hur ser den ut? Är en integrerad 

del av bibliotekets övriga biblioteksplan/ Det är ett separat dokument/ En-

dast muntliga diskussioner. (Verksamhetsplanen) 

 

6. Anser du/ni att frågor kring mångspråkighet är en prioriterad/bortglömd 

fråga i länet?  

 

CMFPL 

 

7. Arbetar ni med CMFPL i länet? 

 

8. Har ni medverkat i dialogarbetet kring CMFPL? På vilket sätt har det var 

viktigt/inte viktigt? 

 

9. Hur tycker du/ni att CMFPL fungerar i praktiken? 

 

10. Tycker ni att CMFPL förankrats på ett tillfredställande sätt från upphovsor-

ten? Positivt? Negativt? 

 

11. I CMFPL talas det om ”ansvarsspråk”. Upplever du/ni att det rådande sättet 

är ett bra sätt att fördela ansvar?  

 

12. Utifrån de rådande premisserna, anser ni att ni borde ha fler/färre/andra an-

svarspråk? 

 

13. Finns det brister i den här formen av ansvarsfördelning? Vilka i så fall? 

 

14. Finns det något som är bra med den här formen av ansvarsfördelning? 

 

15. Förslag på andra lösningar? 
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RELATION TILL INTERNATIONELLA BIBLIOTEKET 

 

16. Hur uppfattar du att kontakten med IB fungerar vad gäller tillgänglighet 

och bemötande? 

 

STATISTIK OCH MEDIEANSLAG 

 

17. Hur stort är bibliotekets medieanslag totalt? Hur stort är medieanslaget för 

litteratur på andra språk än svenska? (inte danska, norska, engelska, tyska 

eller franska) 

 

18. Hur stor är den totala utlåningen av litteratur? Hur stor del av utlåningen 

består av andra språk än svenska? 

 

VISIONER 

 

19. Tycker du att servicen vad gäller mångspråkig litteratur på något sätt skulle 

kunna förändras på regional nivå / Länsbiblioteket (t.ex. vad gäller komplet-

terande medieförsörjning, arbetsmöten, fortbildningar?) 

 

20. Har du några kommentarer/synpunkter när det gäller arbetet på den natio-

nella nivån vad gäller mångspråkiglitteratur? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




