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Svensk titel:  Mångkulturell kompetens och arbetsmetoder i förvärv av 

mångspråkig media : en kvalitativ studie om bibliotekariers 

erfarenheter på Göteborgs Stads folkbibliotek 

Engelsk titel: Multicultural competence and working methods in purchase of 

multilingual media : a qualitative study of librarians’ experience in 

the public libraries in Gothenburg  

Författare: Irja Löfberg Nilsson & Yasmin Sund 

Färdigställt: 2016 

Abstract: This is a study of how multicultural competence is supplied within 

a centralized purchasing group of librarians in Gothenburg. It is 

also an investigation in librarians' working methods in purchase of 

multilingual media and their approaches to multilingual users' 

needs and demands. The purpose is thus to reach a deeper 

understanding of these librarians’ multicultural competence and 

their work with multilingual media in relation to user’s demand. 

This since we in prior work experience faced obstacles with the 

acquisition of multilingual media. This is problematic in a diverse 

society where all needs and demands should be fulfilled within the 

public libraries. We based our theory in research regarding 

multicultural competence, with an approach to the concept as a 

process that is developing over time. The study is conducted in 

Gothenburg, we found that the city’s primary working method is a 

centralized purchasing group from different branch libraries. 

Within this group we made semi-structured interviews to assemble 

data. These interviews concerned if and how the librarians use 

multicultural competence in the purchasing group, how they 

approach and use them in their working methods and strategies, 

and, if and how, they relate to Gothenburg’s districts populations 

and their demands. We proceeded thus from the librarians' 

perspective. We found, along the interviews, that the librarians 

were all multicultural competent but that the working methods in 

some cases could limit their work. The working methods could also 

in some cases limit their work to satisfy demand. 

Nyckelord: Mångspråkig media, Folkbibliotek, Förvärv, Mångkulturell 

kompetens, Arbetsmetoder, Efterfrågan, Flerspråkighet 
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1 Inledning 

När vi tidigare arbetat på bibliotek i Göteborgs Stad och Borås kommun har vi i dialog med 

bibliotekarierna på arbetsplatserna mött bibliotekarier med svårigheter att förvärva medier på 

andra språk än svenska och engelska. Enligt Västra Götalands regionala kulturplan bör 

regionen sträva efter att vara en region som har en inkluderande kultur och individen ska 

tillgodoses av kultur- och bibliotekssektorn. Individen ska ha alla förutsättningar för att ta del 

av kulturen men också utvecklas i och med den. Detta oavsett om du tillhör en minoritet på 

grund av politisk tillhörighet, religiös övertygelse, kulturell eller nationell bakgrund (Västra 

Götalands regionala kulturplan, u.å:12). 

 

Alla individer oavsett språkliga hinder, religiös övertygelse samt kulturell eller nationell 

bakgrund bör därav få tillgång till medier på modersmålet, men även medier som behandlar 

ämnen som tillhör individens bakgrund och identitet. Denna förkunskap om Västra Götalands 

målsättning i att inkludera alla medborgare i Västra Götaland, för tankarna till staden 

Göteborg och denna stads arbete med att tillgodose individen i kultur- och bibliotekssektorn. 

Vi vill i denna uppsats undersöka vilka arbetsmetoder Göteborgs Stads folkbibliotek använder 

i detta arbete. Vi vill även försöka klargöra vilka kompetenser bibliotekarierna besitter och 

eftersträvar att besitta för att tillgodose befolkningen i staden som är intresserade av media på 

andra språk än svenska och engelska. 

 

Mångkulturell kompetens är det teoretiska begrepp som kommer leda denna uppsats. Det är 

ett begrepp som används för att diskutera den kunskap och de färdigheter som behövs vid 

arbete med personer från olika kulturer (Mestre, 2010:479). Vi avser att undersöka vilka 

komponenter mångkulturell kompetens innehåller och hur bibliotekarien ser till sin 

kompetens. Detta kommer att leda in på de arbetsmetoder och strategier som används samt 

förståelsen för den lokala befolkningens behov och efterfrågan. 

 

Är det ett problem för bibliotekarierna i deras arbete att tillgodose alla individers behov av 

medier? Möjligtvis ligger det något i det då Västra Götalands regionala kulturplan (u.å:13) 

vidare diskuterar att samhällets kulturer är olikformade vilket förutsätter förståelse för den 

differentiering som uppstår när det inte bara är en homogen grupp som tar del av kulturen och 

vad den tillger. En medveten reflektion finns således i kultursektorns homogenitet. Det 

uppstår svårigheter kring detta i en samhällsutveckling som ska ta del av mångfald.  

 

I syfte att förstå hur biblioteksbeståndet i Göteborgs Stad tillgodoser medier på andra språk än 

svenska har vi valt att utföra semistrukturerade intervjuer med förvärvsbibliotekarier i staden. 

Vi eftersöker sedan fördjupad förståelse för bibliotekariernas synsätt på mångkulturell 

kompetens, hur deras arbetsmetoder och strategier ser ut vid förvärv av utländsk media samt 

hur efterfrågningar från flerspråkiga låntagare tillgodoses. Dessa tre ingångar kommer vara 

genomgående i hela uppsatsen, där den mångkulturella kompetensen är överordnad de övriga 

två. Vi väljer att i denna studie utgå från endast bibliotekariernas perspektiv. 

 

Anledningen till att vi väljer att göra detta är för att se hur Göteborgs Stads folkbibliotek 

inkluderar och ger förutsättningar för alla oavsett etnisk, kulturell eller nationell bakgrund att 

ta del av nationell och internationell kultur. Detta för individens utveckling som i längden ska 

bidra till ett mer socialt hållbart samhälle (Västra Götalands regionala kulturplan, u.å:12). 
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1.1 Problemformulering 

Detta avsnitt avser att presentera problematiken bibliotekarien kan möta i inköp av flerspråkig 

media. Detta i förhållande till folkbibliotekens demokratiska målsättning som kräver 

representation för alla språkgrupper. Även i förhållande till den kunskap och kompetens som 

kan efterfrågas för att köpa in media på andra språk än svenska och engelska. 

 

Svensk biblioteksförening tar i publikationen Framgångsrikt, men förbisett – om biblioteks 

betydelse för integration upp Linda Wagenius magisteruppsats Mångkulturell 

bibliotekariekompetens. Wagenius för i sin bakgrundsbeskrivning upp problematiken med att 

bibliotekariekårens sammansättning inte representerar samhällets befolkning. 

Bibliotekariegruppen kan anses homogen då arbetsgruppen till störst del består av kvinnor 

födda i Sverige från övre medelklassen.  Detta problematiseras dock av svensk 

bibliotekförening då en undersökning gjord 2001 menar på att åtta procent av bibliotekarierna 

i Sverige är födda utanför Sverige, detta i relation till att befolkningen i sin helhet då bestod 

av elva procent som var födda utomlands (Svenska biblioteksförening, 2008:43). Hur 

representationen ser ut idag, i Göteborg, redovisar vi inte för. I denna uppsats kommer vi 

förhålla oss till att kåren kan vara både homogen men också representativ och endast försöka 

ta fasta på den kompetens och kunskap som krävs för att genomföra arbetet av att tillgodose 

behovet av flerspråkig media. Dock utefter hypotesen om att det kan bli problematiskt att 

köpa in media på ett språk som bibliotekarien inte behärskar, och att innehållet inte kan 

bedömas sakligt på grund av att bibliotekarien inte möjligtvis är insatt i kultur, politik och 

samhällsskick i de länder som median representerar. 

 

I denna studie vill vi undersöka hur bibliotekariesammansättningens kompetens ser ut på 

Göteborgs Stads folkbibliotek i förvärv av mångspråkig media. Om det är så att 

bibliotekarierna har den kunskap och kompetens som krävs för att representera de flerspråkiga 

grupperna i samhället. Oberoende av om sammansättningen är homogen eller inte är det 

intressant att se hur Göteborgs Stads folkbibliotek arbetar med frågan. Denna kompetens och 

kunskap presenteras i den här uppsatsen som ett teoretiskt begrepp, mångkulturell kompetens.  

 

Mångkulturell kompetens är inte ett nytt fenomen utan har behandlats inom flera olika 

forskningsfält, såsom inom vård och omsorg, psykologi, socialt arbete och pedagogik. Inom 

det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet finns dock en brist på forskning rörande 

ämnet och en större medvetenhet kring mångkulturell kompetens inom yrkeskåren har länge 

efterfrågats (Overall, 2009:175-187). Efter vår kartläggning av forskningsområdet har vi 

endast funnit enstaka svenska publikationer kring ämnet mångkulturell kompetens, däremot 

finns det en del att finna från USA. Rapporter och studier vi funnit som har genomförts ur ett 

svenskt perspektiv är på lägre akademisk nivå. Det är problematiskt att studier på en högre 

forskningsnivå inte är mer lättillgängliga när det är tydligt i både bibliotekslagen och de 

kulturpolitiska målen att det ska vara fokus på mångkultur och flerspråkighet. Vi har därför 

valt att ta del av akademisk material från personer som är verksamma i USA på högre 

akademisk nivå. Detta gör att den teori vi använder och den analys vi gör kommer från ett 

annat biblioteksperspektiv än det svenska. 

 

Vi har en hypotes kring att bristande arbetsmetoder/strategier eller avsaknad av avstämning 

med befolkningens efterfrågan gör den mångkulturella kompetensen mindre verksam. 

Samtidigt är mångkulturell kompetens en viktig kompotent för att bibliotekariernas 

arbetsmetoder/strategier och avstämningen med befolkningens efterfrågan ska genomföras på 

ett verksamt sätt. För att biblioteket ska vara en verksamhet där hela samhällets behov ska 
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uppmärksammas och tillgodoses behövs mångkulturell kompetens i kombination med 

utarbetade arbetsstrategier i förvärv av flerspråkig media samt förståelse för den lokala 

befolkningens mediebehov. 

 

Undersökningen genomförs genom att analytiskt utgå ifrån mångkulturell kompetens som 

begrepp i problematiken med förvärv av mångspråkig media. Att sedan arbetsmetoder och 

förståelse för bibliotekets språkgrupper kan vara ingångar till att förstå bibliotekariens 

kompetens. Vad som utefter detta bör tydliggöras är att vi utgår ifrån bibliotekariernas 

perspektiv på biblioteksverksamheten men även hur den tas tillvara på i organisationen. 

1.1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med denna kandidatuppsats är att få förståelse för vad bibliotekariernas mångkulturella 

och professionella kompetens omfattar i arbetet med mångspråkig media. Vi intresserar oss 

även för hur de använder sin kompetens och deras arbetsmetoder för att tillgodose nationella, 

regionala och kommunala riktlinjer om tillgänglighet för alla medborgare och stadens olika 

språkgrupper. 

 

För att utforska detta kommer följande frågeställningar leda arbetet; 

 

 Vilka komponenter går att urskilja i bibliotekariernas mångkulturella kompetens i 

arbete med förvärv av mångspråkig media? 

 Vilka former av arbetsmetoder och strategier används i bibliotekariernas arbete i 

förvärv av mångspråkig media? 

 Vad anser bibliotekarierna om arbetsmetoderna i syfte att tillgodose språkgrupperna i 

närområdet? 

1.1.2 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till Göteborgs Stads folkbibliotek och deras metoder i förvärv av 

mångspråkig media. Arbetsmetoderna för förvärv av mångspråkig media sker ur ett hela 

staden-perspektiv vilket innebär att inköpen sker i en central inköpsgrupp, den mångspråkiga 

medieinköpsgruppen. I denna inköpsgrupp har bibliotekarier från de olika stadsdelarna i 

staden fått i uppdrag att förvärva tilldelade språk och medier. Det är därför endast personal ur 

denna arbetsgrupp som kommer intervjuas i detta arbete. 

 

Vi har även valt att inte ta med förvärv av engelsk media, något som inte heller den 

mångspråkiga medieinköpsgruppen förvärvar. Detta då förståelsen för detta språk är 

förhållandevis hög och svårigheterna kan anses vara mindre påtagliga. 

1.2 Bakgrund 

Vi har valt att undersöka vilka komponenter som går att urskilja i bibliotekariers 

mångkulturella kompetens, detta i förhållande till förvärv av mångspråkig media. I denna del 

av uppsatsen presenterar vi riktlinjer för folkbiblioteken internationellt, nationellt och 

kommunalt inom detta ämnesområde. Detta för att ge en överblick över folkbibliotekens 

uppdrag för förvärv av mångspråkig media. Vi kommer även se till en del av Göteborgs 

demografi och biblioteksstruktur som är underlag för hur folkbiblioteken har bestämt att 

förvärva media. 
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I Sveriges bibliotekslag läggs det vikt vid att särskild uppmärksamhet skall ägnas åt 

prioriterade grupper, varav personer med annat modersmål än svenska är en av dessa. Denna 

grupp berörs särskilt i följande paragraf (SFS 2013:801); 

5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de 

nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat 

genom att erbjuda litteratur på  

1. de nationella minoritetsspråken,  

2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och  

3. lättläst svenska. (SFS 2013:801) 

Även Unescos folkbiblioteksmanifest lägger vikt vid att särskild uppmärksamhet skall ägnas 

åt dessa prioriterade grupper. Manifestet utarbetades första gången 1949 i samarbete med 

International Federation of Library Associations (IFLA), sedan har den genomgått 

revideringar. Manifestet har bidragit till biblioteksutvecklingen. Det var tänkt som ett 

idédokument, i och med att det är i form av en deklaration är Unescos medlemsländer inte 

tvingade att följa detta utan det är en rekommendation (Svenska Unescorådet, 2006:7). 

 

I folkbiblioteksmanifestet från 1994 i beskrivningen av folkbibliotekets uppdrag och ansvar 

hävdas att; 

Folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras [sic], 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 [sic], patienter på sjukhus eller interner inom kriminalvården. 

(Svenska Unescorådet, 2006:9) 

 

I manifestet står det även att en grundläggande princip ska syfta till kvalitét och anpassning 

till lokala förutsättningar (Svenska Unescorådet, 2006:7). Detta finner vi är av vikt i ett 

mångkulturellt samhälle med dess olika demografiska sammansättningar. 

 

Folkbibliotekets huvuduppgifter presenteras i manifestet i tolv punkter, som alla verkar för att 

främja läskunnighet, information, utbildning och kultur. Punkt sju berör särskilt studiens 

ämnesområde då denne handlar om att kontakten mellan olika kulturer ska främjas och 

stimulera en kulturell mångfald (Svenska Unescorådet, 2006:10). 

 

Att främja mångfald och mångspråkighet och således tillhandahålla mångspråkiga medier är 

en del av Sveriges folkbiblioteks samhällsuppdrag. Detta ger vikt till vår studie då både 

bibliotekslagen och Unescos folkbiblioteksmanifest stöder relevansen av studier rörande 

mångspråkiga medier. 

 

1.2.1 Göteborg och stadens biblioteksstruktur 

Göteborgs Stad är Sveriges näst största stad med en folkmängd på ungefär 548 000 personer 

(Göteborgs Stad 1, u.å.). Göteborgs Stad har sedan 28 bibliotek, varav ett stadsbibliotek samt 

27 stadsdelsbibliotek runt omkring i storstaden, där bokbussarna räknas som en av dessa 

(Göteborgs Stad 2, u.å.). Dessa olika områden och dess förutsättningar för att tillgodose 

befolkningens behov är för oss intressant i denna kandidatuppsats. 

 

Av Göteborgs Stads befolkning har 68,3 % svensk bakgrund och 31,7 % består av personer 

med antingen utländsk bakgrund eller personer som är födda i Sverige men vars båda 
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föräldrar är födda utomlands (Göteborgs Stad 3, 2013). Dessa siffror ser dock olika ut 

beroende på vilken stadsdel som är i fokus. I stadsdelar där det råder stor demografisk 

spridning är den sistnämnda siffran betydligt högre än i andra stadsdelar. Dessa stadsdelars 

folkbiblioteks bestånd bör på ett eller annat sätt vara anpassade efter befolkningen boende i 

området. Det här är något vi kommer återkomma till i studien. 

 

Göteborgs Stads folkbibliotek har ett flytande mediabestånd. I Handbok för ett flytande 

mediebestånd på Göteborgs folkbibliotek beskrivs det som följande; 

 

Ett flytande mediebestånd bygger på en enkel princip: ett system med en gemensam 

samling. Istället för att utlåningsmaterialet ”tillhör” ett specifikt bibliotek, ”flyter” det fritt 

mellan biblioteken. När materialet återlämnas, hamnar det på återlämningsbibliotekets 

hylla istället för att skickas tillbaka till biblioteket det kom ifrån. (Göteborgs Stad 4, 

2015:4) 

 

Som en del av det flytande beståndet har också Göteborg Stads folkbibliotek centrala 

inköpsgrupper som förser hela staden med den typ av medier som ligger under gruppens 

ansvar. Det finns ett flertal inköpsgrupper, exempel på sådana är grupper för ljudböcker och 

talböcker, språkkurser och mångspråk. Syftet med ett flytande bestånd beror bland annat på 

att olika bibliotek har olika inköpsmöjligheter eftersom de har olika ekonomiska resurser. 

Sedan är de titlar som inte går in under inköpsgruppernas ansvarsområde prioriterade och ska 

inhandlas med stadens biblioteks egen budget. Låntagare kan lämna in inköpsförslag på alla 

bibliotek i Göteborg, skulle ett inköpsförslag röra sig om en titel som ligger under en 

inköpsgrupps ansvarsområde, ska detta förslag vidarebefordras till denne inköpsgrupp 

(Göteborgs Stad 4, 2015:19-20). Stadens folkbibliotek har alltså ett gemensamt bestånd med 

ett hela staden-perspektiv och även Mångspråkiga medieinköpsgruppen arbetar enligt samma 

linje. 

1.2.2 Centrala begrepp  

I Librarians working with diverse populations: what impact does cultural competency training 

have on their efforts? (2010:479) menar Lori S. Mestre att begreppet kulturell kompetens 

började diskuteras mycket under 1990-talet. Andra förknippade termer för detta begrepp 

menar författaren är multicultural competence, cultural diversity och diversity awareness. 

Dessa termer används för att diskutera den kunskap och färdigheter som behövs vid arbete 

med personer från olika kulturer. I denna uppsats väljer vi att ta denna definition till oss när vi 

formade vår egen definition vilket blev kunskap och förståelse för olika former av kultur, 

språkliga färdigheter och kunskap om den lokala mångfalden. 

 

Det vi väljer att lägga till är därav språkliga färdigheter samt kunskap och/eller förståelse 

kring flerspråkighet. Detta hänger i sin tur ihop med att förstå den lokala befolkningens behov 

och efterfrågan. 
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2 Tidigare forskning 

2.1 Mångkulturell kompetens  

I Librarians working with diverse populations: what impact does cultural competence 

training have on their efforts? (2010:479) behandlar Lori. S Mestre begreppet kulturell 

kompetens. Hon menar på att andra begrepp som också används flitigt i detta sammanhang är 

multicultural compentence (mångkulturell kompetens), cultural diversity (kulturellt mångfald) 

och diversity awareness (medvetenhet om mångfald). Dessa begrepp används sedan för att 

diskutera den kunskap och de färdigheter som behövs vid arbete med personer från olika 

kulturer. Författaren hävdar att för att besitta kulturell kompetens krävs en förmåga att förstå 

behov hos olika användargrupper och färdigheter i att integrera med personer från olika 

kulturer på ett verksamt vis. I denna uppsats väljer vi, som tidigare nämnt, att ta Mestres 

definition av kulturell kompetens i beaktning i utformningen av hur vi använder begreppet 

mångkulturell kompetens.  

 

Lori Mestre är professor i biblioteksadministration vid Ilinois universitet (University Library 

2016). Publikationen som berörs behandlar vikten av att bibliotekarier bör anpassa sig till det 

allt mer mångkulturella samhället, författaren syftar på att ett av bibliotekariens främsta mål 

är att tillgodose alla användares olika behov. Mestre (2010:479)  anser att kulturell kompetens 

är något individuellt som utvecklas i och med den professionella individen. Författaren talar 

om att biblioteksarbete med olika kulturer blir alltmer betydande och att det inte är tillräckligt 

att endast ett fåtal bibliotekarier berör det Mestre kallar diversity traning. Författaren betonar 

att alla bibliotekarier som äntrar yrket åtminstone bör ha en grundläggande uppfattning om 

vad det innebär att vara kulturellt kompetent. En väg för att nå kulturell kompetens kan vara 

genom diversity training, det vill säga utbildning om mångfald, där förmågan att bli kulturellt 

medveten tränas. Det räcker dock inte med detta för att besitta en kulturell kompetens. För att 

nå detta behövs även förmågan att förstå att det finns olika sätt att lära ut, kommunicera med 

olika individer och att den kulturella kompetensen ska kunna anpassas utefter detta för att 

möta och integrera med olika kulturer. 

 

Mestre (2010:480) anser även att de flesta biblioteksverksamheter är medvetna om att 

verksamheten ska vara öppen och accepterande inför andra kulturer och perspektiv men att de 

kanske inte alltid arbetar vidare med detta. Denna medvetenhet går att utveckla genom att 

applicera olika metoder, attityder och policys inom verksamheten. Detta ger bättre 

förutsättningar för personalen att skapa kulturell kompetens i samhörighet med organisationen 

som stort. I den individuella utvecklingen av kulturell kompetens är det viktigt att den är i 

samverkan med organsiationen. Detta går inte Mestre personligen in på utan refererar istället 

till en modell gjord av National Centre for Culture Competence. 

 

Det är individen som går igenom en utveckling, men organisationen som personalen arbetar 

vid kan aktivt arbeta med att ge förutsättningar för personalen att utvecklas. Den amerikanska 

organisationen National Center for Cultural Competence (NCCC) har listat verktyg för 

organisationer att ta del av i utveckling av mångkulturell kompetens i biblioteksverksamhet. 

NCCC listar följande krav för att en organisation ska kunna säga att de besitter kulturell 

kompetens. För det första ska organistationen ha en uppsättning definieringar av värderingar 

och principer vad det gäller kulturell kompetens, samt uppvisa tillvägsgångssätt, 

förhållningssätt, policys och strukturer som gör det möjligt för organisationen att arbeta 

effektivt med mångkultur. För det andra ska organisationen ha kapaciteten att (1) värdesätta 

mångfald (2) genomföra självvärdering (3) kunna hantera dynamiken i skillnader (4) förvärva 
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och institutionalisera kulturell kunskap samt (5) anpassa sig till mångfalden och den kulturella 

kontexten de befinner sig och arbetar i. Det tredje kravet innebär att integrera de två 

ovanstående kraven i alla aspekter av beslut, administrerande arbete, tjänsteutföring och att 

systematiskt involvera användarna och viktiga intressenter i det sammanhang de befinner sig 

i. Även dessa faktorer kommer försöka urskiljas i analys av intervjuerna (i Mestre, 2010:480). 

 

Till sin undersökning samlade Mestre (2010:481) in empiri genom att skicka ut enkäter till 

123 utvalda universitetsbibliotekarier vars arbetstitlar indikerade att en av deras huvudsakliga 

ansvarsområden berörde mångfald och/eller multikulturellt inkluderande. Enkäten bestod av 

52 frågor rörande mångkulturell utbildning i bibliotekarieutbildningen, anställningen till 

tjänsten och jobbrelaterade frågor. Enkäten besvarades anonymt, frågorna hade flera 

svarsalternativ och det förekom även frågor med öppna svar. Mestre hade även 

uppföljningsintervjuer med en del av dem som besvarade enkäten. Artikeln är en del av en 

större undersökning och därför fokuserar Mestre här på att besvara en av de forskningsfrågor 

hon har inom denna artikels ramar. Denna fråga handlar om vilken utbildning bibliotekarierna 

har fått om mångfald innan de tillträdde sin tjänst och om denna utbildning är tillräcklig för 

att bli kulturellt kompetent. Data samlades in från flera frågor i enkäten som hjälpte Mestre att 

besvara sin forskningsfråga. Sedan sammanförde hon svaren under olika teman. Dessa var, 

skäl för att söka tjänsten, yrkeskvalifikationer, utbildning på arbetsplatsen och kurser med 

mångkulturella komponenter. 

 

Mestre (2010:482) kom fram till tre viktiga resultat genom studien som relaterar till de tre 

ovanstående teman. Ett av dessa resultat är kopplat till bibliotekariernas skäl att söka tjänsten. 

Det framkom att över hälften av de medverkande bibliotekarierna inte hade för avsikt att söka 

ett jobb där de skulle arbeta med mångkulturella tjänster. Denna grupp upplevde dessutom att 

de tillträde jobbet med otillräcklig förberedelse.  Det andra resultatet har att göra med temat 

yrkeskvalifikationer. Över en tredjedel av bibliotekarierna uppgav att de upplevde att de inte 

var kvalificerade för sin tjänst när de sökte den. Många av bibliotekarierna hade inte en bra 

uppfattning om vad den tjänst de skulle besitta innebar då de kände att de inte kunde jämföra 

denna med en ordinarie bibliotekarietjänst. Respondenterna svarade att de fyra främsta 

utmaningarna med att jobba med grupper från olika kulturer var att veta hur de skulle 

kommunicera effektivt, hur de ska få kontakt med dessa grupper, förstå kulturella nyanser och 

hur de ska vara tillgänglig för dessa grupper (Mestre 2010:482). Det tredje framträdande 

resultatet Mestre (2010:482) kom fram till genom sin undersökning var att varken 

mångfaldsutbildning eller relaterade kurser under bibliotekarieutbildningen förekom enligt 

respondenternas svar. Det fanns alltså en avsaknad av detta både i utbildningen och 

fortbildning i arbetet. 

 

För att besvara sin forskningsfråga menar Mestre (2010:484-485) att studiens resultat tyder på 

att det är mycket som behöver göras för att förse bibliotekarierna med mångfaldsutbildning 

innan de tillsätts en tjänst inom området. Alla respondenter i Mestres studie nämnde att de 

tyckte att de saknade utbildning vad de gäller mångfald i bibliotekskontext. Ett av de främsta 

teman Mestre fann vid analys av respondenternas öppna svar i enkäten och i intervjuerna, var 

att bibliotekarierna bör ha med sig grundläggande kunskaper om kulturell kompetens när de 

avslutar sin utbildning. Mestre menar också att eftersom att över hälften av bibliotekarierna 

inte hade för avsikt att söka ett jobb där de skulle arbeta med mångkulturella tjänster, borde 

bibliotekarieutbildningen förse alla med mångkulturell kompetens så att de individer som 

sedan söker dessa tjänster är beredda att möta och tillgodose olika språkgrupper. När 

bibliotekarier söker andra tjänster inom yrket är det för det mesta för att de genom kurser i 

utbildningen eller genom annan erfarenhet känner att de har kompetens för tjänsten. När det 
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gäller mångkulturella bibliotekarietjänster diskuteras inte detta yrkesfält i utbildningen enligt 

respondenterna. Detta gör att bibliotekarierna inte har den kunskap och förberedelse de 

behöver för en sådan tjänst och att de känner att de inte har kompetens för jobbet. Detta är 

problematiskt inte bara för denna typen av tjänster utan för alla bibliotekarier, då de verkar i 

ett samhälle med ständigt förändrad demografi och kommer att möta individer som har andra 

behov och en annan bakgrund än de själva.  

 

Ytterligare vad det gäller studiens forskningsfråga, undersökte Mestre (2010:486) om 

bibliotekariernas utbildning om mångfald innan de tillträdde sin tjänst var tillräcklig för att bli 

kulturellt kompetenta. Mestre menar att studien bevisar att bibliotekarier, och så även 

nyexaminerade inom biblioteks- och informationsvetenskap, har fått minimal eller mycket 

begränsad utbildning för att besitta kulturell kompetens.   

 

Patricia Montiel Overall (2009) presenterar i Cultural Competence: A Conceptual Framework 

for Library and Information Science Professionals, ett konceptuellt ramverk för 

yrkesverksamma inom biblioteks- och informationssektorn för att utveckla kulturell 

kompetens. 

 

Montiel Overall (2009:175) fann, att verksamma inom det Biblioteks- och 

Informationsvetenskapliga (BoI) fältet under decennier har förespråkat en större medvetenhet 

kring kulturell kompetens för att tillgodose behoven hos en mångfaldig befolkning. För att 

detta ska bli möjligt krävs en tydlig definition av begreppet och yrkesverksamma inom BoI 

behöver till fullo vara medvetna om kulturella frågor som rör minoriteter och 

underrepresenterade grupper i samhället. Montiel Overall vill genom sin studie visa på att 

större förståelse för sådana kulturella frågor kommer att leda till ökad biblioteksanvändning. 

För att uppnå detta behöver ett ramverk för utveckling av kulturell kompetens framställas, 

som därav författaren skapade. 

 

Med teoretisk utgångspunkt i kulturpsykologi och sociokulturell psykologi har Montiel 

Overall (2009:180-183) utvecklat ett ramverk för kulturell kompetens inom BoI. Författaren 

definierar kultur som handlingar eller aktiviteter som sker människor sinsemellan och som är 

en del av människors vardag. Begreppet kompetens definieras sedan som en högt utvecklad 

förmåga, förståelse och kunskap inom ett ämnesområde. Författaren tydliggör att det inte rör 

sig om ett särskilt handlingssätt utan att kompetens syftar till förmågor som är utvecklade 

över tid och att detta leder till en hög grad av kunskap och förståelse.    

 

Montiel Overall (2009:189) definierar kulturell kompetens utifrån hur begreppet har 

definierats inom dessa andra forskningsfält, med betoning på kompetens sett som en förmåga, 

som utvecklas över tid. Kulturell kompetens återfinns inom flera olika vetenskapliga fält, 

såsom inom vård och omsorg, socialt arbete, psykologi och pedagogik. Vid utvecklandet av 

ramverket för kulturell kompetens inom BoI har Overall (2009:184) tagit del av litteratur 

rörande kulturell kompetens inom de nämnda forskningsfälten och redogör för dessa. Ett av 

de främsta målen Montiel Overall syftar till att uppnå med ett ramverk för kulturell 

kompetens inom BoI, är att öka biblioteksanvändningen hos underrepresenterade grupper i 

samhället och att förbättra biblioteksservicen gentemot dessa. För att detta ska vara möjligt 

menar Montiel Overall (2009:190) att det inom BoI behövs kulturellt kompetent personal som 

på ett verksamt sätt kan integrera social, kulturell och lingvistisk information med 

bibliotekstjänster. 
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Det som ligger till grund för Montiel Overalls (2009:190) modell för kulturell kompetens 

inom BoI är den kunskap som finns och de framsteg som har gjorts inom yrket, sammanfört 

med komponenter från modeller över kulturell kompetens inom andra vetenskapliga fält. 

Overall vill att modellen ska avläsas som ett sätt att förstå kulturella skillnader och uppskatta 

dem, samt att se detta som en inlärningsprocess som involverar cognitive (kognitiva), 

interpersonal (interpersonella) och environmental (miljömässiga) sammanhang i människors 

liv. 

 

Modellen består av tre domäner, genom vilka kulturell kompetens utvecklas. Dessa tre 

domäner är cognitive, interpersonal , och environmental. Inom var och en av de här områdena 

har Overall sedan sammanställt nyckelkomponenter som bidrar till ökad kulturell kompetens  

(Montiel Overall, 2009:190). Modellen över kulturell kompetens inom BoI och dess 

nyckelkomponenter kommer vi att beskriva mer ingående under teoriavsnittet (se kapitel 3). 

 

För att kunna tillgodose en efterfrågan och ett behov hos en grupp behövs kunskap om 

gruppen som ska tillgodoses. Nu när vi presenterat och definierat vad mångkultuell kunskap 

och kompetens kan innebära, har vi valt att ta del av olika studier där det studerats kring hur 

bibliotekariens arbetsmetoder i förvärv av mångspråk. Även hur bibliotekarien kan komma åt 

språkgruppens reflektioner kring biblioteksverksamheten samt vad de efterfrågar. Detta 

kommer redovisas nedan. 

2.1.1 Arbetsmetoder och strategier 

Ann-Christine Brunnström publicerade en rapport 2005 som heter Mer nytta än nöje: en 

undersökning av invandrade göteborgares syn på biblioteksverksamhet. I denna rapport har 

Brunnström sammansatt fjorton fokusgrupper av invandrade göteborgare. Där har det varit av 

vikt att det råder variation bland dessa. Faktorer som har spelat in är kön, etnisk bakgrund, 

ålder, tid i Sverige och sysselsättning. Det har även varit viktigt att människor boende i olika 

områden i Göteborg har deltagit. Sammanlagt deltog 154 respondenter. I fokusgruppernna 

finns 33 olika språk representerade inklusive svenska (Brunnström, 2005:6-7). Syftet med 

rapporten är att kunna förbättra och utveckla verksamheten för personer som inte har svenska 

som modersmål (Brunnström, 2005:2). Detta har författaren undersökt med hjälp av 

fokusgrupperna i analys av deras samtal samt i kombination med statistisk bearbetning. 

Brunnström har satt fokusgruppernas åsikter i relation till hur invandrande i Göteborg 

använder biblioteken i staden i form av det tillgängliga beståndet samt utlåning av media. 

 

Kulturell identitet tryggad av biblioteken (KITAB) är en handbok för så kallad 

invandrarverksamheter i de nordiska folkbiblioteken (Brunnström, 2005:10). Detta verk gavs 

ut 1983 och Brunnström anser att det inte lever upp till dagens krav på att tillgodose 

människors olika behov och efterfrågan i olika områden. KITAB tog inte hänsyn till olika 

grupper i samhället utan den bygger på ett synsätt där människors behov är 

överensstämmande. Handboken utgår från att bibliotek ser likadana ut oberoende av dess 

förutsättningar eller efterfrågningar från befolkningen i området. 

 

Brunnström (2005:30) ansåg, när rapporten skrevs, att folkbiblioteken i Göteborg berörde 

mycket av det som KITAB efterfrågade hos invandrarverksamheter. Dessa har sedan inte låtit 

biblioteksanvändarna påverka beståndet genom efterfrågan och det har hindrat verksamheten 

från att utvecklas åt rätt håll. Brunnström menar även att en brist är att det inte finns 

tillräckligt med kompetenta leverantörer vad gäller flerspråkiga medier och att framförallt 

Bibliotekstjänsts (BTJ) utbud till stor del bidragit till att bokbeståndet ser likadana ut på 

många bibliotek. 
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I rapportens slutsatser tar Brunnström fasta på fokusgruppernas synpunkter och upplevelser 

av biblioteket. De flesta respondenterna är flyktingar och de upplever biblioteken som ett 

verktyg för att etablera sig i det svenska samhället. Brunnström tar i sina slutsatser fasta på de 

efterfrågningar de medverkande har och beskriver hur dessa ser ut och hur de skiljer sig åt, 

detta utefter hur lång tid individerna bott i landet, om det rör sig om barn eller vuxna och så 

vidare (Brunnström, 2005:28-29). 

 

Det vi vill lägga störst vikt vid i Brunnströms (2005:33) slutsatser, är delar av de elva förslag 

författaren listar över hur arbetet med invandrare samt flerspråkig media kan utvecklas på 

Göteborgs folkbibliotek. Ett av Brunnströms elva förslag var att samordna de mångspråkiga 

mediainköpen i staden. Detta är något som tagits i bruk. Mångspråkiga medieinköpsgruppen 

är denna arbetsgrupp, gruppen består av bibliotekarier från olika stadsdelsbibliotek och 

stadsbiblioteket i Göteborg. Denna grupp ansvarar för inköp av media på andra språk än 

svenska och engelska. På så sätt har alla biblioteksfilialer tillgång till alla mångspråkiga 

medier och således även användarna. 

 

Förslag på åtgärder som är aktuella och relevanta för den här studien, är att biblioteken bör ha en 

kontinuerlig dialog med invandrade användare på biblioteket. Samt att 

biblioteksverksamheten i Göteborg kan undersöka hur de olika medierna används, för att 

sedan utgå från dessa resultat vid medieinköp (Brunnström, 2005:33). Enligt fokusgruppernas 

svar i rapporten, önskar respondenterna bokbestånd som är uppbyggda efter behov och 

önskemål från användarna (2005:31). 

2.1.2 Stadens mångfald och bibliotekets användargrupper 

I antologin Det mångspråkiga biblioteket: en nödvändig utopi har Ann-Christine Brunnström, 

före detta bibliotekare inom Göteborgs Stads folkbibliotek, skrivit kapitlet Medieinköp – för 

nytta och nöje. I detta kapitel behandlar Brunnström ”den tysta efterfrågan”. Tyst efterfrågan 

innebär att låntagaren på grund av språkliga hinder inte kan uttrycka vad den önskar i 

biblioteksbeståndet. Att efterfrågan är tyst har i tidigare studier påvisats, menar Brunnström. 

Låntagare med språkliga hinder vänder sig till hyllorna snarare än informationsdisken för att 

se utbudet på biblioteket. Det går dock att urskilja efterfrågan i analys av bestånd och utlåning 

i statistiska analyser. Det är detta Brunnström gjort när hon tagit fasta på att det i Göteborg 

har efterfrågats medier på andra språk än svenska som berör historia, politik, religion och 

filosofi. Det har även funnits en efterfrågan på skönlitteratur på svenska översatt till andra 

språk samt handböcker om vardagslivet på olika språk (Brunnström, 2012:157-170). 

 

Brunnström (2012:159-160) presenterar och beskriver två mönster kring efterfrågan av 

medier på andra språk än svenska. Ett av dessa mönster kan urskiljas i den språkgrupp som 

under längre tid vart bosatt i Sverige och är förhållandevis integrerad på arbetsmarknaden 

samt i det svenska samhället i stort. Denna grupp har lättare att förhålla sig till biblioteket som 

kulturinstitution och lånar både nationell och internationell skönlitteratur. Denna språkgrupp 

har även ett öppet sinne för bibliotekets roll som förmedlare av kultur och språk. Den andra 

språkgruppen består av asylsökande som ännu inte lärt sig språket i lika hög grad som 

ovanstående grupp. Denna grupp är inte heller på samma vis integrerade på varken 

arbetsmarknaden eller det svenska samhället i lika hög grad. Denna minoritet använder 

biblioteket i syfte att integreras bättre i samhället. Denna grupp lånar gärna handböcker i att 

hantera vardagslivet samt studielitteratur i svenska språket. Detta är ett en så kallad tyst 

efterfrågan. 
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I Det mångspråkiga biblioteket: en nödvändig utopi har även Junko Söderman (2012) skrivit 

kapitlet Mediainköp - ansvar och uppdrag. Här diskuterar Söderman hur ett biblioteks 

medieutbud bör se ut i ett mångspråkigt samhälle. Detta gör han bl a med utgångspunkt från 

bibliotekslagen (1996:1596) 8§. Paragrafen berör vikten av att folk- och skolbiblioteken ska 

ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade, invandrare och andra minoriteter. Dessa 

grupper ska erbjudas litteratur på andra språk än svenska och i former som är särskilt 

anpassade efter dessa gruppers behov. 

 

Denna publikation ser över medieförsörjning av mångspråkig media på ett nationellt, 

regionalt och kommunakt plan. Vad det gäller det kommunala planet, som är av relevans i 

denna kontext, är det kommunbibliotekets ansvar att identifiera vilka olika språkgrupper som 

finns i kommunen. Varje språkgrupp behöver sedan inventeras genom att besvara frågorna; 

hur stor är gruppen? Hur ser gruppen ut? Familjer, unga, gamla, ensamkommande? Hur ser 

deras behov ut? Önskas även film [...], musik, ljudböcker, e-medier? Utifrån inventeringen av 

språkgruppen ska sedan servicenivån bestämmas och även vilka typer av medier som ska 

tillgodoses. Ett grundbestånd ska byggas upp i samråd med läns- eller regionbiblioteket och 

andra kommunalbibliotek inom länet om dessa samarbetar. Det ska informeras och skyltas på 

så många befintliga språk som möjligt på biblioteket. Personalen ska informera besökarna om 

att det är möjligt att fjärrlåna mångspråkig litteratur om det inte är aktuellt med inköp för det 

egna biblioteket (Söderman, 2012:121-124). 

 

Ytterligare en rapport vi valt att ta del av är Frirum till integration: en undersøgelse af de 

etniske minioriteternas brug af bibliotekerne (2001). Detta är en dansk rapport, framtagen av 

Statsbiblioteket, Odense Centralbibliotek och Århus kummuns bibliotek. Undersökningen 

syftar till att karlägga vilken roll biblioteket har i förhållande till etniske minioriteter. Den 

danska definitionen i denna rapport är skiljbar från den svenska definitionen av etniske 

minioriteter. Författarna till rapporten definierar begreppet som människor som är flyktingar, 

invandrare eller andra generationens invandrare och som härstammar från mindre utvecklade 

länder. Dessa är, enligt författarna, Turkiet, Cypern och Ryssland i Europa och i övriga 

världen alla länder förutom USA, Canada, Australien och Nya Zeeland (Statsbiblioteket 

2001:6). 

 

En målsättning med rapporten är att belysa vilken betydelse biblioteket har för invandrare och 

flyktingars integratitionsprocess. I rapporten undersöks vad de etniske minoriteterna använder 

biblioteket till, samt hur tillfredställda de är med utbudet och om de har förslag till ändringar i 

verksamheten. En annan aspekt författarna vill belysa är hypotesen de har om att 

minioriteterna föredrar att ha flerspråkiga bibliotekarier. Undersökningen är tänkt att ligga 

som grund för bibliotekets arbete med att tillgodose denna målgrupps behov på ett bättre sätt, 

genom att undersöka vad dessa användare har för efterfrågan och behov (Statsbiblioteket, 

2001:2-6). 

 

Detta är en omfattande rapport, med både kvalitativa och kvantitativa delar. Inom den 

kvantitativa delen av rapporten redovisas sammanställd statistik över utlåningsdata under en 

dag i Århus och Odense av användare med annan härkomst. Det genomfördes en 

enkätundersökning där 320 enkäter besvarades på sex bibliotek, både i Århus och Odense. 

Författarna analyserade även användandet av Invandrerbibliotekets, Danmarks motsvarighet 

till Internationella biblioteket, depåer på 14 folkbibliotek. Inom den kvalitativa delen av 

studien behandlas fokusgruppsintervjuer med 50 individer från nio olika länder samt en 

fokusgruppsintervju med bibliotekarier från tre olika bibliotek i Århus. Cheferna på de sex 
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involverade biblioteken blev även intervjuade enligt ett frågeformulär (Statsbiblioteket, 

2001:7). 

 

Flera intressanta upptäcker beskrivs i rapportens resultatdel. Att svara på frågan om 

biblioteket har en betydande roll för de etniske minioriteterner integrationsprocess, hävdar 

författarna är svår att besvara, då det är en mycket omfattande process. Det de dock kan se 

genom denna undersökning är att de användare som tillhör etniske minioriteterna använder 

biblioteket oftare jämfört med befolkningen i sin helhet (Statsbiblioteket, 2001:4). Däremot 

lånar denna användargrupp mindre än vad låntagare i allmänhet gör. Överlag är de personer 

som deltagit i undersökningen tillfreds med bibliotekets bestånd medan det råder ett visst 

missnöje med beståndet på modersmålet. Främst berör kritiken att det upplevs som för litet 

och för gammalt (Statsbiblioteket 2001:51). 

 

Vidare menar författarna att ett sätt för att integrera de etniske minioriteterna är att tillgodose 

ett rikt medieutbud på modersmålet, då detta främjar integreringsprocessen samtidigt som 

användarna inte behöver ge upp sin egen kulturella identitet (Statsbiblioteket, 2001:51). 

Författarna till rapporten anser att samhällsinformation bör vara mer framtränande på 

biblioteken och att verksamheter behöver arbeta mer med detta (Statsbiblioteket, 2001:5).  
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3 Teori 

Modellen Montiel Overall har utvecklat för kulturell kompetens inom ramen för Biblioteks- 

och Informationsvetenskap (BoI), se Figur 1 (Bilaga 1), bygger på en omfattande 

kartläggning av motsvarande modeller inom andra vetenskapliga fält. Denna modell består av 

tre domäner, genom vilka kulturell kompetens utvecklas. Dessa tre domäner benämns som 

cognitive (kognitiv), interpersonal (interpersonell) och environmental (miljömässig). Inom 

vart och ett av dessa områden har Overall sammanställt nyckelkomponenter som bidrar till 

ökad kulturell kompetens, i kapitel 5 kommer vi gå djupare in på dessa nyckelkomponenter i 

analys av vår empiri. I denna del kommer vi presentera de tre domänerna och dess innehåll. 

 
Figur 1. 

 
 

Modellen är utformad som ett Venn-diagram, de tre domänerna består av tre överlappande 

cirklar, vilket indikerar att dessa inte är separata komponenter av kulturell kompetens 

(Montiel Overall 2009:191). För att besitta kulturell kompetens som yrkesverksam inom BoI 

ska individen ha en förmåga att förstå hela vidden av möjligheter inom varje domän. Sedan 

kan den kulturella kompetensen variera inom varje område, sett som ett kontinuum som 

figuren nedan illustrerar, se Figur 2, (Bilaga 2). Overall refererar här till en modell utformad 

av Terry L. Cross m fl (1989) som ger en överblick över en sådan utveckling (i Overall, 

2009:186). Denna modell menar Montiel Overall (2009:191) är lämplig att använda även när 

det gäller att analysera utvecklingen av kulturell kompetens inom de tre domänerna cognitive, 

interpersonal och environmental.   
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Figur 2.  

 
 

Modellen ovan (Bilaga 2), vid namn Building Blocks to Cultural Competence, ger en 

överblick på hur de olika stadierna mot kulturell kompetens ser ut. Vid figurens x-axel är de 

olika stadierna av kulturell kompetens utplacerade, i stigande ordning. Y-axeln illustrerar hur 

långt kommen den kulturella kompetensen är. Som figuren visar, börjar kontinuumet på 

stadiet cultural incapacity, sedan går det över till kulturell blindhet, cultural blindness, lack of 

cultural competence, limited or some cultural competence, full cultural competence och 

cultural proficiency. 

 

Cultural incapacity handlar om individer som inte är intresserade av att bli kulturellt 

kompetenta. Vid stadiet Cultural blindness ser individen inte att det finns några skillnader 

kulturer emellan, personen har synsättet att alla människor är likadana. Lack of cultural 

competence syftar till individer som är kapabla att lära sig om sin egen och andras kultur men 

som ändå inte har gjort detta. Some or limited cultural competence rör individer som har 

börjat ta till sig sig kulturell kompetens. Vid full cultural competence är individen kulturellt 

kompetent och visar på på en hög kompetens vad det gäller förståelse och respekt för 

kulturella frågor. De individer som innehar culturally proficiency är antingen bikulturella eller 

uppvisar utmärkt kunskap om olika kulturer. Montiel Overall definierar proficiency i denna 

kontext som en individ som förevisar en exceptionell förmåga att arbeta med och hantera 

olika kulturer (Montiel Overall, 2009:186).   

 

De tre boxarna från vänster i modellen (Bilaga 2) visar på strategier för att utveckla kulturell 

kompetens. Den fjärde boxen längst till höger beskriver resultatet av kulturell kompetens på 

en institutionell nivå, med anpassad politik, standarder, praxis och ökade möjligheter för olika 

kulturella grupper (Montiel Overall 2009:186).   
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Att utveckla kulturell kompetens är en process, som logiskt utvecklas genom att individen 

granskar sin egen inställning gentemot omvärlden, i förhållande till andras uppfattning av 

omvärlden. Att sedan justera eller omvärdera förutfattade meningar om andra kulturer, 

resulterar sedan i att kulturens roll i samhället förändras. Kulturell kompetens handlar om att 

individen har en förmåga att förändra och medverka till att göra kulturen till en viktig del av 

den etiska grundsynen i organisationen (Montiel Overall 2009:190). Effektiviteten i denna 

process beror på vilken nivå den öppna diskussionen ligger, delaktighet och 

oenigheter/samförstånd om hur den kulturella kompetensen kan utvecklas bland 

yrkesverksamma inom BoI, samt hur kultur kan ingjutas som metod/praxis i institutionen 

(ibid. 2009:191).   

 

Den kulturella bakgrunden hos yrkesverksamma inom BoI (såsom kulturell och etnisk 

bakgrund, språkkunskaper, socioekonomisk status, miljön/omgivningen) är en viktig faktor 

vid tillägnandet av kulturell kompetens Så är även individer i minoritetsgrupper i närområdet 

som kan hjälpa till med att underlätta kommunikationen, samt överbrygga interpersonella och 

kulturella klyftor (Montiel Overall 2009:191). 

 

Domänen Cognitive i modellen innefattar individens enskilda uppfattningar om den egna och 

andra människors kultur. Denna domän innefattar bland annat begreppet self-exanimation, 

identifikation av underliggande kulturella antaganden och kulturell kunskap. Genom kulturell 

kunskap lär sig individen om grundläggande skillnader kulturer emellan och utvecklar ett 

nödvändigt förhållningssätt gentemot olika kulturer (Montiel Overall, 2009:191).   

 

Cultural self-awareness är ett av de viktigaste begreppen inom domänen. Genom kulturell 

självkännedom lär sig individer mer om sig själva och så även om andra. Kulturell kompetens 

börjar med självrannsakan av den egna kulturella- och etniska bakgrunden, såsom 

familjetraditioner, seder och normer. Detta leder till en medvetenhet kring hur den egna 

kulturen har format ens liv. Syftet med cultural self-awareness är att individen ska börja 

undersöka sina egna omedvetna värderingar, normer och idéer. Genom att nå denna kunskap 

om sig själv, blir individen medveten om i grunden underliggande kulturella antaganden. 

Trots att BoI-professionen i allmänhet stöder kulturell mångfald och värdesätter behovet av 

att tillhandahålla tjänster till olika grupper i samhället, har medvetenheten om individens egna 

kulturella perspektiv inte varit allmänt sett som en nödvändig förutsättning för att kunna 

förstå andras kulturer. Med självreflektion kan individen granska kulturella och etniska 

skillnader och reflektera över vad effekten blir när det finns olikheter mellan en profession 

och den befolkning den arbetar för (Montiel Overall, 2009:192-193). 

 

Building cultural knowledge är ett annat ledande begrepp inom domänen cognitive. Kunskap 

om olika kulturer byggs upp på flera sätt, både genom formell och informell gemensam 

kunskap. För att bygga upp gemensam kunskap med människor i samhället behöver en 

förtroendefull relation utvecklas mellan bibliotekspersonal och medborgare. Det krävs också 

att det finns förtroendepersoner som har möjlighet att dela med sig av sina upplevelser om 

kulturella skillnader mellan befolkningen och yrkesverksamma inom BoI. Att samtala med 

förtrogna är särskilt viktigt vad det gäller att tillhandahålla information om kulturella normer 

såsom vem som är ansvarig för att fatta beslut inom familjen och vilka samhällsledare som 

respekteras. Sådan information är till hjälp för yrkesverksamma inom BoI som är ansvariga 

för att planera för en mångfaldig befolkningsgrupp. Kulturell kunskap utvecklas också genom 

personliga möten med människor från olika kulturer. Sådana möten utvecklar förmågan att 

kommunicera med olika kulturer på ett verksamt sätt, även om människor talar olika språk. 

Även i mer formella sammanhang förekommer möjligheter att bygga upp kulturell 
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kompetens, såsom vid fortbildning för BoI-yrkesversamma. Montiel Overall (2009:193-194) 

ger exempel på sådana fortbildningar som innehåller professionellt utformade workshops och 

seminarier, samt konferenser för yrkesverksamma och studerande inom BoI. Sådana formella 

tillvägagångssätt, går att använda för att bygga upp kunskap om olika kulturer och integrera 

historisk, demografisk, lingvistisk och social information. Dock är det så att även vid en 

formell kontext krävs det tidigare erfarenhet av att ha mött olika grupper i samhället.   

 

Många av komponenterna för att bygga upp kulturell kunskap har redan tagits i bruk av 

yrkesverksamma inom BoI, dock är det viktigt att inom professionen skapa möjligheter för 

kommunikation med olika grupper i samhället, som Moll och González (1994) uttrycker det (i 

Overall, 2009):    

 
“However, within an LIS cultural competence framework, it is essential to create 

opportunities for communication with diverse populations within the communities where 

they live, work, and play to fully understand resources within communities that are 

available.” (i Overall, 2009:194) 

 

Den interpersonella domänen av ramverket berör sättet människor interagerar med varandra. 

Detta kan vara i såväl sociala som kulturella sammanhang. Beroende på det kulturella mötet 

kan kulturella bakgrunder skapa missförstånd. Det krävs därav förståelse för att kulturella 

bakgrunder kan vara olika, menar Michael Paige (1993) (i Montiel Overall, 2009:194).    

Denna domän kan i sin tur delas upp i tre element, cultural appreciation (kulturell 

uppskattning) som Mitchel Adler & N.S. Fagley (2005) diskuterar (i Montiel Overall, 

2009:194), ethic of caring (etisk omsorg) som Nel Noddings (1988) tar fasta på (i Montiel 

Overall, 2009:194) och personal och cultural interaction (personlig och kulturell interaktion) 

som flertalet författare reflekterar över, däribland Josepha Campinha-Bacote (2003) (i Montiel 

Overall, 2009:194).   

 
Kulturell uppskattning handlar om att uppmärksamma värdet och meningen med någon eller 

någonting, detta kan i sin tur vara en person eller ett beteende. I detta syfte handlar det om att 

uppmärksamma en individs kultur, ge den ett värde och skapa en förståelse. I synnerhet berör 

det minoriteter och att ge dem erkännande för deras kulturella värderingar. De bör få utrymme 

och möjligheter till att dela de kulturella värderingarna menar Adler et al (2005) i Montiel 

Overall (2009:194). Detta genom att de uttryckligen får efterfråga aktiviteter eller 

information/medier från biblioteket. Slutligen poängterar Thomas Beckman & Mandrekar 

Jayawant (2005) att det även handlar om att lära av och om kulturella uttryck, att skapa ett 

utrymme för olika former av kultur samt att ta emot kunskap kring dem (i Montiel Overall, 

2009:195). Kulturell uppskattning kan sin tur appliceras på olika ämnesområden och 

arbetsområden (Montiel Overall, 2009:195). I den här uppsatsen har vi valt att fokusera på hur 

hur kunskapen kring dessa faktorer beaktas vid arbetsmetoderna och blir tillgodosedda i 

närområdet.   

 
Etisk omsorg beskriver Josepha Campinha-Bacote (2002) som en genuin känsla för att bry sig 

om någonting, i synnerhet en längtan efter att få delta i processen av att utvecklas som 

kulturellt kompetent. Hos en etiskt omsorgsfull person finns en sådan längtan och motivation 

(i Montiel Overall, 2009:195). Omsorgen kan i sin tur vara autentisk enligt Nel Noddings 

(1988), det vill säga att exempelvis bibliotekarien har omsorg för individen, eller etisk, det 

vill säga att bibliotekarien värnar om bland annat idéer (i Montiel Overall, 2009:195). Montiel 

Overall (2009:195) menar att detta är ett element som skapar förändring. Att bibliotekarien 

kan gå från att känna att den måste ge service till att istället vilja ge service. Hon menar även 



18 

 

på att bibliotekarien har större chans att genomgå denna förändringsprocess om individen är 

kulturellt kompetent. I denna uppsats kommer vi alltså se till inställningen och omsorgen med 

att förvärva medier för språkgrupperna och hur bibliotekarierna reflekterar kring detta. 

 
I sina studier om personlig och kulturell interaktion har Patricia Monitel Overall (2008) 

tidigare dragit slutsatsen att olika former av kommunikation kan leda till olika former av 

förståelse. Att direkt kommunikation, ansikte mot ansikte, skapar förståelse för både den 

verbala och icke-verbala kommunikationen. Kommunikation som sker online kan sedan skapa 

förståelse för bland annat sociokulturell bakgrund och lingvistiska skillnader i språk och 

kommunikation (i Montiel Overall, 2009:196).    

 

Den tredje och sista domänen, environmental, är den i modellen som berör den 

miljörelaterade delen av kulturell kompetens. Denna domän omfattar flertalet miljömässiga 

förhållanden som måste förstås för att kunna besitta kulturell kompetens. Här ingår kunskap 

om samhällets olika resurser och tillgångar, i form av olika språk och dialekter bland 

befolkningen. Inom detta område hör även kunskap om hur transporter, människors 

benägenhet att flytta, säkerhetsfrågor och bostadsförhållanden in, och hur dessa påverkar 

samhället, i form av till exempel läs- och skrivkunnighet (Montiel Overall 2009:191).   

 

Denna domän avser delar av människors omgivning, livsförhållanden och den miljö de lever 

i. Som Burke (2004) beskriver (i Montiel Overall, 2009:197) är bibliotekets miljö dels en 

funktionell plats, för till exempel bestånd och bibliotekstjänster, men också ett socialt rum och 

en gemensam plats för de boende i närområdet. Livsbetingelser och miljö påverkar särskilt 

missgynnade grupper och minoritetsgrupper i deras liv och aktiviteter, därför bör 

yrkesverksamma inom BoI vara kulturellt kompetenta för att kunna förhindra och mildra 

förhållanden som kan vara till hinder för nyttjandet av biblioteken. Montiel Overall (2009) 

menar att precis som tidigare nämnts, är det viktigt som Moll och Gonzáles (1994) skriver att 

kulturellt kompetenta inom BoI bör utföra samhällsbaserade undersökningar i samhället de 

verkar i, identifiera de tillgångar som finns och ta reda på de familjebostadsförhållanden som 

råder, aspekter som tillgång till utrymme, belysning och eventuellt buller som kan påverka en 

familjs intresse och möjligheter att ta del av bibliotekets utbud. En annan aspekt som bör tas i 

åtanke, är att ta reda på i vilken utsträckning de boende i närområdet har möjlighet till att 

delta i fritidsaktiviteter och hur situationen med barnomsorg ser ut. Detta är också frågor som 

kan påverka biblioteksanvändningen. Även transporten och framförallt tillgången till säker 

transport till och från biblioteket bör tas i beaktande när öppettider och programverksamhet 

schemaläggs (Montiel Overall, 2009:197).  

 

En annan aspekt av domänen environmental handlar om förståelse för information 

environment (informationsmiljön). För att få förståelse för detta behöver yrkesverksamma 

inom BoI undersöka hur missgynnade/underrepresenterade och minoritetsgrupper förhåller 

sig till information. De behöver ta reda på hur de söker information, hur de använder den, 

delar den, tar till sig av den och även ignorerar den, menar Montiel-Overall (2007) (i Montiel 

Overall, 2009:197). Vidare är det även viktigt att ta reda på i vilken utsträckning personerna 

har tillgång till information via böcker, datorer, tidningar och andra medier.  

 

Språket är en viktig aspekt av den miljömässiga domänen. Detta kan till exempel handla om 

hur språk och dialekter som talas i samhället påverkar hur läs- och skrivkunnigheten utvecklas 

och om språket kan vara ett hinder för att delta  i samhället. Ett sådant hinder kan visa sig till 

exempel vid kommunal- och riksdagsval. Kulturellt kompetenta inom BoI kan hjälpa till att 

överbrygga förståelsen för språkskillnader. Detta kan göras genom skyltningar på biblioteket, 
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tillhandahållande av tolkar och översättare, samt att identifiera språkliga resurser bland 

människor i närområdet som kan hjälpa till i detta arbete. Det är även positivt att lära sig 

något grundläggande av språken som talas i närområdet. Dock är det inte nödvändigt att 

kunna tala samma språk som användarna för att en bibliotekarie ska vara kulturellt kompetent 

(Montiel Overall, 2009:198). 

 

Atmosfären i biblioteken är också av vikt vad det gäller den miljömässiga domänen i 

modellen. Detta rör sig om hur personalen hälsar på användare när de kommer in i biblioteket 

samt hur biblioteket ser ut, inrednings- och utseendemässigt, samt sett till storlek och 

organisatoriskt (Montiel Overall, 2009:198).   

 

Genom att inkludera den miljömässiga delen i modellen över kulturell kompetens inom BoI, 

erkänns denna som en viktig faktor vad det gäller att öka biblioteksanvändning bland 

kulturellt skilda grupper. För att detta ska bli möjligt krävs ett engagemang bland individer på 

ett personligt plan samt på en institutionell nivå. Detta för att bredda kulturella perspektiv för 

att i sin tur locka biblioteksanvändare från kulturellt olika grupper i samhället. Montiel 

Overall (2009) refererar till Burke och Martin (2004) för att sammanfatta vad den 

miljömässiga domänen handlar om i det stora hela, biblioteken är mer än bibliotekariernas 

interna arbetsmiljö. De utgör en närvaro i samhället som bidrar till något mer för närområdet 

än endast tillhandahållande av information och material. “The library is interwoven into the 

fabric of society as a social institution, an ideal, and a physical space” (i Montiel Overall, 

2009:198).   

 

Med hjälp av detta teoretiska ramverk kan vi sätta domänerna cognitive, interpersonal och 

environmental (Bilaga 2) i förhållande till våra respondenters reflektioner. Modellen är ett 

hjälpmedel för oss att analysera bibliotekariernas uttryckliga kunskaper och tankegångar kring 

mångkulturell kompetens. Med hjälp av figur 2 (Bilaga 2) kan vi undersöka var och en av de 

tre domänerna i förhållande till respondenternas intervjusvar.  
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4 Metod och tillvägagångssätt 

I denna del av uppsatsen beskrivs metod och tillvägagångssätt i relevans till studien. Vi börjar 

med att beskriva metodvalet, dess struktur och de arbetsmoment som omfattas vid 

semistrukturerade intervjuer. Därefter beskriver vi urvalsprocess och urvalsgrupp, utformning 

av insamling av material och genomförandet av intervjuerna. Till sist beskriver vi hur vi 

bearbetat materialet utifrån ett tematiserande analysverktyg. 

4.1 Metodval 

Den valda metoden för uppsatsen är semistrukturerade intervjuer. Dessa benämns även som 

samtalsintervjuer i Esaisson, Gilljam, Oscarsson och Wägnerud (2012:251). Anledningen till 

att vi valde denna metod var för att vi var intresserade av att studera bibliotekariernas 

förståelse och uppfattning om arbetsmetoder, mångkulturell kompetens och låntagarens 

efterfrågan i inköpsgruppen. Vi gjorde därefter ett metodval utefter vår problemformulering, 

våra forskningsfrågor samt vårt perspektiv. 

Den semistrukturerade intervjun utgår från en intervjumall. Däremot kan ordningsföljden på 

frågorna ändras, det är möjligt att tillägga följdfrågor när det anses relevant och så även att 

utlämna frågor om det anses lämpligt vid intervjutillfället. Intervjuerna behöver således inte 

se exakt likadana ut vid varje intervjutillfälle. Även ordval och meningsföljd kan variera i 

intervjuerna (Wildemuth, 2009:232-233). För att kunna jämföra intervjutillfällena med 

varandra krävs det dock en viss struktur över intervjuprocessen, vilket den semistrukturerade 

intervjun innehar och därför finner vi denna metod lämplig för studien. 
 
Den semistrukturerade intervjun ger den intervjuade frihet att vara med och styra intervjun i 

och med dess tillåtande utformning för variationer. Detta metodval föredras ofta då det finns 

en medvetenhet om att individer uppfattar sin omvärld olika och att detta är något som är 

önskvärt att ta till vara på. Det är även eftersträvansvärt att få fram information om 

ämnesområdet från olika perspektiv (Wildemuth, 2009:233). Vid en kvalitativ intervju är 

respondentens ståndpunkter i fokus. Detta är av intresse för oss då respondenternas 

uppfattningar och ståndpunkter samt deras olika perspektiv på arbetet i den mångspråkiga 

mediainköpsgruppen är det vi vill ta fasta på. 

4.2 Urvalsgrupp 

Perspektivet vi utgår ifrån är bibliotekariernas och det som är av intresse är deras kunskap och 

erfarenheter. Vi använde oss till följd av detta av centralisering i vår urvalsprocess. Detta 

innebär att vi tidigare tagit reda på vilka som arbetar i den centrala inköpsgruppen och valde 

därefter endast att intervjua personer som arbetar med och i denna. (Esaisson et 

al.,  2012:258-259). 

 

Syftet är att genom dessa intervjuer få en djupare förståelse och undersöka studiens 

frågeställningar kring bibliotekariernas och inköpsgruppens arbetsmetoder och strategier, 

deras syn på mångkulturell kompetens samt förfrågningar från låntagarna. 

 

Respondenter valdes ut på ett strategiskt vis utifrån att dessa var relevanta för de 

forskningsfrågor som formulerats (Bryman, 2011:392). Detta urval är alltså inte slumpmässigt 

och gör inte generalisering över bibliotekariekåren i dess helhet möjlig. Efter klarläggningen 

om vilken typ av urval som är lämplig för denna studie, utfördes ett centraliseringsurval för 



21 

 

att komma i kontakt med relevanta personer. Ett mindre antal personer kontaktades som det 

fanns vetskap om var involverade i den Mångspråkiga mediainköpsgruppen. Därefter fick vi 

genom dessa kontakt med ytterligare respondenter som är involverade i inköpsgruppen och 

som således är relevanta för denna studie. 

 

Inköpsgruppen består av 12-13 personer och fem av dem ställde upp på intervjuer. Eftersom 

semistrukturerade intervjuer med efterföljande transkribering och analys är tidskrävande och 

studien har en begränsad omfattning, valde vi att nöja oss med dessa fem. För att besvara våra 

frågeställningar ansåg vi att det räckte att intervjua dessa fem personer. Vi förstår 

begränsningen av studien eftersom inte hela gruppen är representerad. 

4.3 Utformning och genomförande 

Intervjumallen som är utformad för denna studie utgår från en tematisering kring, 

mångkulturell kompetens, arbetsmetoder och strategier samt stadens mångfald och 

bibliotekets användargrupper, (Bilaga 3). Mångkulturell kompetens är överordnat de två 

övriga kategorierna. Dessa tematiseringar är direkt kopplade till studiens frågeställningar då 

de berör dessa tre områden. 
 
Till en början kontaktades bibliotekarier som det fanns vetskap om var involverade i den 

Mångspråkiga mediainköpsgruppen. Vi fick kontakt med tre bibliotekarier på tre olika 

stadsdelsbibliotek samt två bibliotekarier som har en ledande roll i inköpsgruppen. 

Intervjuerna bokades in med dessa fem personer som ställde upp på intervju. Intervjuerna 

skedde på respektive bibliotekaries/bibliotekariers arbetsplats och intervjutillfällena ägde rum 

under två veckors tid. De två bibliotekarier som har en ledande roll i inköpsgruppen arbetar på 

samma arbetsplats och därav utförde vi en gruppintervju med dem. Denna intervju är dock 

analyserad utefter den enskildes svar. 
 
Vid intervjutillfällena var samtliga respondenter medvetna om varför intervjun ägde rum och 

vad den hade för syfte. Alla respondeter godkände att vi spelade in intervjun. Vi tydliggjorde 

vid intervjutillfällena att deras namn och arbetsplats kommer att anonymiseras. Dock kan vi 

inte garantera fullkomlig anonymitet, då namnet på inköpsgruppen är utskriven i uppsatsen. 

Vi erbjöd även det transkriberade materialet till de som hade intresse av att läsa igenom det 

innan vi publicerar uppsatsen (Esaisson et al., 2012:257) 
 
Vad gäller forskningsetisk hänsyn har vi försökt vara tydliga med att vi är medvetna om de 

etiska riktlinjerna för respondenterna. Detta för att skapa en trovärdig kontakt sinsemellan i 

genomförandet av intervjuerna. Trots att intervjun kan uppfattas som ett vardagligt samtal har 

vi försökt att vara tydliga med att det är en del av en vetenskaplig undersökning. (Esaisson et 

al., 2012:257-259). Transkriberingen som följde var basen för den vidare analysen. 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet. Därefter valdes relevanta delar ut för analys. 

4.4 Bearbetning 

Den här studien är gjord genom en analytisk induktiv metod. En sådan metod är särskilt 

lämpad för kvalitativa undersökningar, såsom genom bl a semistrukturerade intervjuer 

(Wildemuth, 2009:329). Denna metod kan vara en väg att få svar på hur-frågor, såsom de 

forskningsfrågor vi har utformat grundar sig på. Genom analytisk induktion strävar vi efter att 

förklara de väsentligaste dragen kring ett fenomen, mångkulturell kompetens och arbetet kring 

detta. 
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Kategorier eller tematiseringar samt kodningsscheman kan uppkomma från den insamlade 

datan, tidigare forskning rörande ämnesområdet och teorier (Wildemuth, 2009:311). 

Utgångspunkten i denna studie är de tre frågeställningarna rörande mångkulturell kompetens, 

stadens mångfald och bibliotekets användargrupper och arbetsmetoder och strategier, som är 

grundade på den tidigare forskning vi presenterat samt den valda teorin. Tematiseringen i 

studiens intervjumall är även denna utformad utefter frågeställningarna och således tidigare 

forskning samt teori. I och med detta formades tematiseringen för analysen av intervjuerna 

under studiens gång och är den vi arbetar utefter. 

 

I Alan Brymans Samhällsvetenskapliga metoder beskrivs tematisk analys som ett sökande 

efter teman. Ett index skapas av de centrala teman som finns i datan och sedan identifieras 

även subteman inom dessa kärnteman (2008:528). 

 

Vid identifiering av teman i datan listar Bryman, utefter Ryan & Bernards rekommendationer 

(i Bryman, 2008:529-530), komponenter att söka efter. Vissa av dessa rekommendationer 

fann vi relevanta vid analys av transkriberingarna i denna studien och tillämpade dessa för att 

identifiera subteman. Dessa berörde att; leta efter repetitioner, teman som återkommer i 

texterna; likheter och skillnader, hur intervjupersonernas svar kring olika teman skiljer sig åt 

och liknar varandra; saknade data, identifiering av sådant som inte finns med i 

respondenternas svar och ett resonerande kring detta; teorirelaterat material, ha relevanta 

teoretiska ingångspunkter vid identifierandet av teman. 

 

Vid utformandet av denna studies intervjumall tematiserade vi intervjufrågorna efter tre teman 

som grundades på våra frågeställningar. Efter noggrann genomläsning av transkriberingarna 

identifierade vi sedan subteman genom sökande i texterna efter repetitioner, likheter och 

skillnader, saknade data samt teorirelaterat material (Bryman, 2008). Dessa upptäckter satte 

vi sedan i förhållande till de teoretiska analysverktyg som tillhörde respektive tema. Ett index 

skapades av datans tre centrala teman med tillhörande subteman. 

 

Under analysarbetet upptäckte vi att det finns en viss problematik med att vi frågade 

respondenterna om deras egen syn på mångkulturell kompetens, när vi sedan själva skulle 

analysera deras svar med hjälp av detta begrepp. Detta försvårade arbetet då deras egna 

uppfattningar om sin egen kompetens kunde skilja sig en del från hur vi genom vår analytiska 

utgångspunkt upplevde det. Vad gäller citaten i vårt presenterade resultat valde vi att ta bort 

talspråk för att skapa en större en större förståelse. 
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5 Resultat och Analys 

Under detta kapitel vill vi undersöka komponenterna i respondenternas mångkulturella 

kompetens i förhållande till teorin, detta sker under första underrubriken mångkulturell 

kompetens. Vi vill även se till vilka arbetsmetoder och strategier som används och hur 

reflektionerna ser ut kring dessa, samt försöka urskilja vad bibliotekarierna anser om 

arbetsmetoderna i syfte att tillgodose språkgrupperna i staden. Detta sker sedan i de två 

resterande underrubrikerna i förhållande till tidigare forskning. 

5.1 Mångkulturell kompetens  

Den första forskningsfrågan rörande mångkulturell kompetens kommer integreras i följande 

analys och besvaras genom denna. I och med det valda teoretiska ramverket för det teoretiska 

begreppet mångkulturell kompetens analyserar vi respondenternas svar för att undersöka vilka 

komponenter deras kompetens innehåller. Begreppet mångkulturell kompetens kommer vi att 

gå vidare in på under diskussionen och redogöra för problematik med denna i förhållande till 

respondenterna. 

 

Med utgångspunkt från Montiel Overalls ramverk över kulturell kompetens för 

yrkesverksamma inom BoI (Bilaga 1), har vi genom analys av respondenteras svar satt 

modellens domäner cognitive, interpersonal och environmental (figur 1) i förhållande till den 

empiri vi samlat in.  

 

Med hjälp av Building Blocks to Cultural Competence (Bilaga 2), utformad av Terry L. Cross 

m fl (1989), som ger en överblick över processen mot att bli kulturellt kompetent (i Overall, 

2009:186), kommer vi att undersöka vad respondenterna skulle kunna utveckla enligt teorin. 

 

5.1.1 Kognitiva domänen 

Vi analyserade respondenternas intervjusvar i förhållande till de nyckelkomponenter Montiel 

Overall (2009) kopplat till den kognitiva domänen, vilka är self-exanimation, Cultural self-

awareness och Building cultural knowledge. Varav vi väljer att analysera de två förstnämnda 

tillsammans, då vi anser att en självrannsakan om den egna och andras kulturella kunskaper 

och antaganden, utvecklas till kulturell självkännedom. 

 

Self-examination, är att identifiera sina egna underliggande kulturella antaganden och 

kulturella kunskaper, samt att förstå grundläggande skillnader kulturer emellan och utveckla 

ett förhållningssätt gentemot olika kulturer (Montiel Overall 2009:191). Self-examination, 

tillsammans med Cultural self-awareness, är två av de viktigaste begreppen inom domänen. 

Processen mot kulturell kompetens börjar med självrannsakan av den egna kulturella- och 

etniska bakgrunden, detta leder till en medvetenhet kring hur den egna kulturen har format 

ens liv. Genom cultural self-awareness börjar individen undersöka sina egna omedvetna 

värderingar, normer och idéer och genom dessa insikter om sig själv, blir individen medveten 

om i grunden underliggande kulturella antaganden. I och med denna självreflektion kan 

individen börja granska kulturella och etniska skillnader och reflektera över vad resultat blir 

när det finns olikheter mellan en profession och den befolkning den arbetar för (Montiel 

Overall, 2009:192-193). 

 

“Han kunde liksom förnimma att det var precis det här som min pappa berättade om, fast 

det var från Eritrea. Fast från landet till staden och från enorm fattigdom till att jobba sig 
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uppåt och få ett liksom drägligt liv och det blir ju en rätt skön känsla i gruppen för att då 

spelar det ingen roll om jag kommer från Somalia, Iran, eller Irak eller Sverige för vi har 

liksom gemensamma erfarenheter eftersom vi är människor.” (Respondent 4) 

 

I ovanstående citat berättar Respondent 4 om hur de i den läsecirkel på lätt svenska som hon 

är med och håller i, för tillfället läser Per Anders Fogelströms böcker och att dessa historiska 

berättelser går att känna igen sig i oavsett var man kommer från. Respondent 4 har under 

många år arbetat i mångspråkiga områden och menar att det är en så naturlig del av arbetet att 

bemöta alla människor med respekt och förståelse, hon liknar det med människokompetens. 

Hon tillägger dock att det är viktigt att fortsätta med fortbildning och kompetensutveckling 

för att utveckla förståelsen för människors olika kulturella bakgrunder och kunskaper. 

 

I likhet med de tankar Respondent 4 har kring det problematiska med ett begrepp som 

mångkulturell kompetens, tycker Respondent 5 att en mångkulturell kompetens inte ska 

behöva vara namngiven utan att den ska ingå i den övriga kompetensen en bibliotekarie 

besitter. Dock hade hon gärna sett att det skulle anordnas en kompetensdag med fokus på 

sådant som mångkulturell kompetens. Vidare talar hon om bemötande i förhållande till 

mångkulturell kompetens och att det finns mycket att jobba med i yrkeskåren. Respondenten 

menar att kompetensutveckling i den här frågan i så fall skulle handla om att motarbeta 

inskränkthet. Dock tillägger hon att bibliotekarier till stor del inte är inskränkta utan snarare är 

vana vid att möta alla typer av människor. 

 

Mångkulturell kompetens handlar om varifrån en person kommer och vilka språk denna 

behärskar, säger Respondent 1. Vidare menar hon att det är viktigt att sätta den kompetensen 

hon själv har och använda den i förhållande till andra, deras kompetens, bakgrund och de 

språk de behärskar. Hon säger att det är viktigt att reflektera över sådana saker, om olika 

kulturer och att ha en vilja att utveckla kompetensen kring detta. Respondenten visar att hon 

har gjort en identifikation av sin egen kulturella förståelse och hur denna ter sig gentemot 

andras kulturella erfarenheter. 

 

Respondent 2 talar kring sina egna kulturella erfarenheter, att som vuxen ha flyttat till 

Sverige, och att hon sätter dessa erfarenheter i förhållande till andra människor. Även om hon 

inte har varit med om samma upplevelser, känner hon att hon kan använda sig av sina egna 

erfarenheter för att förstå andras kulturella bakgrund. Respondenten kan inte engelska, vilket 

hon ser som ett stort handikapp i sitt jobb även om hon kan flera andra språk. Dock tillägger 

respondenten att hon kompenserar för den bristande engelskan genom att kommunicera på 

andra sätt, med kroppsspråk och minspel med mera. Self-examination handlar också om att 

förstå sina egna brister vad det gäller den kulturella kompetensen. 

 

I kontrast till Respondent 2, reflekterar Respondent 3 kring att hon ser det som en brist i sitt 

arbete inom den Mångspråkiga inköpsgruppen att hon inte förstår de språk som gruppen 

köper in. Hon menar att det är viktigt att vara öppen för att ta till sig kunskapen om andras 

kulturer och att försöka arbeta väldigt medvetet med det i biblioteksarbetet och att det är 

viktigt att få detta att smälta in på ett naturligt sätt så att det inte blir “vi och dem”. Detta 

tankesätt talar för en självrannsakan och självmedvetenhet kring den egna kompetensen. Som 

redan nämnst, är det dock inte nödvändigt att kunna tala samma språk som användarna för att 

en bibliotekarie ska vara kulturellt kompetent (Montiel Overall, 2009:198). 

 

Vi anser att samtliga respondenter uppvisar en självrannsakan, self-examination, vad gäller 

förhållningssättet till den egna kulturella bakgrunden och kunskapen i förhållande till andra 
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människors kulturella sammanhang. De har även en kulturell självkännedom, cultural self-

awareness, trots sina varierande kulturella bakgrunder är detta något alla respondenter 

reflekterar kring. 

 

Vad gäller Building Cultural Knowledge, är alla respondenter överens om att det vore positivt 

med mer fortbildning kring mångkulturell kompetens och hur de kan arbeta med detta, med 

andra ord en önskan om att förvärva sig mer formell kunskap, som Montiel Overall 

(2009:193) kallar denna form av att bygga upp kulturell kunskap. Respondent 1 har mycket 

kontakt med bibliotekarier i andra länder och menar att detta är en bra väg att gå för 

rådgivning om bra litteratur på ett visst språk. Detta är också en form av formell kunskap. 

 

Två av respondenterna nämner att de i inköpsgruppen förvärvar kulturell kunskap genom att 

bibliotekarier från olika bibliotek representeras i gruppen. Dessa bibliotekarier för i sin tur en 

dialog med låntagarna på deras bibliotek och på det viset kan de dela med sig av den kunskap 

de får i arbetet ute på fältet i stadsdelarna. Detta är en form av informell kunskap, som 

Montiel Overall (2009:193) menar är en del av att bygga upp kulturell kunskap, att bygga upp 

gemensam kunskap med människor i samhället. Sådan information är till hjälp för 

bibliotekarierna i inköpsgruppen, som är ansvariga för att tillhandahålla medier för en 

mångfaldig befolkningsgrupp. 

 

Ett annat exempel på informell kunskap resonerar Respondent 2 kring. Hon berättar att de 

tidigare har haft en arabisk- och en persisktalande person som praktiserat på biblioteket hon 

arbetar vid och att personalen vände sig till dem när de behövde hjälp på något vis rörande 

dessa språk. 

 

”Hela personalgruppen jobbar naturligtvis väldigt aktivt med våra besökare.” 

(Respondent 3) 

 

Som Respondent 3 uttrycker sig ovan kring sin egen arbetsgrupp på biblioteket hon arbetar 

vid, arbetar alla respondenter på respektive bibliotek aktivt med besökarna. Alla respondenter 

håller i någon form av programverksamhet som riktar sig till personer med annat modersmål 

än svenska. De har läsecirklar, språkcafén, studiehandledningar och biblioteksvisningar. 

Genom alla dessa former av aktiviteter har bibliotekarierna informella möten med människor i 

samhället och tar på olika sätt del av deras kulturella kunskap och bakgrund. Detta ihop med 

den önskan om formell kunskap som önskas av respondenterna, i form av fortbildning och 

kurser, gör att samtliga respondenter uppfattas som att de aktivt försöker arbeta med utveckla 

sin kulturella kunskap, building cultural knowledge. Om vi ser till Figur 2 (Bilaga 2) i teorin, 

Building Blocks to Cultural Competence, kan vi urskilja att respondenterna talar kring att 

kompetensutveckling hade givit dem en högre kompetens. En hypotes kan därav vara att om 

personalgruppen hade haft möjlighet till att resa och skapa kontakter utomlands, haft mer tid 

till att läsa samt få möjlighet till mer kompetensutveckling hade detta även lett till högre 

självreflektion och de hade därav fått möjligheter till att i högre grad bygga på deras 

kompetens.  

5.1.2 Interpersonella domänen 

Tre av våra fem respondenter resonerar kring nyckelbegreppet cultural appreciation (kulturell 

uppskattning) under intervjuerna. Två av dem resonerar kring att det är en del av 

mångkulturell kompetens medan en av dem resonerar kring att det är en del av verksamheten. 

Det vill säga, dessa tre respondenter talar om hur de ger olika former av kulturer ett värde, i 

sitt sätt att arbeta på samt igenom att endast fundera kring vad de kan göra för att tillgodose 
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det behov som finns hos befolkningen i närområdet. Respondent 1 berättar hur hon vill 

snabba på arbetet med inköp av mångspråkig media och känner ett ansvar för att levera media 

till olika former av språkgrupper. Personen ser även gärna att användarna tillsammans med 

bibliotekarien kan komma fram till vilka författare som ska köpas in. Här får därav 

användarna möjligheter till att påverka det utbud  på biblioteket och bli uppmärksammade och 

få ett erkännande i deras kunskap kring olika former av kultur och möjligheter att påverka 

biblioteksbestådet. 

 

Trots detta resonerar respondenten kring att det är svårt att veta olika former av böcker 

innehåller och det är svårt för personen att göra bra inköp på grund av att innehållet i median 

är svår att förstå. Även i detta avsnitt kan vi vända oss till Building Blocks to Cultural 

Competence. Om respondenten haft mer möjlighet till att läsa olika former av böcker med 

publikation utanför Sverige som sedan översatts hade respondenten haft mer möjlighet till att 

bedöma innehållet i olika former av media. Även respondent 3 resonerar kring att det finns ett 

värde i användarnas kunskap och att det är viktigt att uppmärksamma den. Dock kommer inga 

vidare resonemang för hur kunskapsutbyte ska ske, det som inom detta nyckelbegrepp, skulle 

leda det framåt är bland annat dialog, både verbal och icke-verbal, eller digital. 

 

Respondenterna ovan reflekterar kring att sätta värde på kunskap, respondent 2 sätter värde i 

erfarenhet vilket också går att tolka som ett sätt att kulturellt uppskatta en individ. 

Respondenten talar kring att biblioteken kan fylla en funktion för personer som är nya i 

Sverige och ännu inte integrerats i hur samhällsinformationen tillhandahålls. Respondenten 

menar att biblioteken kan ha en viktig roll i att hjälpa dessa personer förstå 

samhällsinformation, och att det då kan underlätta om bibliotekarien och användaren delar 

tidigare erfarenheter av att komma in i ett samhälle som har en samhällsstruktur som ser 

annorlunda ut från den som personen tidigare erfarit. 

 

Respondent 3 som tidigare nämnts reflektera över att det är gynnande för biblioteken att föra 

ett kunskapsutbyte, reflekterar även över hur verksamheten kan rikta sig mer till dessa 

användare och på så vis erkänna olika former av kulturella uttryck. Denna respondent startade 

i sin tur bokcirklar på andra språk än svenska och engelska för att föra fram olika former av 

språk i den alldagliga biblioteksverksamheten. 

 

De tre respondenterna ovan talar därav kring vikten av att uppmärksamma en individs kultur 

och ge denne möjligheter till att uttrycka detta. Känslan bibliotekarien har i detta arbete kan 

sedan enligt Nel Noddings (1998) vara autentisk eller etisk i form av omsorg för individens 

kultur, där autentisk omsorg betyder att personen känner omsorg inför indviden, eller etisk, 

det vill säga att personalen känner omsorg inför användarens idéer (i Montiel Overall 

2009:195). Ovan kan vi i de tre nämnda respondenternas kulturella uppskattning se omsorg, 

varav en ser till individens erfarenheter, det vill säga autentisk omsorg, medan de andra två 

ser till idéer, det vill säga att de har en etisk omsorg. Omsorg för sina användare känner 

samtliga respondenter, att de vill tillgodose deras efterfrågningar och tillhandahålla aktiviteter 

olika former av kultur. 

 

Samtliga respondenter lägger ett värde i att tillgodose behov och efterfrågan. Det går därav att 

urskilja att samtliga respondenter känner en genuin känsla inför att förbättra vissa delar av 

arbetsmetoderna för att tillgodose användarna. Respondenterna har dock olika metoder för att 

nå dit, varav en är att interagera med användarna genom dialog. Detta resonerar några av 

respondenterna kring mer, bland annat respondent 1. Bibliotekarien använder sig av direkt 
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kommunikation för att försöka tillgodose de medier befolkningen i närområdet efterfrågar, 

personen resonerar nedan angående att ta tillvara på användarnas erfarenhet i: 

 

“[...] den kompetensen som jag har och hur jag använder den är rätt för mig men ibland 

måste man också tänka sig att andra personer har sin egen kompetens och kommer från 

annan bakgrund, har annat språk, annan kulturell bakgrund och sånt.” (Respondent 1) 

 

Dock kan bibliotekarien enligt Montiel Overalls teori fortfarande utveckla lingvistiska 

skillnader i språk genom att föra dialogen även online. Respondent 4 och 5 resonerar även 

kring hur de kan arbeta om det skulle vara så att de uppfattar att personal inte uppskattar 

användarnas kulturer. Då talar de två respondenterna om fortbildning som hjälpmedel för att 

överbrygga detta. Respondent 5 säger även att erfarenhet skapar förståelse och acceptans. Sett 

till Building Blocks to Cultural Competence kan vi urskilja, som även gjorts tidigare i denna 

analys, att kompetensutveckling leder till mer självreflektion. En hypotes under detta område 

kan vara att fortbilda personalen även utanför personalgruppen för att skapa en större omsorg 

för användarna i den större personalgruppen på de olika biblioteken. Detta kan i sin tur leda 

till samtal och diskussion som även det för arbetsgruppen framåt. 

5.1.3 Miljömässiga domänen 

Inom denna studies ramar och med den intervjumall vi utformat för intervjuerna med 

respondenterna, fanns det inte utrymme för dem att resonera kring hur underrepresenterade 

och minoritetesgrupper förhåller sig till informationsmiljön, som är ett av nyckelbegreppen 

inom den miljömässiga domänen. Så gäller även nyckelbegreppet atmosfär, som bland annat 

berör hur biblioteket ser ut inrednings- och utseendemässigt, sett till storlek och organisation 

(Montiel Overall, 2009:198). Vi gör inte respondenterna rättvisa i att analysera hur de 

förhåller sig till dessa nyckelbegrepp, därför lägger vi inom denna domän fokus på 

nyckelbegreppet språk. Denna brist i analysen är något vi kommer att återkomma till i kapitel 

6. 

 

Språk, som är ett av nyckelbegreppen inom den miljömässiga domänen, handlar mycket om 

att identifiera språkliga resurser bland människor i närområdet som kan hjälpa till med arbetet 

med att överbrygga förståelsen för språkskillnader. Montiel Overall (2009:198) menar även 

att det är positivt att lära sig något grundläggande av språken som talas i närområdet. Samtliga 

respondenter säger att det är mycket positivt om de som är med i Mångspråkiga 

inköpsgruppen talar något av de språk som gruppen ansvarar för att köpa in, även om detta 

inte är något krav. De önskar att fler flerspråkiga personer ska tillkomma till gruppen. 

Respondent 3 berättar också om att hon har en kollega, som inte är med i inköpgruppen, som 

behärskar ett av de språk respondenten ansvarar för att köpa in och att denne person är till stor 

hjälp för henne. 

 

För att tillgodose nyckelbegreppet språk i verksamheten menar Montiel Overall  (2009:198) 

även att språkliga hinder han överbryggas med hjälp av bland annat skyltningar på biblioteket. 

Detta resonerar respondent 3, 4 och 5 kring. Respondent 4 talar om att det är viktigt att 

förutom inköp, arbeta vidare med att tänka på hur de skyltar på biblioteken och hur de 

placerar medier och se till att programverksamheten riktad till personer med annan språklig 

bakgrund smälter ihop med den ordinarie programverksamheten. Respondent 5 talar också 

kring att det är viktigt att verksamheten riktad till dessa individer inte ska vara skild från övrig 

verksamhet, utan att det är viktigt att de integreras. Respondenten berättar att biblioteket hon 

arbetar vid, och så även flera andra bibliotek, brukar ha en ”bookrelease” för nyinköpta 

medier på olika språk och att de på så sätt har en happening kring detta. 
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“Så att det inte blir ”vi och dem” på något sätt utan att det är självklart att man till exempel 

med program då försöker ha ett väldigt brett utbud och så.” (Respondent 3) 

 

Respondent 3 menar också att det är viktigt att integrera programverksamheten riktad till 

personer med annan språklig bakgrund för att motverka ett vi och dem-tänkande. Detta är 

något flera respondenter nämner, att försöka få denna del av programverksamheten att smälta 

in med den övriga. 

 

Bibliotekarierna ser det som något mycket positivt att flera av dem som är med i 

Mångspråkiga inköpsgruppen är flerspråkiga och att de önskar att fler flerspråkiga personer 

ska tillkomma till gruppen. Som nämnts tidigare menar Montiel Overall (2009:198) att det är 

positivt att lära sig något grundläggande av språken som talas i närområdet. Att göra detta 

hade kunnat stärka bibliotekariernas kompetens än mer, om vi ser till Bilaga 2, Building 

Blocks to Cultural Competence, skulle en lösning kunna vara att språkbilda bibliotekarierna 

för att dem mer språklig kompetens. 

 

De tar även hjälp av låntagare med relevanta språkkunskaper och som nämnts ovan får 

Respondent 3 mycket hjälp av sin kontakt som behärskar ett av de språk som respondenten 

köper in media på. De arbetar aktivt med skyltning och hur medier exponeras på biblioteken 

för att tillgodose stadens olika språkgrupper. Detta är en del av att identifiera och tillgodogöra 

sig språkliga resurser. 

 

Vi upplevde att vi fick tillräckligt med data av våra intervjuer för analys av de flesta 

nyckelbegrepp i ramverket. Vad vi upplevde positivt i våra intervjuer var att vi fann 

tillförlitlighet i det våra respondenter sa och samtalet var inte heller färgat av våra 

differentierade kunskaper och erfarenheter (Esaisson et al., 2012:258-259). 

5.2 Arbetsmetoder och strategier 

Den grundläggande arbetsmetod och strategi som Mångspråkiga inköpsgruppen arbetar 

utifrån är att biblioteken i Göteborgs Stad använder en central inköpsgrupp för förvärv av 

mångspråkig media. Detta gör personalen ur ett hela staden perspektiv och representanter 

finns från flera olika bibliotek i staden. Gruppen består av 10-13 personer varav två av dessa 

sitter i ledningen. De 40 språk som Göteborg Stads bibliotek köper in är utefter intresse och 

språkkunnighet fördelade mellan bibliotekarierna. Gruppen köper in både barn- och 

vuxenmedia. De har huvudsakligen två inköpskanaler och de med det huvudsakliga ansvaret i 

gruppen arbetar med att hitta inköpskanaler som förhåller sig till upphandlingar i Göteborgs 

Stad men som även kan tillgodose de språk som ska köpas in. 

 

Den grundläggande arbetsmetod och strategi som Mångspråkiga inköpsgruppen arbetar 

utifrån är att biblioteken i Göteborgs Stad använder en central inköpsgrupp för förvärv av 

mångspråkig media. Detta gör personalen ur ett hela staden perspektiv och representanter 

finns från flera olika bibliotek i staden. Gruppen består av 10-13 personer varav två av dessa 

sitter i ledningen. De 40 språk som Göteborg Stads bibliotek köper in är utefter intresse och 

språkkunnighet fördelade mellan bibliotekarierna. Gruppen köper in både barn- och 

vuxenmedia. De har huvudsakligen två inköpskanaler och de med det huvudsakliga ansvaret i 

gruppen arbetar med att hitta inköpskanaler som förhåller sig till upphandlingar i Göteborgs 

Stad men som även kan tillgodose de språk som ska köpas in. 

 



29 

 

Innan inköpsgruppen bildades förvärvades mångspråkig media ute på de olika biblioteken, det 

har så skett en effektivisering av inköpen i och med bildandet av Mångspråkiga 

inköpsgruppen. Detta går att koppla till den rapport Ann-Christine Brunnström (2005) 

sammanställt om åtgärder Göteborgs folkbibliotek kan ta till för att effektivisera arbetet. En 

av dessa elva förslag på åtgärder var att skapa en samordnad inköpsgrupp för utländska 

medier samt effektivisera arbetet med katalogisering av dessa. Inköpskanaler ska även 

behandlas och uppdateras. Rapporten utkom år 2005 och Stadsbiblioteket och 

stadsdelsbiblioteken har nu genomfört dessa förändringar.  

 

Ett problem med de samordnade inköpen, som samtliga respondenter är överens om, är att de 

resulterar i lång väntetid för låntagarna. Detta för att det tar tid för personalen att lägga fram 

förslag efter sin omvärldsbevakning, sedan ska alla medier beställas samtidigt, levereras, 

katalogiseras och sedan skickas ut till biblioteken igen. 

5.3 Stadens mångfald och bibliotekens användargrupper 

Alla respondenter har en medvetenhet kring hur de arbetar kring efterfrågan från den egna 

stadsdelen även om inköpsgruppen köper in efter ett hela staden-perspektiv. Det är därför 

svårt för bibliotekarien att förhålla sig till stadsdelens sammansättning vid förvärv då den 

Mångspråkiga mediainköpsgruppen utgår ifrån ett hela staden-perspektiv i sitt förvärvsarbete. 

 

Arbetet med efterfrågan sker främst via inköpsförslag och statistiskt material rörande utlån. 

Alla bibliotek i Göteborg har inköpslådor där användarna själva kan lägga i inköpsförslag, 

inköpsförslag kan även lämnas in via internet, både på hemsidan och via mail, antingen direkt 

från en användare till en bibliotekarie eller från bibliotekarier från andra bibliotek.  

Omvärldsbevakning i stadsdelarna innan inköp utförs och principen i Göteborgs kommun är 

att alla inköpsförslag ska förvärvas, om de inte påvisar extremistiska inslag eller liknande. 

Detta benämns som inköpsförslagsrutinen och enligt den ska Göteborgs befolknings 

önskemål förvärvas.  

 

Respondenternas egna förslag för att utveckla arbetet med att tillgodose språkgrupperna i 

staden är att vända sig mer till låntagarna för inköpsförslag, särskilt på stadsdelsbiblioteken, 

gallra regelbundet så att beståndet håller sig uppdaterat, samarbeta mer med föreningar, delta 

på internationella bokmässor och att jobba mer med programverksamheten för att integrera 

denna mer i den ordinarie verksamheten. 

6 Slutsatser och diskussion 

Slutsatserna av denna uppsats, i förhållande till forskningsfrågorna är att det går att urskilja 

många olika former av komponenter ur begreppet mångkulturell kompetens. Vi använde 

Montiel Overalls (2009:191) diagram (Bilaga 1) för att urskilja domäner som i sin tur innehöll 

flera nyckelbegrepp, det är dessa som vi sedan refererar till som komponenter. De tre 

domänerna var cognitive (kognitiv), interpersonal (interpersonell) och environmental 

(miljömässig). Vi kunde analysera de flesta nyckelbegreppen under kapitel 5 (Resultat och 

analys) där även den första forskningsfrågan besvaras. Dock var en av de brister vi upptäckte 

under studiens gång att det i analysavsnittet var svårt att utröna empiri för att diskutera 

nyckelkomponenterna informationsmiljö och atmosfär i den miljömässiga domänen. Detta 

berodde på att utformningen av vår intervjumall inte täckte dessa områden. Vi tror att en 

studie av större omfattning hade kunnat ta tillvara på alla dessa nyckelkomponenter för att 
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studera mångkulturell kompetens hos yrkesverksamma bibliotekarier. Detta då vi fann att det 

var gynnsamt för vår del att analysera arbetet med förvärv av mångspråkig media utefter 

denna mall. Vi tänker att ramverket även kan användas i biblioteksverksamhet, där frågor kan 

ställas kring de olika nyckelbegreppen till personalen för att öka en medvetenhet. Det går 

dock även att arbeta med Bilaga 2 organisatioriskt, för arbetsgivare att utveckla sin 

personalgrupp.  

 

Vi redovisar sedan under kapitel 5 (Resultat och analys) för de två återstående 

forskningsfrågorna, vilka var “Vilka former av arbetsmetoder och strategier används i 

bibliotekariernas arbete i förvärv av mångspråkig media?” samt “Vad anser bibliotekarierna 

om arbetsmetoderna i syfte att tillgodose språkgrupperna i närområdet?”. Den förstnämnda 

forskningsfrågan är praktisk och besvaras tydligt under kapitel 5. Vad det gäller den 

sistnämnda kom vi fram till att bibliotekarierna känner en stor omsorg för befolkningen och 

användarna, dock fann vi att det är svårt att tillgodose alla behov och efterfrågningar på grund 

av begränsningar av inköpskanaler. Respondenterna ansåg även att det tar lång tid för median 

att komma på plats på biblioteken, detta då all media under en avsatt period beställs samtidigt 

och resulterar i att väldigt mycket media levereras centralt samtidigt. Därefter ska median 

katalogiseras för att sedan skickas ut till biblioteken. Detta betyder att det kan ta lång tid 

innan median når låntagarna och de flesta bibliotekarier fann detta problematiskt. 

 

Vad som är intressant och som väckt tankar hos oss under studien och intervjuerna är att 

bibliotekarierna köper in media ur ett hela-staden-perspektiv. Detta förutsätter att personalen 

ska tillgodose de efterfrågningar som finns i en stad med demografisk differentiering. Trots 

detta är inte alla stadsdelsbibliotek representerade i Mångspråkiga inköpsgruppen. Sedan tror 

vi att det kan finnas svårigheter med att tillgodose efterfrågan beroende på språkbarriärer, 

samt de inköpskanaler som bibliotekarierna måste förhålla sig till. Det framgick i samtliga 

intervjuer att alla bibliotekarier gjorde en omfattande omvärldsbevakning men när 

bibliotekarierna sedan skulle köpa in media var de styrda av upphandlingar. Tre av fem 

bibliotekarier sa även att de inte kunde förhålla sig till de efterfrågningar som de fick av sina 

låntagare då de skulle utgå från ett hela staden perspektiv men även var bundna av 

inköpskanalerna. 

 

Vad som även tre av fem bibliotekarier upplevde var problematiskt var det faktum att den 

mångspråkiga median flyter i Göteborgs Stad. På det vis kan bibliotekarierna uppfatta att den 

nya median inte når fram till stadsdelsbiblioteken utan fastnar på de centrala biblioteken. 

 

Flerspråkiga bibliotekarier i inköpsgruppen är något samtliga respondenter nämner som 

positivt. Just flerspråkiga bibliotekarier är även något som dykt upp i flera studier vi har läst 

in oss på i ämnesområdet samt i en studie och två av de rapporter vi presenterat under tidigare 

forskning. I Cultural Competende: A Conceptual Framework for Library and Information 

Science Professionals (Montiel Overall, 2009), Frirum till integration: en undersøgelse af de 

etniske minoriteters brug af bibliotekerne (Statsbiblioteket, 2001) och Mer nytta än nöje: en 

undersökning av invandrade göteborgares syn på biblioteksverksamhet (Brunnström, 2005) 

diskuteras fördelen med flerspråkiga bibliotekarier. På det vis finner vi att inköpsgruppen till 

stor del tar tillvara på flerspråkiga bibliotekarier och den kompetens som finns i denna 

yrkeskår. 

 

Vad det gäller begreppet Mångkulturell kompetens, var flera respondenter kritiska till detta 

begrepp. Vi kan på sätt och vis förstå dem, begreppet är svårt att greppa, det är brett och 

svårdefinierat. En av respondenterna tyckte att en sådan kompetens inte borde särskiljas från 
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ordinarie kompetens utan att det borde ingå under någon sorts människokompetens. Det håller 

vi med om, vi tycker också att det borde vara en självklarhet att alla bibliotekarier har ett 

sådant förhållningssätt. Dock tror vi att det inte är lika självklart för alla och då kan ett sådant 

här begrepp eller verktyg behövas. Sedan tänker vi att detta begrepp kanske inte är ämnat att 

använda i vardagen i biblioteksverksamheten utan är något som hade kunnat diskuteras under 

bibliotekarieutbildningens gång, vid fortbildningar eller när en sådan här studie ska utföras. 

 

Syftet med denna kandidatuppsats var att förstå vad bibliotekariers mångkulturella kompetens 

omfattar i relation till arbetsmetoder/strategier vid förvärv av mångspråkig media. Vi anser att 

vi uppnått detta, genom att få en överblick över vad mångkulturell kompetens kan innehålla 

och vad bibliotekarierna finner underlättar arbetet och vad de anser begränsar dem i arbetet 

med förvärv av mångspråkig media. Detta ämnesområde är dock enligt oss komplext och 

därav ger vi förslag till fortsatt forskning. 

 

Studier kring hur arbetsmetoderna kan anpassas till kompetensen istället för tvärtom, skulle 

vara av värde. Det skulle även vara av värde att se hur en större stad skulle kunna anpassa sig 

till den demografiska spridningen och kunna tillhandahålla och tillgängliggöra media i en stad 

med ett gemensamt bestånd. Vad som även skulle kunna studeras är hur mångspråkiga 

låntagare på ett mer aktivt sätt kan delta i utvecklingen av det mångspråkiga beståndet. 
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Bilaga 3 

Intervjumall  
Semistrukturerade intervjuer angående arbetsmetoder och 
strategier, mångkulturell kompetens och efterfrågan 
__________________________________________________  

Allmänt  

Berätta om din arbetsroll och arbetsuppgifter på biblioteket du arbetar vid.  

Hur länge har du arbetat inom bibliotekssektorn?  

Hur länge har du arbetat på biblioteken inom Göteborgs Stad?  

Hur länge har du förvärvat utländsk media (inom Göteborgs Stad och inom 

bibliotekssektorn)?  

Har du arbetat med förvärv av utländsk media innan du blev en del av mediainköpsgruppen?  

Har du arbetat med utländsk media på något annat sätt?  

Arbetsmetoder och strategier  

Hur går arbetet till i inköpsgruppen i stort?  

Berätta om ditt arbete i mångspråkiga mediainköpsgruppen.  

Använder du och ni några specifika arbetsmetoder?  

Vilken typ av media och på vilka språk förvärvar du?  

Vilka inköpskanaler använder du vid ditt arbete med förvärv?  

Hur gick arbetet med förvärv till innan mångspråkiga mediainköpsgruppen? (om vi får veta 

från de allmänna frågorna att personen arbetade med förvärv innan mediainköpsgruppen)  

Har du några tankar kring hur arbetet kan utvecklas och förbättras?  

Mångkulturell kompetens  

Vad lägger du i begreppet mångkulturell kompetens?  

Hur anser du att ni tar till vara på mångkulturell kompetens i inköpsgruppen?  

På vilka/vilket sätt anser du att man kan kompensera för bristande mångkulturell kompetens?  
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Har du några tankar kring hur den mångkulturella kompetensen kan utvecklas och förbättras i 

inköpsgruppen?  

Låntagarnas efterfrågningar  

Utgår du ifrån din egen stadsdels efterfrågningar och utlån vid inköp av utländska medier?  

Vilka former av arbetsmetoder och kanaler använder du för att ta reda på efterfrågan?  

Hur förhåller du dig till att individen i området ska utveckla sitt kulturengagemang i samband 

med förvärv av utländsk media?  

Har du några tankar kring hur arbetet med efterfrågan kan utvecklas och förbättras i 

inköpsgruppen?  

 
 

 

 

 

 

 

 


