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Questions posed in this study are:   
 
- What opportunities multilingual activities in public 
libraries are considered to have in a multicultural society?  
- Which problems in the society these activities are 
considered to be able to solve? 
 
Integration theory of Hans Ingvar Roth (2005) and his 
concepts of positive and negative distance and proximity is 
used as a theoretical background for this study. A 
qualitative content analysis is used as a method for analysis 
of the empirical material that consist of articles published 
in two library journals Biblioteksbladet and Bibliotek i 
samhälle. 
 
Results of the study indicate that according to the journals 
public libraries are seen as places that have benefits for 
supporting creation of positive distance and proximity 
between different groups in the society. Multilingual 
activities at the library are therefore about on the one hand 
integration promotion and support of learning of the 
Swedish language and on the other hand, the preservation 
of different native languages and the linguistic and cultural 
heritage. 
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1. Inledning  

”Mångkultur är ett svårt och mycket diskutabelt begrepp, däremot är det ett faktum 
att vi talar olika språk. Därför är begreppet det mångspråkiga biblioteket en 
självklarhet. Biblioteket handlar om språk och är mycket mer än en 
kulturinstitution.”  
(Atlestam, 2012 s. 68). 
 
Citatet ovan har utgjort den föreställningen som låg som utgångspunkt för den här 
uppsatsen. För mig var det klart från början att jag i min uppsats ville behandla 
begreppet det mångspråkiga biblioteket, med särskilt fokus på folkbibliotekens 
mångspråksarbete, snarare än det mångkulturella biblioteket i stort. Mångspråk kan 
anses utgöra en avgränsad men viktig del av det mer omfångsrika begreppet 
mångkultur. Mångspråksarbete kan rentav anses utgöra en förutsättning för att uppnå 
idéer om det mångkulturella samhället, liksom det mångkulturella biblioteket. Med 
mångspråksarbete avses här tjänster och verksamheter som syftar till att främja och 
värna språklig mångfald, vilka främst (men inte bara) är riktade till personer med ett 
annat eller fler modersmål än svenska.  
 
Redan i tidigt läge i uppsatsprocessen visade det sig ändå att frågor som rör 
mångspråk ofta är tätt sammanflätade med andra frågor inom paraplybegreppet 
mångkultur. Frågor om samexistensen av olika kulturer samt integration ges ofta en 
central betydelse för mångspråksarbetets funktioner, mål eller syfte. Det kändes inte 
meningsfullt att försöka närma sig det här området utifrån något annat perspektiv. 
Därför ligger mitt intresse i uppsatsen på bibliotekets integrerande roll, men med 
fokus på språket. 
 
1.1. Bakgrund och problemområde 
 
Språken som talas i Sverige har blivit allt fler och det mångkulturella liksom det 
mångspråkiga inslaget i landet är tydligare än tidigare. Den här förändringen ställer 
nya krav på samhället och påverkar individernas liv. Människor som bosätter sig i ett 
nytt land hamnar i en ny språklig och kulturell situation. I den nya omgivningen 
utvecklas relationen till det egna språket och den egna kulturen på olika sätt. I Sverige 
har människor med annat modersmål än svenska ett behov av att å ena sidan lära sig 
svenska och komma i kontakt med den svenska kulturen å andra sidan hålla kontakt 
med modersmålet och den kultur som det är knutet till (Atlestam, 2012 s. 70). 
 
Modersmålet har betydelse för individer på den känslomässiga nivån. Mucherah 
(2008) menar att i många fall är språket den enda kopplingen en individ som har 
flyttat till ett nytt land har till sitt hemland. Språket knyter även ihop familjer. Saknar 
till exempel far- eller morföräldrar och barnbarn ett gemensamt språk, kan relationen 
mellan dem upplösas (Mucherah, 2008, s.188). 
 
Jim Cummins (1996) har studerat språkets betydelse för individer och 
språkutveckling hos flerspråkiga barn. Cummins menar att flerspråkighet är en 
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tillgång som gör det lättare att lära sig ett nytt språk. Han hänvisar till olika 
språkforskares rön som visar att ökade kunskaper i ett språk förstärker kunskaperna i 
ett annat, även om språken på ytan är mycket olika. Ladberg och Härdin (2003) 
menar att modersmålet har ett försprång som något de kallar för tankespråk. 
Tankespråket är det språk som en individ behöver för att lära sig nya saker. 
Tankespråket kräver djupare språkkunskaper och är mer precist än samtalsspråket 
vilket används endast för att samtala om vardagliga ting. Ladberg och Härdin menar 
att det är viktigt att modersmålet fortsätter att utvecklas. De formulerar det drastiskt: 
”När vi hindrar ett barn från att använda det språk det tänker bäst på, hindrar vi det 
faktiskt från att tänka” (Ladberg & Härdin, 2003 s.101).  
 
Språkfrågor har självklart betydelse även på den samhälleliga nivån, och i dagens 
mångkulturella samhällen kopplas språket inte sällan till integration. Enligt Hans 
Ingvar Roth (2005) står språk, tillsammans med kultur och religion, ofta i centrum för 
samhällsdebatten när integrations- och minoritetspolitiska frågor diskuteras. Språket 
ses som en nyckel till kulturen och ett språk som har hög prestige i ett land - som 
svenskan i Sverige - är värdefullt för en individs möjligheter att få en hög ställning i 
samhället (Ladberg & Härdin, 2003, s.20). 
 
Folkbiblioteket är en viktig institution i det mångspråkiga samhället. Bibliotekets 
mångspråksarbete vägleds bland annat av mångkulturella biblioteksmanifest som den 
internationella biblioteksfederationen (International Federation of Library 
Associations and Institutions, IFLA) har utarbetat tillsammans med UNESCO (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Enligt detta manifests 
principer ska biblioteket omfatta service som riktar sig speciellt till missgynnade 
kulturella och språkliga grupper. Biblioteket ska enligt IFLA (2011) bland annat 
uppmuntra språklig mångfald, respektera modersmålet, underlätta den harmoniska 
samexistensen mellan olika språk samt skydda det språkliga arvet (IFLA, 2011). 
 
I Sverige styrs folkbibliotekets mångspråksarbete även med bibliotekslagen (SFS 
2013:801). I den tidigare lagen stadgades att folk- och skolbiblioteken ska ägna 
särskild uppmärksamhet åt invandrare och andra minoriteter men i den nuvarande 
lagen har formuleringen tydliggjorts och lagen innehåller en paragraf som slår fast att 
biblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och 
personer som har annat modersmål än svenska (5 §). 
 
Språkrelaterade frågor är således högst relevanta för folkbiblioteksverksamheten både 
när det gäller språkets betydelse på den samhälleliga och på den individuella nivån. I 
min uppsats är jag således intresserad av att nå fördjupad kunskap om synen på 
bibliotekets mångspråksarbete och dess eventuella integrerande funktioner inom det 
svenska biblioteksfältet 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att nå fördjupad kunskap om synen på mångspråksarbete inom 
folkbiblioteksfältet i Sverige. Uppsatsens övergripande frågeställning lyder: 
 

• Vilken syn på folkbibliotekets mångspråksarbete och dess integrerande roller 
förekommer i fackpress inom biblioteksprofessionen?  
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För att besvara den övergripande frågeställningen söker jag även svar på följande 
underordnade frågor: 
 

• Vilka möjligheter anses mångspråksarbete ha i ett mångkulturellt samhälle? 
 

• Vilka problem anses mångspråksarbete kunna lösa i samhället? 

1.3. Centrala begrepp  

Integration 
Integration definieras inom samhällsvetenskapen som process vilken leder till att 
skilda enheter förenas och resultatet av en sådan process. Termen används bl.a. om 
processer genom vilka ett samhälle bildas och bevaras (Nationalencyklopedin, 
2016a). Enligt Roths (2005) definition betecknar integration en process som syftar till 
att göra minoritetsgrupper mer aktiva och delaktiga inom samhället (s.16). 
 
Modersmål 
Enligt Nationalencyklopedins (2016b) definition är modersmålet det eller de språk 
som barn lär sig först, det vill säga förstaspråk. 
 
Mångkultur/mångkulturalism 
Nationalencyklopedin (2016c) definierar termen mångkulturalism som en blandning 
av olika parallella kulturer. Enligt definitionen innehåller en politisk 
mångkulturalismtanke en integrationssträvan som går ut på att flera kulturer ska 
integreras, men där var och en av dessa ska kunna behålla sina kulturella särdrag. 
Roth (2005) menar att mångkulturellt samhälle präglas av etnisk, nationell, religiös 
och språklig pluralism vilket skapar vissa utmaningar för samhället.   
 
Mångspråk/mångspråksarbete  
Det finns egentligen ingen etablerad definition av begreppet mångspråk, men det är 
en vanlig förekommande term inom biblioteksfältet. I anknytning till en 
bibliotekspraktik syftar mångspråksarbete ofta på verksamhet som är riktat till 
personer med annat modersmål än svenska, eller biblioteksarbete som rör språk 
utöver det svenska språket. Exempel på sådan här verksamhet är inköp av medier på 
andra språk än svenska och olika språkrelaterade aktiviteter på biblioteken. 
 
1.4. Avgränsningar 
 
I denna uppsats har jag valt att utesluta det arbetet som rör de nationella 
minoritetspråken i Sverige (finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska) och 
istället fokusera undersökningen mot mångspråksarbete som riktar sig till andra 
språkliga grupper.  
 
Enligt Nordiska museet (2016) var ett av de kriterierna som avgjorde valet av vilka 
grupper som skulle räknas som Sveriges nationella minoriteter att grupper ska ha 
historiska eller långvariga band med Sverige. Integrationsfrågor i anknytning till 
dessa gruppper som bott i Sverige under lång tid har en särskild ställning. De kommer 
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dock inte att vara i fokus i denna studie som uppmärksammar mångspråksfrågor i 
folkbibliotek som har accentuerats av de senaste årens invandring och 
flyktingströmmar till Sverige 
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2. Tidigare forskning 
 
I kapitel 1.1. Bakgrund och problemområde presenterades språkrelaterad litteratur, 
inom olika ämnesområden som samhällsvetenskap och pedagogik. Den här 
litteraturen anser jag ha relevans som inledning för ämnet i min uppsats. Studier som 
presenteras i det här kapitlet, och vilka senare kommer att kopplas till min analys, 
behandlar språkfrågor ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv. 
Sökningar efter tidigare forskning har genomforts i biblioteks- och 
informationsvetenskapliga databaser LISA och LISTA. 
 
Som nämnts i inledningskapitlet finns det en nära koppling mellan frågor som rör 
mångspråk samt frågor om integration. Denna koppling är tydlig även i studier som 
presenteras nedan.  Språket kopplas till bibliotekets integrationsfrämjande och 
kulturbevarande arbete. Den tidigare forskningen som beskrivs nedan behandlar 
således folkbiblioteket och de sätt som dess verksamhet - bland annat 
mångspråksarbete - kan bidra till integration i samhället.  
 
Den tidigare forskningen visar att folkbiblioteket kan ha en positiv påverkan på 
skapandet av integrerande processer i samhället. Under de senaste åren har biblioteket 
som mötesplats för människor från olika kulturella, språkliga och sociala bakgrunder 
undersökts inom forskningsprojektet PLACE (Public Libraries – Arenas for 
Citizenship) Generering av socialt kapital är ett centralt intresseområde i dessa 
studier. Nedan presenteras Andreas Vårheims (2011, 2014a, 2014b) bidragande 
studier samt Ragnar Audunson, Sophie Essemat och Svanhild Aabøs (2011) 
gemensamma bidrag till projektet PLACE. 

2.1. PLACE-projektet 

Andreas Vårheim (2011, 2014a, 2014b) har studerat bibliotekets roll i skapandet av 
socialt kapital och ökad tilltro mellan människor i samhället. Vårheim kallar ökad 
tilltro mellan människor som inte känner varandra för generalized trust. Denna tilltro 
är enligt honom en grundläggande del av skapandet av socialt kapital. Med socialt 
kapital syftar Vårheim till funktioner i sociala organisationer, exempelvis normer och 
nätverk som underlättar gemensamma aktiviteter mellan individer och därmed kan 
göra samhället mer effektivt.  Hans studie ”Trust in Libraries and Trust in Most 
People: Social Capital Creation in the Public Library” visar att biblioteket kan skapa 
ökad tilltro mellan olika samhällsgrupper. Efter intervjuer med några bibliotekarier 
och deltagare på en språkkurs anordnad av biblioteket fann Vårheim att en utmaning 
för skapandet av tilltro är språkbarriären mellan bibliotekarier och användare. 
Personerna som intervjuades i samband med studien menar att de lättare litar på 
människor som delar samma språk och kulturella bakgrund med dem. Efter att ha 
deltagit i biblioteksprogram, hade de ändå mer förtroende för biblioteket, 
bibliotekarier, sina studiekamrater och andra biblioteksanvändare (Vårheim, 2014b, 
s.264).   
 
Även i studien “Trust and the role of the public library in the integration of refugees: 
The case of a Northern Norwegian city” fick Vårheim (2014a) likadana resultat. 
Vårheim undersökte effekter som bibliotekens programverksamhet kan ha i skapandet 
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av ökat tilltro genom intervjuer med bibliotekarier och deltagarna på en obligatorisk 
introduktionskurs till det norska samhället. Deltagarna ombads att utvärdera 
bibliotekets tjänster och program. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur de 
uppfattade bibliotekets samarbete med språk- och samhällskurser samt om de ansåg 
att deltagande i programmet hade ökat deras tilltro till biblioteket, andra 
biblioteksanvändare, och människor i allmänhet. Studien visade att deltagarna i 
introduktionskursen litade på biblioteksinstitutionen och på de flesta andra 
biblioteksanvändare. Däremot hade de väldigt lite eller inget förtroende alls för 
obekanta människor utanför biblioteket. Deltagarna uttryckte att de kände sig trygga 
använda sina språkkunskaper på norska och kommunicera med personal och besökare 
på biblioteket. Detta indikerar att folkbiblioteket är en plats där generalized trust kan 
skapas (Vårheim, 2014a, s.65). 
 
Liksom Vårheim använder även Ragnar Audunson, Sophie Essemat och Svanhild 
Aabø (2011) teorin om socialt kapital i sin studie ”Public libraries: A meeting place 
for immigrant women?” Studien fokuserar folkbibliotekets potentiella roll i 
invandrarkvinnors liv. Audunson et al. intervjuade nio kvinnor med iransk, afghansk 
respektive kurdisk bakgrund om deras biblioteksanvändning i Norge. Studien visar att 
majoriteten av de intervjuade ansåg att biblioteket spelade en viktig roll i deras 
språkinlärning. Biblioteket kan enligt studien bygga broar mellan individer och 
kulturen i det nya landet, men även mellan individer och deras ursprungskultur. Enligt 
studiens resultat erbjuder biblioteket en arena där de intervjuade kvinnorna kunde 
röra sig smidigt från passiva iakttagare av den norska kulturen till aktiva deltagare. 
Audunson et al. menar att biblioteken kan fungera både som lågintensiva och 
högintensiva mötesplatser. Med biblioteket som en lågintensiv mötesplats syftar 
författarna till att de fungerar som en arena där människor utan uppenbara 
gemensamma intressen kommer i kontakt med varandra. Ett exempel på detta i 
studien var när kvinnorna som intervjuades hamnade i spontana diskussioner med 
norrmän på biblioteket. Högintensiva mötesplatser är däremot platser där människor 
som delar likadana värderingar och intressen träffas avsiktlig. Ett exempel på sådana 
möten var när de intervjuade möttes med sina vänner på biblioteket efter att ha stämt 
träff där. Biblioteket var för de intervjuade kvinnorna en plats för stöd och tröst i en 
svår livssituation liksom en arena för aktivitet och delaktighet. Biblioteket var kopplat 
till olika livsområden, från den privata sfären av vänskap och familj till utbildning 
och sysselsättning. Därav tycks biblioteket kunna bidra till att bygga socialt kapital på 
många olika sätt (Audunson et al. 2011 s.225).  

2.2. Andra studier  

Ett exempel på studier utanför Norden är Briony Birdi, Kerry Wilson och Sami 
Mansoors (2012) undersökning “‘What we should strive for is Britishness’: An 
attitudinal investigation of ethnic diversity and the public library.” Denna studie är av 
intresse för min uppsats just på grund av att författarnas syfte, liksom mitt, är att 
kartlägga de föreställningar om biblioteksverksamhet som förekommer i olika texter. 
Till skillnad från studien av Birdi et al., där attityder är i fokus, kommer jag i min 
uppsats istället att fokusera uttryck för idéer. Idéer utmärks av en viss kontinuitet 
medan attityder kan beskrivas som mer flyktiga (Bergström & Boréus, 2005, s. 149). 
Vad som menas med idéer beskrivs mer detaljerad under metodgenomgången i nästa 
kapitel. 
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Genom analyser av relevant litteratur och två aktuella biblioteks- och 
informationsvetenskapliga studier sökte Birdi et al. (2012) nå kunskap om 
bibliotekets föreställda roll i ett mångkulturellt samhälle. Författarna sökte svar på 
ifall bibliotekets roll föreställdes främja pluralistisk integration, medverka till 
minoritetsgruppernas assimilation, eller ingetdera. Deras fokus låg i frågor som rör 
bibliotekspersonal samt mångspråkigt material på biblioteket. Deras huvudsakliga 
frågor var om bibliotekets service riktat till så kallade etniska minoriteter når ”de rätta 
människorna” samt om bibliotekspersonalen som arbetar inom detta område har 
lämpliga kunskaper och attityd för att leverera denna service. 
 
I de analyserade studierna fann Birdi et al. (2012) att respondenterna generellt ansåg 
tillhandahållandet av bibliotekstjänster för minoritetsgrupper som en viktig 
målsättning. Vissa respondenter ansåg det önskvärt att bibliotekspersonalen skulle 
representera mångfalden i det omgivande samhället. De menade, liksom 
respondenterna i Vårheims (2014b) studie, att det är lättare för individer att skapa 
tillit till människor med samma språkliga och kulturella bakgrunder.  
 
Birdi et al. (2012) menar vidare att biblioteksservice riktat till etniska minoriteter 
nästan uteslutande har tenderat att handla om utbud av media på olika språk. Enligt 
dem är behovet av mångspråkigt material obestridlig, men att inköp av böcker på 
andra språk än engelska inte borde vara den enda service som biblioteket ger för 
språkliga minoritetsgrupper. Birdi et.al menar att läsning på modersmålet inte alltid är 
det mest prioriterade för andra- eller tredjegenerationsinvandrare utan att fokus har 
flyttat från det språkliga till det kulturella. Dessa individer kan önska att få se deras 
erfarenheter som del av en minoritet representerade i böcker som de läser. Samtidigt 
är det önskvärt att biblioteket reflekterar samhällets mångfald och att 
majoritetsbefolkningen kan ta del av de olika kulturer som finns i samhället genom 
bland annat litteratur. Detta bidrar enligt författarna till ett mer inkluderande samhälle 
där integration inte ses som en ensidig process (Birdi et al. 2012, s.126).   
 
Jamilla Johnstons (2016) studie ”Conversation-based programming and newcomer 
integration: A case study of the Språkhörnan program at Malmö City Library” 
undersöker bibliotekets språk- och integrationsfrågor på folkbibliotek utifrån ett 
svenskt perspektiv. I Johnstons studie behandlas språkrelaterat biblioteksarbete mer 
centralt än i ovan beskrivna studier, där integrationsfrågor har utgjort huvudsakligt 
fokus. 
 
 Johnston (2016) har med hjälp av observationer, fokusgrupper och intervjuer studerat 
olika språkprogram som folkbiblioteken i Malmö anordnar under namnet 
Språkhörnan. Johnston undersökte hur dessa språkprogram kan stödja en meningsfull 
interaktion mellan minoritets- och majoritetsbefolkningen, och på så sätt underlätta 
integrationen. Studiens resultat bekräftar resultaten i studier av Vårheims (2014a, 
2014b) och Audunson et al. (2011) vilka alla pekar på att biblioteket är en plats där 
socialt kapital och tillit mellan olika människogrupper kan skapas. Johnstons studie 
visar nämligen att språkprogram på biblioteket för det första erbjuder en möjlighet för 
deltagare att använda sina språkkunskaper i svenska språket och på det sättet förbättra 
sina samtalsfärdigheter. För det andra stöder språkprogrammen integration genom 
informationsutbyten som sker vid de informella samtalen. För det tredje, erbjuds 
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deltagarna ett utrymme för social interaktion mellan minoritets- och 
majoritetsbefolkningen. Samtalsbaserad programverksamhet på bibliotek kan således 
enligt studien främja integration genom att stödja språkinlärning, underlätta 
utbyggnad av deltagarnas sociala nätverk och öka det sociala kapitalet i form av ökad 
kunskap och information om det nya landet (Johnston, 2016, s.17). 
 
I Debra Coopers (2007) studie “Sustaining language diversity: the role of public 
libraries” är fokuseringen på språket ännu tydligare. Cooper menar att av de drygt 
6000 språk som talas i världen är ungefär hälften på väg att dö ut. Hon menar att 
synen på språklig mångfald i Australien har ändrats under de senaste decennierna. 
Utvecklingen har gått från en situation där ursprungsbefolkningen avråddes eller 
förbjöds att använda sina språk till en ny situation idag, med ökad medvetenhet om att 
språklig mångfald är en del av mänsklighetens levande kulturarv och något värt att 
försvaras. 
 
Biblioteket är enligt Cooper (2007) en viktig aktör när det gäller bevarandet av 
språkligt kulturarv. Detta arbete kan ske såväl litterärt, fysiskt, elektroniskt som 
muntligt genom till exempel medieinköp, sagostunder och författarbesök eller genom 
att bibliotekens webbsida översätts till flera olika språk. Cooper tar i artikeln upp ett 
australiensiskt projekt med namnet Queensland Stories som ordnades av 
stadsbiblioteken i Queensland. Inom projektet samlades berättelser från individer med 
olika bakgrunder och språkkunskaper. Dessa berättelser visades sen upp i olika typer 
av medier i syftet att synliggöra och försvara olika kulturer och språk (Cooper, 2007, 
s.32). 
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3. Metod  

3.1. Kvalitativ innehållsanalys 

Enligt Bergström och Boréus (2012) används termen innehållsanalys i dess bredare 
mening som analyser vilka syftar till att ”på ett systematiskt sätt beskriva 
textinnehåll” (s.50). Ofta görs en skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ 
innehållsanalys. I kvantitativ innehållsanalys är grundidén att någonting i texter 
kvantifieras utifrån ett specifikt forskningssyfte medan kvalitativ innehållsanalys 
syftar på mer tolkande textanalyser (Bergström & Boréus 2012, s.51). Eftersom jag i 
denna uppsats är intresserad av synsätt och föreställningar kring bibliotekets 
mångspråksarbete, är den kvalitativa ansatsen mer adekvat. 
 
Målet med analysen är att identifiera viktiga teman och kategorier inom texter och att 
genom analysen åstadkomma en beskrivning av den sociala verkligheten som dessa 
teman skapar i en viss kontext. Analysen består av processen av att göra sammandrag 
av data till kategorier eller teman baserat på logiskt resonemang och tolkning. Ofta 
används induktiv ansats där teman och kategorier blir synliga i samband med 
närläsningen av materialet. Kvalitativ innehållsanalys kan även utgå från ett deduktivt 
resonemang (Zhang och Wildemuth, 2009, s.310).  
 
I denna uppsats ska jag använda ett deduktivt tillvägagångsätt som Hsieh och 
Shannon (i Zhang och Wildemuth, 2009) kallar för riktad innehållsanalys (directed 
content analysis). Detta tillvägagångsätt utgår från den preliminära kodningen av 
texten baserat på en teori eller relevanta forskningsresultat. I samband med analysen 
av data framträder olika teman i materialet. Syftet med denna typ av analys är att 
bekräfta eller utvidga ett konceptuellt ramverk eller en teori (Zhang och Wildemuth, 
2009, s.310). Teorin som används för preliminär kodning i denna uppsats är 
integrationsteorin av Hans Ingvar Roth (2005) och de koder som används för att 
kategorisera det empiriska materialet är Roths begreppspar negativ och positiv närhet 
respektive distans. 
 
3.2. Idé- och ideologianalys 
 
Inom kvalitativ innehållsanalys finns det flera olika inriktningar. Den inriktning som 
jag utgår från i denna uppsatts är idé- och ideologianalys. Enligt Bergström och 
Boréus (2012) kan idéer betraktas som relativt stabila tankekonstruktioner. Med 
tankekonstruktioner menas bland annat föreställningar om verkligheten, värderingar 
av företeelser eller föreställningar om det rätta sättet att handla. 
 
Ideologier uppfattas däremot i dess mer neutrala definition som någon typ av 
idésystem, vilket kan beskrivas som ”samlingar av idéer som rör samhället och 
politiken” (Bergström & Boréus, 2012, s.140). Liedman och Olausson (1988) 
definierar ideologier mer ingående som ”ett idésystem som består av tre delar: 
försanthållanden, värderingar och normer” (s.9). I denna uppsats utgår jag från den 
neutrala användningen av begreppet ideologi. I detta neutrala synsätt ses ideologi som 
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sammansatta idéer och föreställningar om världen och ideologi i sig betraktas varken 
som något negativt eller positivt. 
 
Enligt Liedman och Olausson (1988)  finns det en nära koppling mellan begreppen 
ideologi och institution. Biblioteket kan betraktas som en institution i samhället, 
bland andra institutioner som till exempel universitetsinstitutionen, mot vilken 
Liedman och Olausson riktar sitt intresse i boken Ideologi och institution: om 
forskning och högre utbildning 1880-2000. De menar att institution karaktäriseras av 
att den ”har en materiell apparat, ett normsystem och en personal” (s.10). 
Normsystemet består enligt Liedman och Olausson dels av förordningar som åläggs 
”uppifrån”, dels av mer informella vanor och regler som formats under institutionens 
historia. Institution ses således som ”en bärare av ideologier” (Liedman och 
Olausson, 1988, s.22). 
 
Ideologin består av den synliga och manifesta delen samt den underliggande, latenta 
delen. Zhang och Wildemuth (2009) menar att kvalitativ innehållsanalys kan 
användas till undersökningar om både manifesta och latenta betydelser, teman och 
budskap i olika typer av texter. Med manifesta innehåll avses det som direkt uttrycks i 
texten, att analysera det latenta innehållet innebär däremot att forskaren gör en 
tolkning av textens innebörd. Idé- och ideologianalys syftar till att göra det osynliga 
synligt (Bergström & Boréus, 2012, s.161). De uttryck för föreställningar om 
mångspråkigt folkbiblioteksarbete och dess integrerande roller, som förekommer i de 
analyserade texterna, kan betraktas som en sorts ideologi som biblioteksinstitutionen 
har. Därför anser jag ideologianalysen vara en relevant metod att ta inspiration av i 
denna uppsats.  
 
3.3. Trovärdighet  
 
Kvalitativ innehållsanalys är en metod som grundar sig på tolkning och skiljer sig 
därmed från det konventionella positivistiska forskningsparadigmet. På grund av 
denna skillnad blir även de traditionella sätten att värdera undersökningarnas 
trovärdighet, som används inom positivistisk forskning, oanvändbara (Zhang & 
Wildemuth, 2009, s.313). För att värdera tolkande undersökningars resultat har 
Lincoln och Cuba (i Zhang och Wildemuth, 2009) skapat fyra alternativa kriterier: 
trovärdighet (credibility), överförbarhet (transferability), pålitlighet (dependability) 
och anpassningsbarhet (confirmability).  
 
För att öka undersökningens trovärdighet krävs en adekvat datainsamlingsstrategi 
samt att kodningsprocessen och analysen är så transparenta som möjligt. 
Överförbarhet innebär att forskaren är skyldig att erbjuda tillräckligt rikt med data 
och beskrivningar så att andra forskare kan göra bedömningar kring resultatens 
överförbarhet till andra kontexter. Med pålitlighet menas sammanhållning av 
undersökningsprocessen, det vill säga att data, resultat och tolkning håller samman. 
Anpassningsbarhet betyder däremot att andra kan bekräfta det som forskaren kommit 
fram till (Zhang & Wildemuth, 2009, s.313-314) 
 
Jag har i denna uppsats försökt att ta hänsyn till dessa aspekter och beskriva mitt 
tillvägagångsätt så transparent som möjligt. I kapitlen 5. Resultat och analys 
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redovisar jag resultatet i min undersökning. För att tydliggöra min analysprocess 
transparent presenterar jag exemplifierande citat ut ur de texter som utgör mitt 
empiriska material. I följande kapitel redogör jag för hur urvalet av det empiriska 
materialet har gått till.  
 
Undersökningens trovärdighet behandlas ytterligare under inledningen till kapitel 5. 
Resultat och analys 

3.4. Urval av det empiriska materialet 

I mitt urval av det empiriska materialet utgick jag ifrån ändamålsenlig datainsamling. 
Zhang och Wildemuth (2009) menar att i den ändamålsenliga datainsamlingen, som 
namnet antyder, ska de datakällor som kan tänkas ge det rikaste data för det specifika 
forskningsändamålet identifieras och väljas. De menar vidare att denna typ av 
datainsamling är det som oftast används inom kvalitativ innehållsanalys.  
 
Syftet med den här undersökningen är att nå fördjupad kunskap om synen på 
mångspråkigt biblioteksarbete inom biblioteksfältet. Transkriberade intervjuer med 
bibliotekarier eller webbaserat material som publicerats på folkbiblioteks webbplatser 
skulle kunna tänkas som möjliga källor till innehållsanalysens empiri. I denna uppsats 
har jag ändå valt att analysera branschtidskrifter riktade till svenska folkbibliotekarier 
för att hitta svar på mina forskningsfrågor. 
 
Enligt Hedemarks (2009) resonemang är media en viktig källa till information, och att 
den till viss mån har påverkan till människornas sätta att tänka. Hedemark betraktar 
media som ”förmedlare och gestaltare av särskilda beskrivningar och 
representationer” (s.16). Jag anser att professionstidskrifterna har en tydlig koppling 
till professionen och tidskrifterna Biblioteksbladet och Bibliotek i Samhälle valdes 
som källor för empirin på grund av att de huvudsakligen är både skrivna av och 
riktade till människor som är professionella inom biblioteksfältet. Dessa två 
tidskrifter har också en befäst status inom fältet i Sverige.  
 
Enligt tidskriftens egen beskrivning har Biblioteksbladet en uppgift att vara ”ett av 
Sveriges ledande organ för en levande och ifrågasättande biblioteksdebatt” 
(Biblioteksbladet, 2015) Vidare ska Biblioteksbladet ”granska, bevaka och spegla 
biblioteksverksamheten och därtill hörande verksamhetsområden” (Engström, 2015, 
s.39) samt informera om utgivaren Svensk biblioteksförenings åsikter och 
ställningstaganden. Tidskriften ska även agera som ”ett forum för debatt och åsikter 
och därigenom stimulera och bidra till en god och allsidig debatt” (Engström, 2015, s. 
39).  
 
Tidskriften bis: Bibliotek i Samhälletges ges ut av föreningen Bibliotek i Samhälle 
(BiS). Föreningen beskriver sitt och därmed tidskriftens uppdrag på följande sätt: 
”Föreningen BIS ska genom tidskriften bis och i andra sammanhang initiera och delta 
i biblioteks-, kultur- och samhällsdebatten” (Föreningen Bibliotek i Samhälle, 2009). 
BiS, som gavs ut första gången redan 1969, har socialistisk grund men är 
partipolitiskt obunden. Tidskriften ges ut fyra gånger per år. 
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Just rollen som debattväckare och åsiktsförmedlare inom biblioteksfältet gör dessa två 
tidningar till relevanta källor för det empiriska materialet i den här studien. Jag anser 
även att tidskrifternas olikhet kan bidra till att skapa en bredare bild av de 
föreställningar som sker inom bibliotekfältet. Jag kommer emellertid inte att inom 
ramen för denna uppsats göra någon jämförelse mellan uttryck i dessa två tidskrifter. 
 
Kriteriet för ett första preliminärt urval av texter var att de på något sätt skulle 
behandla frågor om andra språk än svenska i samband med tjänster eller verksamheter 
på folkbiblioteket. Efter en genomläsning av dessa preliminärt valda texter gjordes en 
utsortering, där endast de texter med uttryck för föreställningar som explicit handlade 
om mångspråksarbete på svenska folkbibliotek blev del av urvalet. Texterna som har 
valts handlar helt eller delvis om bibliotek och språk i Sverige. Material som 
behandlade mångspråksarbete i andra länder, utan koppling till Sverige, har uteslutits 
från studien.  
 
För att ytterligare begränsa urvalet, till en hanterbar mängd anpassad efter uppsatsens 
tidsram, var det nödvändigt att även göra en tidsavgränsning. Som tidigare nämnts i 
kapitel 1.1. Bakgrund och problemområde har språken som talas i Sverige blivit allt 
fler och det mångkulturella och mångspråkiga inslaget i landet är tydligare än 
tidigare. Bara under år 2015 sökte omkring 160 000 människor asyl i Sverige 
(Migrationsverket, 2016). I en sådan unik situation ställs olika samhällsinstitutioner, 
såsom folkbiblioteket, inför stora utmaningar när det gäller integrationsfrågor. En 
tidsavgränsning till åren 2014-2016 valdes eftersom det är tydligt i texterna som 
publicerats under den perioden att frågor kring bibliotekets mångspråksarbete har 
blivit högaktuella. 
 
Totalt består det slutgiltiga empiriska materialet av 23 artiklar och kolumner varav 12 
texter är publicerade i Biblioteksbladet och 11 texter i bis: Bibliotek i Samhälle. 
  
  



13 
 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskning som presenterades i 
avsnitt 2. Tidigare forskning relateras frågor om mångspråk ofta till frågor om 
integration och relationer mellan olika människogrupper. Denna koppling påverkade 
mig i mitt val av teori. 
 
Som en teoretisk grund för min analys använder jag således Hans Ingvar Roths 
(2005) teori, som presenteras i boken Mångkulturalismens utmaningar. När boken 
publicdrades var Roth docent i etik samt universitetslektor vid lärarhögskolan i 
Stockholm (Roth, 2005, s.5). År 2016 arbetar Roth som professor i mänskliga 
rättigheter vid institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier vid 
Stockholms universitet (Stockholms universitet, 2016).  
 
I sin bok beskriver Roth (2005) relationer mellan olika människogrupper i det 
mångkulturella samhället. Han utgår ifrån begreppsparet positiv/negativ närhet och 
positiv/negativ distans. Dessa begrepp syftar till att beteckna relationer mellan olika 
grupper, inte minst relationer mellan majoritetsbefolkningen och skilda 
minoritetsgrupper i det mångkulturella samhället. Roth menar att det mångkulturella 
samhället aktualiserar komplicerade frågeställningar om bland annat rättigheter, 
rättvisa, samhällsidentitet och kulturautonomi. Dessa utmaningar beskriver han med 
hjälp av sin teori.  
 
Enligt Roth (2005) kretsar de flesta mellanmänskliga relationer – såväl på individuell 
som på kollektiv nivå – kring närhets- och distansproblematik. Vissa former av närhet 
och distans kan betraktas som positiva, medan vissa former förknippas med allvarliga 
problem och ses således som negativa. Enligt Roth belyser dessa begreppspar särskilt 
väl de utmaningar som förekommer i många moderna mångkulturella samhällen där 
för mycket närhet mellan olika människogrupper kan kväva integritetet, samtidigt 
som för mycket distans kan skapa isolering. 
 
En situation där positiv närhet och positiv distans mellan olika grupper uppnås utan 
att det slår över i en negativ närhet och negativ distans är enligt Roth (2005) den 
ideala situationen i det mångkulturella samhället. Enligt honom består 
integrationspolitikens dilemma i att kryssa mellan den negativa närheten och den 
negativa distansen. Detta innebär att när en stat ger utrymme för kulturella skillnader 
får det inte innebära att samhällsidentiteten undermineras, vilket kan betraktas som 
negativ distans. Samtidigt får inte strävandet efter en samhällsidentitet betyda att 
kulturella särarter undertrycks, något som kan beskrivas som negativ närhet (Roth, 
2005, s. 16) 
 
Kort sammanfattat kopplas negativ närhet till assimilation och underordning medan 
negativ distans kan kopplas till isolering och segregation. Positiv närhet åsyftar 
däremot integration och så kallad associativ gemenskap. Där positiv distans 
förekommer integreras inte en minoritetsgrupp, men den lyckas ändå fungera vid 
sidan om majoritetssamhället. Positiv närhet och positiv distans betecknar alltså en 
slags konstruktiv samexistens, vilket kan betraktas som en eftersträvansvärd riktlinje 
för minoritets- och integrationspolitiken.  
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I följande avsnitt beskrivs modellen som den står för sig själv. Under kapitel 5. 
Resultat beskrivs hur modellen har använts konkret i detta uppsatsarbete. Under 
rubriken 4.5. Relationen mellan teori och metod  ges en kort redogörelse för hur 
Roths (2005) teori har kopplats samman med den idé- och ideologianalytiska metod 
som har använts i uppsatsen. 

4.1. Negativ närhet 

Exempel på negativ närhet är enligt Roth (2005) när en majoritetsbefolkning försöker 
få en minoritetskultur att närma sig den dominerande kulturen fastän 
minoritetsgruppens medlemmar inte visar något större intresse för detta. Härigenom 
står den negativa närheten ofta för tvång och manipulering och minoritetsgruppens 
medlemmars autonomi, integritet och självbestämmande blir då hotad. Roth menar att 
de flesta västerländska stater som har relativt homogena majoritetsbefolkningar har 
bedrivit assimilationspolitik av något slag. Målet har då varit att få 
minoritetsmedlemmarna att lämna sina kulturer bakom sig (Roth, 2005, s.76). 
 
Försöket att assimilera en minoritetsgrupp och uppnå närhet kan leda till 
minoritetsbefolkningens kritiska motreaktioner och därmed till en förstärkt negativ 
distans. Ett exempel på detta är många västerländska stater där muslimska grupper 
inte ha fått acceptans för sitt religionsutövande, vilket har lett till en situation där 
grupperna har distanserats från majoritetsbefolkningen (Roth, 2005 s.76-75). Roth 
menar att när en majoritetsregim försöker genomdriva till exempel målsättningen att 
minoritetsgrupperna ska kunna tala och skriva på majoritetsspråket, har den valda 
metoden en stor betydelse och kan i vissa fall leda till en negativ distans mellan 
majoriteten och minoriteten. 

4.2. Positiv distans 

Enligt Roths (2005) modell är positiv distans kontrasten till den ovan beskrivna 
negativa närheten. I fallet av positiv distans har minoritetsgrupperna möjlighet att 
utveckla distinkta kulturer och identiteter. En minoritetsgrupp har möjligheten att 
behålla sina kulturella särdrag inom ramen för egna organisationer och geografiska 
områden. Skalan sträcker sig enligt Roth från speciella landrättigheter, ett politiskt 
självbestämmande och kulturautonomi till språkliga och religiösa 
minoritetsrättigheter inom ett och samma samhälle. 
 
Språkliga och religiösa minoritetsrättigheter och särskilt politiskt självbestämmande 
inom ett samhälle kan ses som exempel på positiv distans. Som konkreta exempel 
nämner Roth vissa av de China Towns som finns i USA, där kinesiska 
invandrargrupperna har en social gemenskap, kulturella verksamheter samt 
yrkesmässiga plattformar (Roth, 2005 s. 89).  

4.3. Negativ distans 

Negativ distans mellan olika grupper förstås enligt Roth (2005) på olika sätt beroende 
på området som studeras samt graden av negativ distans.  Den mest extrema formen 
av negativ distans är skilda former av etnisk utrensning där vissa grupper först 
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exkluderas från samhället och sedan utplånas. Mindre dramatiska – men ändå 
allvarliga - former av negativ distans uppstår när minoritetsgrupper diskrimineras och 
utestängs från olika samhällsområden. Ett exempel på sådan diskriminering är 
negativt särbehandlande utifrån en individs religion eller etnisk tillhörighet vid till 
exempel en arbetsansökan. Negativ distans illustreras även med hjälp av olika former 
av segregation eller utanförskap. Ett exempel kan vara en situation där 
minoritetsgrupperna befinner sig långt från majoritetsbefolkningen, när det gäller till 
exempel giftemål över gruppgränserna, umgänge och boende (Roth, 2005 s. 28).  
 
Roth (2005) menar att språkliga och värderingsmässiga skillnader skapar ett allvarligt 
hinder förmöjligheterna att integrera individer och grupper. Denna form av negativ 
distans kallar han för kulturell isolering. När kulturell isolering sammanfaller med 
segregation på arbetsmarknaden, i politiken och inom högre utbildning, skapar det en 
särskild risk för konflikter i ett mångkulturellt samhälle (Roth, 2005, s.30). 

4.4. Positiv närhet 

Kontrasten till en negativ distans är det som brukar kallas för integration eller en 
positiv närhet. Detta kan även kallas för en kulturell gemenskap där olika grupper i 
samhället strävar efter att finna gemensamma kulturella och värderingsmässiga 
nämnare. En viktig faktor är att både minoritets- och majoritetsgrupperna kan förstå 
varandra i den dagliga kommunikationen. Detta kräver enligt Roth ett lingua franca – 
ett språk som används av samtliga samhällsmedborgare. Människor ska också ha 
vissa gemensamma moraliska värderingar, något som Roth kallar för moralens lingua 
franca. Samhällsklimaten präglas därmed av tillit respekt och ett ömsesidigt 
erkännande (Roth, 2005, s.50-52) 
 
Det som enligt Roth (2005) är ett viktigt kännetecken på detta ideala förhållande är 
valfrihet. Det vill säga att medlemmar i minoritetsgruppen är med i aktiviteterna av 
egen fri vilja. Ett annat viktigt tecken är ömsesidighet som enligt Roth innebär att 
minoritetsgruppen har möjlighet att påverka verksamheterna utifrån deras egna 
intressen och behov. Ömsesidighet är tecken på mer kvalificerad integration (Roth, 
2005, s.50) 
 
4.5. Relationen mellan teori och metod 
 
Det är väsentligt att resonera kring hur ovan beskrivna teori av Roth (2005) relateras 
till ideologianalysen. Teorin och de begreppsparen som Roth använder för att 
beskriva relationer mellan olika människogrupper uttrycks på den sociala praktikens 
nivå. Ideologianalys riktar däremot intresset mot språkliga uttryck.   
 
Som nämnt i avsnitt 3.2. Idé- och ideologianalys kan ideologi ses bestå av 
föreställningar om verkligheten och värderingar av företeelser (Bergström & Boréus, 
2012) eller försanthållanden, värderingar och normer (Liedman & Olausson, 1988). 
Jag anser att dessa element går att knyta till Roths (2005) modell eftersom de 
föreställningar normer och värderingar som kommer till uttryck i 
bibliotekstidskrifterna kan kategoriseras med hjälp av Roths (2005) begrepp. Jag 
anser alltså att det går att säga att ett uttryck är ett exempel på någonting som 
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representerar positiv distans. Roth exemplifierar ett positivt distansförhållande med 
språkliga och religiösa minoritetsrättigheter, vilket beskriver konkreta exempel på den 
sociala praktikens nivå. Som Hedemark (2009) menar förmedlar och gestaltar texter i 
media representationer. Språkliga uttryck som exempelvis förmedlar idén om att 
tillgång till det egna språket är en rättighet kan enligt min tolkning och användning av 
Roths teori anses representera positiv distans på den språkliga nivån.  
I följande avsnitt används Roths fyra begrepp som kategorier och grundläggande 
ramverk för vidare analys av uppsatsens empiriska material. 
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5. Resultat och analys 
 
I detta avsnitt presenteras resultatet av studiens riktade innehållsanalys, i en 
tematiserad disposition efter Roths (2005) tidigare beskrivna modell. I den 
preliminära kodningen har jag således kategoriserat de uttryck som förekommer i 
texterna efter Roths fyra begrepp (positiv närhet, positiv distans, negativ närhet, och 
negativ distans). Tolkningar som presenteras här är mina egna, det ska alltså tas 
hänsyn till att olika forskare kan tänkas göra andra bedömningar utifrån samma 
empiriska material.  
 
Det är också värt att notera att dessa kategorier inte är ömsesidigt uteslutande, vissa 
uttryck kan således inordnas under flera kategorier. 
 
För att skapa stöd för mina tolkningar presenterar jag i följande avsnitt citat från de 
behandlade texterna. Vissa av de presenterade citaten representerar individers tankar 
och åsikter. Dessa skribenter är inte alltid direkt knutna till bibliotekstidskrifterna och 
deras åsikter kan således inte tänkas representerar just Biblioteksbladets eller 
Bibliotek i samhälles linje. Eftersom jag är intresserad av helhetsbilden av de 
föreställningar och uttryck som förekommer i tidskrifterna, har jag inte gjort någon 
skillnad mellan dessa texter och texter skrivna av redaktionsmedarbetare som kan 
sägas kunna ha en starkare anknytning till någon sorts "institutionell linje” som 
kommer till uttryck i texterna. Jag anser således att anknytningen till folkbiblioteket 
som institution är den sammanhållande faktorn mellan båda typerna av författare och 
att de i sina texter kan tänkas uttrycka olika dimensioner av samma ideologi. 
 
Eftersom det i denna studie är irrelevant hur särskilda individer eller skribenter 
uttrycker sig, och för att underlätta läsningen, har varje enskild text tilldelats ett 
nummer, till vilket jag refererar istället för att ange skribenternas namn. En 
förklarande lista över numrerade texter som utgör studiens empiriska material finns 
som bifogad bilaga till uppsatsen. 

5.1. Positiv närhet  

Som exempel på uttryck för positiv närhet har jag tolkat uttalanden där språk eller 
språkrelaterade aktiviteter på biblioteket behandlas som ett sätt att främja integration 
eller det som Roth (2005) kallar för kulturell gemenskap. Bland uttrycken inom denna 
huvudkategori framträdde två distinkta teman: å ena sidan handlar det om närhet i 
sociala relationer, mellan olika människo- eller användargrupper på biblioteket och i 
samhället, å andra sidan handlar det om närhet i relationen mellan användare och 
biblioteket, som plats eller institution. 
 
5.1.1. Närhet mellan olika människogrupper  
 
Integration i form av möten mellan majoritets- och minoritetsgruppen behandlas 
frekvent i de analyserade texterna. Inom denna tankekonstruktion anses biblioteket 
kunna utgöra en arena där användare, med olika bakgrund, kan mötas, skapa 
gemenskaper och socialt kapital. Detta förekommer i följande citat:  
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”Biblioteken är viktiga platser för integrationsfrågor och för olika kulturer att 
mötas.” (19) 
 
”Om man ska ha ett långsiktigt hållbar samhälle, behöver man fokusera på att skapa 
och förstärka ytorna mellan människor och kulturer. Där tycker jag att biblioteket 
har en stor potential som interkulturell arena” (5) 
 
”Biblioteket kan bli länken till unika möten mellan nyanlända och lokalbefolkningen” 
(5) 
 
Det förekommer i de analyserade texterna att språk spelar en väsentlig roll i 
integrationsprocessen. I citaten nedan förekommer det att färdigheter i läsning av text 
på svenska är färdigheter som krävs i dagens samhälle samt att det faktum att en 
väsentlig del av vuxna svenskar har en låg kunskapsnivå i läsfärdigheter är en 
utmaning ur ett demokratiperspektiv: 
 
”13 procent av alla vuxna svenskar bedöms ha en låg kunskapsnivå i läsfärdigheter 
och har därmed inte de färdigheter som krävs i dagens samhälle. Även om det bör 
inflikas att PIAAC-studien enbart mäter färdigheter i läsning av text på svenska, är 
det ändå uppenbart att detta innebär en utmaning, inte minst ur ett 
demokratiperspektiv.” (22) 
 
Följande citat är ytterligare ett exempel på ovan nämnda tema:  
 
”Men tyvärr har jag inte haft full tillgång till landet eftersom jag inte behärskar 
språket.” (11). 
 
Detta tema går i linje med Roths (2005) resonemang om att ett gemensamt språk, 
lingua franca, har en betydande funktion i positiva närhetsförhållanden, eftersom de 
är en förutsättning för daglig kommunikation mellan minoritets- och 
majoritetsgrupper. Det är tydligt i det empiriska materialet att svenska språket ses 
som ett önskvärt gemensamt språk mellan Sveriges invånare. Detta påstående stöds 
av den frekvens av uttryck som beskriver eller behandlar frågor om tjänster och 
verksamheter som syftar till att stödja individers utvecklingen av individers förmågor 
i svenska språket. Exempel på service med sådana syften är bland annat språkcaféer, 
läxhjälp för SFI-studenterna samt utbud av lättläst litteratur, läroböcker och lexikon. 
Någon eller några av dessa språkinlärningsfrämjande praktiker med särskilt fokus på 
det svenska språket nämns i de flesta analyserade texterna. 
 
 Det går att även göra kopplingar till det som Roth (2005) kallar för moralens lingua 
franca vilket består av gemensamma moraliska värderingar som invånare i ett 
samhälle delar med varandra. Som presenteras i början av detta kapitel, finns en 
strävan att skapa ”ytor” mellan individer eller grupper och få dem att närma sig 
varandra, något som latent kan anses röra det som Roth menar med moralens lingua 
franca. 
 
I vissa texter där språk kopplas till integration poängteras att integration inte är ett 
ensidigt projekt. Integration ska alltså inte betyda att en person eller grupp ska 
integreras för att bli en del av en redan befintligt grupp. Istället förekommer det 
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uttryck för att målet är ömsesidiga utbyten och integrationer. Detta förekommer i 
uttalanden som kan exemplifieras med följande citat: 
 
”det handlar inte om att skapa ett samhälle där människor integreras i en redan 
färdig form. Utan att istället skapa ett multikulturellt samhälle.”(11) 
 
Detta synsätt förutsätter att både medlemmar av minoritets- och majoritetsgrupperna 
ska engagera sig för att bidra till skapandet av integration. Konkreta exempel på hur 
detta multikulturella samhälle skulle kunna skapas är få. I följande citat tas det ändå 
upp - från merparten av de texter där endast svenska språkets betydelse för 
integrationen framhävs – att lärandet av olika språk skulle kunna vara givande även 
för bibliotekspersonalen: 
 
” det skulle vara minst lika givande för både oss som arbetar på biblioteken att ta del 
av besökarnas kultur och språk.” (17). 
 
Dessa uttryck kan även tolkas representera positiv distans eftersom de lyfter upp 
värdet av olika språk och kulturer. 
 
5.1.2. Närhet mellan användare och biblioteket 
 
Förutom temat kring skapandet av social gemenskap mellan individer och olika 
individsgrupper, förekommer det i de analyserade texterna även ett annat tema kring 
närhet i relationen mellan användare och biblioteket, som plats eller institution. Att 
kontakten mellan biblioteket och användare med annat modersmål än svenska är 
något som anses önskvärt kommer ofta till uttryck inom ämnen som rör 
marknadsföring och synliggörande av bibliotekstjänster. Att erbjuda information på 
flera språk är något som ofta ges särskilt fokus. 
 
”Förutom att hålla exempelvis sagostunder på dessa språk behöver även 
marknadsförningen nå den som till exempel är bra på bosniska men inte läser 
svenska” (9) 
 
”Tanken var först och främst att bygga upp ett samarbete med moskén och visa 
[nyanlända] att biblioteket finns” (5) 
 
Denna strävan efter att nå användare och ”visa att biblioteket finns” har jag alltså 
tolkat som en strävan efter att skapa gemensamskap och positivt närhet, speciellt 
mellan användare och biblioteket. 
 
5.2. Positiv distans 
 
Uttryck för att olika språk och kulturer kan eller bör värderas som något positivt, som 
en rikedom har jag valt att sortera under kategorin positiv distans. Att individerna har 
tillgång till böcker på sina egna språk ses inom denna kategori som en viktig sak att 
säkra, liksom att tillgång till det egna språket ses som en rättighet. Ett mycket tydligt 
exempel på detta uttrycks i följande påstående: 
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”Bibliotek utgår från att det är en styrka att äga flera språk” (4) 
 
Ytterligare exempel på detta synsätt är uttryck där andra språk inte är hierarkiskt 
underordnade i det svenska språket. Detta förhållningssätt förekommer exempelvis i 
benämningen ”Malmös alla språk”, som förekommer i en beskrivning av 
biblioteksverksamhet riktat till barn: ”Teckningarna projiceras sedan på valt ställe i 
biblioteket och förvaringsskåpen som pratar Malmös alla språk” (9). Där, till skillnad 
för att prata om bara svenska, som officiellt är språket i Sverige, som ”Malmös språk” 
tilldelas denna beskrivning till alla språk som pratas och används i Malmö. På 
liknande sätt förtydligas benämningen på ett sätt där svenska vidare beskrivs som ett 
språk bland andra utan att betona någon hierarkisk skillnad: 
 
”(--) de stora språken i Malmö som utöver svenska är persiska, arabiska, polska, 
serbiska, kroatiska, bosniska och romani.” (9) 
 
Uttryck som representerar kategorin positiv distans förekommer ofta i form av 
positivt laddade uttryck kring biblioteksarbete som syftar till att synliggöra olika 
språk och kulturer. Detta arbete uttrycks inte sällan som en del av bibliotekets 
kärnuppdrag och ansvar: 
 
”[Biblioteket ska] uppmuntra och stödja modersmålet och det språkliga och 
kulturella arvet” (10) 
 
Ett exempel på resonemang kring hur ovanstående princip kan uppnås ges i följande 
citat, hämtat från en artikel där en bibliotekarie berättar om ett evenemang där barnen 
fick ta med sig ett föremål som var viktiga för dem och sen berätta om det. Enligt 
bibliotekarien var det viktigt att: 
 
”(--) barnen ska känna sig sedda och känna stolthet över det föremål de har valt, 
berättelsen kring det och sitt ursprung”(3) 
 
Citatet nedan är hämtat från en beskrivning av annat evenemang med syfte att 
uppmärksamma olika språk – det årliga firandet av modersmåldagen: 
 
”Den årliga modersmålsdagen firades genom en stor show på scenen med barn och 
ungdomar. Utanför foajén visade folk upp mat från sina hemländer”(5) 
 
Vikten att erbjuda böcker på andra språk än svenska lyfts upp i många av de 
undersökta artiklarna. Det uttrycks ofta att speciellt barn och ungdomar ska ha rätt till 
att läsa på sitt modersmål.  

5.3. Negativ närhet 

Negativ närhet mellan olika människogrupper beskrivs oftast i normativa uttryck som 
något icke önskvärt i de analyserade texterna. Det förekommer över huvud taget inga 
uttryck som skulle kunna ses som försvar för företeelser eller idéer tillhörande 
kategorin negativ närhet. Däremot förekommer det beskrivningar av situationer som 
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kan tolkas röra negativ närhet men dessa fall uttrycks det att biblioteket ska motverka 
tänkande och handlande av sådant slag. 
 
Ett exempel på negativ närhet är beskrivningar om hur en del biblioteksanvändare i 
Malmö har blivit upprörda över bibliotekens satsningar på mångspråk och krävt att 
biblioteken borde fokusera på att främja ”svenskt kultur” istället för ”mångkultur”. I 
samband med denna beskrivning uttrycks det att det är viktigt för biblioteket att 
tydliggöra för övriga besökare vad mångspråksarbete i praktiken handlar om, samt 
varför det är viktigt. Bibliotekspersonalen har enligt texten fått en förändrat självbild i 
samband med det ökade antalet flyktingar och asylsökande i Sverige, vilket har 
skapat en ny situation för biblioteksverksamheten och i sin tur ett behov av att 
motivera eller försvara bibliotekets anpassning till dessa förändrade förutsättningar. 
 
Följande citat är ett exempel på resonemang kring hur biblioteket, som institution, bör 
eller kan förhålla sig till företeelser som kan kategoriseras under negativa 
närhetsrelationer: 
 
”Att vi är ett rum för alla, att vi står för yttrandefrihet och mot rasistiska strömningar 
är något som alltid varit självklart i teorin. Men nu har det verkligen fått omsättas i 
praktiken.” (4) 
 
En annan situation där biblioteket har fått agera för att försvara sitt mångspråksarbete 
och motverka negativ närhet beskrivs i en text om ett brev från en användare till ett 
folkbibliotek, där brevsändaren uttryckte sig aggressivt mot de arabiska 
sagostunderna. I brevet uttrycktes åsikter om att biblioteket borde erbjuda 
sagostunder endast på svenska, att ”araber kan åka hem och ha sina sagostunder där” 
samt en bild på sagoberättaren med en svart kors ritat över henne. 
 
Avsändaren ansåg sig uttrycka sig inom ramar av yttrandefrihet. Bibliotekarien som 
mottagit brevet, påpekar ändå i texten att hela biblioteksverksamheten följer 
bibliotekslagens anvisning om att personer med andra modersmål än svenska ska vara 
en prioriterad grupp samt att handlingen överträtt yttrandefrihetens gränser därför att 
brevet kan betraktas som hot. Bibliotekarien beskrev situationen som”otroligt 
obehaglig” (8) 
 
Även här går det att relatera till Roths (2005) begrepp moralens lingua franca. 
Exemplet ovan visar hur komplext det är att enas om gemensamma moraliska 
värderingar i ett samhälle. Yttrandefrihet, som är en vedertagen rättighet, har 
skiftande definitioner inom olika ideologier. En enkel jämförelse mellan brevsändaren 
och bibliotekariens uttryck indikerar att dessa inte delar definition av begreppet 
yttrandefrihet. Biblioteket står enligt texterna för yttrandefrihet. Yttrandefrihet 
handlar ändå inte om att vilka som helst åsikter får uttryckas, utan att det finns vissa 
värderingar som borde vara gemensamma för samtliga individer i samhället, ett 
exempel på en sådan värdering är motverkande av rasistiska strömningar som det 
förekommer i citatet ovan. 
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5.4. Negativ distans 

På samma sätt som negativ närhet, relateras uttryck som kan kopplas till företeelser 
av negativa distansrelationer till problem och till idéer om att biblioteket kan och 
aktivt ska motverka förekomsten av sådana företeelser. Negativ distans mellan 
användare med annat modersmål än svenska och svenskspråkiga användare är inte 
heller synlig i texterna. Dock beskrivs det situationer där biblioteket möter problem 
med att tillgodose användarnas användarnas behov, vilket därmed kan leda till en viss 
grad av negativ distans mellan biblioteket och exempelvis människor med annat 
modersmål än svenska. I samband med beskrivningar av denna problematik 
förekommer ofta uttryck för oro för situationer där biblioteket och bibliotekens 
personal, utan avsikt och i konflikt med idealen, exkluderar olika användargrupper. 
 
Efterfrågan av litteratur från små språkområden, på språk med begränsad utgivning 
uttrycks ofta som problematiskt. Detta kommer till uttryck på följande sätt: 
 
”Tillgången har inte kunnat hänga med efterfrågan” (3) 
 
”Det [ökat efterfrågan på böcker på arabiska, pashto och dari] är ett behov som vi har 
svårt att möta” (3) 
 
”Tillgången och möjligheten att köpa in [böcker på vissa språk] är begränsad.”(3) 
 
”Det är svårt att hitta litteratur [på vissa språk]” (6)  
 
”Hade vi haft mer resurser, hade vi kunnat göra det [förmedlingen av böcker på vissa 
språk] ännu mer och bättre” (2) 
 
Ett annat problem mellan biblioteket och användare med annat modersmål än svenska 
uppstår när biblioteket inte når den tilltänkta målgruppen på grund av bristande 
informationskanaler eller för att målgruppen inte upplever sig ha behov av 
bibliotekets tjänster. Då kommer människorna inte alls till biblioteket och de tjänster 
som erbjuds för dem inte utnyttjas. Dessa situationer beskrivs på följande sätt: 
 
”vi lyckades inte nå ut informationen [om biblioteket]” (2) 
 
”folk, när de befinner sig i så akuta situationer, mest tänker på basbehoven” (2) 
 
Bibliotekariernas bristande språkkunskaper ses också som ett hinder i relationen 
mellan biblioteket och användare som inte kan tala svenska. 
 
”Utmaningarna har ökat. Idag behöver vi vara verksamma på fler språk än 
tidigare”(7) 
 
Å andra sidan förekommer uttryck för att personal med språkkunskaper i flera språk 
än svenska ses som en värdefull resurs för biblioteket: 
 
”Rohan Awyb är en otrolig tillgång för oss genom att hon talar arabiska” (12) 
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”Ibland har Leyla [en volontärarbetare som behärskar turkiska] varit med, och då har 
vi kunna övervinna språkhindren. Hon har helt enkelt översatt till turkiska, vilket alla 
deltagarna behärskar. I dessa situationer har vi gemensamt kunnat glädjas åt Sara 
Wadells berättelse. I de fall Leyla inte har varit med har jag varit helt utlämnad till 
mina egna pedagogiska förmågor och oförmågor.” (22) 
 
Dessa uttryck för språkkunskapernas betydelse går att koppla till det som jag 
behandlade i samband med positiv närhet. Gemensamt språk ses alltså som ett sätt att 
motverka negativ distans och skapa positiv närhet mellan biblioteket och användarna 

5.5. Sammanfattande tankar 

Sammanfattningsvis går det att påstå att skapandet av positiva distans- och 
närhetsförhållanden framträder i det empiriska materialet som ett centralt  
mål för bibliotekets mångspråksarbete. Bibliotekets arbete för mångspråk 
förekommer, i de artiklar som utgjorde mitt empiriska material, som en viktig del av 
bibliotekets verksamhet. Mångspråksarbete kan relateras till många olika delar av 
bibliotekets uppdrag och funktioner, till biblioteket som plats, organisation och 
institution. I materialet finns exempel på hur mångspråksarbete kopplas till såväl 
bibliotekets roll i samhället, beståndsutveckling, litteraturförmedling, 
programverksamhet, strategisk kommunikation och synliggörande av bibliotekets 
verksamheter och tjänster. Generellt beskrivs mångspråksarbete med positivt laddade 
beskrivningar i fackpressen. 
 
Roth (2005) menar att det i vissa fall är svårt att avgöra vad som är positiv närhet och 
positiv distans. Olika grupper kan enligt Roth ha helt skilda uppfattningar om dessa 
förhållanden. Det som för en grupp är ett positivt distansförhållande kan för en annan 
grupp vara ett negativt distansförhållande. Således, det som för en grupp utgör positiv 
närhet inom kulturlivet, till exempel användning av ett gemensamt språk, kan för en 
annan grupp uppfattas som en negativ och påtvingat assimilation. Enligt Roth är det 
väsentligt att tänka på i vilken utsträckning närhet eller distans kan sägas vara 
påtvingat: vill gruppen ifråga vara delaktig eller är det något som enbart önskas av 
majoritetsbefolkningen? (Roth, 2005, s.18). 
 
När problem beskrivs handlar det oftast om bibliotekets utmaningar kring att nå och 
skapa kontakter med vissa användargrupper. Ändå ses mångspråkit arbete, när det 
lyckas, vara något som uppskattas av användarna. Det uttrycks till exempel att 
studenter i SFI-grupper blir glada över att se böcker på deras modersmål på 
biblioteket, att evenemang som har haft fokus på språket uppskattas högt av 
deltagarna eller att asylsökande ser biblioteket som betydelsefullt eftersom de där ofta 
möts av ett stort engagemang. Utifrån studiens empiriska material skapas en positiv 
bild av att mångspråksarbete och det anses ha potential att vara betydelsefullt för alla 
inblandade: användarna, deltagarna i programverksamhet, biblioteket och samhället i 
stort. 
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6. Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna uppsats är att nå fördjupad kunskap om synen på mångspråksarbete 
inom folkbiblioteksfältet i Sverige. Det empiriska materialet för studien består av 
texter publicerade i två bibliotekstidskrifter Biblioteksbladet och Bibliotek i samhälle. 
Som metod använder jag kvalitativ innehållsanalys och tar även inspiration av det 
som Bergström och Boréus (2012) kallar för ideologianalys. Som teoretiskt ramverk 
för analysen har jag använt Hans Ingvar Roths (2005) integrationsteori. 

De frågeställningar som jag genom denna uppsats har sökt svaret på är följande:  
 

• Vilken syn på folkbibliotekets mångspråksarbete och dess integrerande roller 
förekommer i fackpress inom biblioteksprofessionen?  

• Vilka möjligheter anses mångspråksarbete ha i ett mångkulturellt samhälle?  

• Vilka problem anses mångspråksarbete kunna lösa i samhället? 

 
I föregående avsnitt presenterades resultat från analysen av studiens empiriska 
material utifrån Roths (2005) modell om negativ och positiv distans samt negativ och 
positiv närhet som analytisk ramverk. I detta avsnitt kommer resultaten att diskuteras 
i relation till forskningsfrågor och kopplas till den tidigare forskningen. 

6.1. Folkbibliotekets ideologi 

En utgångspunkt för följande diskussion är påståendet att synen på bibliotekets 
mångspråksarbete och dess potentiella funktioner för skapandet av ett integrerat 
samhälle kan anses utgöra en del av bibliotekets ideologi, en slags 
integrationsideologi. I detta kapitel beskriver jag således den ideologin som jag har 
tolkat rymmas bakom de uttryck som förekommer i de analyserade texterna. 
 
I enlighet med Bergström och Boréus (2012) definition av begreppet ideologi avses 
här som en sammanställning av idéer, det vill säga föreställningar om verkligheten, 
värderingar av företeelser eller föreställningar om det rätta sättet att handla. 
Förebyggandet av negativa närhet- och distansförhållanden samt skapandet av 
positiva närhet- och distansförhållanden beskrevs i föregående kapitel som ett centralt 
mål för bibliotekets mångspråksarbete. Denna kan även tänkas som idéer som formar 
en del av den integrationsideologin, som biblioteket enligt de analyserade texterna 
har.  
 
I avsnitt 6.1.1. och 6.1.2. i detta kapitel presenteras skapandet och förebyggandet av 
olika distansförhållanden med koppling till den tidigare forskningen. Eftersom 
termerna positiv närhet och negativ distans samt positiv distans och negativ närhet är 
varandras motpoler och främjandet av det ena kan innebära förebyggandet av det 
andra, anser jag att det är meningsfullt att behandla skapandet av positiv närhet och 
förebyggandet av negativ distans under en rubrik (6.1.1) medan skapandet av positiv 
distans och förebyggandet av negativ närhet behandlas tillsammans under en egen 
rubrik (6.1.2.). 
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Enligt Bergström och Boréus (2012) innehåller ideologier nästan alltid en viss 
grundläggande människosyn. Eftersom jag i denna uppsats är intresserad av de idéer 
och ideologier som rör bibliotekets mångspråksarbete, anser jag att synen på 
människor som detta arbete är riktat vara relevant att analysera. Denna människo- 
eller användarsynen som jag anser ligga bakom uttalanden i det empiriska materialet 
redogörs för i kapitel 6.3.1. 
 
6.1.1. Skapandet av positiv närhet och förebyggandet av negativ distans 

 
Som jag redogjort för tidigare, har jag i kontexten av denna uppsats tolkat Roths 
(2005) term positiv närhet som praktiker med syfte att främja integration genom 
mångspråksarbete. Detta innebär att mångspråksarbetet används som ett verktyg för 
att skapa gemenskap mellan olika människogrupper. 
 
Språkinlärning förekommer i de analyserade texterna som en av det mest väsentliga 
sätten att skapa gemensamskap inom samhället. Kunskaper i det svenska språket ses 
som en viktig förutsättning för individers möjlighet för att bli delaktiga i samhället 
och för skapandet av positiv närhet. Språkinlärningens betydelse lyfts manifest upp i 
texterna genom uttryck där vikten av kunskaper i svenska språket i Sverige 
diskuteras. Att språkinlärning är viktigt förekommer även latent. Olika 
programverksamhet på bibliotek som syftar till att ge stöd i språkinlärning nämns 
återkommande i det empiriska materialet. Att exempelvis språkcaféer omnämns så 
frekvent tolkar jag som en indikation om att denna typ av programverksamhet och 
inlärning av det svenska språket ses som något viktigt i bibliotekstidskrifterna. I de 
texter som analyserats anses biblioteken i Sverige kunna fylla en betydande funktion 
för samhället i stort genom att erbjuda stöd i språkinlärning för människor som inte 
behärskar svenska. 
 
Att ge stöd i språkinlärning kan alltså tolkas som ett sätt att skapa närhet mellan en 
individ och det omgivande samhället. Johnston (2016) menar i sin studie att olika 
språkprogram kan fungera både som ett sätt att främja språkinlärning men även som 
ett sätt att skapa gemenskap mellan människor. Hennes studie visar att syftet med 
språkprogram är att stötta inlärning av det svenska språket men att dessa program 
även har bidragit till skapandet av socialt kapital och ökad tilltro mellan olika 
människogrupper som möter varandra i samband med dessa programverksamheter 
(Johnston, 2016, s.17). Detta tema förekommer också i Vårheims (2014b) studie. Han 
fann att biblioteket genom sin språkkurs blev en plats där människor kunde å ena 
sidan avskaffa sig socialt kapital genom att lära sig engelska och på det sättet bli mer 
attraktiva på arbetsmarknaden och å andra sidan möta andra och möjligen knyta 
vänskapsrelationer (Vårheim, 2014b, s.266).  
 
Att gemenskap mellan olika människor eller människogrupper skapas genom möten 
på biblioteket är ett område som även Audunson et al. (2011) har studerat. De menar 
att biblioteket som låg- och högintensiva mötesplatser kan generera socialt kapital. 
Även i det empiriska materialet som analyserats för denna uppsats betonas betydelsen 
av fysiska möten och mötesplatser vilka anses kunna skapa kontaktytor mellan 
individer och grupper. Detta i sin tur bidrar till bättre sammanhållning i samhället i 
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stort. I det empiriska materialet beskrivs det att gemenskap mellan invånare i 
samhället skapas på biblioteket främst genom programverksamhet som språkcaféer 
eller kulturevenemang där olika människor kan träffa varandra. Dessa 
programverksamheter kan på samma gång skapa positiv närhet, genom att få olika 
människor att umgås med varandra, men samtidigt även skapa positivt distans genom 
att erbjuda tillfällen där olika språk och kulturer med sina unika särdrag lyfts fram. 
 
Idén att främjandet av positiv närhet är viktigt för biblioteken förekommer tydligt i de 
analyserade texterna. Detta implicerar att det som representerar negativ distans inte 
ses som önskvärd. Ovan beskrivna sätt att skapa positiv närhet inom samhället, som 
programverksamhet med syfte att ge stöd i utvecklingen av språkförmågor eller att få 
människogrupper närma sig varandra, är också exempel på förebyggandet av negativ 
distans.  

Förutom skapandet av gemenskap mellan olika grupper, betonas det i vissa av de 
analyserade texterna att även kontakten mellan biblioteket och användare med annat 
modersmål än svenska behöver utvecklas. Positiva närhetsförhållanden mellan olika 
individer och grupper i samhället är således inte det enda viktiga närhetsförhållanden 
för biblioteket att främja, utan även positiva närhetsrelationen mellan användarna och 
biblioteket behöver understödjas. Exempelvis bemötandefrågor eller skapande av 
kundrelationer kan tolkas som viktiga. Som det beskrivs i föregående kapitel 
förekommer representationer av negativ distans i de analyserade texterna framför allt 
som något som uppstår mellan biblioteket och användare när bibliotekets 
mångspråksarbete inte lyckas möta användarnas behov eller skapa kontakt och 
kommunicera med den tilltänkta målgruppen. Att människor inte kommer till 
biblioteket ses som ett problem och i samband med dessa beskrivningar lyfts upp 
olika sätt som människor kunde nås bättre. I bibliotekstidskrifterna beskrivs 
biblioteket som en plats som har mycket att erbjuda användaren med annat 
modersmål eller begränsade språkförmågor på svenska.  

 
6.1.2. Skapandet av positiv distans och förebyggandet av negativ närhet 

 
Främjandet och bevarandet av språklig mångfald är ett sätt att skapa positiv distans. 
Uttryck för positiva distansförhållanden förekommer i uttalanden där olika språk och 
kulturer betraktas som rikedom och viktiga att bevara samt lyfta fram. Den 
bakomliggande tanken är att minoritetsgrupperna i ett samhälle bör ha möjlighet att 
utveckla sina distinkta kulturer och identiteter samt behålla sina kulturella särdrag. 
 
Cooper (2007) menar att biblioteket har en roll att spela i bevarandet av språklig och 
kulturell mångfald. Hon lyfter fram oron över att ett stort antal språk som talas och 
används i världen riskerar att dö ut redan inom en nära framtid. Enligt hennes mening 
har biblioteket möjlighet att motverka denna utveckling och värna de hotade språken.  
 
Bevarandet av språk förekommer som något viktigt även i det empiriska materialet.  
Betydelsen av språken som kulturarv förekommer i de analyserade texterna men 
språket ses främst ha betydelse för individernas identitetskapande. Bevarandet av 
modersmålen ses i de analyserade texterna som särskilt viktigt för användargruppen 
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barn och unga. De mångspråkfrämjande programverksamheter och evenemang som 
beskrivs i tidskrifterna, exempelvis modersmåldagen och sagostunder på olika språk 
är i första hand riktade till barn och unga. Det uttrycks explicit att just barn och 
ungdomar ska ha rätt till sina modersmål och att de bör få utveckla kunskap om och 
känna stolthet över sin bakgrund. Problematiken och oron kring att det är svårt att 
hitta barn- och ungdomsböcker på vissa språk betonas särskilt.  
 
Även Audunson et al. (2011) menar att biblioteket kan vara en plats där människor 
med olika språkliga bakgrund kan skapa positiva kopplingar till sin ursprungskultur. 
De fann att biblioteket kunde fungera som en plats där känslor av hemlängtan och 
ensamhet kunde förhindras genom utbud av litteratur från hemlandet och på 
modersmålet. Vissa av de intervjuade menade att de genom bibliotekets material 
faktiskt lärt sig nya saker om sina egna länder. Studien visade också att böcker och 
tidningar på andra språk gav respondenterna en känsla av förtroende, genom att 
signalera att andra kulturer och språk värdesätts i Norge. (Audunson et al., 2011, s. 
226) 
 
Birdi et al. (2012) menar på liknande sätt att det skulle kunna vara meningsfullt för 
biblioteket att spegla det omgivande samhället genom att erbjuda medier där andra- 
och tredjegenerations invandrare kan få se deras erfarenheter som del av en minoritet 
representerade. Samtidigt är det enligt författarna önskvärt att biblioteket reflekterar 
samhällets mångfald och att majoritetsbefolkningen kan ta del av de olika kulturer 
som finns i samhället. Detta bidrar enligt Birdi et al. till ett mer inkluderande 
samhälle (Birdi et al. 2012, s.126).   
 
Att olika språk anses värdefulla förekommer även latent i det empiriska materialet. 
Som jag tar upp i resultatgenomgången beskrivs språken utöver svenska i det 
empiriska materialet ofta inte som ”språk utöver svenska” utan behandlas 
tillsammans, och som jämlika med det svenska språket. Även om mångspråkens 
status i praktiken inte är jämlik med svenskan går det att tolka valet av formuleringar 
som ett uttryck för respekt för mångspråk. 
 
Det som kan tolkas som uttryck för negativ närhet diskuteras i tidningarna 
Biblioteksbladet och Bibliotek i samhället främst i relation till företeelser där 
utomstående ger uttryck för idéer som skiljer sig från bibliotekets värderingar och 
exempelvis riktar kritik mot bibliotekets mångspråksarbete baserat på rasistiska 
åsikter. Biblioteket beskrivs i texterna som en väg till den svenska kulturen, men 
också som en plats där andra kulturer och språk ska ha utrymme. Idéer om att 
biblioteket skulle anta ett begränsat fokus på ”svensk kultur” och det svenska språket 
avfärdas. Två av de analyserade texterna diskuteras problematiken kring dessa 
negativa uppfattningar om mångspråksarbete. I texterna kritiseras dessa åsikter starkt 
och mångspråksarbete argumenteras med bibliotekets samhälleliga roll samt 
bibliotekslagen. 
 
Det anses således att biblioteket ska bidra till ökad gemenskap genom att motverka 
fördomar och möjliga konflikter mellan majoritets- och minoritetsgrupper. Det 
uttrycks att biblioteket ska värna mänskliga rättigheter och agera som en motkraft 
som står mot rasistiska åsikter. Biblioteket uttrycks som ett rum för alla och 
förespråkare av yttrandefrihet. För att kunna fungera som en plats där alla känner sig 
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trygga och välkomna ska åsikter av vissa slag ändå avstyrkas. Det uttrycks i texterna 
att biblioteken, oavsett dess roll som mötesplats för alla olika individer, inte är eller 
ska vara neutral utan ta tydligt ställning för de saker som biblioteket står för, som till 
exempel antirasism och -populism. 
 
6.1.3. Användarsyn 
 
I de texter och studier som Birdi et al. (2012) analyserade ansågs att bibliotekets 
mångspråksarbete skulle riktas både åt minoritets- och majoritetsbefolkningen. Denna 
ståndpunkt förekommer även i mitt empiriska material, men inga beskrivningar riktas 
till användare i majoritetsgruppen. Däremot förekommer olika benämningar för 
personer med annat modersmål än svenska. Benämningar som förekommer för 
mångspråksarbetets målgrupper är: nyanlända (1), flyktingar (2), asylsökande (2), 
nyanlända svenskar (1), papperslösa, människor på flykt (3), ensamkommande barn 
(3) och en grupp som biblioteken behöver ökad kännedom av (1). Människor och 
deras behov beskrivs även som det ökade trycket (2) för biblioteksverksamheten. 
 
I de texter som jag har analyserat beskrivs mångspråsarbetets målgrupp nästan 
uteslutande som asylsökande och flyktingar. Detta beror troligen på att antalet 
asylsökande och flyktingar har ökat markant under den tidsperiod som mitt empiriska 
material täcker. Majoriteten av de analyserade texterna i denna uppsats är publicerade 
2015, under det året sökte omkring 160 000 människor asyl i Sverige 
(Migrationsverket, 2016). Detta har på ett betydande sätt påverkat folkbibliotekets 
förutsättningar och därmed de teman som behandlas i bibliotekstidskrifterna. 
 
Målgruppen för bibliotekets mångspråksarbete framställs således som en 
användargrupp med stort behov av bland annat litteratur på fler språk än svenska, 
samhällskunskap, lotsning, platser för möten och hjälp med språkinlärning. Som 
nämnts tidigare, ses i synnerhet barn och unga inom denna målgrupp som en grupp 
med särskilda behov av bibliotekets service. Dessa varierande behov har biblioteket 
enligt de analyserade texterna ibland svårt att möta. Det som anses som mest 
oroväckande är situationen där biblioteket själv exkluderar vissa användargrupper 
som en konsekvens av exempelvis språkliga hinder, svårigheter med att införskaffa 
litteratur på vissa språk och bristande resurser. 
 
Förutom behov, anses användarna även ha vissa rättigheter som biblioteket kan värna. 
Det uttrycks till exempel att tillgång till det egna språket är en rättighet. Det 
förekommer i det empiriska materialet att det ibland förekommer spänningar mellan 
majoritetsbefolkningen och användare med annat modersmål än svenska. När sådana 
situationer uppstår ska biblioteket enligt de analyserade texterna tydliggöra för övriga 
besökare varför mångspråksarbete är viktigt och vad det handlar om. Den 
människosyn som biblioteket enligt de analyserade texterna har består således av 
värderingar som mänskliga rättigheter och allas lika värde. Att främja mänskliga 
rättigheter och att stå mot rasism och populism anses vara avgörande delar av 
folkbibliotekets mångspråksverksamhet. 
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6.4. Sammanfattning 

I den tolkning och analys jag har gjort av studiens resultat utgör 
mångspråksdimensionen en del av vad jag vill kalla folkbibliotekets ideologi. Den här 
ideologin, som skulle kunna kallas för bibliotekets integrationsideologi består enligt 
mig dels av uttryck för idéer kring att mångspråksarbete kan bidra till ömsesidig 
integration genom mångspråksarbete som anses kunna skapa positiva närhets- och 
distansförhållanden mellan olika människogrupper i samhället. 

Just skapandet av positiva närhets- och distansförhållanden ses som en möjlighet som 
mångspråksarbete anses ha i ett mångkulturellt samhälle. Mångspråksarbete anses 
således ha potential att verka integrationsfrämjande genom att folkbiblioteket kan 
utgöra en mötesplats för individer från olika människogrupper, liksom att genom 
mångspråksarbete kunna skapa förutsättningar för utveckling av språkfärdigheter i det 
svenska språket. Folkbibliotekens integrationsideologi rymmer även normativa idéer 
om att värna och skapa respekt för språklig och kulturell mångfald, vilket vidare antas 
bidra till bevarandet av det kulturella arvet. 

Som nämnd tidigare, att främja positiva närhets- och distansförhållanden innebär 
även förebyggandet av dess motsatser, negativa närhets- och distansförhållanden. 
Dessa negativa förhållanden mellan å ena sidan olika biblioteksanvändare och å andra 
sidan användare och biblioteket själv kan ses som problem som behöver lösas och 
som biblioteket enligt de analyserade texterna har möjligheten att göra. Idéer kring 
vilka problem som mångspråksarbete anses kunna lösa kretsar kring teman som 
exempelvis utmaningar gällande den snabba ökningen av antalet flyktingar och 
asylsökande samt utmaningar kring att skapa gemenskap, socialt kapital och tilltro i 
mångkulturella samhällen. Det anses att biblioteket kan och ska bidra till ökad 
gemenskap genom att motverka fördomar mellan majoritets- och minoritetsgrupper 
och att biblioteket ska värna mänskliga rättigheter och agera som en motkraft som 
förespråkar yttrandefrihet men står mot rasistiska åsikter. 

6.5. Förslag till vidare forskning 

Under skrivandet av denna uppsats jag stött på intressanta områden som inte har varit 
möjliga att undersöka i ramen för denna uppsats. Till exempel hade det varit 
intressant att genomföra en mer kvantitativt inriktad studie för att se vilka språk får 
mest utrymme i facktidskrifterna som riktar sig till biblioteksprofessionen eller i 
andra texter där mångspråksarbete behandlas.  
 
Å andra sidan vore det också intressant att genomföra en studie för att kartlägga 
yrkesverksamma bibliotekariers syn på mångspråkigt biblioteksarbete och dess 
integrerade roller. 
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