
 

 

 

Kandidatuppsats 

Bibliotekariers arbete med 

integration och mångfald 
- Den praktiska verksamheten gentemot 

dokument om lagar och riktlinjer 
 

Författare: Frida Olsson & 

Johanna Pettersson 

Handledare: Joacim Hansson 

Examinator: Arwid Lund 

Termin: VT18 

Ämne: Biblioteks- och 

informationsvetenskap 

Nivå: Kandidat 

Kurskod: 2BO01E 



  
 

i 
 

 

Abstrakt 
 

Engelsk titel: Librarians work with integration and diversity - the practical profession in 

relation to documents regarding laws and guidelines. 

 

The library is a place to meet other individuals and exchange information. This study is 

connected to the exchange of information between individuals and groups from varying 

cultures and backgrounds in an intercultural setting – the library. The library have a set 

of laws and guidelines they should follow which lead to the question of whether they do 

or not?  Furthermore, in unison with the question raised above, this study was 

conducted to research the connections, differences and diversities within and between 

discourses connected to the library. In order to possess a greater knowledge regarding 

laws and guidelines a library manifest and the Swedish library law was examined. 

Additionally, two discourses were constructed after thorough and meticulous reading, 

one of theory, containing laws and guidelines while the other discourse was of practical 

work derived from the statements of librarians through interviews. The analysis was 

split into two parts and done with critical discourse analysis, derived from Fairclough, 

and rational choice-theory as tools. During the first analysis three different themes were 

identified and brought forward to be used as the basis. The results from the first analysis 

formed two other prominent themes used in the second analysis. After the analysis was 

conducted and the material thoroughly inspected and interpreted the study arrived at its 

final conclusions. The result showed, among other things, a great lack of 

implementation between the two discourses and specifically so in the implementation of 

guidelines from the theoretical discourse in the practical discourse. 
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1 Inledning 
I bibliotekslagen 5 § står det att “Biblioteken […] ska ägna särskild uppmärksamhet åt 

de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska[…]” 

(Bibliotekslag, SFS 2013:801). Sverige har en bred mångfald av människor, kulturer, 

religioner, språk etcetera, och år 2015 kom över 160 000 asylsökande till Sverige 

(Bibliotekens arbete med nyanlända, 2016) vilket ledde till att verksamheter krävde 

anpassning. Biblioteken var en av de institutioner som genomförde en beundransvärd 

anpassning av sin verksamhet i arbetet med integration (Bibliotekens arbete med 

nyanlända, 2016). Men hur går det till att implementera riktlinjer samt lagar i praktiken 

och hur tolkas samt uppfattas dessa av bibliotekarier? Hur arbetar bibliotekarier i 

Sverige med integration och mångfald i praktiken och hur står detta sig gentemot de 

riktlinjer och lagar som utvecklas samt redan existerar?  

 

Som bibliotekarie är mångfalden en stor del av den vardagliga verksamheten. 

Bibliotekarier möter flertalet användare med varierande kulturer, språk, etniciteter och 

så vidare i det dagliga arbetet. Att arbeta och verka för det demokratiska samhället med 

tillgång till information och stöd oavsett härkomst, funktionsnedsättningar, språk, 

etnicitet och dylikt är en viktig och omfångsrik arbetsuppgift (För det demokratiska 

samhällets utveckling: Bibliotekslagen enligt lagstiftaren, 2015). Att besitta exempelvis 

mångkulturell kompetens är en vital del av bibliotekariens arbete i Sverige idag. Det 

finns ett omfattande medvetande kring bibliotekens arbete med integration och 

mångfald och dess vikt. Det har kommit att bli en väsentlig del av biblioteksväsendet 

och således även en väsentlig del av bibliotekariernas vardagliga arbete. Biblioteken 

har, som nämnt ovan, tagit ett stort ansvar när det kommer till integration samt arbete 

med mångfald (Bibliotekens arbete med nyanlända, 2016) vilket gör detta område till en 

viktig komponent i biblioteksväsendet.  

 

1.1  Problemformulering  

I inledningen presenterades det ämne som studien baseras på, nämligen 

bibliotekariernas arbete med integration och mångfald. Mångfalden är, som nämnt, en 

stor del av den vardagliga verksamheten och även lagen talar om att man skall prioritera 

de nationella minoriteterna samt individer som har annat modersmål än svenska. 

Förutom bibliotekslagen finns det även riktlinjer som bibliotekarier kan förhålla sig till. 

Studiens problemformulering är således hur bibliotekarier talar om sitt arbete med 

integration och mångfald och hur detta arbete framställs i reglerande dokument som 

bibliotekarierna är medvetna om. Denna problemformulering kommer att preciseras 

ytterligare i avsnitt 1.3 där den delas upp i mindre och mer exakta frågor som denna 

studie kommer att ha som utgångspunkter.  

 

Några problem som studien möjligtvis kommer stöta på är huruvida bibliotekarierna 

själva alltid är fullt medvetna kring vad de gör och hur de arbetar med specifikt 

integration och mångfald. Även medvetenhet kring deras praktisering av de riktlinjer 

som framlagts kring detta är något vi befarar inte alltid finns. Vidare förväntas även 

vissa skillnader när det kommer till vyn av mångfald genom primära och sekundära 

dimensioner av mångfald. Då enligt den definition som ges av Widell & Mlekov (2013, 

s.12-13). Primära är ting som är nästintill omöjliga att förändra, såsom hudfärg och kön, 

och sekundära som kan förändras med viss ansträngning, såsom utbildning och religion.  

 

För att ytterligare problematisera det hela är mångfald (specifikt relaterat till invandring 

och kultur) ett område där det finns en viss sensitivitet, området kan således upplevas 
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känsligt eller svårhanterligt. Detta är väldigt individuellt, men något som måste närvara 

i baktankarna genom hela arbetet. Det är viktigt att bortse från eventuella personliga 

åsikter som bibliotekarierna yttrar eller på annat sätt påvisar, detta inkluderar även våra 

egna åsikter och personliga värderingar. Vidare krävs det även att hänsyn tas till 

bibliotekets geografiska placering, vilka olika användargrupper man har, vilka resurser 

som står till bibliotekets förfogande samt typen av bibliotek (så som huvudbibliotek, 

skolbibliotek, filialbibliotek etcetera.). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att granska hur bibliotekarier talar om sitt arbete kring 

integration och mångfald. Vidare även hur regelverk i form av lagar benämner detta 

samt riktlinjer som exepmelvis IFLA:s manifest angående mångkultur. Inom syftet för 

denna studie ryms även hur dessa olika sektioner av biblioteksväsendet rör sig inom 

samma område, då integration och mångfald.  

 

1.3 Frågeställning 

Den huvudsakliga frågeställning som studien har som utgångspunkt är:  

 

• Hur talar aktiva bibliotekarier om, samt tolkar, riktlinjer och lagar i den 

praktiska verksamheten? 

 

Då frågan kräver en viss förtydlig används tre underfrågor för att ge en tydligare bild 

angående vad studiens riktning är samt det som studien förhoppningsvis kommer att ge 

svar på i någon form:  

 

• Hur arbetar aktiva bibliotekarier med integration och mångfald på lokal nivå? 

• Hur implementerar biblioteken lagstiftningar och riktlinjer i den praktiska 

verksamheten? 

• Gör den aktiva bibliotekarien ting som inte benämns i lagar eller riktlinjer? 

 

1.4 Disposition 

Ovan har det i de inledande rubrikerna talats om denna studies ingång och 

ämnesområde. Genom problemformuleringen har vi nått fram till studiens syfte och 

även vidare ställt upp studiens frågeställning. Nedan skall denna studie fortgå genom att 

tala om den tidigare forskning som gjorts och vilka grundläggande dokument vi har för 

studien. När det är klarlagt når uppsatsen fram till avsnitten om teori där kritisk 

diskursanalys och sociologisk teori presenteras samt Faircloughs modell. Avsnittet 

titulerat metod är det avsnitt där bland annat insamlingsmetod, analysmetod och 

tillvägagångssätt – där hittas även teman för arbetet – benas ut och presenteras. Därefter 

redovisas det insamlade materialet och diskurser formuleras. När detta står klart tar 

analysen över och den genomförs utifrån de teman som urskiljts tidigare för att sedan 

redogöra för resultaten. Detta i koppling till den teoretiska modellen från Fairclough 

som presenteras i avsnittet om teori. Slutligen genomförs en slutdiskussion där 

frågeställningen besvaras och avslutningsvis följer en sammanfattning av studien. 
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2 Begrepp 
I detta avsnitt genomförs begreppsförklaringar kring hur somliga begrepp brukas samt 

hur de i denna studie definieras. Detta görs för att undvika misstolkningar på två av de 

bredaste begreppen för denna studie som kräver viss definition då de har flertalet 

tolkningar och kan uppfattas på flera sätt.   

 

2.1 Mångfald 

Gill Widell & Katarina Mlekov skriver i sin bok Hur möter vi mångfalden på 

arbetsplatsen? om två dimensioner av mångfald, nämligen Primär och Sekundär. De 

beskriver den primära dimensionen som ting man lätt kan se men som är nästintill 

omöjliga att förändra som exempelvis kön, ras, etnicitet bland flera. Den sekundära 

dimensionen består av föränderliga aspekter som med viss ansträngning kan modifieras, 

det är exempelvis religion, utbildning och språk. Det är denna definition vi arbetar 

utifrån när vi talar om mångfald. Vi ser både den sekundära och den primära 

dimensionen som delar utav mångfalden (Widell & Mlekov, 2013, s. 12-13).  

 

2.2 Kultur 

I denna studie är det den samhällsvetenskapliga, även känt som den antropologiska eller 

den kvantitativa, kulturen vi talar om då vi benämner kultur. På hemsidan för 

Kulturlaboratoriet skriver man följande:  

 
[...]här syftar man främst till sådant som är socialt överförbart som levnadsmönster 

hos olika grupper av individer [...]. Det gäller alltså olika religioner, 

levnadsstandarder och sätt att leva på. Samerna lever en viss kultur, indianerna en, 

romerna en annan samtidigt som olika religioner har olika kulturella traditioner och 

trosuppfattningar att eftersträva. (Kulturlaboratoriet, hämtad 2018).  
 

Man benämner även vidare att det allra vanligaste i detta sammanhang är att dela in de 

olika kulturerna efter dess nation, som exempelvis spansk kultur eller finsk kultur. 
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3 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring mångfald och det genomförs även en 

litteraturgenomgång som också berör mångfald samt integration. Forskningen och 

litteraturen är ej direkt kopplat till studiens syfte då det var svårt att finna dokument som 

specifikt handlar om hur bibliotekarier talar om integration och mångfald. Däremot 

belyser detta avsnitt forskning kring integration och mångfald och även litteratur som 

påvisar hur arbetet genomförs. Tidigare forskning och litteraturgenomgång delas in i två 

olika underrubriker som heter Fackgranskad forskning och Icke fackgranskad litteratur.  

 

3.1 Fackgranskad forskning 

I detta avsnitt presenteras den forskning som anses relevant för integration och 

mångfald. Forskningen berör till stor del om hur biblioteken samt bibliotekarierna kan 

utveckla arbetet med integration.  

 

Forskning kring arbete med mångfald har genomförts i tidigare skeden. Det handlar till 

stor del om hur bibliotekarier kan förbättra sin förståelse eller kunskap kring olika 

kulturer för att främja mångfalden i samhället. Lori S. Mestre (2010), Patricia Montiel 

Overall (2009) och Yelena Jönsson-Lanevska (2005) är några av flera som specifikt 

fokuserat på det uppdrag bibliotek samt bibliotekarier arbetar med vad gäller mångfald.  

 

Biblioteket är en plats som tagit sig an arbetet med integration och mångfald, detta 

skriver Jönsson-Lanevska (2005) i sin artikel The gate to understanding: Swedish 

libraries and immigrants. Den centrala idén i hennes artikel är att man som bibliotekarie 

bör ha en medvetenhet kring invandrares situation. Biblioteket och bibliotekarien kan 

vara en avgörande länk till samhället beroende på de resurser man väljer att 

tillhandahålla. Dock benämner Jönsson-Lanevska (2005) även vikten kring att individer 

med en annan kulturell bakgrund fortfarande skall kunna få tillgång till resurser på de 

språk de talar. Detta kan vidare kopplas till bibliotekslagen, 5 § (SFS 2013:801), att man 

skall tillgodose behovet av litteratur för de som talar ett minoritetsspråk.  

 

För att uppnå en förståelse kring invandrares situation har Jönsson-Lanevska (2005) valt 

att utgå från en teoretisk modell som hon fann i tidigare litteratur, nämligen 

trefasmodellen av anpassning för invandrare. Hon fann denna modell i Kulturgrammatik 

av Gillis Herlitz (1999) och The heritage language classroom as a cultural bridge with 

two-way traffic av Lilian Ulrika Nygren-Junkin (1997). Enligt denna modell går en 

invandrare igenom tre faser när han/hon kommer till ett nytt land. Jönsson-Lanevska 

(2005) vill applicera denna modell som en grund till hennes hypotes om att bibliotek har 

funktioner som kan analyseras med hjälp av modellen. Hon tar även hänsyn till 

geografiska lägen samt storleken på biblioteken. Utöver denna modell använder 

Jönsson-Lanevska (2005) även intervjun som ett metodologiskt redskap för att nå en 

bättre insikt på hur bibliotekarierna arbetar med integration. Resultaten påvisar att 

språkbarriärer är ett av de större hindren vad gäller arbete med integration och 

mångfald. Det påvisar även att bibliotek bör tillhandahålla ordböcker på olika språk för 

att man skall kunna ta sig an språkbarriären och förhoppningsvis förenkla en användares 

situation när han/hon är i behov av stöd från bibliotekarien (Jönsson-Lanevska, 2005). 

 

Mestre (2010) har i sin artikel Librarians Working with Diverse Populations: What 

Impact Does Cultural Competency Training Have on Their Efforts? valt att genomföra 

en undersökning riktad mot bibliotekarier där hon vill komma underfund med om 
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bibliotekarier anser att de själva har den kunskapen som krävs i arbetet med mångfald. 

Hennes centrala idé är att man som bibliotekarie bör ha en grundläggande förståelse vad 

gäller kulturell kompetens innan man går ut i yrkeslivet. Detta anser Mestre (2010) kan 

bidra till att förbättra biblioteksväsendet och då även bibliotekariens interaktion med 

användare av exempelvis annan kultur eller härkomst. 

 

Mestre (2010) poängterar att kunskap om kulturell kompetens är något man bör få i 

tidigt skede och det är ett behov som inte endast är nedskrivet i litteratur utan även 

American Library Association (ALA) har adresserat detta och dess betydelse. Det mest 

tilltalande skulle vara om bibliotekarier redan under sina studier kunde få tillgång till 

olika kurser som berör mångfald och multikulturalism. Utbildningen spelar en markant 

roll till att utveckla studenterna så att de kan stiga in i arbetslivet och ta sig an 

bibliotekarieprofessionen på ett professionellt sätt med en grundläggande kulturell 

kompetens (Mestre, 2010).  

 

Genom enkätundersökningar samt intervjuer med bibliotekarier som specifikt arbetar 

med mångfald och mångkulturalism fick Mestre (2010) resultat som påvisade att 

majoriteten utav bibliotekarierna i undersökningen inte avsiktligt hade sökt en position 

som berör just mångfald eller mångkulturalism. Däremot ansåg majoriteten att de hade 

de kunskaper som krävdes för deras position, dock var det en tredjedel som svarade nej 

på samma fråga. Flertalet respondenter trodde även att de skulle få ytterligare utbildning 

eller gå på kurser som anses nödvändiga för vidareutveckling på arbetsplatsen (Mestre, 

2010). 

 

Även Montiel Overall (2009) talar i sin artikel Cultural Competens: A conceptual 

framework for library and information science professionals om vikten att vara 

kulturellt kompetent, speciellt kring användarbehov och bemötandet med användare 

som har en annan kulturell bakgrund. Om förståelse för detta avsaknas påpekar Montiel 

Overall (2009) att man inte på ett kompetent eller lämpligt sätt kan erbjuda den hjälp 

eller det stöd som krävs för att möta användaren i full kapacitet. Detta kan i sin tur leda 

till bristande stöd eller eventuellt missförstånd mellan bibliotekarie och användare.  

 

Montiel Overall (2009) väljer att beskriva ett teoretisk ramverk genom att utgå från ett 

sociokulturellt perspektiv. Detta ramverk skall förtydliga hur människor ger mening 

från den värld de lever i och hur de väljer att hantera kunskap som ur ett sociokulturellt 

perspektiv är socialt konstruerad. Utomstående faktorer kan påverka hur en människa 

väljer att tänka kring exempelvis olika kulturer och kan därefter förändra tankesättet. 

Biblioteket är en plats där objektivistiska uppfattningar om kunskap tillåts och det 

teoretiska ramverk som beskrivs är till som en grund för att kunna vidareutveckla ett 

ramverk för kulturell kompetens. Detta för att man som bibliotekarie skall kunna 

förbättra bemötandet med användare och kunna integrera social, kulturell och språklig 

information på ett effektivt sätt (Montiel Overall, 2009).   

 

Hennes resultat indikerar att man bör utveckla en kulturell kompetens, vare sig om du är 

bibliotekarie eller informationsvetare. Ett ramverk för kulturell kompetens kan utveckla 

en individs förståelse för kulturer och mångfald och denna kunskap kan i efterhand 

förbättra den sociala praktiken och arbetet med mångfald (Montiel Overall, 2009).  

 

Sammanfattningsvis utifrån dessa tre artiklar kan man hela tiden skymta möjliga 

förbättringar kring arbetet med integration och mångfald. Det räcker inte endast med att 

tillhandahålla material på diverse språk (Jönsson-Lanevska, 2005) utan även 
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bibliotekarien själv bör utvecklas och besitta en grundläggande förståelse för andra 

kulturer (Mestre, 2010; Montiel Overall, 2009). Denna grundläggande förståelse för 

andra kulturer väljer Mestre (2010) och Montiel Overall (2009) att benämna kulturell 

kompetens.  

 

Montiel Overall (2009) beskriver begreppet kulturell kompetens som en förståelse eller 

kunskap kring mångfald. Det är en kompetens som innebär att man förstår samt 

respekterar olika kulturer, då olika kulturer kan skilja sig mycket från varandra. Mestre 

(2010) beskriver de krav som är i existens för att vara kulturellt kompetent utifrån en 

lista utgiven av The National Center for Cultural Competence. Ett av kraven är att man 

skall inneha fastställda principer och riktlinjer som utgör ett strukturalistisk sätt att 

arbeta utifrån när man arbetar med mångfald (Mestre, 2010). Utöver kulturell 

kompetens är mångfald ett annat framträdande begrepp, detta har redogjorts för i avsnitt 

2.1.  

 
3.1.1 Forskning om kulturell identitet  

Szabolcs Dancs syfte i artikeln Information seeking and/or identity seeking: libraries as 

sources of cultural identity (2018) är att försöka besvara frågan om biblioteken har 

något ansvar kring det enskilda och personliga uppbyggandet av kulturell identitet. 

Även hur bibliotekarierna kan hjälpa användare att bevara deras ursprungliga tradition 

samt att skapa en egen kulturell identitet. Dancs (2018) talar om hur den kognitiva 

konstruktionen av etniska stereotyper skapas genom att det är brist på information. Brist 

på information kan ge upphov till rädsla och individer väljer då istället att ersätta okänd 

information med falsk information (Dancs, 2018). 

 

Genom att skapa en kulturell identitet, en identitet som till grunden är baserad på 

traditioner och tilltro som är vanlig bland andra människor, och göra en förfinad 

skillnad mellan ‘oss’ och ‘dem’ kan man identifiera skillnader. Detta ökar även chansen 

till att finna likheter och känna att man har rötter i kulturen samt att man platsar in. 

Dock krävs det att man som individ samlar tillräckligt med information, både i kvalitet 

och kvantitet för att kunna genomföra detta skapande av en kulturell identitet. Då 

offentliga bibliotek är öppna för alla kan det bli en utmaning att finna gemensamma 

kulturella referenser i en mångkulturell miljö som kan skapa en anslutning mellan 

människor från olika kulturer. Det krävs då istället att man är öppen för det och besitter 

korrekt information (Dancs, 2018). Biblioteket är en plats som är till för alla, det är en 

öppen plattform för samhällets medborgare oavsett härkomst, språk, kultur, etnicitet 

etcetera och det kan även vara därför man har en större chans till att finna likasinnade 

individer.   

 

En bibliotekaries roll i skapandet av den kulturella identiteten väljer Dancs (2018) att 

beskriva utifrån IFLA/UNESCO manifest samt Scandinavian Library Quarterly där det 

står att det är genom litteratur och mötet med människor som en ny kultur kan skapas. 

Han skriver även att biblioteket är en plats som ger utrymme för självständiga beslut 

och kulturell utveckling för enstaka individer och/eller sociala grupper bland annat. 

Olika uppgifter och uppdrag inom bibliotekets väggar kan påverkas av aktuella 

händelser och behov och därefter kan en bibliotekarie anpassa sig, inom rimlig gräns, i 

sitt arbete. Dock är det viktigt att biblioteket behåller sin stabilitet samt de 

grundläggande standardfunktionerna, detta i form av uppgifter, regler och lagar, för att 

alltid ha en bas att utgå från (Dancs, 2018).   
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Dancs (2018) problematiserar sitt ämne genom att tala om att det finns manifest, 

principer och riktlinjer producerade av IFLA och UNESCO med flera, och att dessa kan 

ge en bra grund till arbetet med att skapa kulturella identiteter. Problematiken är dock 

att dessa manifest och riktlinjer inte bidrar med metodologiska propositioner till hur 

man som bibliotekarie kan arbeta med detta. Det krävs då att man som bibliotekarie är 

kreativ och innovativ i implementeringen av dessa riktlinjer vilket kan vara utmanande, 

men inte omöjligt.  

 

Till skillnad mot ovanstående som talar om biblioteket som organisation och hur man 

inom denna kan främja skapandet av kulturell identitet finns även Keren Dali (2016) 

som skrivit artikeln Readers’ histories as a way of studying and understanding 

multicultural library communities. Artikeln handlar om användarens perspektiv, vilket 

ger en kontrast till det som precis talats om ovan. Dancs (2018) talar om kulturell 

identitet vilket är en stor del av ens identitet oavsett om man är en person eller 

organisation, även begreppet kultur har specificerats i avsnitt 2.3. I artikeln av Dali 

(2016) talas det istället om läsvanor hos de med varierande kulturella identiteter och 

deras läsförståelse. Detta kan kopplas till bibliotekets organisationsidentitet och hur 

detta påverkar relationen mellan användare och bibliotek beroende på kultur och 

kulturella läsvanor. Vidare påpekar Dali (2016) att hennes studie, som handlar om en 

introduktion till metodologiska angreppssätt, att det är genom praktiken inom 

biblioteksverksamheten som bibliotekarierna kan arbeta med de multikulturella 

användargrupperna. Bibliotekarier kan genom personlig kontakt justera sitt arbete inom 

biblioteksväsendet på ett sätt som är mer anpassat än om denne inte har den personliga 

relation med användaren. Denna relation kan enbart uppnås i kommunikation med 

användaren eller genom att ha insikt i det multikulturella som är en utvecklingsbar 

kompetens av betydande vikt för hennes studie (Dali, 2016).  

 

Genom intervjuer med användare på biblioteket med olika kulturella bakgrunder anser 

Dali (2016) att man som bibliotekarie kan få en förbättrad förståelse för sina användare 

och detta kan underlätta den sociala praktiken samt verksamheten. Hon fortsätter med 

att tala om att det är relationsbildning med enskilda användare som avgör relationer på 

individnivå. Att kunna relatera till någon kan först ske när det finns en känsla av 

förtrogenhet och för att kunna bygga en bro till en gemenskap, både i grupper och i 

samhället, bör bibliotekarien ha en förståelse för andra individers upplevelser och 

läsförståelser (Dali, 2016).  

 

Enligt Dali (2016) kan det vara av särskild vikt att man som bibliotekarie i kontakt med 

multikulturella användargrupper har en djupare insikt i användarnas kulturella 

beteenden angående litteratur. Kunskapen som krävs om kultur samt användare för att 

sätta användarna i korrekt kontext kan vara avgörande för bibliotekariens arbete kring 

relationen som utvecklas mellan bibliotekarie och användare. Denna relationen kan 

vidare ge information angående användarens läsvanor, men även biblioteksvanor samt 

förhoppningar på eventuellt stöd, och på så sätt stödja inte bara bibliotekarien i just den 

situationen utan även i framtida – liknande – relationer (Dali, 2016).  

 

Sammanfattningsvis utifrån Dancs (2018) och Dali (2016) går det att uttyda att bibliotek 

som institution och bibliotekarieprofessionen är av markant vikt för de mångkulturella 

användarna. De är även otroligt betydelsefulla i arbetet att främja skapandet samt 

uppbyggnaden av nya kulturella identiteter men även vid bevarandet av tidigare 

kulturella identiteter som följer med individen eller gruppen. Det krävs dock att man 

som bibliotekarie besitter en viss förförståelse för olika kulturer samt insikt om 
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kulturella skillnader samt värden, likt den kulturella kompetensen som beskrivs i avsnitt 

3.1.1. Samt att man i egenskap av bibliotekarie genom relationsutveckling till användare 

kan öppna upp för vidare utveckling av biblioteksväsendet i en bredare bemärkelse.  

 

3.2 Ej fackgranskad litteratur    

Ovan benämns fackgranskad forskning om integration och mångfald, i form av artiklar, 

medan det i detta avsnitt förekommer icke fackgranskad forskning i form av bland annat 

rapporter från Nationell Biblioteksstrategi och Svensk Biblioteksförening samt annan 

litteratur.   

 
3.2.1 Nationell biblioteksstrategi 

Kungliga Biblioteket (KB) fick i uppdrag att skapa en nationell biblioteksstrategi år 

2015 för att utveckla och behålla biblioteksverksamheten i Sverige. KB fick även i 

uppdrag att skapa strategier och riktlinjer för långvarigt utvecklande av 

biblioteksverksamheten (Regeringskansliet, 2015) och detta gjorde man bland annat 

genom olika rapporter. Under oktober 2017 tillgängliggjorde nationell biblioteksstrategi 

en rapport för bibliotekets roll i samhället som är titulerad Migration och språklig 

mångfald: Bibliotekets roll i det flerspråkiga samhället. Rapporten påvisar hur det inom 

bibliotekets väggar arbetas för mångfald men även hur det allmänna biblioteksväsendet 

kan fortsätta att utvecklas och den hänvisar vidare till de lagar biblioteken arbetar 

utefter. Rapporten har signifikant betydelse för denna studie då den hänvisar till, och 

talar delvis om, hur man som bibliotekarie arbetar utifrån riktlinjer och lagar. Den 

benämner även biblioteket som institution, då i form utav biblioteksväsendet och i 

denna studie är bibliotekariens perspektiv tätt sammanvävt med just institutionen. I 

rapporten talar de vidare om hur de under deras studies gång gjort en kartläggning av 

bibliotekens arbete med migration och språklig mångfald genom att identifiera 

kommunala och/eller regionala initiativ som genom fortsatt utveckling kan få bäring på 

nationell nivå.  

 

Framförallt har de under studiens gång valt att lägga fokus på folkbibliotekens arbete 

med språklig mångfald och migration (Migration och språklig mångfald: Bibliotekets 

roll i det flerspråkiga samhället, 2017, s. 8). Fortsättningsvis har de genom rapportens 

gång försökt exemplifiera hur bibliotek är anpassade för att möta nya behov från 

användare och vad det är för utmaningar de behandlar. Med språklig mångfald kan den 

interkulturella biblioteksverksamheten formas utifrån aktiviteter där möten mellan olika 

språk sker och man lär sig att förstå olika kulturer, förbise språkbarriärer och arbeta för 

att utveckla samt förbättra det mångkulturella biblioteket (ibid,. s. 4).  

 

I rapportens andra kapitel talar de om hur man som bibliotekarie skall förhålla sig till 

bibliotekslagen, specifikt 2013:801 5 § som benämnts i avsnitt 1, vad gäller minoriteter 

i Sverige. Utöver denna lagen har nationella minoriteter ytterligare en reglerad 

lagstiftning som berör minoritetsspråk (ibid,. s 10). Lagen (2009:724) om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk ordinerar att man på det allmänna biblioteket skall 

främja möjligheter för de nationella minoriteterna att bibehålla samt utveckla deras 

kultur i Sverige. Utöver dessa lagar tar de även upp Språklagen (2009:600) där de väljer 

att titta närmare på 4 § som berör det allmänna biblioteksväsendet och hur 

biblioteksverksamheten har ett ansvar för att skydda men även främja de nationella 

minoritetsspråken (ibid,. s. 11). De påvisar att bibliotekets uppdrag skall utgå från de 

lagstiftningar som existerar och de lägger stor vikt vid att man inom biblioteksväsendet 

skall på bästa möjliga sätt bidra till olika individers kulturer samt bevaringen av denna. 
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Även att de skall få tillgång till bland annat litteratur på de modersmål de talar samt 

litteratur på det språk som majoriteten i landet talar.  

 

Biblioteket ligger ständigt i förändring, beroende på bland annat användarbehov. I 

rapporten talar de om hur biblioteksverksamheten hastigt måste anpassa sig, efter den 

ökade flyktingströmmen år 2015, med insatser för de nyanlända flyktingarna (ibid,. s. 

17). För att ge en idé kring hur biblioteksväsendet utvecklades på kort tid skriver 

Susanna Broms i Biblioteken och juridiken att det är bibliotekarien som har ansvar för 

vilka samlingar det är man väljer att tillgängliggöra samt tillhandahålla, dock innebär 

detta att ingen kan kräva att man skall köpa in en viss typ av litteratur (Broms, 2005, s. 

32).  

 

Det biblioteksväsendet gjorde var att snabbt agera då det med nya användare kommer 

eventuella nya behov och/eller önskemål samt att man genom särskilda ekonomiska 

bidrag har försökt att utvidga biblioteket för att passa de olika användare bibliotek har. 

Detta genom att exempelvis köpa in litteratur på andra språk (Migration och språklig 

mångfald: Bibliotekets roll i det flerspråkiga samhället, 2017, s. 17). Folkbibliotek i 

flera regioner ges ekonomiskt stöd och det handlar då oftast om stöd för projekt eller 

aktiviteter som är till för att stärka bibliotekens arbete med nyanlända. Det är aktiviteter 

som exempelvis språkcafén, bokbussar som kör till asylboenden men även aktiviteter 

som handlar om enkel svenska och dylikt (ibid,. s. 31).  

 

Som tidigare benämnt ligger biblioteket ständigt i förändring vilket bidrar till att även 

bibliotekarieyrket har förändrats på så vis att nya behov finns vilket också kräver 

ytterligare kompetens hos bibliotekarier. Det finns exempelvis förfrågningar kring 

språkstöd som kan innefatta språkkurser, utbildningsmaterial och ordböcker. 

Bibliotekarien kan bli en resurs för språkinlärning och språkutveckling. Det kan vidare 

även handla om att individer som inte är från Sverige behöver hjälp med att exempelvis 

tyda räkningar eller att få stöd vid frågor om olika myndigheter i Sverige, som 

exempelvis Migrationsverket (ibid,. s. 17).  

 

Fortsättningsvis talar de om hur bibliotekspersonal ibland känner att tiden inte räcker 

till. De måste genomföra prioriteringar för att kunna både hjälpa nyanlända samt nå ut 

till dem genom att förstärka medieutbudet på flera språk. Bland annat genom att 

utveckla bibliotekens webbsidor med flerspråkig information just för att fler skall få 

tillgång till informationen. Bibliotekspersonalen prioriterar även praktiska moment som 

att arrangera språk cafeér och anställa flerspråkig personal. Även om det är ett 

tidskrävande arbete – att anordna flertalet aktiviteter, införskaffa och granska material 

för att etablera dess kvalitet etcetera – skriver de i rapporten att man mer än ofta 

upplever sitt arbete som något positivt och att det även är lärorikt samt att arbetet med 

nyanlända utvecklar nya kompetenser hos bibliotekarien (ibid,. s. 18). 

 

För att kunna bemöta samt ge den service som efterfrågas vad gäller användare som är 

nyanlända gjordes en studie för Nationell Biblioteksstrategi där man intervjuade 25 

asylsökande. Utifrån de svar man fick kunde vissa särskilda kompetenser uttydas som 

ter sig önskvärda hos en bibliotekarie av de respondenter man intervjuade. 

Respondenterna påvisade att de gärna ville se en viss förbättring inom bibliotekets 

väggar vad gäller bemötande av användare. Här då genom att en bibliotekarie besitter, 

eller utvecklar, mer kunskaper om exempelvis kulturella och religiösa traditioner eller 

 har en djupare förståelse kring flyktingarnas situation (ibid,. s. 19).  
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Dock finns det behov hos asylsökande, flyktingar samt nyanlända som även andra 

biblioteksbesökare har. Det vill säga möjlighet att använda datorer och få tillgång till 

internet, låna böcker, införskaffa information etcetera. Det påvisar alltså att även om det 

kommer nya användargrupper med nya behov har flertalet av användarna ändock 

liknande behov. Biblioteket blir då också en viktig plats där språkträning erbjuds samt 

möten mellan användare, kulturer, språk och så vidare. Det behov som framförallt 

uppstår inom dessa nya användargrupper, då mellan flyktingar, asylsökande och de 

individer som redan fått uppehållstillstånd, är studiematerial samt fakta på individens 

modersmål för att de enklare skall kunna förstå sig på svensk terminologi. Även för att 

de skall kunna få en förståelse kring det svenska samhället som berör regelverk, 

företagskulturen och så vidare (ibid,. s. 20). 

 
3.2.2 Svensk biblioteksförening 

Svensk Biblioteksförening är en organisation som arbetar för bibliotek, dess plats i 

samhället, dess användare samt för att öka mängden forskning inom bibliotek- och 

informationsvetenskap. På deras hemsida under sektionen Om Oss skriver de följande: 

 
I över hundra år har Svensk biblioteksförening drivit på för angelägna bibliotek av 

högsta kvalitet. Vi arbetar på våra medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om 

bibliotekens uppgifter och funktioner. Vi arbetar även på att stärka bibliotekens 

förutsättningar och möjligheter. Det gör vi bland annat genom att verka för 

ändamålsenlig lagstiftning och finansiering samt genom att sprida kunskap om 

bibliotekens verksamhet och effekter. (Svensk Biblioteksförening, hämtad 2018-

04-05). 

 

Svensk Biblioteksförening beskriver vidare på sin hemsida att de är en del av ett globalt 

nätverk där man har starka samarbeten i Norden och Europa, men även resten av 

världen, och bland annat verkar för demokratisering och yttrandefriheten. De benämner 

vidare att deras vision är att deras arbete med kunskapsutveckling och påverkansarbete 

skall driva biblioteket och delvis samhället i rätt riktning, mot än mer demokrati. Att 

biblioteket skall vara en av de grundläggande byggstenarna i det demokratiska 

samhället och inom arbetet med yttrandefrihet (Svensk Biblioteksförening, u.å).  

 

Svensk Biblioteksförening tog år 2016 fram rapporten Bibliotekets arbete med 

nyanlända där de yttrar statistisk fakta kring invandringen som skedde 2015. De talar i 

rapporten även om vad biblioteken kan erbjuda för aktiviteter och tjänster samt vad 

bibliotekarien gör för att bemöta de nya användarna och de nya behoven hos dessa. I 

rapporten skriver de att biblioteket är en viktig mötesplats men även en viktig resurs 

som tillhandahåller flertalet användbara tjänster för till exempel invandrare med 

språkliga svårigheter (Bibliotekens arbete med nyanlända, 2016).  

 

I rapporten talar man även om lagar, extra resurser och hur invandringen påverkar 

biblioteken på lång sikt samt att man i framtiden kommer möta utmaningar (även redan 

nu). En av utmaningarna är att generera utbildningsmöjligheter och frambringa ett 

samarbete med civilsamhället. Man benämner vidare att regeringen gått in med en 

satsning på 10,5 miljoner kronor som kulturrådet fått i uppgift att fördela som ska bidra 

till att utveckla nya arbetsmetoder och tillfällig verksamhet i anknytning till invandring 

och mångfald. Man påpekar även att lagen ställer krav på prioriteringar men att man 

inte skall beröva andra målgrupper för att kunna ge mer åt en ny målgrupp (Bibliotekens 

arbete med nyanlända, 2016).  
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3.2.3 Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen?  

Widell & Mlekov (2013) skriver i boken Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? 

bland annat om mångfald, integration, demokratiskt arbete, diskriminering, etnicitet, 

politiska ambitioner, jämlikhet, rättvisa, kompetenser, multikulturalism, etcetera. De 

har, utöver fokuset på och inom arbetsplatsen, även fokus på samhället och det allmänna 

i stort och det är denna sektion av boken som det här läggs fokus på.  

 

De påpekar att begreppet mångfald ofta används i integrationssyfte. Att det är ett sätt att 

rättfärdiga olikheter bland individer och grupper. Förenklat kan man säga att vi alla är 

individer men samtidigt tillhör vi alla människosläktet och är på så sätt lika. Dessa 

olikheter kan givetvis ge upphov till diverse konflikter, men om man vågar ta steget och 

mötas som individer på ett djupare plan kan man nå insikt, förståelse och utveckling i 

samspel med olika individer (Widell & Mlekov, 2013, s. 9-11).  

 

De benämner även att det sker olika typer av invandringar, som flykt eller arbetskraft, 

vilket ger upphov till olika typer av behov hos de invandrade från samhället. De går 

vidare med att även koppla varierande former av kulturer och levnadssätt där stora 

skillnader kan skildras. Bland annat benämns fenomen som hedersmord, där somliga ser 

hedersmord ser andra enbart mord. Dessa kulturella skillnader kan ge upphov till 

konflikter som tidigare benämnts men här finns även möjligheten till utbildning och 

utveckling samt exempelvis ökade kulturella kompetenser i mötet mellan olikheterna 

(Widell & Mlekov, 2013, s. 12-17).  

 

När det kommer till arbetsplatser, såsom exempelvis institutioner eller organisationer, 

skriver Widell & Mlekov i två citat att:  

 
En organisation blir inte multikulturell för att man rekryterat två personer med en 

annan etnisk bakgrund eller ett annat kön än majoriteten, om man förväntar sig att 

dessa ska assimileras i enlighet med de befintliga normerna och bli som majoriteten, 

uppträda som majoriteten och tänka som “alla andra”. Multikulturalism i 

organisationerna handlar om ömsesidig utveckling [...] (Widell & Mlekov, 2013, s. 

19)  
 

Den monokulturella organisationen har en relativt homogen 

personalsammansättning, och om till synes avvikande människor anställs så 

förväntas de snabbt att anpassa sig till och efterlikna rådande normer och 

värdesystem (Widell & Mlekov, 2013, s. 92).  

 

Detta har väsentlig betydelse, att man inte genomför allt för starka normaliseringar som 

kan beröva individer på delar av deras kultur men det är även en balansgång för att ha 

en väl fungerande arbetsplats där man arbetar utifrån samma riktlinjer och principer där 

särbehandling inte blir ett problem. Att man ska sträva efter att 

organisationen/arbetsplatsen ska spegla och reflektera det samhälle man befinner sig i 

och tjänar. Det vill säga att man skall arbeta både internt (kundgrupper, leverantörer, 

intressenter och så vidare) och externt (personal, ledning, praktiker och så vidare) med 

mångfalden (Widell & Mlekov, 2013, s. 57-61, 70). 

 

Genomgående talar Widell & Mlekov om stereotyper, om att möta olikheterna och att 

man behöver utbildning, medvetenhet och kontinuerligt arbete för att arbetet med 

mångfald skall fortgå och utvecklas. De talar mycket om att mötas som människor 

snarare än att mötas som ‘typer’ som exempelvis utformas av ‘stereotyper’. Att man 

måste våga mötas, våga diskutera och framförallt krävs stark ledning och en öppenhet 
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för att de många mötena med mångfald och olikheter skall fungera. De talar om att 

utöver lagar så finns riktlinjer att förhålla sig till och att även om arbetet med mångfald 

går åt rätt riktning så finns där mycket arbete kvar att genomföra samt att det ännu finns 

en hel del fördomar och stereotyper att bekämpa genom bland annat möten, 

kommunikation och utbildning (Widell & Mlekov, 2013). 
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4 Teori 
I detta avsnitt presenteras ett teoretiskt ramverk för att närma sig det område som denna 

studie ämnar att undersöka. Genom att studera den tidigare forskningen samt den 

tillgängliga litteraturen som presenterats i avsnitt 3 kunde flera sätt att närma sig frågan 

kring integration och mångfald uttydas. Ett sätt att analysera ämnet för denna studie är 

att studera hur man talar, således hur man benämner ting samt vilka ord som brukas för 

att beskriva något, om riktlinjer samt lagar som aktiv bibliotekarie. Bland flertalet 

alternativ för att genomföra en analys av detta slag ligger det nära till hands att söka upp 

diskursanalysen som ligger på en mer språklig nivå.  

 

Detta avsnitt handlar således om den diskursanalytiska teori som valts till att brukas i 

denna studie som presenteras av Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips i 

deras bok Diskursanalys - som teori och metod (2000). Diskursanalysen är en analys av 

dialektiska relationer mellan diskurs och andra objekt och/eller element och det är även 

en analys av inre diskursförhållanden (Fairclough, 2010, s. 4). Det är också en 

‘paketlösning’, diskursanalysen sammanlänkar teori och metod (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 10). Dock menar Winther Jørgensen och Phillips att diskursanalysen 

inte räcker till för att analysera den bredare sociala praktiken, då den är både diskursiv 

och icke-diskursiv. Utöver diskursanalysen bör man därför använda ytterligare en teori 

för att fånga in de element som den sociala praktiken utgörs av (ibid., s. 75). Därför har 

även en sociologisk teori valts som kommer att användas som en grund för den sociala 

praktiken och det är rational choice-teorin som går ut på att aktörens handlingar är till 

för att uppfylla mål som denne själv har.  

 

Då studiens syfte är att se hur man yttrar sig både genom text och tal angående 

integration och mångfald inom den praktiska verksamheten gentemot riktlinjer och lagar 

är diskursanalysen användbar i denna studie både som teori och metod. I detta avsnitt 

redogörs det för diskursanalys i dess generella drag för att lägga en lättare grund och 

vidare redogörs det för Norman Faircloughs teoretiska utgångspunkter inom hans 

kritiska diskursanalys. Hur kritisk diskursanalys som metod används i denna studie 

redogörs för i avsnitt 5.4. Vidare benämns även sociologi och det nuddas vid ytan vad 

gäller rational choice-teori.   

 

4.1 Diskurs 

Vi väljer att beskriva begreppet diskurs utifrån den definition som Marianne Winther 

Jørgensen och Louise Phillips ger i boken Diskursanalys - som teori och metod (2000) 

där de skriver “[...] en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett 

utsnitt av världen).” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7 [deras kursivering]). En 

diskurs kan på så vis ses som ett bestämt mönster i hur man talar om saker och ting. Att 

språket är strukturerat beroende på det  sammanhang man brukar det inom samt vilken 

kontext man befinner sig i. För att se och/eller analysera dessa mönster tillämpar man en 

diskursanalys på sitt arbete. Iver B. Neumann (2003) ger en förtydligande förklaring på 

ett utav diskursanalysens syften och det handlar bland annat om att man skall studera 

mening i språkbruket då språket besitter en egen slags logik. Denna logik skapar en 

individs verklighet utifrån hur man väljer att tillämpa språket. Med andra ord kan 

innebörden för ett ord förändras beroende på vad för utomstående betydelse det har 

(Neumann, 2003, s. 18).  
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Winther Jørgensen & Phillips (2000) behandlar tre angreppssätt när de talar om 

diskursanalys, och dessa är diskursteori, kritisk diskursanalys samt diskurspsykologi. 

De utgår från en socialkonstruktionistisk grund (i andra sammanhang även kallat 

socialkonstruktivism) som anses ha fyra nyckelpremisser. Dessa premisser är 

antaganden av filosofisk karaktär som för de flesta diskursanalytiska infallsvinklarna, 

även de tre angreppssätt Winther Jørgensen & Phillips (2000) skriver om, ligger till 

grund för den socialkonstruktionistiska diskursanalysen. Nedan benämns dessa fyra 

nyckelpremisser i korthet.  

 

De fyra nyckelpremisserna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s .11-12):  

• Kritisk inställning till självklar kunskap.  

Man måste vara medveten om att man ej är objektivt inställd till världen utan att 

den färgas av ens erfarenheter, åsikter, upplevelser, etcetera. Vilket gör att ens 

kunskap blir en färgad spegelbild av världen.   

 

• Historisk och kulturell specificitet.  

Ens syn på och kunskap om världen är kulturellt och historiskt präglade. Ens 

uppfattning och representation av världen är därför specificerad och tänkbar 

genom denna prägling. Denna prägling påverkar även upprepning och 

befästning av sociala beteenden.  

 

• Samband mellan kunskap och sociala processer. 

I sociala processer skapar och upprätthåller man sin uppfattning om världen. 

Genom sociala interaktioner skapar man kunskap, samt att man strider om vad 

som är sant och vad som är falskt.  

 

• Samband mellan kunskap och social handling.  

Handlingar blir naturliga eller otänkbara genom den världsbild man 

upprätthåller. Olika världsbilder ger upphov till skilda sociala handlingar. Detta 

innebär att vissa handlingar som är acceptabla i en världsbild inte är det i en 

annan, handlingar får således konsekvenser.   

 

Tillsammans med de fyra nyckelpremisserna finns betydelsen av språk som har särskild 

vikt inom den socialkonstruktionistiska teorin. Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 

15) säger att representationer av verkligheten skapas med hjälp av och genom språket, 

de säger vidare att det är via språket som man får tillgång till världen – världen här är då 

den färgade spegelbilden som benämnts ovan. Detta benämndes även tidigare i avsnittet 

med koppling till Neumann (2003).  

 
4.1.1 Kritisk diskursanalys 

I denna studie genomfördes valet att arbeta utifrån Norman Faircloughs diskursanalys 

såsom den presenteras och beskrivs av Winther Jørgensen & Phillips (2000). Inom 

kritisk diskursanalys arbetar man med att teoretiskt problematisera och empiriskt 

undersöka relationer, då mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling 

som tar form i ramen av olika sociala sammanhang. Med andra ord undersöker man 

dessa relationer i sina kontexter för att sedan problematisera och analysera det man 

empiriskt undersökt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s .66). Detta talar även 

Fairclough (2010) om i boken Critical Discourse Analysis: The critical study of 

language, att man skall se diskurs som ett objekt för att finna de kommunikativa 

relationer mellan individer som talar, skriver eller använder sig av andra kommunikativa 

redskap för att just kommunicera med varandra. Även hur relationen mellan konkreta 
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kommunikativa händelser förhåller sig till världen som exempelvis artiklar eller 

tidskrifter. Därefter kan man dessutom se över den mer komplexa strukturen som berör 

användningen av språk (Fairclough, 2010, s. 3).  

 

Inom den kritiska diskursanalysen finns det olika infallsvinklar. Den kritiska 

diskursanalys Fairclough använder för språkanalys innehåller bland annat en 

uppsättning teoretiska metoder, filosofiska grunder och metodologiska riktlinjer till 

skillnad från den bredare kritisk-diskursanalytiska riktningen. Däremot delar dessa 

infallsvinklarna fem nyckelbegrepp som kort kommer att redovisa nedanför och dessa 

nyckelbegrepp ger stöd i identifiering, i viss mån, till att urskilja särskilda riktningar 

som de olika angreppssätten besitter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 66-67).  

 

Det rör sig om diskursiva praktiker som ses som en social praktik där man producerar 

text och hur man som mottagare väljer att tolka den. Det handlar inte enbart om skriftlig 

text och talspråk utan även bilder spelar en större roll och vad för relation en bild utgör i 

språkbruket. Ett annat viktigt nyckelbegrepp är att diskurs är en form av social praktik 

som skapar den sociala världen men som också skapas utifrån andra sociala praktiker. 

Med andra ord bidrar inte enbart en diskurs till att forma olika sociala strukturer utan 

dessa sociala strukturer återspeglas också i diskursen. Enligt Fairclough, utifrån hur 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) väljer att beskriva det, ser han på diskurs som 

skapande och skapad, för ser man endast diskurs som något som enbart är skapande 

innebär det även att den sociala verklighet man lever i kommer från den egna individens 

fantasi (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 67-68).  

 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) lägger även vikt på den kritiska diskursanalysen 

vad gäller det sociala sammanhanget och hur man applicerar en konkret lingvistisk 

textanalys på valet av språkbruk beroende på vad det är för social kontext en individ 

befinner sig i. Diskurser fungerar ideologiskt på så vis att man i kritisk diskursanalys 

påstår att diskursiva praktiker, produktion och konsumtion av texter, bidrar till ojämlika 

maktförhållanden mellan sociala grupper. Exempelvis mellan etniska minoriteter och 

majoriteten. Diskursanalysen är kritisk i den mening att man skall klarlägga den 

diskursiva praktikens roll i samband med hur den upprätthålls i den sociala världen.  

 

Kritisk diskursanalys är ett verktyg som finns till för att ge möjlighet till förändring 

inom den sociala världen, detta genom att bidra till jämlika maktförhållanden. Det läggs 

fokus på vad som är ‘fel’ inom ett samhälle, en organisation etcetera för att därefter 

fokusera på hur man kan förändra det (Fairclough, 2010, s. 7). Slutligen är inte den 

kritiska diskursanalysen politisk neutral, det vill säga att den ställer sig emot ojämlika 

maktförhållanden och de resultat som framgår av kritisk diskursanalys skall kunna 

användas för att tillämpa en social förändring (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 

69-70). 

 

Specifikt för Fairclough, enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000), är att han 

använder begreppet diskurs på två olika sätt. Diskurs definieras som “språkbruk såsom 

social praktik.” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 72 [deras kursivering]) där 

Fairclough menar på, som nämnt tidigare, att diskurs är i sig självt skapande men det är 

även skapat och detta är den mest centrala teorin för Fairclough. Han definierar även 

diskurs som “[...] ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt 

perspektiv.” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 72 [deras kursivering]).  
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En diskurs bidrar till att utforma sociala identiteter samt relationer, men den konstruerar 

även kunskaps- och betydelsesystem och när man väljer att analysera diskurser skall 

man fokusera på två dimensioner. Den första dimensionen är den kommunikativa 

händelsen, detta kan innebära språkbruk i intervjuer, tidningsartiklar och filmer bland 

annat. Den andra dimensionen är diskursordningen, och det är diskurstyper som 

används inom exempelvis en social institution, eller en social domän. Inom en 

diskursordning finns det olika diskursiva praktiker, där tal och skrift produceras för att 

sedan konsumeras och tolkas (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 73). I denna 

studies fall är diskursordningen bibliotek där bibliotekarierna konsumerar samt tolkar de 

diskurser som finns fastställda, bibliotekslagen och IFLA:s riktlinjer, som de sedan 

applicerar på den sociala praktiken.  

 

Fairclough har skapat ett teoretiskt ramverk för den kritiska diskursanalysen som utgörs 

av tre enskilda former av analys som är till för att hantera empirisk forskning rörande 

exempelvis kommunikation och samhälle. Nedanför demonstrerar samt beskrivs 

Faircloughs tredimensionella modell. De tre dimensionerna (se figur 1) utgörs enligt 

Fairclough, utifrån Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 74), av kommunikativa 

händelser som är text, diskursiv praktik och social praktik.  

 

 
 

 

• Text (det kan handla om tal, skrift och bild eller en blandning av dem). Det går 

att se på en texts egenskaper genom att exempelvis se över vilka ord som 

används i skrift eller tal i specifika sammanhang. Sättet man som individ väljer 

att skriva eller tala om något kan påvisa individens attityd gentemot det som 

talas om beroende på exempelvis ordval. 

 

• Diskursiv praktik. Som nämnts tidigare, innebär diskursiv praktik produktion 

samt konsumtion förbunden till text. Text är nästintill alltid tolkningsbar och det 

är språkbruket som är av stor vikt när det kommer till hur man väljer att 

producera och konsumera text. 
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• Social praktik. Den är beroende av minst en av de andra två kommunikativa 

händelserna och sällan går det att enbart analysera sektionen social praktik i en 

diskursanalys. Fairclough förtydligar genom att beskriva social praktik som en 

relativt stabil aktivitet, det kan handla om simpla familjemåltider eller 

arbetssituationer (Fairclough, 2010, s. 264). 

 

För den kritiska diskursanalysen är målet att kartlägga de förbindelser som finns mellan 

språkbruk och social praktik. Fokuset ligger på upprätthållandet av den sociala 

ordningen för den diskursiva praktikens roll. När man skall analysera en kommunikativ 

händelse innebär det att man tittar på diskurser och genrer som uppkommer i 

produktion och konsumtionen av texten, den diskursiva dimensionen. Begreppet genre 

antyder i detta fall ett språkbruk som är förbundet till en given social praktik, som till 

exempel en intervju genre. Vidare tittar man på hur den kommunikativa händelsen är 

lingvistiskt strukturerad, således dimensionen av text. Slutligen, i den sociala praktikens 

dimension, tittar man närmare på ifall den diskursiva praktikens framställning av den 

existerande diskursordningen är något som reproducerar eller möjligtvis strukturerar om 

den diskursordning som redan finns. Vidare tittar man även på vilka former av 

konsekvenser det kan orsaka för den sociala praktiken i stort (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 73 &75).  

 

Modellen är användbar i denna studies fall då det är en textnära analytisk metod som 

kan användas för att undersöka hur man talar om integration och mångfald på olika 

nivåer men även i olika sammanhang. Den blir applicerbar på hur integration och 

mångfald uttrycks i olika utsagor både i skrift och tal och därav kan den användas till att 

analysera IFLA:s biblioteksmanifest, bibliotekslagen och insamlat intervjumaterial. 

   

4.2 Sociologisk teori 

I introduktionen till avsnitt 4 benämndes det att Faircloughs diskursanalys inte riktigt 

räcker till för att analysera den bredare sociala praktiken, enligt Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) då den är både diskursiv och icke-diskursiv. Det som kan göras är att 

använda en ytterligare teori utöver diskursanalysen, en teori som kan fånga in de 

element som den sociala praktiken utgörs av. Således valdes en teori med sociologisk 

grund. Sociologi, som kan definieras som ‘läran om det sociala’ kan kopplas till den 

sociala praktik som Fairclough talar om i dimension tre. Den sociala praktiken kan 

innebära olika sätt att interagera på, det kan vara simpla familjemåltider eller 

arbetssituationer men grundidén är att man använder sig utav olika sätt att kommunicera 

på beroende på vad det är för situation. 

 

Då sociologi är ett brett ämne samt spänner över ett massivt område finns det i denna 

studie enbart möjlighet att röra vid dess yta utan förhoppningar om djupdykningar. 

Rational choice-teorin ses här som relevant för den analys som skall genomföras. 

Fokuset ligger på aktören, och denne aktör anses vara målinriktad eller rationell. 

Aktörens handlingar riktas mot mål eller syften som denne har samtidigt som aktören 

även anses ha preferenser. Syftet med rational choice-teorin är inte att analysera eller 

undersöka vad dessa preferenser är eller vilka källor de kommer från. Betydelsen ligger 

på det faktum att aktörens handlingar är till för att uppnå de mål som korresponderar till 

dennes preferens hierarki (Ritzer & Stepnisky, 2015, s. 331). Dock finns det 

begränsningar som man bör ta hänsyn till, det är resurser och det individuella 

handlandet i sociala institutioner.  
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Tillgång till resurser kan vara ett dilemma, har man tillgång till stora resurser kan det 

vara enklare att uppfylla mål medans det med en mer begränsad tillgång till resurser kan 

bli svårare att uppfylla dessa mål och kanske till och med omöjligt vid vissa tillfällen 

(ibid, s. 332). Det individuella handlandet i sociala institutioner är inom rational-choice 

teorin kontrollerat. Det finns normer, regler och lagar bland annat som kan begränsa 

egna värdesättningar. Däremot kan dessa institutionella begränsningar både vara positivt 

och negativt, det finns principer som uppmuntrar till vissa handlingar. Exempelvis 

IFLA:s biblioteksmanifest kan ge en grundidé kring hur man skulle kunna arbeta med 

integration och mångfald på bibliotek. IFLA:s biblioteksmanifest är inte på något sätt 

påtvingat en bibliotekarie att bruka och dra nytta utav, men den erbjuder lösningar, stöd 

och tips. I samband med Faircloughs (2010) tredje dimension, som nämndes i avsnitt 

4.1.1, kan rational choice-teorin användas och för att undersöka om den håller måttet i 

den sociala praktiken.    
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5 Metod 
I tidigare avsnitt presenteras de teoretiska verktyg som kommer att användas i denna 

studie. I detta avsnitt introduceras de metodologiska verktygen som kommer till bruk 

för att genomföra bland annat våra analyser. I detta avsnitt redogörs det för den 

datainsamlingsmetod som genomförts under studiens gång, i denna studies fall en 

dokumentinsamling från Sveriges Riksdag och IFLA samt intervjuer. Intervjuerna är 

väsentliga för studien och till för att få en insikt kring hur bibliotekarier arbetar utifrån 

bibliotekslagen samt principer och riktlinjer i praktiken men även hur bibliotekarierna 

talar om integration och mångfald. Bibliotekslagen och IFLA:s riktlinjer ger en 

grundläggande förståelse till hur man inom biblioteksväsendet skall och bör arbeta med 

integration och mångfald.  

 

Vidare skrivs det även om det urval som utfördes för att intervjumaterialet skulle 

stämma överens med studiens ämne och även den etik som vi förhöll oss till under 

intervjuernas gång beskrivs. Därefter genomförs en demonstration till hur tillämpningen 

av analysmetoden kommer att se ut utifrån Faircloughs tredimensionella modell.  

 

5.1 Datainsamlingsmetoder   

Nedan presenteras de metoder som använts för att inhämta den data som krävs för att 

genomföra vår studie.  

 
5.1.1 Dokumentinsamling 

Två stycken dokument som berör bibliotekens arbete med integration och mångfald 

valdes i syfte om att kunna besvara den frågeställning som skapats för denna studie. 

Bibliotek har lagar och riktlinjer att förhålla sig till, dels är det lagstiftningen men även 

flertalet riktlinjer som biblioteken kan arbeta utefter. Bibliotekslagen (SFS 2013:801) är 

relevant för denna studie delvis då det är den enda sammansättningen av lagar specifikt 

riktade mot biblioteken och biblioteksverksamheten. Bibliotekslagen talar om arbetet 

kring integration och mångfald och hur biblioteksväsendet skall arbeta med det, som 

nämnts i avsnitt 1. De lyfter fram prioriterade grupper och en utav dessa är just 

individer med annat modersmål än svenska.  

 

Utöver bibliotekslagen genomfördes ett aktivt urval då IFLA har exempelvis manifesten 

om riktlinjer för unga vuxna, för skolbibliotek, för allmänna bibliotek, till och med 

riktlinjer för bibliotekstjänster gentemot människor som upplever hemlöshet. Kort sagt 

har IFLA en ofantlig mängd med riktlinjer tillgängliga för biblioteken angående en bred 

variation av områden som de knyter an till. Därav skedde det aktiva urvalet bland den 

mängd av riktlinjer som presenteras av IFLA i koppling till studiens område. 

 

För studiens relevans valdes därför IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest: det 

mångkulturella biblioteket – nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog 

(2008). Dessa riktlinjer går att finna på IFLA:s hemsida. Detta manifeste talar om hur 

biblioteksväsendet skall arbeta med och förhålla sig till integration och mångfald. Detta 

manifeste valdes för att få en samlad bild kring hur IFLA talar om integration och 

mångfald. Vidare även om spår kan skymtas i den praktiska verksamheten av de 

riktlinjer som manifestet innehåller.  
5.1.2 Intervju 

För denna studie används den semistrukturerade kvalitativa intervjun. Intervjuerna utgår 

från en intervjuguide (se bilaga A) och respondenterna kan tala någorlunda fritt med 
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viss guidning från oss genom intervjun. Under intervjuernas gång kan ytterligare frågor 

ställas till respondenterna för att exempelvis nå djupare förklaringar, mer utvecklade 

svar eller helt enkelt utveckla eller förklara frågorna ytterligare ifall att respondenten 

känner sig osäker eller är i behov av mer information för att kunna besvara frågorna.  

 

För att skydda bibliotekens anonymitet, som talas om i avsnitt 5.3, benämns inte vilka 

specifika bibliotek intervjuerna tagit plats på utan istället benämns vilka län de är 

geografiskt placerade i. Anledningen till att detta benämns är för att påvisa distansen 

mellan biblioteken vilket är av vikt då vi under intervjuernas gång upptäckt mängder av 

likheter kring denna studies ämne trots den markanta distansen mellan biblioteken rent 

geografiskt. De län intervjuerna genomförts i är Hallands län, Jönköpings län (två 

stycken), Kalmar län samt Skåne län. Hädanefter kommer intervjuerna att benämnas 

med bokstäverna A, B, C, D och E (ej kopplat till ovanstående ordning).  

 

Intervjuerna blev digitalt inspelade, med samtycke, och därefter transkriberade. De 

varade mellan 15 och 30 minuter. Detta berodde till stor del på hur mycket 

bibliotekarierna talade men tiden påverkades även av de frågor som ställdes då vissa 

bibliotek hade mindre att säga om de exempelvis ansåg att de inte hade definierade 

riktlinjer kring integration och mångfald. Intervjuerna tog form utifrån intervjuguiden 

som framtagits (se bilaga A) och däremellan även vidare utvecklande frågor som ‘kan 

du ge något exempel’, ‘kan du berätta lite mer om det’, ‘hur ser du på det’ och så vidare 

för att uppnå tydligare svar. Ibland krävdes viss förklaring angående exempelvis ordet 

‘problematik’ i fråga 1.3 (se bilaga A) då respondenterna ibland förstod ordet som 

‘problem’ men där vi syftade på hinder eller liknande som man fick arbeta lite extra hårt 

för att överkomma.  

 

Intervjuerna genomfördes på plats i respektive respondents bibliotek,  då folkbibliotek 

eller stadsbibliotek, där vi tillsammans satt avskilt i mindre arbetsrum eller på kontor. 

Vi valde att resa till varje respondents arbetsplats för att få ut så mycket som möjligt av 

intervjuerna. Att se kroppsspråk, skiftningar i ansiktsuttryck samt skiftningar i rösten 

har gett en viss färgning till respondentens språk och har varit oss behjälplig i 

förståelsen av respondenternas svar.  

 

5.2 Urval 

Jan Trost påpekar att urvalet av respondenter till en intervju har betydelse och att man 

inom kvalitativa intervjustudier skall sträva efter att uppnå variation. Denna variation 

har försökt uppnås inte bara genom att intervju flera respondenter utan även genom att 

genomföra intervjuer på flertalet olika bibliotek med varierande storlek, resurser och 

geografisk lokalisering. Samtidigt har det inom studien strävat efter en form av ram som 

Trost även talar om, att ha en ram med variation inom denna (Trost, 2010, s. 137). 

Denna ram består av att bibliotekarier sökts som arbetar med integration och mångfald 

eller har en nära koppling till detta område på ett eller annat sätt inom som tjänst.  

 

Urvalet är även kopplat till mängden respondenter vi sökt finna. För denna studie har 

det totalt genomförts fem stycken intervjuer. Detta för att uppnå ett hanterligt men 

värdefullt underlag av data. Även Trost talar om detta då han påpekar att man skall 

avgränsa sig själv till att genomföra intervjuer i en mängd av fyra upp till åtta. Just för 

att materialet skall gå att hantera, bearbeta och analysera när det kommer till denna form 

av intervju. Han talar vidare om vikten kring att en mindre mängd intervjuer, som är väl 

genomförda, har ett större värde än en stor mängd intervjuer som genomförts med 

mindre omsorg (Trost, 2010, s. 143-144).  
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Kvale och Brinkmann (2014) benämner också detta urval men säger istället att man 

skall genomföra den mängd med intervjuer som krävs för att få den information som 

man är i behov utav. De talar vidare om att generaliseringar inte går att genomföra om 

mängden intervjuer är för få och likaså går det inte att genomföra mer närliggande och 

djupdykande tolkningar av intervjuerna ifall mängden är för stor (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 156). Det var här denna studie fann sin balans i det urval som genomförts för de 

intervjuer som genomförts. 

 

Vidare genomfördes ett ändamålsenligt urval som beskrivs av Martyn Denscombe 

(2010) i The Good Research Guide : For small-scale social research projects. 

Denscombe (2010) skriver att “Purposive sampling operates on the principle that we 

can get the best information through focusing on a relatively small number of instances 

deliberately selected on the basis of their known attributes (i.e. not through random 

selection).” (Denscombe, 2010, s. 34-35). Att välja ut specifika respondenter efter 

kunskapen eller relevansen de har för just detta forskningsområde för att nå ett så 

kvalitativt resultat som möjligt, exempelvis genom att ställa sig frågan vilka individer 

som besitter mest kunskap eller befinner sig i en högst relevant position för 

forskningsområdet. För att använda denna urvalsmetod krävs en viss förkunskap om 

området, som exempelvis vilka individer som behövs för att nå insikt om just det 

området man har inom sitt arbete och i detta fall blir det då vem/vilka som har ansvaret 

för integration och mångfald på biblioteken och hur dessa kan nås.  

5.3 Etik   

När det kommer till etiken kring intervjuerna anser vi, i samspel med Trost (2010), att 

där finns en del ting som är av särskild vikt. Detta inkluderar speciellt informerat 

samtycke, anonymitet, tystnadsplikt och konfidentialitet. Respondenterna måste ha givit 

sitt informerade samtycke, vara införstådda kring vad personen intervjuas om och varför 

personen intervjuas är inkluderat i detta. Vidare måste intervjuare med största möjliga 

mån arbeta för anonymiteten av respondenterna, bevara deras integritet och arbeta 

konfidentiellt. Att maskera exempelvis namn på personer eller platser har även detta 

med respondenternas anonymitet och integritet, men även konfidentialitet, att göra. 

Trost (2010, s. 127) talar specifikt om att man enbart ska bruka de delar av den 

insamlade datan som krävs för analysen och för att uppnå insikt eller förståelse för 

intervjuerna.  

 

Vidare talar Trost (2010) om en form av etiskt dilemma, påverkan på respondenten av 

intervjun. Att det är oundvikligt att intervjun har någon form av påverkan på 

respondenten likaväl att intervjun väcker tankar och funderingar hos respondenten då 

man som intervjuare ställer frågor. Här påverkar även intervjuaren i hur denne hanterar 

situationen, hur frågor ställs, vilka frågor som ställs samt hur intervjuaren reagerar på 

dessa frågor och även på respondentens svar. Allt detta ger upphov till känslor och 

tankar (Trost, 2010). Detta är saker vi som intervjuare har i åtanke då intervjuerna 

genomförts. I sociala kontexter där man är i samspel med andra människor så påverkar 

man dock och blir påverkad av andra.   

 

Vetenskapsrådet publicerade 2002 Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning och de benämner att fyra huvudkrav finns och 

benämner dessa som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Vidare benämner man dessa fyra huvudkrav på följande sätt:  

 



  
 

22 

Informationskravet [-] Forskaren skall informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte. [...] Samtyckeskravet [-] Deltagare i en 

undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. [...] 

Konfidentialitetskravet [-] Uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. [...] 

Nyttjandekravet [-] Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7,9,12,14 - deras 

kursivering).  

 

Vetenskapsrådet (2002) parar sedan dessa fyra huvudkrav med ett flertal regler. 

Tillhörande informationskravet är att hålla respondenterna, som medverkat i denna 

studies undersökning, uppdaterade och informerade om vad det är för studie och vilken 

deras roll är inom detta. Vilket går bra ihop med det som tidigare benämnts som 

informerat samtycke. För att kunna genomföra ett informerat samtycke krävs en viss 

mängd information och genom att informera respondenterna görs det till en möjlighet. 

Detta går även hand i hand med samtyckeskravet som Vetenskapsrådet (2002) 

benämner vilket delvis handlar om hur samtycke inhämtas - i detta fall via utväxling av 

mail - och huruvida man skall be om det i skriftlig form eller inte.  

 

Konfidentialitetskravet som kretsar kring att var mån om respondenternas anonymitet 

och rätt till privatliv handlar även enligt Vetenskapsrådet (2002) om att man med största 

möjliga mån skall dölja eller skymma ting som kan röja en enskild individs identitet av 

utomstående. Till sist kommer då nyttjandekravet som handlar om hur uppgifterna man 

får in från respondenterna ska användas och till viss del behandlas, även vem som skall 

ha möjlighet att få tillgång till uppgifterna. Vetenskapsrådet (2002) poängterar här även 

att uppgifter inte får lämnas ut till en tredje part, får inte användas för att exempelvis 

tvångsinlägga en människa eller göra påverkan på den enskilde individens vård eller 

inkomst. Därav måste man som forskare beräkna huruvida resultatet av ens forskning 

kan användas på felaktigt sätt av någon annan (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

5.4 Analysmetod 

Analysen kommer att delas in i två avsnitt. I den första analysen är det text och 

diskursiva praktiker som står i fokus. En detaljerad analys av texternas egenskaper 

genomförs, både det insamlade intervjumaterialet och riktlinjerna i form av IFLA:s 

biblioteksmanifest. I analysen brukas det analytiska begreppet modalitet som redskap 

när texten analyseras. Med modalitet fokuseras det på talarens affinitet, då samhörighet, 

med dennes påståenden. Det vill säga hur individen själv instämmer med det han eller 

hon säger. För att kunna förstå i vilken grad individen känner samhörighet med sina 

påstående är ett alternativ att titta närmare på val av hjälpverb som kommer till uttryck. 

En hög samhörighet med påståenden kan uttydas genom individens användning av 

hjälpverb som exempelvis ‘skall’, ‘måste’ eller ‘bör’ och detta kan tyda på ett 

sanningsanspråk (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 88).  

 

Även utan hjälpverb går det att se hög affinitet genom starka uttryck som exempelvis 

‘jag vill’ eller ‘jag tycker’. Det går även att uttyda låg affinitet, även kallat hedge, där 

fraser indikerar att man är osäker på det man säger genom att använda ord som ‘liksom’, 

‘kanske’ eller ‘lite’ bland flera (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 88; Yule, 2016, 

s. 165). Med detta i åtanke bortser vi i denna studie från ordet ‘liksom’ om det 

förekommer ofta som ett substitut för ett simpelt hummande som kan användas för att 

inte avbryta den mening man redan påbörjat (Yule, 2016, s. 161). 
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Analysen av den diskursiva praktiken utgår från en lingvistisk utgångspunkt som bygger 

på interdiskursivitet. Detta innebär hur artikuleringen av olika diskurser inom 

diskursordningen konsumeras eller produceras. Genom att analysera relationerna mellan 

diskurserna i en diskursordning kan man undersöka hur diskurser ger avtryck eller 

förändras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 77; Fairclough, 2010, s. 96). Med 

andra ord görs en analys kring hur bibliotekarierna väljer att tala om integration och 

mångfald och hur de hänvisar till andra diskurser. 

 

I den andra delen av analysen läggs fokuset på den sociala praktiken. Här skall 

relationerna mellan den diskursiva praktiken och diskursordningen klarläggas. Med 

hjälp av rational-choice teorin analyseras de diskurser som ingår i den diskursiva 

praktiken och hur de fördelas i den sociala praktiken. Talar bibliotekarierna om de 

diskurser som finns i deras diskursordning och hur applicerar de dem på den sociala 

praktiken? För att nå fram till en grund angående hur bibliotekarierna förhåller sig till 

diskurserna lagar och riktlinjer genomförs en sammanställning av de resultat som 

kommer fram i den första delen av analysen. 

 

Slutligen tillämpas denna metod endast för att se hur uttryck yttras i olika diskurser, 

målet är alltså inte att nå en väg bortom det som sägs eller försöka avslöja genuina 

inställningar till det valda tema som Kvale och Brinkmann (2014, s. 274) talar om.  

 

5.5 Tillvägagångssätt 

Med det insamlade empiriska materialet genomfördes ett flertal noggranna läsningar av 

materialet för att får en tydlig överblick på det som de olika texterna talar om. Därefter 

utformades två diskurser som fick namnen Reglerad Diskurs och Praktisk Diskurs som 

kommer att beskrivas i avsnitt 6.1 och 6.2. Inom dessa två diskurser gjordes en 

tematisering på det som tydligt lyfts fram. Tre stycken framträdande teman tog form 

och dessa är Demokrati, Kulturell Kompetens och Samverkan. Dessa tre teman kommer 

att användas som grund för analysen över text och diskursiva praktiker och undersöka 

vad de två diskurserna har gemensamt och om de uttrycker sig på olika sätt berörande 

ämnet. I analysen av den sociala praktiken görs delvis en sammanställning av de resultat 

som kommer fram i den första analysen för att sedan belysa framträdande teman inom 

den praktiska verksamheten och här då även förhålla studien till rational-choice teorin.   
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6 Resultatredovisning 
I föregående avsnitt beskrevs det hur det empiriska materialet samlades in och 

genomfördes, vad det skall användas till och hur materialet skall analyseras för att få 

fram ett resultat. I detta avsnitt redovisas det insamlade material som studien utgår från 

och en sammanfattning av de intervjuer som genomförts presenteras för att ge en 

översikt på de svar som framkommit. Slutligen ges en beskrivning hur det empiriska 

materialet formats till två diskurser som är titulerade Reglerad Diskurs och Praktisk 

Diskurs.  

 

6.1 Dokument 

Enligt svensk bibliotekslag skall biblioteket vara tillgängligt för allmänheten (2 §). 

Lagen säger att man skall ägna särskild uppmärksamhet mot prioriterade grupper, 

specifikt nationella minoriteter men även individer med annat modersmål än svenska (5 

§), som även benämnts i avsnitt 1. Detta innebär att biblioteken skall kunna erbjuda 

litteratur och media, bland annat, på fler språk än svenska men även tillhandahålla 

material på lättläst svenska. Detta påvisas vidare i 6 § då lagen säger att biblioteken, 

specifikt folkbiblioteken i detta fall, skall vara tillgängliga för alla men även anpassas 

till de behov användarna har (Bibliotekslag, SFS 2013:801).   

 

Johan Hirschfeldt (2017) har i rapporten Den femte statsmakten: Bibliotekens roll för 

demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering gjort en analys av 

bibliotekslagen. Han talar om en formell ordning som uppstår genom lagstiftning och 

hur styrdokument i en demokrati är utformade för att utgöra en funktion i samhället. 

Han benämner även att bibliotekslagen är underordnat grundlagarna och när man väljer 

att tolka bibliotekslagens innehåll skall man ha detta i åtanke (Hirschfeldt, 2017, s. 69).   

 

Hirschfeldt (2017) talar om hur alla skall ställas lika inför lagen och att saklighet och 

opartiskhet är lagens ord för neutralitet och tillgänglighet för alla. Biblioteken som är en 

offentlig plats tillhör således kategorin förvaltningsmyndigheter och deras arbete som 

utförs är kopplat till lagen. Detta innebär i sin tur att biblioteket endast skall tillgodose 

och ta hänsyn till det som de skall tillgodose och ta hänsyn till, inte låta sig vägledas av 

andra intressen. Därav skall man tillämpa objektivitetsprincipen på biblioteket och man 

skall vara saklig och opartisk i sitt arbete och man skall heller inte agera på sätt som ger 

andra intryck på att man är osaklig eller partisk (Hirschfeldt, 2017, s. 90).  

 

Förutom objektivitetsprincipen talar Hirschfeldt (2017) även om likhetsprincipen. 

Denna princip innebär att alla skall ställas rätt inför lagen, som nämnt ovan, vilket 

innebär att någon skillnad mellan individer ej skall föregå, dock utöver det som går att 

finna gällande rättsregler. Detta är i samband med de prioriterade grupperna i 5 § 

(Hirschfeldt, 2017, s. 91). Det Hirschfeldt menar är att objektivitetsprincipen inte 

appliceras här utan det är en ‘positiv särbehandling’ som i sin tur stöttar 6 § som säger 

att biblioteken skall anpassas efter användare och då tillhandahålla olika sorters media. 

Likhetsprincipen är den som är mer aktuell och ses som något vidare än 

objektivitetsprincipen då den ger rätten till en myndighet att fatta olika beslut som gör 

att biblioteken är en plats för alla. 

 

IFLA har publicerat ett biblioteksmanifest som berör just mångkultur, IFLA:s 

mångkulturella biblioteksmanifest: det mångkulturella biblioteket – nyckeln till ett 

kulturellt mångfaldssamhälle i dialog (2008). Det står skrivet i manifestet att varje 
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enskild individ har rätten till att ta del av det utbud biblioteks- och 

informationstjänsterna kan erbjuda och för att främja arbetet för kulturell och språklig 

mångfald finns riktlinjer biblioteken kan förhålla sig till. Dessa riktlinjer betonar att 

biblioteken skall tillhandahålla information på olika språk och då även ge tillgång till 

material, media och tjänster i ett brett urval som alla olika användare kan ta del av 

(International Federation of Library Associations and Institutions, 2008). 

 

Manifestet poängterar att personalen skall kunna återspegla ett mångkulturellt samhälle 

och det är av stor vikt att man som bibliotekarie besitter den utbildning som krävs för att 

kunna tillhandahålla tjänster för bland annat det mångkulturella samhället. Det läggs 

även stor vikt på det bemötande bibliotekarien skall arbeta med, det vill säga att 

bibliotekarier alltid skall bemöta användare med respekt och det skall inte förekomma 

någon form av diskriminering på grund utav kulturellt och/eller språkligt ursprung. Ett 

sätt att se på bibliotekarien är som en förmedlande länk, då mellan användaren och de 

resurser som biblioteket kan tillhandahålla. För att bibliotekarien i rollen som 

förmedlare skall kunna genomföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt med 

kompetens och känsla bör denne ha yrkesutbildning men även delta i fortlöpande 

utbildning där kompetensen att kommunicera interkulturellt, med lyhördhet och 

förståelse för mångkulturella grupper, utvecklas. Utbildning där även kunskaper om 

språk, kulturer och antidiskriminering utvecklas är av avsevärd vikt (International 

Federation of Library Associations and Institutions, 2008). 

 

Utöver dessa riktlinjer finns det ett par huvuduppgifter kopplade till bland annat kultur 

och läs- och skrivkunnighet som man bör arbeta utifrån. Det är väsentligt att man inom 

biblioteksväsendet uppmuntrar den språkliga mångfalden men även att öka förståelse 

och kunskap kring kulturell mångfald bland allmänheten. Till exempel via 

kommunikation om mångfalden samt mellan grupper inom mångfalden. Vidare innebär 

detta att man skall främja relevanta språk och sprida dessa för att det kulturella arvet 

inte skall gå förlorat då det är betydande att den muntliga samt den skriftliga traditionen 

bevaras (International Federation of Library Associations and Institutions, 2008). 

 

6.2 Sammanfattning av intervjuer 

Intervjuerna inleddes med att rakt av fråga huruvida respondenterna anser att man 

arbetar med integration och mångfald på de bibliotek de befinner sig, varav alla var 

rörande överens, att ja det gör man. Men när det kommer till hur man arbetar med 

integration och mångfald skiljde det sig mellan biblioteken till viss del, men på det stora 

hela upptäcktes att man ligger väldigt nära varandra inom biblioteksverksamheten. 

Respondent A poängterade att man arbetar med bokbeståndet, språkcafé, medspråkare, 

språkpraktikanter, har samarbete med Svenska För Invandrare (SFI) och att åka ut till 

boenden för läsverksamhet. Respondent B tog upp språkcáfe, bokcirklar, sagostunder på 

andra språk och anställning av tolk. Respondent C benämner, precis som respondent A 

och B, språkcáfe, medspråkare, läsning på andra språk och att åka ut till boenden. 

Respondent C benämner även ungdomar med invandrar- eller flyktingbakgrund som 

hjälper äldre med IT. Respondent D talar om bokbeståndet och samarbete med SFI, att 

göra information tillgänglig på flera språk, språkpraktikanter och sagostunder för barn 

på olika språk. Respondent E benämner bokbeståndet, samarbete med SFI, arbete med 

IT som respondent C också benämnde, bokprat och biblioteksvisningar. Det syns att 

man mellan de olika biblioteken ligger nära varandra i sina arbetssätt och de moment 

som finns inom verksamheterna liknar varandra även om man skiljer sig lite i 

aktiviteterna.    
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Vi gick efter detta vidare med frågan om respondenterna anser att man har tydliga 

riktlinjer och principer att arbeta utifrån på biblioteken respondenterna befinner sig, här 

var svaren lite mer tvetydiga. Tre (respondenterna A, B och D) ansåg att nej det har de 

inte, medan två (respondenterna C och E) ansåg att det fanns men att det inte var 

speciellt strukturerat eller anpassat. Respondent C benämnde här en medieplan över 

inköp i begränsad form medan en annan benämnde en biblioteksplan men mer som en 

struktur i bakgrunden och att det mesta trots allt ligger väldigt fritt inom ramen för 

respondentens tjänst. Dock hade ett av biblioteken (biblioteket för respondent A) precis 

genomgått en omorganisation och man arbetade med att lyfta fram integrationsfrågan 

med hjälp av en koordinator, men några riktlinjer eller principer fanns inte. Dock var 

respondenten förhoppningsfull kring det hela. Även kommunen var källa till åtminstone 

någon form av struktur eller riktlinjer, de kommunala målen togs in och man hade dem i 

bakhuvudet att arbeta mot. Något som dock märktes då denna fråga kom upp var att 

respondenterna kände sig lite besvärade och att det var en fråga som var svår att besvara 

till en början. En del osäkerhet och velande kunde uttydas, särskilt hos de respondenter 

som slutligen svarade att man ej har några riktlinjer eller principer (respondent A, B och 

D).  

 

Sedan följdes ovanstående frågor upp genom att fråga respondenterna om de praktiska 

moment kring integration och/eller mångfald som de utför på biblioteken. Sedan kom 

följdfrågor angående uppkomsten av momenten samt hur dessa förhåller sig till de 

riktlinjer och principer som man har. Då respondenterna redan hade introducerat 

momenten kunde intervjuerna utan större problem spinna vidare och utgå från dessa. 

Dock var det inga direkta kopplingar som gjordes till riktlinjer för merparten av 

biblioteken då de, som nämnts ovan, inte har några utstakade sådana. Men 

respondenterna påpekade någorlunda enhetligt att man försöker arbeta så mycket som 

möjligt med dessa praktiska momenten, kring integration och mångfald. Vidare 

benämner respondenterna att man får inspiration av varandra, från andra bibliotek och 

bibliotekarier. Sedan benämndes även kreativa kollegor som en källa till de praktiska 

momenten och inspirationen till dem (respondent A och B). Även verksamheter 

kopplade till kultur används som inspirationskälla för vissa moment. Vidare talas det 

om att inspiration kan komma från de olika samverkanspartners som samtliga 

respondenter har, såsom SFI, studieförbund och gymnasieskolor.   

 

Samverkan var en av de saker som verkligen stod ut i intervjuerna som en nästan helt 

drivande komponent för arbetet med integration och mångfald. Samverkan och 

samarbete var något som alla respondenterna frekvent talade om och påvisade att de 

arbetade med. Vidare påvisade respondenterna hur viktigt det var att ha dessa 

samarbeten (då framförallt med SFI) kring integration och mångfald. Att samarbeten 

och samverkan är ett sätt att sprida den egna biblioteksverksamheten och nå ut i 

samhället, samtidigt som det även är ett sätt att integrera andra verksamheter i den egna. 

Med detta talade respondenterna även om att de fick väldigt mycket tillbaka från andra 

verksamheter genom dessa samarbeten. Att biblioteket gagnades av dessa samarbeten 

men även att användare drog stor nytta av det vilket var det väsentliga enligt flera 

respondenter.  

 

Slutligen kom frågan angående utbildning där respondenterna frågades huruvida de 

erbjuds utbildningar, kurser eller föreläsningar som man i arbetet med integration och 

mångfald kan ha nytta av som bibliotekarie. Här uppenbarade sig ytterligare enhetlighet 

mellan respondenterna, alla fem svarade ja angående möjlighet att gå på utbildningar, 

kurser och föreläsningar. Respondenterna berättade att man blev erbjuden att gå på, 
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samt inbjuden till, utbildningar, kurser och föreläsningar av olika slag. Allt från arbete 

med integration till kommunikation. Vidare sade respondent A samt E att man också 

självständigt kan söka kurser eller föreläsningar man vill gå på och föreslå det för chefer 

eller de som är ansvariga för bibliotekariernas vidare utveckling och 

kompetensutbildning. Respondent A påpekar att man kanske skulle anpassa vilka som 

går på vissa utbildningar beroende på vilken tidigare utbildning eller kunskap man 

redan besitter. Respondent A sade vidare att vissa utbildningar inte gav henne/honom 

något nytt då hon/han redan hade den kunskapen. Exempelvis etnologiska kurser var 

något respondent A kände var onödigt då respondent A redan hade väldigt bred och 

detaljerad utbildning inom detta område.  

 

Som följdfråga till ovanstående fråga om utbildning, kurser och föreläsningar frågades 

respondenterna huruvida de anser sig ha nytta av de utbildningar man gått och även om 

det påverkat verksamheten. Det var ett sammanhållande ja som blev svar på den frågan. 

Respondent A påpekar att hon/han vill ha ännu mer utbildning men att den utbildning 

man fått påverkat bibliotekarierna och verksamheten positivt. Flera av respondenterna 

(respondenterna A, C, D och E) påpekade att det underlättade kommunikationen mellan 

bibliotekarie och användare, att man ‘öppnade ögonen’ så att säga för andra kulturer, 

andra människors behov och skillnader mellan olika grupper av användare - att man helt 

enkelt uppnår flera perspektiv och synsätt. Vidare talade även respondent D om att 

utbildningarna är bra och ger chans till utveckling, men samtidigt benämnde hon/han 

att: “det praktiska är ju ändå rent biblioteksarbete[,] jag menar oavsett om [en] bok [är] 

på ett annat språk eller på svenska så är det ju liksom samma jobb” (Respondent D, 

2018).  

 

6.3 Formulering av diskurser 

I detta avsnitt formuleras de två diskurser som analyseras i samspel, i liknelser och i 

skillnader sinsemellan. Inledningsvis formuleras diskursen som består av de dokument 

som redogjorts för i avsnitt 6.1 och sedan formuleras diskursen för intervjuerna, således 

biblioteksverksamheten utifrån respondenternas utsagor. Begreppet ‘diskurs’ har ovan 

beskrivits i avsnitt 4.1 men en kort återberättelse med ett citat från Winther Jørgensen 

och Phillips som lyder: “[...] en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 

(eller ett utsnitt av världen).” (Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7 [deras kursivering]) ger 

en kort påminnelse. De ger i detta citat sin definition av vad en diskurs är och det är 

även den definition som används i denna studie.   

 
6.3.1 Reglerad diskurs 

Den första diskursen för denna studie är kopplad till Bibliotekslagen och IFLA:s 

riktlinjer som förespråkar en uppsättning regler som biblioteken antingen skall eller bör 

förhålla sig till. Det är två olika slags byggstenar som utgör grunden för 

biblioteksväsendet, lagen är dess bas och riktlinjerna är dess pelare. Ett flertal 

noggranna läsningar genomfördes av både biblioteksmanifestet och bibliotekslagen. Det 

som gick att uttyda var språkliga överensstämmelser mellan IFLA och bibliotekslagen 

då de talar om integration och mångfald på ett liknande sätt, speciellt då de förespråkar 

en uppsättning regler som nämnts ovan. Då materialet kommit till uttryck tog diskursen 

så småningom form och den diskurs som i denna studie kallas för Reglerad Diskurs 

bildades.   

 

Den reglerade diskursen består således av text, då i form av dokument. Denna diskurs – 

i motsats till den praktiska diskursen som formuleras nedan – ter sig på en teoretisk nivå 

i denna studie då dessa dokument står i en diskurs för sig medan implementeringen av 
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dessa, utifrån respondenterna, tillhör den praktiska diskursen. Att diskursen är kopplad 

till det praktiska är tydligt, men i denna studie är diskursen inte involverad i det 

praktiska. Om denna diskurs skulle varit praktiskt kopplad på ett direkt sätt inom denna 

studie hade vi i intervjuerna som genomförts ställt en direkt fråga som exempelvis ‘hur 

arbetar ni på detta bibliotek med den svenska bibliotekslagen’ eller ‘implementerar man 

på detta bibliotek IFLA:s riktlinjer och hur ter sig detta i praktiken’. Detta har inte 

genomförts och således läggs denna diskurs på en teoretisk nivå och vidare är det detta 

som är den diskurs som titulerats Reglerad Diskurs i denna studie.  

 
6.3.2 Praktisk diskurs 

Den andra diskursen i denna studie består av praktisk verksamhet på bibliotek utifrån de 

utsagor respondenterna för intervjuerna uttalat. Denna diskurs antog sin form under 

studiens gång. Till en början var dess gränser något suddiga men dessa klarnade upp 

mer och mer efter varje intervju som genomfördes. Till skillnad mot den reglerade 

diskursen talade respondenterna om integration och mångfald på ett annat sätt, det fanns 

inga tydliga språkliga överensstämmelser sinsemellan. På så vis utgör intervjumaterialet 

en egen diskurs. Praktisk Diskurs som denna diskurs döpts till består således i första 

skede av den faktiska verksamheten på biblioteken som aktiva bibliotekarier genomför 

och sedan i nästa skede de utsagor som dessa aktiva bibliotekarier uttalat genom de fem 

intervjuer som genomförts.  

 

Det som klargjort diskursen helt är de transkriberingar som blev det slutliga materialet 

från intervjuerna. Det var först när dessa var gjorda och tillgängliga i sin slutgiltiga form 

som det kunde göras en sammanfattning av intervjuerna och via detta klargjordes 

diskursens gränser. Diskursen stod klar inom ramen för denna studie när allt material 

tillhörande denne fanns tillgängligt. Det blev klart att diskursen Praktisk Diskurs var 

mer än det faktiskt praktiska arbetet som man fysiskt genomförde, trots att diskursen 

döpts till ‘praktisk’ diskurs. Det praktiska är kopplat till vad som de facto görs i 

biblioteksverksamheten, detta utgörs i sin tur av vad bibliotekarier gör vilket i sin tur 

utgörs av utsagor från bibliotekarier som denna studie nådde genom intervjuer. Därav 

kunde inte diskursen stå klar förrän dessa utsagor fanns tillgängliga i sin slutgiltiga 

form.  

 

När diskursen antog sin form var det tydligt att den stod i kontrast till den första 

diskursen, kallad Reglerad Diskurs. Denna kontrast framkom bland annat av att den 

första diskursen sker rent teoretiskt (i text) medan den praktiska diskursen tar plats i den 

fysiska verksamheten. En annan kontrast som uppenbarat sig är att språket skiljer sig 

ofantligt mellan dessa diskurser vilket är av central vikt inom diskursanalysen. Detta, 

med mera, var tydliga skillnader. Dock fanns där även likheter. Att de båda diskurserna 

faller inom samma ram i form av diskursordning, här då diskursordningen bibliotek, är 

en sådan likhet. Den praktiska diskursen är en halva av denna studie som tillsammans 

med den första diskursen (den reglerade diskursen) utgör helheten för denna studie 

inom ramen för diskursordningen bibliotek. Att studera den faktiska verksamheten för 

att sedan studera hur verksamheten rent språkligt talades om, hur just de aktiva 

bibliotekarierna talade om sin egna verksamheten och verksamheten i sin helhet 

angående integration och mångfald. Det är vad den praktiska diskursen står för i denna 

studie. 
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7 Analys 
Ovan presenterades en redovisning för det insamlade materialet, det vill säga intervjuer 

och dokument. Även formulerandet av två diskurser framställs och hur de kom till att 

bli. I denna del av studien skall det insamlade empiriska materialet analyseras, de två 

diskurserna Reglerad Diskurs och Praktisk Diskurs. Analysen delas upp i två delar. I 

den första delen analyseras text och diskursiva praktiker utifrån tre stycken teman som 

presenterades i avsnitt 5.5. De tre temana är Demokrati, Kulturell Kompetens och 

Samverkan. Därefter genomförs del två av analysen, Social Praktik där rational-choice 

teorin tillämpas som redogjordes för i avsnitt 4.2. Här framträder två nya teman utifrån 

den första analysen och dessa teman är Utbildning och Användarbehov.  

 

7.1 Jämförande analys av de diskursiva praktikerna 

Nedan tas del ett av analysen upp, som berör text och diskursiva praktiker, där modalitet 

och interdiskursivitet används som hjälpande verktyg. Återkoppling sker även till 

tidigare forskning, avsnitt 3, samt att diskurserna Reglerad diskurs och praktisk diskurs 

ställs mot varandra genom analysen.   

 

Innan analysen genomfördes gjordes flertalet läsningar av det insamlade materialet, då 

transkriberingarna av de genomförda intervjuerna, lagen samt riktlinjerna. Genom dessa 

läsningar kom tre teman fram som syntes inom ramen för allt det insamlade materialet. 

Det första temat som upptäcktes var demokrati då det i det insamlade materialet syntes 

hur man arbetar för allas rätt och möjlighet att representeras i biblioteket. Det andra 

temat som framträdde var kulturell kompetens. Arbetet med att vidareutvecklas, dra 

lärdom av exempelvis användare och kurser samt att genom det första temat arbeta för 

den kulturella mångfalden. Vilket vidare ledde till att besitta kulturell kompetens. Det 

tredje temat som skildrades från det insamlade materialet var samverkan. Detta framstod 

bland annat genom de två föregående temana men även då det benämndes ofta inom 

intervjumaterialet att samverkan med andra sektioner av samhället, såsom SFI, 

framhölls inneha stor betydelse för utvecklingen av biblioteksväsendet. Vidare även då 

inom de två föregående temana där den demokratiska andan kring att alla skall känna 

sig välkomna och synas på bibliotek och den kulturella kompetensen kring att 

biblioteket skall vara en mångkulturell plats där kulturer kan mötas och utvecklas i 

samspel. Samverkan blir då det tredje tema som binder samman de föregående två 

temana.  

 

Denna tematisering av det insamlade materialet utfördes för att kunna möjliggöra en 

fördjupad analys av de två diskurserna. Genom att tematisera efter tre teman delades det 

insamlade materialet upp i mindre sektioner som gav chans till en mer utförlig analys. 

Såldes, för att kunna hantera den stora mängd empiri som studien bearbetar och även för 

att synliggöra olika delar av materialet inom ramen för analysen.  

 
7.1.1 Demokrati 

Temat demokrati framträder tydligt i de riktlinjer som analyserat, när det kommer till 

intervjumaterialet är det mindre tydligt men det går att uttyda demokratiska tankar samt 

arbetssätt genom det som respondenterna benämner samt hur de talar om det. Då 

analyseringen sker av IFLA:s riktlinjer på jakt efter demokratiska inslag med modalitet, 

och även interdiskursivitet, som analysens verktyg förekommer ordet ‘skall’ då de talar 

om bibliotekets uppgift angående mångfald. De säger: “I arbetet för kulturell och 

språklig mångfald skall biblioteken: betjäna alla samhällsmedborgare utan 

diskriminering på grund av kulturellt och språkligt ursprung [...] ge tillgång till ett brett 
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urval av material och tjänster som avspeglar alla grupper och behov [...]” (IFLA, 2008. 

s. 1 av 4.). Att de brukar ordet ‘skall’ när de talar om arbete kring mångfald på 

biblioteket påvisar en hög affinitet till just denna utsaga som IFLA valt att publicera.  

 

Denna utsaga kan vidare kopplas till Jönsson-Lanevska (2005), som benämndes i 

avsnitt 3.1, då hennes forskning påvisar vikten av bibliotek samt bibliotekarier som länk 

till samhället för dess användare. Hon påpekar även att om man har en skild bakgrund 

eller kulturell identitet från majoriteten i landet man befinner sig i skall man trots detta 

känna att man har tillgång till bibliotekets resurser och då även på ens egna språk. 

Dancs (2018) talar också om det offentliga biblioteket samt utmaningen i att finna 

gemensamma kulturella referenser, som benämndes i avsnitt 3.2, och särskilt då i 

miljöer av mångkultur. Att finna något som kan knyta samman individer med skilda 

kulturer kräver en öppenhet men även en viss mängd information. Denna information 

kan då biblioteket bistå med genom sitt arbete.  

 

IFLA skriver vidare om bibliotekens uppgift att reflektera det samhälle de befinner sig i 

för att verka för aktiva dialoger och ett aktivt medborgarskap. IFLA säger att detta skall 

genomföras på flera nivåer genom just reflektioner. De skriver att: “Bibliotek av alla 

slag bör därför avspegla, understödja och främja kulturell och språklig mångfald på 

internationell, nationell och lokal nivå, och på så sätt verka för en interkulturell dialog 

och ett aktivt medborgarskap.“ (IFLA, 2008. s.  1 av 4). I denna utsaga förekommer 

ordet ‘bör’ vilket speglar deras vilja att biblioteken skall arbeta och verka för ett 

demokratiskt samt inkluderande samhälle vilket i sin tur tyder på stark affinitet. Widell 

och Mlekov (2013, s. 57-61, 70, 92), som vi talade om i avsnitt 3.5, påpekar precis som 

IFLA ovan att organisationer, med flera, skall sträva efter att reflektera det samhälle 

man befinner sig. Detta kan göras genom att exempelvis undvika starka normaliseringar 

som kan försvåra för individer att behålla och uttrycka sin kulturella identitet.  

 

I samspel med att man skall avspegla samt reflektera det samhälle man befinner sig i, då 

exempelvis genom att möta de behov som finns i närområdet men även genom att 

arbeta sig bort från det homogena, skriver IFLA att man skall arbeta för språk i både tal 

och skrift, samt även att sprida dessa och stödja användare med exempelvis 

minoritetsspråk. Detta för att, i sin tur, förhöja medvetenheten kring betydelsen av 

kulturell mångfald. IFLA uttrycker det på följande sätt:   

 
I ett mångkulturellt samhälle bör fokus ligga på följande huvuduppgifter, som 

relaterar till information, läs- och skrivkunnighet, utbildning och kultur: att öka 

medvetenheten om det positiva värdet av kulturell mångfald och att utveckla den 

kulturella dialogen [...] att skydda det språkliga och kulturella arvet och stödja det 

språkliga uttrycket, samt främja skapande och spridning på alla relevanta språk [...]. 

Verksamheten i form av biblioteks- och informationstjänster för kulturellt och 

språkligt heterogena samhällen är central, inte något ”separat” eller ”extra”, och den 

bör alltid anpassas för att möta lokala och specifika behov.  
(IFLA, 2008, s. 2 av 4). 

 

I detta citat förekommer ordet ‘bör’ vid två tillfällen, de påvisar på så vis sin affinitet till 

utsagan men däremot finns inte den höga grad av affinitet som går att uttyda i citat 1 där 

ordet ‘skall’ brukades. De säger således inte här att biblioteken måste, utan istället att de 

borde arbeta med den kulturella dialogen samt utbildning och ge stöd i skrift och tal. 

Detta stödjs även av svensk bibliotekslag som säger att biblioteken skall tillhandahålla 

och erbjuda material (som litteratur och media) på flera språk utöver det svenska språket 

men även på lättläst svenska. Detta kopplas vidare ihop med att biblioteken skall 
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anpassas efter användarna och deras behov (Bibliotekslag, SFS 2013:801). En skillnad 

som går att uttyda i den reglerade diskursen är att IFLA:s riktlinjer säger att biblioteken 

borde tillhandahålla material på flera språk och prioritera dessa grupper medan lagen 

säger att biblioteken skall göra detta, att det är ett krav. 

 

Genom IFLA:s riktlinjer kan det tydas en stark demokratisk anda i arbetet för främjande 

av kulturell mångfald, tillhörighet, anknytningar sinsemellan individer i samhället samt 

bibliotekens betydelsefulla roll i arbetet för ett demokratiskt samhälle. Det är tydligt 

inom riktlinjerna att demokrati är viktigt, att alla skall ha samma rättigheter samt 

tillgång till bibliotek och dess resurser, men i övergången till det insamlade 

intervjumaterialet går det att se en markant skillnad i tydligheten angående hur 

demokrati benämns samt hur man yttrar sig angående demokratiska inslag i 

biblioteksväsendet.   

 

Under intervjun med respondent A framkom det att biblioteket behöver arbeta aktivt 

med den digitala utvecklingen, särskilt inom integration då man som invandrare eller 

flykting behöver hantera diverse svenska myndigheter. Om man då inte har språket med 

sig kan det leda till problem och än mer så om man inte heller besitter digital 

kompetens. För att kunna vara en aktiv medborgare i samhället krävs en viss kompetens 

och kunskap vilket biblioteket kan delge och stötta med. Nedan syns i ett citat från 

respondent A hur man talar om detta:  

 
[...]lyssnar man på kollegor och sånt så är det ju klart att då är det ju mycket olika 

språk [...] mångfald och kulturer och så men det vi ser mest och som vi måste arbeta 

mycket med det är ju den digitala utvecklingen [...] och kompetensen, vi har en 

jättestor digital klyfta och [...] speciellt då dom som inte kan språket. Dom ska ju, 

när dom kommer hit, dom ska ju arbeta med myndigheter eller [...] dom behöver ju 

kontakt med myndigheter och banker och dom […] har inte språket man har inte 

den digitala kompetensen man har inte [...] datorerna eller internet man kan inte ha, 

så att det ser vi ju mycket här. (Respondent A, 2018-04-17)  

 

Att alla skall ha tillgång till information är en förutsättning i ett demokratiskt samhälle, 

att man oavsett eventuella individuella hinder som språklig förbistring eller minimal 

digital kompetens skall kunna ta del av information kring exempelvis myndigheter. Som 

respondent A påvisar genom sitt ordval, så som ‘vi måste arbeta mycket’, visar en stark 

affinitet till dennes utsaga samt att det är en stor del av bibliotek A:s arbete inom 

verksamheten. Ordet ‘måste’ medierar således ett sanningsanspråk. Tillsammans med 

detta kommer även en förändring i bibliotekariernas roll, som Nationell 

Biblioteksstrategi (Migration och språklig mångfald: Bibliotekets roll i det flerspråkiga 

samhället, 2017, s. 17) påvisat som tidigare benämnt i avsnitt 3.2.1. Att man som 

bibliotekarie blir ett stöd samt en resurs för språkinlärning och det kan handla om att 

exempelvis stötta vid tydning av räkningar eller liknande dokument.  

 

Utöver att bibliotekariens roll har förändrats har även användargrupperna förändrats i 

takt med att samhället expanderar och utvecklas. För att maximalt antal individer skall 

kunna bruka och dra nytta av biblioteken, som fyller en demokratisk funktion i 

samhället genom att då tillhandahålla medier samt information etcetera, har det krävts 

en del arbete kring att utvidga bibliotekets räckvidd. Som i citatet nedan påvisar, från 

respondent C, försöker man att nå flera grupper och komma bort från den homogena 

grupp som respondent C påpekat att biblioteket ofta kopplas till.  
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[...]vi försöker ju va ganska [...] breda i, i hur vi, hur vi, alltså lägger upp det, asså 

[...] föreläsningar och sånt. Vi har haft, som har riktat sig mot, asså inte [...] bara det 

här damer i 70 årsåldern utan vi försöker liksom ha saker som riktar sig mot andra. 

[...] det [biblioteksplanen] kanske inte är jätte strukturerat som det står att vi ska 

jobba med mot [...] den här gruppen och det gör vi också [...]. 
(Respondent C, 2018-04-20) 

 

Respondent C talar alltså ovan om att bredda bibliotekets användargrupper och nå fler 

individer och även om där finns en biblioteksplan påvisar respondenten att den inte är 

fullt strukturerad. Respondenten är även något oklar i sin förmedling av denna 

information. Där finns ingen stark affinitet samt att respondenten inte är exakt i sin 

utsaga angående exempelvis vilka grupper man skall arbeta mot enligt denna 

biblioteksplan som benämns. Vidare är det svårt att urskilja vad exakt det är respondent 

C inom sin biblioteksverksamhet gör för att verka i demokratisk anda för att nå fler 

samhällsmedborgare, ovan benämnt som ‘ha saker som riktar sig mot andra’. Det går 

ändå urskilja den demokratiska andan, att alla skall vara välkomna på biblioteket och att 

alla skall känna att de kan bruka biblioteket som en resurs samt få stöd och hjälp vid 

behov.  

 

För att vidare kunna hjälpa och stötta bibliotekets användare trots språkbarriärer 

berättade respondent B om deras anställning av en tolk (språkvärd) för att underlätta 

kommunikationen och inleda arbetet med människor som inte talar svenska. Dock 

skedde detta tack vara extra resurser just i arbetet med integration och mångfald vilket 

ledde till att projektet (anställningen av tolken) avslutades trots bibliotekets önskan om 

att ha denna kvar. Respondent B berättar att “Nu har vi ju fått mycket pengar tidigare år 

för att då till exempel anställa en språkvärd men det skulle vi ju gärna vilja fortsatt 

med.” (Respondent B, 2018-04-18). Vidare berättar även respondent D om ett liknande 

projekt, språkpraktikanter, respondent D säger i sammankoppling med 

språkpraktikanternas stöd till äldre angående IT att “Ne, därför är det så himla bra av 

dem här [språkpraktikanterna] och dessutom så är det guld värt och ha någon här som 

pratar arabiska så glad blir man så man bara hallå kom hit, hjälp mig, så det är vi noga 

med [att vara måna om språkpraktikanterna].” (Respondent D, 2018-04-25). Både 

respondent B och D visar stark affinitet till den assistans de fått med att överkomma 

språkbarriärer som även är ett hinder när det kommer till människors demokratiska rätt 

att ta del av information.  

  

Som Svensk Biblioteksförening (u.å) säger skall man arbeta mot att biblioteken i ett 

demokratiskt samhälle skall vara en av de grundläggande byggstenarna. Även 

bibliotekslagen säger att “Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för 

det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning.” (Bibliotekslag, SFS 2013:801. 2 §). Det står vidare att allmänheten skall 

ha tillgång till biblioteket vilket respondent B och D försöker se till då de aktivt arbetat 

för att överkomma språkbarriärer vilket i sin tur ger icke svensktalande individer chans 

till inhämtning av kunskap och information. Bibliotekslagen säger (5 §) även att 

biblioteken skall förhålla sig till vissa prioriteringar, som nationella minoriteter och 

individer med annat modersmål än svenska (Bibliotekslag, SFS 2013:801). Som 

respondent C påvisar skall de på bibliotek C arbeta utifrån biblioteksplanen och då mot 

andra grupper och ha moment eller aktiviteter för dessa grupper medan respondent B 

och D påvisar att de aktivt försöker hantera språkbarriären och överkomma detta 

hindret. Här kan en interdiskursivitet uttydas, om än inte fullt uttryckt, där den reglerade 

diskursen påverkar den praktiska diskursen, dock på ett omedvetet plan. 
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7.1.2 Kulturell kompetens  

Ovan har materialet analyserat med demokrati som tema, i detta avsnitt skall materialet 

analyseras med kulturell kompetens som tema och analysen genomförs på samma sätt 

som inom temat demokrati. Som nämnt tidigare påvisas skillnader samt likheter men det 

görs en grundlig framställning av resultatet av analyserna i avsnittet titulerat Resultat 

nedan.   

 

I IFLA:s riktlinjer skrivs det om respekt kring olika kulturer och det talas vidare om 

ömsesidighet och samarbete mellan kulturer. Så här formulerar IFLA det: ”Respekt för 

kulturernas mångfald, tolerans, dialog och samarbete i en anda av ömsesidig tillit och 

förståelse är en av de bästa garantierna för internationell fred och säkerhet” (IFLA, 

2008. s. 1 av 4). Man talar alltså om förståelse för kulturell mångfald. Att man bör 

inneha kunskap om olika kulturer, således besitta en viss kulturell kompetens. Detta 

delvis för att man skall kunna föra en öppen dialog och arbeta mot ett fredligt och säkert 

samhälle på flera nivåer. Genom detta citat går det att uttyda en stark önskan om arbete 

med kulturell kompetens.  

 

Till exempel vid syning av det som Mestre (2010) skriver angående kulturell 

kompetens, tidigare nämnt i avsnitt 3.1, påvisas det att kulturell kompetens är central för 

dagens biblioteksverksamhet och hon noterar att kompetens angående kultur bör få 

utrymme inom utbildningen innan studenten blir verksam i biblioteksväsendet som 

bibliotekarie. För att kunna angripa rollen som bibliotekarie på ett professionellt sätt 

krävs utbildning inom mångfald och multikulturalism då denna spelar en markant roll 

för utvecklingen av studenterna och genom detta utvecklingen av framtidens 

bibliotekarier (Mestre, 2010).  

 

IFLA skriver vidare om bibliotekens uppgift att vara ett centrum för lärande vilket kan 

kopplas till det som poängterades genom Mestre (2010) ovan. Att utbildning för 

bibliotekarierna är central då de vidare ska utbilda samhället genom biblioteket och dess 

uppgifter. IFLA benämner det på följande sätt:   

 
Då biblioteken betjänar olika intressen och samhällsgrupper, fungerar de som centra 

för lärande, kulturliv och information. Genom att verka för kulturell och språklig 

mångfald uppfyller biblioteken sina förpliktelser mot principerna om de 

grundläggande friheterna och allas rätt på lika villkor till information och kunskap, 

med respekt för kulturell identitet och kulturella värden. (IFLA, 2008. s. 1 av 4) 

 

Med hjälp av verktyget för modalitet kan här urskiljas en hög grad av affinitet genom att 

IFLA poängterar att ‘då biblioteken betjänar’ som antyder en självklarhet i det 

upprätthållande uppdrag som bibliotek skall verka utifrån och att det är en självklarhet 

att biblioteket skall vara ett centrum för lärande och information etcetera. Vidare går det 

att uttyda att kompetens vad gäller kulturell och språklig mångfald är något en 

bibliotekarie bör besitta för att man de facto skall kunna verka för allas rätt på lika 

villkor, då även respektera samt ha en förståelse för kulturella värden och kulturella 

identiteter.  

 

Genom respondenternas utsagor angående utbildning kan det uttydas att man 

värdesätter vidareutbildningar samt kurser för att öka sin kompetens och förståelse. 

Respondent B talar om utbildningar som involverar kunskap om länder men även kurser 

om hur man skall bemöta nya användare som kommer från andra länder och hon/han 

säger att: 
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[...] det har handlat om länderkunskap och gått på information för Syrien och 

Somalia, då stora flyktingländer, och sen har det vart kurser om ensamkommande 

och det har vart en föreläsning om lågaffektivt bemötande, hur man liksom förstår 

hur det kan kännas och hur man bemöter det. [...] Så där har det vart många 

utbildningar som vart väldigt givande faktiskt [...]. (Respondent B, 2018-04-18). 

 

Respondent B påvisar här en hög affinitet då hon/han beskriver dessa utbildningar samt 

kurser som ‘väldigt givande’ och i detta fall betraktas en positiv inställning till att få en 

förbättrad förståelse och/eller kunskap som då kan öka den kulturella kompetensen och 

även ge en förändring till det bemötande man som bibliotekarie genomför med 

användare. Vidare används ordet ‘faktiskt’ här som en legitimering av det respondenten 

säger och tyder på ett sanningsanspråk, att det rentav är på detta sätt. Detta påvisas 

exempelvis i en intervjuundersökning genomförd av Nationell Biblioteksstrategi 

(Migration och språklig mångfald: Bibliotekets roll i det flerspråkiga samhället 2017, s. 

19) att användarna (respondenterna för intervjuundersökningen) önskade korrektion 

samt förbättring angående den kompetens och de kunskaper som bibliotekarier innehar 

när det kommer till att bemöta användare med skilda kulturella eller religiösa 

bakgrunder som exempel. Förslagsvis sade man att detta skulle ske via vidareutbildning 

och höjande av kunskaper samt kompetenser, bland annat angående flyktingars 

situationer.   

 

Detta går även vidare koppla till det som IFLA benämner om vidare utbildning. Att 

“Yrkesutbildning och fortbildning som fokuserar på service till mångkulturella grupper, 

interkulturell kommunikation och lyhördhet, antidiskriminering, samt kunskap om olika 

kulturer och språk bör tillhandahållas.” (IFLA, 2008. s. 3 av 4). Här syns en stark 

affinitet genom användning av ordet ‘bör’, dock ställs det inte som ett krav då ordet 

‘skall’ inte används istället för ordet ‘bör’. Vidare påvisar IFLA här även att 

bibliotekarier bör införskaffa ny kunskap samt nya kompetenser och vidareutveckla de 

kunskaper och kompetenser som bibliotekarierna redan besitter kopplade till bland 

annat kultur.   

 

Denna förbättring av kunskaper och kompetenser som nämns ovan går att finna i den 

utbildning som respondenterna talar om att de genomför. Förutom respondent B som 

benämndes ovan har samtliga av studiens respondenter som sagt fortsatt att utbilda sig 

och de arbetar mot att bli bättre och förbättra sin kulturella kompetens genom dessa 

utbildningar. I samband med det IFLA skriver, angående att biblioteken skall i arbetet 

med kulturell och språklig mångfald, skriver de att biblioteken skall “[...] anställa 

personal [...] som är utbildad för att samverka med och tillhandahålla tjänster för ett 

sådant samhälle.” (IFLA, 2008, s 1 av 4). Detta kan ses bland annat genom det 

respondent C säger angående hennes/hans tjänst i koppling till frågan om respondenten 

anser att man på dennes bibliotek arbetar med integration och mångfald.  

 
[...] det där gäller att va ganska mycket och göra ganska mycket [...] så här 

omvärldsbevakning, eller så här kolla hur [...] folkgrupperna ändras och sen anpassa 

beståndet utefter vad, [...] asså, det gör vi både, både genom att kolla vilka som [...] 

flyttar till kommunen och vilka som lånar böcker som intresserar, vilka språk som 

intresserar, som intresserar folk. Och sen försöker vi [...] att anpassa så att vi ökar 

inköp på våra språk eller där de intresset ökar också [...]. (Respondent C, 2018-04-

20). 
 

Utifrån detta citat från respondent C kan en interdiskursivitet uttydas och hur 

diskurserna bibliotekarie och användare förhåller sig till varandra inom 
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diskursordningen. Det bibliotekarien gör, om det är möjligt, är att anpassa sitt bestånd 

utifrån efterfrågningar eller utifrån de förändringar som sker i samhället där användarna 

befinner sig.  

 

I samband med det respondent C talade om talar även respondent A, kring frågan 

angående om biblioteket arbetar med integration och mångfald, om omvärldsbevakning 

och arbetet med att utveckla de kulturella ramarna för biblioteket genom att utvidga 

dess språk sektion exempelvis. Respondent A formulerar det på följande sätt:  

 
Aa man kan ju ta bokbeståndet till exempel. Det är ju jättestort, vi får och vi köper 

in jättemycket böcker på utländska språk och vi har ju omvärldsbevakning i 

kommunen och det har vi för de stora målgrupperna. [...] får vi in inköpsförslag 

eller att vi får [...] ibland får man ju förslag när man är i yttre verksamheten om att 

åh har ni inte nånting på grekiska då kan man [...] ta in [...] depositionen på, att 

prova på. Är det någonting som vi ska ha här [...] så det är hela tiden en [...] flexibel 

dynamisk bokbestånd [...] (Respondent A, 2018-04-17). 

 

I citatet från respondent C finns en inställning om att biblioteket aktivt söker 

information genom att genomföra omvärldsanalyser angående nyinflyttade samt vad 

som intresserar befolkningen som brukar biblioteket. Likväl studerar man intressen hos 

användare då man kan öka omfånget där ett intresse är stort och aktivt. Detta gör man 

då delvis för att kunna följa med i utvecklingen av samhället men också för att anpassa 

sig till användarnas behov. När det kommer till citatet från respondent A syns det också 

att man genomför omvärldsanalyser men på ett lite annorlunda sätt från det respondent 

C benämner. Här talar man om bokbeståndet, likt respondent A, men man talar även om 

att man aktivt tar emot inköpsförslag, arbetar med flexibilitet och att utöka det språkliga 

omfånget. Respondent A påpekar även att omvärldsbevakningen sker i närområdet, då i 

form av kommunen. Allt ovan går att koppla till ett utvecklande syfte, men där finns 

även kunskap och kompetens att vinna genom att sätta sig in i omvärlden och de 

grupper av användare man har.  

 

Vi har nu sett att man spenderar tid och kraft på att utbilda sig och strävar mot att 

utvecklas och förbättras genom att gå på kurser, utbildningar och föreläsningar. Dock 

kan det även i citatet nedan (från respondent A) vittnas om att utbildning kan ske ute i 

verksamheten likväl som på kurser och föreläsningar. Som nämnt ovan kan det vara 

praktiken, den fysiska världen snarare än enbart teori, som ger vidare chanser till 

utveckling enligt flera av respondenterna. Så här formulerar respondent A sig:  

 
Det är bra, men [...]  jag tycker ju sådär att utbildning med mångfald är jätteviktigt 

men [jag] har läst så mycket på högskolan så det är [...] svårt att komma med nått 

nytt utan det man lär sig är när man träffar dom. I yttre verksamheten det går ju inte 

jämföra det med någonting annat. [...] De teoretiska byggstenarna har jag ju liksom 

så nu är det ju bara den praktiska jag ska ha [...] [intervjuare frågar om teorin ändå 

är nyttig] Ajaja, oja, oja! [...] jätte, jätteviktigt. Det tror jag är jätteviktigt att man 

har. (Respondent A, 2018-04-17)  
 

Här syns inte bara utbildning i form av kurser och föreläsningar utan även utbildning 

genom att ‘göra’ samt att befinna sig i den praktiska verksamheten. Likväl påvisar 

respondent A en hög affinitet när hon/han benämner att man inte kan jämföra den yttre 

verksamheten med något annat. Språkbruket respondent A använder påvisar även ett 

sanningsanspråk, att för henne/honom lär man sig mer i praktiken än i teoretiska 
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sammanhang, men att teorin ändå är en viktigt del för att öka sin förståelse och 

kompetens.  

 

Vidare finns det en koppling till det som respondent E säger då frågan om kurser och 

dess användning i praktiken kommer upp i koppling med teorin att “[...] jo men att man 

[ska] tänka sig för en gång till hur man bemöter människor och hur man tänker om dom 

och hur man pratar om dom och så också [...].” (Respondent E, 2018-05-02). Här 

poängterar respondent E, likväl som respondent A tidigare, att utbildning i form av 

kurser och liknande öppnar upp och är bra men att man i praktiken måste dra nytta av 

denne och de facto bruka den kompetens man utvecklat.  

 

Ovan har materialet analyserats angående riktlinjer och den praktiska verksamheten 

utifrån respondenternas utsagor, men när det kommer till lagen kan det iakttas att där är 

otroligt fattigt med just kulturell kompetens. I lagen benämns inget i direkt utsaga om 

‘kulturell kompetens’, det som står att finna är: “Biblioteken i det allmänna 

biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 

upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.” 

(Bibliotekslag, SFS 2013:801. 2 §) och att “Folkbiblioteken ska verka för att öka 

kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande 

och delaktighet i kulturlivet.” (Bibliotekslag, SFS 2013:801. 7 §). Här benämns kultur 

men det är inte på något sätt kopplat till kulturell kompetens hos bibliotekarien. Genom 

IFLA:s riktlinjer och samtliga respondenters utsagor ter sig kulturell kompetens vara en 

stor och viktig aspekt inom biblioteksväsendet och att det är en av de saker man arbetar 

extra mycket med enligt respondenterna och något man skall arbeta med enligt 

riktlinjerna från IFLA. Men det är också en aspekt som saknas inom lagen. Därav går 

det ändock att uttyda en skillnad mellan den reglerade diskursen och den praktiska 

diskursen vad gäller benämning utav kulturell kompetens. 

 
7.1.3 Samverkan  

Ovan har materialet analyserat utifrån två av de tre teman som valt, Demokrati samt 

Kulturell Kompetens. I detta avsnitt skall materialet analyseras utifrån ett tredje tema, 

Samverkan. Analysen genomförs på samma sätt som i de tidigare avsnitten, verktygen i 

form av modalitet och interdiskursivitet brukas samt att resultaten redovisas på djupet i 

avsnittet som är titulerat Resultat.  

 

Samverkan temat inleds här med IFLA och ett citat från dem om hur 

biblioteksaktiviteter skall utvecklas samt hur man skall förhålla sig till andra grupper i 

samhället, både i form av användare och yrkesverksamhet. IFLA artikulerar det på 

följande sätt: “Biblioteksaktiviteter skall inte utvecklas isolerat. Samarbete med 

relevanta användargrupper och yrkesverksamma på lokal nationell och internationell 

nivå skall uppmuntras.” (IFLA, 2008. s. 2 av 4). En en stark affinitet märks genom 

bruket av ordet ‘skall’ då man talar om samverkan mellan biblioteket och relevanta 

grupper. Om detta vidare kopplas till ytterligare ett citat där IFLA uttrycker sig på 

följande sätt: “fokus hos biblioteken bör ligga på [...] att stödja delaktighet och 

medverkan i samhällslivet av personer och grupper med skiftande kulturell bakgrund” 

(IFLA, 2008. s. 2 av 4) kan det uttydas att man även skall vara delaktig i samhällslivet 

när det kommer till att stödja grupper som har varierande kulturella bakgrunder. I 

samband med det första citatet om att biblioteken skall uppmuntras till samarbete på 

flera nivåer går det att se en koppling mellan dessa citat och arbetet med integration och 

samverkan.  
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I det andra citatet påvisas även affinitet genom användningen av ordet ‘bör’ angående 

att bidra till att personer och grupper med varierande kulturer skall känna sig delaktiga i 

samhället och även integreras in i samhället genom samverkan med andra diskurser. 

Detta skulle exempelvis kunna vara SFI, kommuner, studieförbundet eller Röda Korset. 

Samverkan med andra av denna sort är något respondenterna flitigt benämnde genom 

intervjuerna, nedan följer tre utdrag från tre olika respondenter som påvisar detta.  

 
[angående språkcaféer och andra aktiviteter] Men asså det känns ändå viktiga att 

man, det är ju jättekul om bibliotek har möjligheter och resurser och folk som 

jobbar så, men det känns ändå viktigt att, jag är mycket så här, jag tycker att vi ska 

ha tid och resurs för basverksamheten, mh om SFI ringer och vill ha en visning då 

måste det liksom finnas någon som gör den där visningen för det är liksom ändå lite 

viktigare känns det för mig iallafall (Respondent D, 2018-05-24).  
 

[angående praktiska moment och inspirationen till dessa] oftast har det nog varit att 

de [SFI lärare] hört av sig, dom har varit här på visningar eller nått att dom har velat 

ha nått boksamtal eller vad dom nu har för behov i gruppen för det är också lite 

olika och vilka nivåer de ligger på, akademiska nivåer med. En del är ju på 

grundskolenivå eller väldigt duktiga på svenska och vill veta mer eller förbereda sig 

för högskolestudier med hjälp av biblioteket [...] Av många olika skäl kan de 

komma hit och då kan man ju börja prata lite och oftast kommer man väl in på [...] 

att dom känner att det skulle vara kul att hitta på nånting. Och så kan man ju föreslå 

nått. [...] vi behöver ju inte höra av oss till dom oftast att aah har ni nånting utan 

oftast [är det] att dom har ett behov (Respondent A, 2018-04-18).  
 

Ja, så vi har ju haft mycket, vi har haft full läsning på språkcafét, workshops på 

språkcafét, och vi jobbar ju med Röda Korset, dem har haft utflykter i samband med 

språkcafét. Så att [...] vi har haft mycket olika saker som har hänt och sen så har det 

ju varit mycket, vi har ju visningar tillsammans med SFI till exempel också. Vi 

samarbetar ju med SFI och nu är det bokcirklar (Respondent B, 2018-04-18). 
 

I dessa tre citat kan många benämningar vad gäller samarbeten med SFI skymtas. 

Respondent D påvisar att man anser det vara viktigt och visar så sätt en stark affinitet 

med utsagan. Att man måste se till att det finns möjligheter till visningar av bibliotekets 

fysiska rum och de tillgångar samt resurser biblioteket har för att stödja sina användare. 

Respondenten talar om att det även krävs att biblioteket har resurser till att genomföra 

dessa visningar. Vidare kan detta kopplas till respondent A:s utsaga angående att 

biblioteken efter visning uppnår fortsatta samarbeten i form av boksamtal eller liknande 

aktiviteter. Detta påvisar i sin tur att de visningar som respondent D anser vara viktiga 

de facto fyller en mening och öppnar upp för vidare samarbeten.  

 

Vidare kan detta även kopplas till respondent B:s utsaga, angående samarbete med SFI 

kring bokcirklar och språkcaféer och samarbetet med Röda Korset angående utflykter i 

samband med språkcaféerna, till de två första citaten. Att dessa tre respondenter, då 

respondent A, B och D, (men även respondent C och E) benämner samarbete med SFI 

tyder på att dessa diskurser står varandra nära, särskilt när det kommer till samverkan 

angående integration och mångfald. Det som syns är en interdiskursivitet mellan 

biblioteken och SFI, deras relation i diskursordningen ger ett avtryck som uppfattas som 

något positivt, utifrån intervjumaterialet. Samarbetet tillåter att människor integreras 

och detta gör att biblioteken kan fortsätta att utvecklas och anpassa sitt bestånd efter de 

behov som finns. Ytterligare arbeten inom samverkan görs synliga då respondenterna 

benämner Röda Korset, kommuner, regionbibliotek, studieförbund, företag, skolor 

etcetera.  
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Respondent C benämner att man på dennes bibliotek genomför samverkan, genom 

bokbestånd som flyttar runt, med förskolor och skolor. Respondent C säger, i koppling 

till frågan huruvida det kan urskiljas någon förändring genom arbetet med integration 

och mångfald på respondentens bibliotek, så här:  

 
Ja, [...] just [...] språk [...] att man vill ha [böcker] på ett nytt språk, det ser vi. Vi har 

ju [namn] bibliotek där vi har böcker på förskolans, [...] asså i kapprummet på [...] 

förskolan. Det är [ett]  [...] ganska nytt projekt men, ah där får ju förskolan välja 

vilka språk dom vill ha och där kommer ju nya titt som tätt. Så till exempel litauiska 

var ganska mycket förra året, i höstas och då fick vi köpa in ganska mycket snabbt, 

försöka iallafall, så att vi kunde motsvara dom här skolorna som finns (Respondent 

C, 2018-04-20).  

 

Här syns ännu en form av samarbete kring integration och mångfald specifikt gällande 

språk, denna gång i form av att biblioteket sprider sitt bestånd genom andra 

verksamheter. Även bibliotekslagen ställer sig bakom detta då lagen i 15 § säger att: 

“Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna 

samlingarna till varandras förfogande. Skyldigheten att avgiftsfritt ställa litteratur till 

förfogande gäller inte för folk- eller skolbibliotek” (Bibliotekslag, SFS 2013:801). Även 

om detta inte direkt säger att biblioteken skall ställa sitt bestånd till förfogande för 

utlåning till andra verksamheter kan man se det som en förlängning av lagen samt att 

det visar på bibliotekens välvilja i att man på ett öppet sätt använder beståndet för att 

främja så många som möjligt till ett så minimalt pris som möjligt. Detta påvisar även en 

interdiskursivitet mellan den reglerade och den praktiska diskursen.  

 

För att återkoppla, således kan verksamheten beskådas i form av skola i citatet ovan från 

respondent C medan i citatet nedan från respondent E kan går det att se verksamhet i 

form av företag då det frågades om kreativa och spontana initiativ kring integration och 

mångfald.  

 
Aåh aa… [...] IT guide var ju ett projekt som [...] det var ett företag som - jätte bra 

idé också men som inte [...], det var ju ett företag som hyrde ut eller ungdomar som 

lärde äldre IT och då var det ju ungdomar med invandrare eller flyktingbakgrund då 

men [...] dom pengarna det var ett projekt och pengarna tog ju slut så nu funderar 

dom ju då om hur det ska liksom [...] kunna gå vidare på något sätt (Respondent E, 

2018-05-02). 

 

Utifrån det som respondent C och E säger angående samverkan med olika 

verksamheter, som i detta fall är skolor och företag uttyds olika relationer inom 

diskursordningen. Respondent C talar om ett projekt som pågår i ett kapprum på en 

skola där biblioteket förser eleverna med böcker på språk som efterfrågas. Detta 

samarbete kan påverka biblioteken genom att man ser vad det är för böcker som är 

eftertraktade och på vilka språk för att sedan ta in nya böcker och expandera sitt bestånd 

för att ytterligare främja mångfalden. Samarbetet påverkar även skolor genom att man 

ger dem tillgång till litteratur som behövs på andra språk som kanske inte finns 

tillgängligt för skolan annars. Samverkan med företag som respondent E talar om 

påvisar att det även finns delar i samhället som bidrar till biblioteken som man annars 

inte allt för ofta noterar eller uppmärksammar.  

 

Genom dessa fem citat, tagna från alla intervjuer, kan det enkelt skådas att samarbete 

och samverkan sker på flera nivåer inom samhället och att biblioteket är en knytpunkt 
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för det mångfacetterade samhället genom deras samverkansarbete kring integration och 

mångfald. I koppling med lagen 14 § som säger “I syfte att ge alla tillgång till landets 

samlade biblioteksresurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna 

biblioteksväsendet samverka” (Bibliotekslag, SFS 2013:801) syns det att respondenter i 

den praktiska diskursen förhåller sig till lagen i den reglerade diskursen. Lagen 

poängterar dock att det är verksamheter inom biblioteksväsendet som ‘skall’ samverka 

och vad som går att se genom intervjuerna är att man även tar eget initiativ till 

samarbete med andra organisationer och verksamheter, oftast på en lokal nivå. En högre 

grad av samverkan i  den praktiska diskursen går att urskilja jämförelsevis med det finns 

i den reglerade diskursen. Detta beror antagligen på att biblioteken i samarbete med 

kommunen tar egna beslut samt att Sverige upplevde en stor tillströmning av människor 

under 2015, som Nationell Biblioteksstrategi (Migration och språklig mångfald: 

Bibliotekets roll i det flerspråkiga samhället, 2017, s. 17) skriver om i sin rapport och 

som benämns i avsnitt 3.3, vilket har påverkat biblioteksverksamheten enligt 

respondenterna.  

 

Då användargrupperna har expanderat och vidgats krävs även en viss expansion inom 

biblioteksväsendet samt bland bibliotekarierna. IFLA skriver att “[...]fokus hos 

biblioteken bör ligga på [...] att stödja utbytet av kunskap och goda exempel gällande 

kulturell pluralism” (IFLA, 2008. s. 2 av 4). I denna utsaga, med hjälp av verktyget för 

modalitet, går det att se en stark affinitet då IFLA här brukar ordet ‘bör’ då de talar om 

vart fokuset bör ligga. I detta fall angående utbyte av kunskap med varandra samt att ha 

goda exempel för mångkultur att följa i ett samhälle där kulturell pluralism råder. Dessa 

goda exempel skulle kunna vara de frivilliga individer som våra respondenter benämnt 

tillsammans med att ‘låna en platsbo’ och ‘Språkvänner’.   

 

Exempelvis kan det genom nedanstående utsaga från respondent A synas, då det 

frågades om arbete med integration och mångfald, angående att ‘låna en platsbo’ hur det 

har utvecklats och spritt sig.  

 
[...] då blir det kanske pensionärerna och då blir det ju bara dem, och de sa de också 

vi vill prata med några andra som inte är 80 liksom som är närmre. Man kanske vill 

hitta på saker tillsammans och det nådde vi ju, började vi ju nå på just det här låna 

en [plats]bo [...] för då blir det den här otvungenheten. Dom kunde själva bestämma 

vilken tid de skulle träffas på och vart dom skulle träffas [...] en timma eller om 

dom vill vara längre eller, dom behövde inte styra upp sig så utan det blev lite mer 

flexibelt [...] vi är jättenöjda med det faktiskt. Och det ändras hela tiden och många 

hoppar ju av men de hoppar ju av just för att de har hittat en person som dom trivs 

med så att dom hoppar ju inte av [utan] dom tar en medspråkare med sig [...] från 

kön liksom (Respondent A, 2018-04-18) 

 

Från att vara nästintill enbart äldre frivilliga, som respondenten påpekar, till att bli fler 

samt att projektet varit lyckat och att man fortfarande arbetar hårt med det. Samarbetet 

mellan frivilliga samhällsmedborgare, nyanlända och biblioteket är ett av de samarbeten 

som just denne respondent benämnt flertalet gånger och påpekat hur viktigt det är. 

Särskilt då biblioteket inte har obegränsat med personal och inte heller obegränsat med 

resurser. Dock går det även att vända på det och se på det ur en annan vinkel, 

exempelvis som Nationell Biblioteksstrategi (Migration och språklig mångfald: 

Bibliotekets roll i det flerspråkiga samhället, 2017, s. 20) skriver om i sin rapport 

angående användarnas behov. Att även om det strömmar in nya användare och det 

formas nya användargrupper, som tillsammans bildar den mångfald som beskådas hos 

användarna, så finns där behov som de flesta delar med varandra. Att kunna låna en 
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dator, få tillgång till internet, låna böcker eller tidningar etcetera och detta betyder 

delvis att biblioteket blir en plats för att fylla dessa behov men även för att uppleva 

möten. Möten mellan människor och kulturer, invandrare och svenskar, gamla och 

unga. Som Nationell Biblioteksstrategi (ibid., s. 20) benämner så är biblioteket även en 

viktig plats för språkträning vilket även respondent A påvisar ovan samt att detta är 

något som man aktivt arbetar med men det krävs samverkan mellan frivilliga och 

biblioteket för att få det hela att gå runt.   

 

Frivilliga behövs som sagt, men när individer möts kan konflikter uppstå enligt Widell 

och Mlekov (2013), som benämnts i avsnitt 3.2.3, då alla är individer så är också alla 

säregna till en viss grad. När två eller flera individer möts kan skillnaden bli väldigt 

tydliga, exempelvis skillnader inom kultur, etnicitet eller religiös åskådning. Dessa 

skillnader kan således ge upphov till konflikter men Widell och Mlekov (2013) påpekar 

att om man vågar ta det där steget in i mötet med en annan individ på en djupare nivå än 

enbart ett möte på ytan kan man nå insikter och kunskaper man inte tidigare besatt. Man 

kan även utvecklas, både i den kunskap man håller men även inom de kompetenser man 

besitter och på så sätt utvecklas (Widell & Mlekov,  2013, s. 9-11). Det är i de ovan 

nämnda samarbeten, eller genom den samverkan man har med samhället och 

omvärlden, som dessa möten sker och denna utveckling kan ta form. Biblioteket bidrar 

således till denna utveckling med sin praktiska verksamhet vilket respondenterna vid 

flertalet tillfällen nu har påvisat särskilt i samverkan med andra verksamheter och 

sektioner av omvärlden.   

 

7.2 Social praktik 

I detta avsnitt genomförs en analys av den sociala praktiken inom 

biblioteksverksamheten och detta görs genom att utföra en sammanställning av de 

resultat som nåtts fram till i den första analysen för att se hur denna sociala praktik 

utspelar sig i verkligheten. Utifrån de resultat som uppnåddes i den första analysen 

kunde ytterligare teman uttydas för den sociala praktiken som framgick tydligt, dessa 

teman är Utbildning och Användarbehov. I denna del av analysen kommer dessa teman 

att studeras närmare delvis med hjälp av rational-choice teorin som introducerade i 

avsnitt 4.2. 

 
7.2.1 Utbildning 

I avsnitt 7.1.2, samt ytterligare avsnitt, klargjordes det att vidareutbildning, i form av 

exempelvis kurser och föreläsningar, är en stor del av bibliotekariernas arbete idag. 

Både att hålla i utbildning för andra samt att få utbildning av andra. Detta tas upp av 

bland annat IFLA i deras riktlinjer för arbetet med integration och mångfald i det 

mångkulturella samhället men även våra respondenter har påvisat den ständiga 

utvecklingen i form av vidareutbildning.  

 

Utifrån samtliga respondenters svar gestaltas det att bibliotekarierna fortsätter att 

utveckla sin kunskap och sina kompetenser genom att gå på olika kurser, föreläsningar 

och genomföra vidareutbildningar. Respondenterna i denna studie påpekar även att 

dessa vidareutbildningar har i sin tur påverkat deras sätt att arbeta med integration och 

mångfald. Genom att tänka på hur man skall bemöta användare genom att exempelvis 

ha förståelse för deras situation samt hur mångfaldsarbetet skall implementeras inom 

biblioteksverksamheten och ta plats i den praktiska verksamheten exempelvis genom 

bokbestånd eller aktiviteter. I tidigare forskning, som nämnts innan, läggs det särskild 

vikt på att man bör införskaffa eller utveckla en kulturell kompetens och det är viktigt 

att man som bibliotekarie har en grundläggande förståelse kring vad kulturell 
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kompetens är (Montiel-Overall, 2009). Den kulturella kompetensen kan öka 

medvetenheten kring en invandrares situation och detta kan påverka bemötandet med 

användare som har en annan kulturell bakgrund samt att man utvecklar en förståelse 

kring olika användarbehov (Jönsson-Lanevska, 2005; Mestre, 2010). Nationell 

Biblioteksstrategi talar även om att nya användarbehov uppstår exempelvis om 

samhället expanderar och då krävs det ytterligare kompetenser hos bibliotekarier 

(Migration och språklig mångfald: Bibliotekets roll i det flerspråkiga samhället, 2017, s. 

17).  

 

Respondenterna gör just detta i praktiken som forskningen talar om. De utvecklar sin 

kulturella kompetens, går på kurser som ger insikter i hur det är att komma till ett nytt 

land och de gör omvärldsanalyser, bland annat (respondent A, B och C). Detta kan även 

kopplas vidare till att Nationell Biblioteksstrategi säger att arbetet med mångkulturen 

har ett behov av aktiviteter och moment i den praktiska verksamheten för att öppna upp 

för fler användare och då att särskilt lägga tid och kraft på aktiviteten angående 

integration och mångfald, exempelvis kan man arbeta med detta genom språk och 

språkinlärning (Migration och språklig mångfald: Bibliotekets roll i det flerspråkiga 

samhället, 2017, s. 4). Dessa aktiviteter och moment som benämns ger insikt i kulturella 

beteende av skilda slag och ökar således bibliotekariens kompetens i samklang med att 

användarna som deltar i aktiviteterna också uppnår en viss utbildning, kunskap eller 

insikt. Svensk Biblioteksförening påvisar i sin rapport, som benämnt i avsnitt 3.2.1, att 

det är av stor vikt att möjligheten till utbildning finns samt att andra diskurser erbjuder 

vidareutbildning. Svensk Biblioteksförening skriver även att samarbetet med 

civilsamhället, då även frivilliga som benämns i avsnitt 7.1.3, (Bibliotekens arbete med 

nyanlända, 2016) och vidare koppla detta till att biblioteket blir en viktig plats för 

samhället i helhet som en mötesplats och en plats för utveckling.  

 

Vidare har samtliga av respondenterna benämnt att det bland annat är kommuner och 

regionbibliotek som tillhandahåller dessa olika utbildningsmöjligheter. Uppmuntran 

från exempelvis chefer, kommuner, regionbiblioteket etcetera, till att vidareutveckla 

samt vidareutbilda sig som bibliotekarie förekommer och påpekas av respondenterna i 

deras respektive intervju. Utifrån de intervjuer som genomförts kunde det uttydas en 

avsaknad av diskussion angående den reglerade diskursen som finns inom 

diskursordningen (här då diskursordningen bibliotek). Lagen säger dock inget om att 

man skall eller bör vidareutveckla sig vad gäller integration och mångfald gentemot 

IFLA, som nämnt tidigare, anser att vidareutbildning bör ske.  

 

I detta fall uppstår en hierarki där antingen kommunen eller regionbiblioteket är den 

ledande aktören som riktar sina handlingar mot mål eller syften. De kurser och 

utbildningar som bibliotekarierna benämnt att de går på är till för att man skall utveckla 

sin förståelse och sin kunskap för det mångkulturella samhälle och det är något 

kommunen åtgärdar genom att anordna dessa olika tillställningar. Det individuella 

handlandet för en enskild bibliotekarie blir på så vis kontrollerat enligt rational-choice 

teorin. De flesta av de kurser som bibliotekarierna går på är anordnade av någon som 

sitter högre upp i hierarkin men dessa kurser är även till för att det finns normer, regler 

och lagar. Detta påvisar även ett maktförhållande om man analyserar exempelvis 

respondent A:s utsaga angående att man som bibliotekarie inte direkt alltid har ett val 

när det kommer till vilka utbildningar man vill gå på. Att man ibland blir påtvingad 

utbildningstillfällen som man de facto inte är i behov av då man exempelvis redan har 

en djupare utbildning inom det område som den specifika kursen skall handla om 

(Respondent A, 2018-04-17).  
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Även om den hierarki, som nämns ovan, existerar och delvis utövar en makt genom 

hierarkin för att ge påtryckningar nedåt i ordningen så skulle en av anledningarna till 

denna påtryckning kunna vara det som Widell och Mlekov talar om som nämndes i 

avsnitt 3.2.3. Att det krävs vidareutbildning och utveckling som kontinuerligt fortlöper 

för att arbetet kring integration och mångfald skall fortsätta utvecklas och förbättras. 

Där krävs även en medvetenhet angående detta arbete, bland annat angående bemötande 

av olikheter samt arbetet med att motverka stereotyper (Widell & Mlekov, 2013). Att 

man konstant skall utvecklas och ha en inströmning av kunskap och kompetenser från 

exempelvis utbildningar (som Widell och Mlekov påvisar) ger delvis en anledning till 

respondent A:s utsaga angående tvång till att närvara på vissa utbildningar trots att man 

som bibliotekarie, just i detta fall, redan besitter en högre kunskap kring ämnet och 

utbildningstillfället inte ger något. Rational-choice teorin bevisar med respondent A:s 

utsaga att det individuella handlandet är på någon nivå kontrollerat och detta är då även 

kopplat till den kritiska diskursanalysens teorier kring ojämlika maktförhållanden. 

 

Rational-choice teorin håller på ett sätt måttet utifrån de utsagor som kan skildras från 

intervjumaterialet. Det observeras här aktörer som väljer att handla utifrån syften, dock 

behöver det nödvändigtvis inte vara syften som är till för en enskild individs egna 

vinning. Det kan handla om ett syfte som är till för utveckla biblioteksväsendet, 

specifikt bibliotekarierna så att de skall kunna erhålla ytterligare kunskap om det 

mångkulturella samhället. Detta för att kunna stödja minoriteter och individer med 

annat modersmål än svenska som 5 § i bibliotekslagen (Bibliotekslag, SFS 2013:801) 

talar om. Att se på bibliotekarien som aktör gör dennes individuella handlande inom 

biblioteket, som är en social institution, på ett sätt kontrollerat då det som sagt finns 

normer, regler och lagar, då även kopplat till respondent A:s utsaga som benämndes 

över. Däremot kan institutionella begränsningar både vara positiva och negativa. De 

riktlinjer som står går att finna i IFLA:s dokument kan uppmuntra till att utföra vissa 

handlingar och ge idéer till olika aktiviteter eller annat som i sin tur kan utveckla 

biblioteket. 

 
7.2.2 Användarbehov  

I analys del ett kan det observeras hur bibliotekarierna aktivt försöker anpassa sin 

verksamhet till användares behov. Genom att utöka bokbeståndet, genomföra 

samverkan med andra verksamheter och även utvidga de aktiviteter som biblioteken 

förser allmänheten med har de försökt anpassa sin verksamhet. Temat användarbehov 

står i denna studie inte för ett tema utifrån ett perspektiv från användarna utan det står 

för ett perspektiv på bibliotekariernas förmåga att fylla användares behov. 

 

Utifrån samtliga av respondenternas svar uttyds det att de arbetar för anpassning av 

verksamheten utifrån de möjligheter de har i form av bland annat resurser. De 

anpassningar som genomförs är mer än ofta utifrån förslag från användare och på 

respondenternas egna bevåg. De startar projekt för att utveckla sin verksamhet och för 

att kunna nå ut till de användare som är nyanlända i landet eller till de användare som 

inte talar det svenska språket. Bibliotekslagen säger inget om att man inom 

biblioteksväsendet skall genomföra aktiviteter som främjar mångkulturen men den talar 

däremot om de prioriterade grupperna i 5 § som benämnts i tidigare skede. Vad som är 

intressant med just 5 § är att lagen väljer att använda orden ‘bland annat’ kring hur man 

skall uppmärksamma nationella minoriteter samt individer som ej talar svenska och 

därefter talar den om att man skall erbjuda litteratur på olika språk. Det respondenterna 

gör är att de uppmärksammar mångfalden genom att ordna språkcafén, anställa tolkar, 
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samarbeta med SFI bland annat och de tillhandahåller även litteratur på fler språk än 

svenska.  

 

Lagen utgör grunden till det som genomförs på de bibliotek där respondenterna arbetar, 

vare sig det är medvetet eller inte, men respondenterna väljer att gå ett steg längre än att 

enbart inneha litteratur på andra språk än svenska som lagen säger. Det blir därför en 

tydlig skillnad mellan den praktiska och den reglerade diskursen, men det går att uttyda 

en interdiskursivitet mellan dem. De tar initiativ till att göra det som lagen säger, men 

de gör vidare också mer än det lagen påvisar att man skall göra. Detta går även att 

koppla till det Jönsson-Lanevska (2005) påpekar i hennes forskning angående att det 

inte räcker med att endast tillhandahålla material på diverse språk. Bibliotekarien bör 

besitta en grundläggande förståelse för andra kulturer och därefter anordna aktiviteter 

som främjar dessa. Den grundläggande förståelsen för andra kulturer kan utökas genom 

att man som bibliotekarie vidareutbildar sig som talades om i avsnitt 7.2.1. 

Respondenterna har påvisat att de konstant utvecklar sig själva och sin förståelse genom 

att bland annat genomföra vidareutbildningar och ta del av kurser.  

 

Nationell Biblioteksstrategi talar om att folkbibliotek i flera regioner får ekonomiskt 

stöd för att de skall stärka bibliotekens arbete med nyanlända genom projekt eller 

aktiviteter (Migration och språklig mångfald: Bibliotekets roll i det flerspråkiga 

samhället, 2017. s. 31) som bekräftas utifrån respondenternas svar. De har benämnt att 

de får ekonomiskt stöd från kommuner och liknande som de sedan använder för att 

starta projekt som nyttjar mångfalden. I samband med rational-choice teorin finns det en 

målinriktad aktör, i detta fall är det kommunen som har som mål att de lokala 

biblioteket skall starta ett projekt som lyfter fram det mångkulturella samhället och 

integrerar användarna. Respondenterna (samtliga respondenter) får oftast själva välja 

vad de skall spendera dessa resurser på, så länge det som genomförs uppfyller det syfte 

som kommunen har som mål. På ett sätt blir respondenternas individuella handlande 

begränsat då de måste uppfylla ett mål som kommer från en högre rang men förutom det 

är den enda begränsningen tillgång till en specifik mängd resurser.  

 

I analys del ett, i avsnitt 7.1.1 angående temat Demokrati, analyserades IFLA:s riktlinjer 

kring bibliotekets roll inom arbetet för kulturell och språklig mångfald där det 

benämndes att biblioteken skall betjäna alla. Att alla samhällsmedborgare, oavsett 

etnicitet eller kulturell bakgrund med mera, skall ha biblioteket tillgänglig samt till sitt 

förfogande angående tjänster och material. Att biblioteken vidare skall kunna visa på en 

representation i form av material och tjänster som speglar de grupper och behov som 

finns (IFLA, 2008, s. 1 av 4). Att resurser har en påverkan på detta är uppenbart men det 

påverkar även bibliotekens, således bibliotekariens, möjlighet till att fylla de behov som 

finns. Dock finns där mer än resurser som kan påverka hur väl bibliotekarierna kan 

möta användarnas behov. Som fysiskt rum, språkliga kunskaper, grad av utbildning 

etcetera. Som respondent C benämner det ihop med frågan om denne saknar något eller 

önskar något: “Nej inte vad jag, inte mer än att [...] alltid kunna ha vad folk frågar efter 

eller behöver och det är ju liksom omöjligt” (respondent C, 2018-04-20). Vidare även 

som respondent A uttrycker det: “Alltså det, det finns ju ett jättebehov hela tiden ett 

tryck, hela tiden ett tryck som vi aldrig någonsin kan liksom mätta. Så man är ju alltid 

otillräcklig” (Respondent A, 2018-04-17). 

 

Även om bibliotekarien som aktiv aktör med vilja och resurser sätter mål för sin 

verksamhet så finns det en gräns för vad biblioteken kan uppnå som respondent C och A 

ovan påvisar. Man genomför aktiva val och driver verksamheten mot mål i enlighet med 



  
 

44 

rational-choice teorin. Men vidare finns där även en omöjlighet i att alltid uppfylla alla 

användares behov konstant och bibliotekarier kan emellanåt känna en otillräcklighet i 

delar av sina försök till att fylla de behov som finns. Men i enlighet med att genomföra 

aktiva val för att uppnå satta mål arbetar man ständigt mot att utvecklas, bli bättre och 

att uppnå mer. 
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8 Sammanfattning av analysen 
Fram tills nu har tidigare forskning, material, intervjuer, metod, teori och analyser, samt 

mycket mer, genomförts och presenterats etcetera angående denna studie av integration 

och mångfald på biblioteken utifrån de två diskurserna Praktisk Diskurs och Reglerad 

Diskurs som redogjordes för i avsnitt 6.3. I detta avsnitt genomförs en sammanställning 

av de resultat som uppnåtts genom de analyser som genomförts ovan i koppling till 

övriga delar som teori, metod och teman. Detta avsnitt kommer att påvisa skillnader och 

liknelser mellan de två diskurserna samt att kopplingar genomförs till Faircloughs 

modell som presenterades i avsnitt 4.1.1 och således sker även en djupare redogörelse. 

 

8.1 Den diskursiva praktiken  

Den diskursiva praktiken, från Faircloughs modell, som innebär konsumtion och 

produktion av text i form av både tal och skrift och dess relation till den sociala 

praktiken, framgår tydligt i de tre teman som analyserades i den första analysdelen. 

Resultaten visar att det finns en interdiskursivitet inom de två diskurserna Reglerad 

Diskurs och Praktisk Diskurs men att sambandet mellan de två är någorlunda otydlig.  

 

Inom temat Demokrati som presenterades i avsnitt 7.1.1 framgick det tydligt att IFLA 

verkar för en demokratisk anda när de i deras utsaga poängterar att biblioteket skall 

betjäna alla medborgare i samhället inom den reglerade diskursen. I jämförelse med 

bibliotekslagen som ingår i samma diskurs går det även här att se en tydlig demokratisk 

anda då lagen säger i 2 § att biblioteksväsendet skall verka för det demokratiska 

samhället genom kunskapsförmedling och även i 6 § att folkbiblioteken skall vara 

tillgängliga och anpassade för alla. I IFLA:s riktlinjer går det att finna fler alternativ på 

vad bibliotekarier bör göra för att utveckla sig själva, biblioteket och beståndet i arbetet 

kring integration och mångfald jämförelsevis med lagen som endast talar om vad som 

skall finnas.  

 

Språkbruket inom den reglerade diskursen är relativt lik mellan lagen och IFLA då de 

båda talar om regler eller riktlinjer. Det som skiljer IFLA och lagen åt är att lagen är ett 

krav medan riktlinjerna är till för att ge stöd kring arbetet med integration och mångfald. 

De är även till för att ge en grund till den sociala praktiken bibliotekarierna befinner sig 

i och därav går temat Demokrati således att koppla till Faircloughs dimension två. Det 

finns således en interdiskursivitet mellan IFLA och bibliotekslagen inom den reglerade 

diskursen då dokumenten talar på ett liknande sätt. 

 

Vidare inom samma tema uppenbarar sig ett helt annat resultat när det kommer till 

respondenternas utsagor i den praktiska diskursen och då angående konsumtionen av 

den reglerade diskursen. Det var otydligt huruvida denna konsumtion tog plats samt på 

vilket sätt denne tog plats. Det var sällan en respondent yttrade att de genomför en 

specifik aktivitet för att de har riktlinjer för det, eller för att lagen säger det. Svar som 

framstod var att det fanns en medieplan och en biblioteksplan, men vad som står där i 

var det inte någon som kunde ge ett säkert svar på. Den konsumtion som försiggår inom 

biblioteket utifrån respondenternas utsagor är sällan i form av texter. Därav syns det inte 

i resultatet att respondenterna arbetar medvetet utifrån IFLA eller lagen, vilket vidare 

innebär att det inte finns en tydlig språklig interdiskursivitet mellan den praktiska 

diskursen och den reglerade diskursen. Vad som istället framgår tydligt är att de 

konsumerar text i form av tal. Det är kollegor och bibliotekets användare som 

respondenterna (således bibliotekarier) väljer att ha i åtanke då de genomför inköp av ny 
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litteratur eller startar upp nya aktiviteter som främjar mångfalden och integration. Att de 

verkar för en demokratisk anda framgår mer som en självklarhet men bibliotekslagen 

ligger antagligen som grund för det arbete som utförs även om det inte framkommer alls 

utifrån de svar respondenterna gav. Det går inte att fastslå att den praktiska diskursen 

inte förhåller sig till den reglerade diskursen överhuvudtaget, dock skulle det krävas en 

fördjupad intervjuguide för att få fram tydligare svar. 

 

Under temat Kulturell Kompetens som presenterades i avsnitt 7.1.2 påvisade 

respondenterna att de går på kurser, föreläsningar och deltar i andra utbildningar för att 

utöka deras förståelse för, och kunskap om, olika kulturer. Det framkom att det var 

kommuner eller regionbibliotek som anordnade dessa vidareutbildningar utifrån 

respondenternas svar och detta påvisar igen att det inte finns en tydlig interdiskursivitet 

mellan den reglerade diskursen och den praktiska diskursen. Däremot finns det inget i 

bibliotekslagen som säger att man skall gå vidareutbildningar, det står ingenting om att 

man bör besitta en kulturell kompetens heller.  

 

I IFLA:s dokument framkommer det att man som bibliotekarie bör respektera 

kulturernas mångfald och ha en förståelse för dem. Så även om inte lagen lägger en 

större vikt på den kulturella kompetensen så går den att finna i riktlinjerna. Men som 

nämnt ovan finns det ingen tydlig interdiskursivitet mellan den reglerade diskursen och 

den praktiska diskursen. Att respondenterna väljer att gå vidareutbildningar är för att de 

själva tycker att de borde göra det. De känner att det är av betydelse för att de ökar sin 

förståelse för olika kulturer och detta utvecklar i sin tur den kulturella kompetensen 

ytterligare och underlättar arbetet med integration och mångfald. Det är användarna som 

påverkar respondenterna då de i sina utsagor talar om att de går på kurser för att bland 

annat lära sig att bemöta användare på olika sätt genom att erhålla en förståelse kring 

hur det är att komma till ett nytt land. Den praktiska diskursen har således en knapp 

påverkan från den reglerade diskursen vad gäller vidareutbildningar just i denna studie. 

 

Konsumtionen av text kommer således återigen från bibliotekets användare. Fokus 

läggs på att man som bibliotekarie, utifrån respondenternas svar, skall kunna bemöta 

och hjälpa olika användare genom att då exempelvis öka sin kulturella kompetens och 

en förändring sker i den sociala praktiken. Det går därför att sätta temat Kulturell 

Kompetens i Faircloughs dimension två. Resultatet påvisar att bibliotekarierna i detta 

fall konsumerar det dem ser och hör ute i den praktiska verksamheten, de väljer att tolka 

det som sägs på ett visst sätt, går kurser för att öka sina kunskaper om mångfalden och 

slutligen applicerar de sin kunskap ute i den sociala praktiken. Detta i form av 

bemötanden, omvärldsbevakningar och uppmärksamhet på vad det är för användare 

som kommer till respektive bibliotek.  

 

Slutligen i det sista temat, som är Samverkan, är sambandet mellan de två diskurserna, 

reglerad diskurs och praktisk diskurs, lite tydligare. Den reglerade diskursen talar om 

samverkan och det finns en tydligt interdiskursivitet mellan IFLA och bibliotekslagen, 

då det som nämnt innan, använder sig utav ett liknande språkbruk. Det som skiljer IFLA 

och bibliotekslagen åt inom den reglerade diskursen är att lagen endast talar om att 

bibliotek skall samverka med andra bibliotek inom biblioteksväsendet medan IFLA tar 

steget längre och skriver att man bör samarbeta med yrkesverksamma på lokal, nationell 

och en internationell nivå.  

 

Respondenterna redovisar tydligt att de utför samverkan och samarbete med andra 

institutioner och verksamheter. I arbetet kring integration och mångfald är det 
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samarbetet med SFI som framträder mest, särskilt inom den praktiska diskursen. 

Återigen finns det ingen tydlig koppling, utifrån respondenternas svar, till att samverkan 

med andra verksamheter sker på grund av den reglerade diskursen. Den samverkan som 

sker är utifrån förslag som kommer från kommunen eller att SFI kontaktar biblioteket 

och bokar exempelvis en visning.  

 

Den konsumtion som respondenterna framställer baseras på kommunal nivå. De utför 

samarbeten med verksamheter där behov finns till att integrera nya användare inom 

bibliotekets väggar för att vidare integrera dessa nya individer in i samhället. Däremot 

indikerar resultatet att den reglerade diskursen påvisar ett samarbete medan den 

praktiska diskursen faktiskt genomför samarbetet. I den praktiska diskursen finner 

respondenterna sätt till att genomföra samarbeten och samarbetsaktiviteter, sätt att de 

facto uppnå en högre grad av integration med biblioteket som förmedlande länk till 

samhället medan den reglerande diskursen lutar mer åt att ställa kraven och önskemålen 

kring att samverkan skall finnas men utan direkta direktiv om hur detta skall 

genomföras. Dock är samverkan en sektion i lagen, riktlinjerna och den praktiska 

verksamheten – således inom båda diskurserna – som binder dem alla samman i en 

tydlig tanke om samverkans vikt.  

 

Att koppla temat samverkan till den andra dimensionen inom Faircloughs modell görs 

genom att se på hur den reglerade diskursen står i frågan kring samverkan gentemot hur 

den praktiska diskursen förhåller sig till samma fråga. Det ger en tydlig påvisan kring 

detta temas konsumtion, dock är det andra verksamheter som påverkar den praktiska 

diskursen konsumtion som exempelvis SFI.  

 

8.2 Den sociala praktiken 

Den sociala praktiken, från Faircloughs modell, handlar om vad för relation 

diskursordningen har med den diskursiva praktiken. Även huruvida man agerar utifrån 

sociala konstellationer eller på egen hand. Den sociala praktiken syns tydligt inom temat 

Utbildning och Användarbehov som tillhör analys del två, avsnitt 7.2.  

 

I temat Utbildning framgick det tydligt att den diskursiva praktiken, där respondenterna 

konsumerar text i form av tal, är kommuner och regionbibliotek. De vidareutbildningar 

som genomförs är mer än ofta anordnade av högre aktörer. Detta resulterar vidare i att 

bibliotekarierna i den sociala praktiken agerar utifrån antingen en högre aktör eller på 

egen hand. Relationen mellan den diskursiva praktiken och diskursordningen är på så 

vis någorlunda kontrollerat vad gäller utbildning. Dessutom är det inte alltid så att 

bibliotekarierna själva får välja om de önskar delta vid ett utbildningstillfälle eller inte. 

Exempelvis om de anser att en kurs är relevant eller irrelevant för att man redan besitter 

den kunskapen eller kompetensen som kursen handlar om. Detta var dock inte ett 

framgående resultat från alla respondenter, utan enbart från respondent A.   

 

Även om alla respondenter fann vidareutbildningar som något positivt är det fortfarande 

någon annan aktör som beslutar vilka utbildningstillfällen de skall gå på och när de skall 

gå på dessa. Detta resulterar i att det finns tydliga maktförhållanden inom den sociala 

praktiken, dock inte benämnt av majoriteten av våra respondenter, och även en 

hierarkisk ordning. Större delen av samhället är strukturerat utifrån en hierarki och på så 

vis faller biblioteket in på en likadan struktur för det är en naturlig ordningsregel.  

 

Syftet med de olika kurserna och föreläsningarna är till för att den enskilde 

bibliotekarien skall ytterligare öka sin kunskap och förståelse kring integration och 
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mångfald. Detta resulterar slutligen i bibliotekariens arbete med användarna på 

biblioteket och faller in under temat Användarbehov. Respondenterna har tydligt 

klargjort att de mer än ofta lyssnar på bibliotekets användare och anpassar sin 

verksamhet utefter det som efterfrågas, inom en rimlig gräns och som resurserna räcker 

till. Det fanns ingen som helst tydlig hänvisning till att respondenterna anpassar sin 

verksamhet utefter den reglerade diskursen. Deras diskursiva praktik är dock inte endast 

kommunen, och/eller en omedveten konsumtion av den reglerade diskursen, utan det är 

även deras användare som nämndes i avsnitt 8.1. Utöver dessa agerar bibliotekarien på 

egen hand, och beroende på vad för resurser som finns tillgängliga försöker 

bibliotekarierna på bästa möjliga sätt att tillfredsställa det användarbehov som finns. 

Den enda begränsning som respondenterna egentligen har när det kommer till 

användarbehov är resurser och att då inte kunna ta in exakt allt det som efterfrågas.  

 

Inom den sociala praktiken i denna studie finns det diskursiva praktiker som påverkar 

diskursordningen. Utifrån respondenterna är det mer än ofta positiv förändring som sker 

och de tar vara på den kunskap som de kommer i kontakt med. Någonstans inom 

respektive respondents bibliotek finns bibliotekslagen som grund, men ej bekräftat, 

även då de biblioteksplaner och medieplaner som benämnts kort. Dock väljer 

respondenterna att arbeta utifrån det som sker på och omkring arbetsplatsen i nuet.  

 

Det slutliga resultatet är att temana Utbildning och Användarbehov hamnar under 

Faircloughs dimension tre. Den sociala praktiken påverkas utifrån diskursiva praktiker. 

Respondenterna går vidareutbildning då det är något som anordnas av kommunen men 

även för att de skall utveckla sin kunskap och förståelse för mångfalden. De tar sedan 

denna kunskap och applicerar denna på deras arbete ute i den praktiska verksamheten 

kring integration och mångfald. Det är således kommunikativa händelser som bidrar till 

skapandet av den praktiska diskursen och dessa sociala konstruktioner återspeglas. 
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9 Slutdiskussion 
Detta avsnitt består av en slutdiskussion kring de resultat som uppnåtts, kopplingar till 

studiens syfte görs samt att de frågeställningar som ställdes i avsnitt 1.3 besvaras. 

Vidare i avsnitt 9.2 ges förslag på ytterligare forskning som skymtats en möjlighet till 

genom denna studie. Här nedan diskuteras även ting som inte kunnat kopplas direkt till 

den teori, metod eller modell som brukats genom analysen samt hela avsnitt 8, detta då 

kopplat till upptäckter som gjorts genom det material som samlats in.  

 

Syftet med denna studie var att se hur liknande diskurser (praktisk diskurs och 

reglerande diskurs) inom en diskursordning (bibliotek) förhöll sig gentemot varandra i 

koppling till ämnet integration och mångfald. Hur man de facto talade om detta ämne 

inom och mellan de två diskurserna samt hur dessa hör samman och påverkar varandra. 

I kort, hur diskurserna inom ramen för diskursordningen bibliotek talade om integration 

och mångfald samt varandra. 

 

När studien nu nått fram till sin ände kan det diskuteras hur långt studien kom i arbetet 

med att besvara de frågor som ställdes. Svaret skulle bli en bit, men inte riktigt hela 

vägen fram vilket kommer belysas i avsnitt 9.3 där vidare forskning föreslås. Däremot 

står det tydligt att denna studie uppnådde insikter i arbetet kring integration och 

mångfald mellan det teoretiska (reglerande diskursen) och det praktiska (praktiska 

diskursen). Även då att man mellan dessa diskurser har väldigt få yttranden om 

varandra. De talar om liknande sektioner inom verksamheten på bibliotek men att 

benämna varandra kring integration och mångfald var en sällsynt företeelse som är 

tydlig i denna studies resultat. Däremot har det framkommit att det finns en viss 

påverkan av varandra sinsemellan dessa diskurser och på verksamheten utifrån det som 

sägs i tal och skrift.   

 

9.1 Besvarande av frågeställningar 

I detta avsnitt skall de frågeställningar, som i tidigt skede för denna studie beskrivs, 

besvaras och  den huvudsakliga problemformuleringen (som formulerades i avsnitt 1.1), 

skall även få en förklaring. Studiens problemformulering är hur bibliotekarier talar om 

sitt arbete med integration och mångfald och hur detta arbete framställs i reglerande 

dokument som bibliotekarierna är medvetna om.  

 

Efter att problemformulering fick sin form punktades fyra frågor upp i frågeställningen 

(avsnitt 1.3) för att hjälpa till att besvara den huvudsakliga problemformuleringen. Det 

var följande frågor:  

• Hur talar aktiva bibliotekarier om, samt tolkar, riktlinjer och lagar i den 

praktiska verksamheten? (1) 

• Hur arbetar aktiva bibliotekarier med integration och mångfald på lokal nivå? 

(2) 

• Hur implementerar biblioteken lagstiftningar och riktlinjer i den praktiska 

verksamheten? (3) 

• Gör den aktiva bibliotekarien ting som inte benämns i lagar eller riktlinjer? (4) 

 

Den huvudsakliga problemformuleringen fick sitt svar genomgående under denna 

studie. De dokument som blev aktuella var bibliotekslagen och IFLA:s riktlinjer som 

tog form av diskursen titulerad Reglerad Diskurs och hur bibliotekarierna förhåller sig 

till dessa dokument klargjordes när diskursen titulerad Praktisk Diskurs skapades och i 
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resultatavsnittet ställdes gentemot den första diskursen. Det gick att uttyda en markant 

skillnad mellan de två diskurserna och de talar om integration och mångfald på olika 

sätt. Inom den reglerade diskursen är det mer hänvisningar till vad man skall och bör 

göra i arbetet med integration och mångfald medan i den praktiska diskursen gör man 

arbetet. Detta kan även vara en anledning till varför diskurserna skiljer sig på en 

språklig nivå då text alltid kan tolkas och bibliotekarier väljer att arbeta utefter den 

reglerade diskursen på ett sätt som fungerar. Dock benämns inte den reglerade diskursen 

tydligt i den praktiska diskursen och det är tydligt glapp mellan de två diskurserna som 

befinner sig inom samma diskursordning. 

 

För att ytterligare kunna besvara den huvudsakliga problemformuleringen arbetades 

ytterligare fyra frågor fram i frågeställningen. Första frågan var en bredare sådan och 

därefter ställdes fråga två, tre och fyra för att klargöra och förtydliga vad studien söker 

svar på. Alla frågor besvaras genom studiens gång, så här ges en kort, koncist 

sammanställning av det svar som uppnåtts genom studien.  

 

Första frågan, hur talar aktiva bibliotekarier om, samt tolkar, riktlinjer och lagar i den 

praktiska verksamheten, har påvisats genom de utdrag som gjorts från respondenterna 

genom denna studies analys. Att aktiva bibliotekarier, de som intervjuats för denna 

studie, inte talar om lagar eller riktlinjer i koppling till mångfald och integration. Det 

talades vid enstaka tillfällen om andra planer – som medieplan – men även här 

benämndes det i förbifarten och mer som en bakomliggande struktur än något man 

aktivt arbetade med. Således har denna frågan inget svar som är lämpligare, enligt 

denna studie, än att bibliotekarierna inte talar om de lagar och riktlinjer som finns vilket 

leder till att de inte heller tolkar dem.  

 

Den andra frågan, hur arbetar aktiva bibliotekarier med integration och mångfald på 

lokal nivå, besvarades då respondenterna talade om de olika aktiviteter biblioteket 

(såldes bibliotekarierna) genomförde på den lokala nivån. Då exempelvis ‘låna en 

[plats]bo’, språkcaféer, utflykter i samarbete med Röda Korset och verksamhet 

tillsammans med SFI. Att arbeta aktivt med aktiviteter för och riktade mot exempelvis 

invandrare eller flyktingar i samspel med frivilliga samhällsmedborgare är ett av de svar 

denna studie nått fram till på denna fråga. Vidare arbetar även bibliotekarierna proaktivt 

genom att försätta sig själva i utbildning för att vidare öka sin kompetens för att därefter 

kunna arbeta än mer aktivt och kompetent med integration och mångfald på den lokala 

nivån.  

 

Den tredje frågan, hur implementerar biblioteken lagstiftningar och riktlinjer i den 

praktiska verksamheten, besvaras delvis på samma sätt som den första frågan. Att man 

inte direkt gör detta på något medvetet plan. Då bibliotekarierna inte aktivt medvetet 

arbetar med riktlinjer och lagar från den reglerade diskursen kan denna studie inte ge 

något mer utvecklats svar än att man de facto inte gör detta. Några av respondenterna 

påvisade att man arbetade med biblioteksplaner och medieplaner men hur detta gjordes 

talades det inte om samt att dessa planer inte ingår i den reglerade diskursens lagar och 

riktlinjer som är de lagar och riktlinjer denna studie kretsar kring tillsammans med den 

praktiska diskursen.  

 

Fjärde och sista frågan i denna studies frågeställning, gör den aktiva bibliotekarien ting 

som inte benämns i lagar eller riktlinjer, kunde studien uppnå ett mer utförligt svar på. 

Denna fråga visade sig ha en någorlunda stor inverkan på denna studie då den är 

kopplad till nästintill allt det som den aktiva bibliotekarien gör inom den praktiska 
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verksamheten, således starkt kopplad till den praktiska diskursen. Studien visar på att 

bibliotekarien genomför en stor mängd aktiviteter och handlingar som inte står 

definierade i lagen och även en hel del saker som inte står benämnda i riktlinjerna. De 

aktiviteter och handlingar man som bibliotekarie genomför och arbetar med inom ramen 

för den praktiska verksamheten står nästan aldrig definierade i de dokument som 

studerats i form av lagar och riktlinjer, här kallat reglerad diskurs.  

 

Genom studien syns vidare att dessa två diskurser – Reglerad Diskurs och Praktisk 

Diskurs – skiljer sig markant på många sätt och inom flertalet sektioner av 

diskursordningen. Dock visar studien även att där finns en hel del kopplingar och att 

man inom de två diskurserna på flera sätt arbetar på liknande sätt och efter liknande 

mål. Även om där finns en osynlig barriär som skiljer dem åt, nämligen talandet om 

varandra. Den praktiska diskursens användning och implementering av det som sägs av 

den reglerade diskursen, och vice versa, den reglerade diskursens tal om och anpassning 

till den praktiska diskursen.  

 

9.2 Övriga insikter 

I detta avsnitt presenteras ytterligare några insikter som är lite lösryckta från resterande 

resultat och som inte riktigt platsar inom de frågeställningar och den 

problemformulering som ställts, eller inom de analyser som genomförts. Det är dock 

insikter som vi anser bör presenteras, om än väldigt kort, då de har en innebörd, är av 

vikt eller har något att ge.  

 

Genom denna studie upptäcktes avsaknaden av omvärldsbevakning på en högre nivå än 

den lokala. Studien påvisade, framför allt genom respondenternas utsagor, att man 

genomför olika sorters omvärldsbevakning på lokal nivå för att se vilka grupper som 

befinner sig i närområdet, vilka grupper som behöver synas mer på biblioteket eller 

vilka nya grupper som biblioteket behöver anpassa sig efter. Allt på en lokal nivå. 

Vidare försöker biblioteken på många sätt arbeta innovativt och med nytänkande vilket 

inte är någon hemlighet. Dock upptäcktes genom denna studie att biblioteken inte gör 

någon omvärldsbevakning för att se hur man inom andra verksamheter, andra 

diskursordningar, arbetar med och talar om integration och mångfald. Vidare 

benämndes det vid flera tillfällen att man, således bibliotekarier, måste arbeta hårt och 

mycket för att lyckas inom integration och mångfald, men aldrig nämndes något om 

omvärldsbevakning kopplad till exempelvis andra länder eller andra verksamheter som 

är länkade till integration och mångfald. Kan bibliotekarierna, biblioteken i stort, 

verkligen undvara att söka den formen av information kring ett sådant viktigt ämne som 

integration och mångfald? Mer om det i avsnitt 9.3, förslag på vidare forskning.    

 

Genom denna studie gjordes vidare en insikt om att man på bibliotek försöker arbeta så 

hårt och mycket som möjligt med att utveckla och utbilda sig. Detta för att bli de 

kompetenta och behjälpliga bibliotekarierna som ger avtryck och står i samspel med 

flertalet andra sektioner av samhället. Vidare även för att fylla de behov som användare 

har. Dock upptäcktes genom denna studie att det de facto saknas någorlunda stora och 

viktiga element inom verksamheten när det kommer till arbetet med integration och 

mångfald, att ha en ledningsgrupp och även distribution på dokument och fakta om hur 

man på varje individuellt bibliotek skall arbeta inom det området men även att där 

saknas en större sammanhållning mellan biblioteken kring ämnet. Genom studien 

påvisas det att man blir inspirerade av varandra, varandra i form av andra bibliotek och 

bibliotekarier, men att detta inte leder till mer än att man kanske lokalt startar ett nytt 

projekt när där finns stora möjligheter till samarbeten mellan bibliotek från skilda delar 
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av landet där man kan göra mer än att få inspiration av varandra. Exempelvis starta upp 

ett landsprojekt och dela riktlinjer med varandra för att uppnå enhetlighet inom 

biblioteksväsendet vilket genom denna studie kändes som om det inte existerade mer än 

stundtals. Man talar på biblioteken om samarbeten, samverkan och partners. Väldigt 

ofta då man talar om integration och mångfald som påvisats genom denna studie, men 

vart är samarbetet och samverkan mellan biblioteken i stort? Vart är enhetligheten och 

stabiliteten i biblioteksväsendet när den behövs? Trots att det i avsnitt 5.1.2 benämns att 

där finns mängder av likheter mellan biblioteken i denna studie trots deras geografiska 

avstånd är detta likheter i form av aktiviteter och moment vilket inte är kopplat till att 

man enhetlighet på ett mer teoretiskt plan. 

 

9.3 Förslag på vidare forskning 

Frågan ställdes ovan angående huruvida bibliotekarierna, således biblioteken i stort, 

verkligen kan undvara att söka ytterligare och potentiellt lönsam information kring ett 

sådant viktigt ämne som integration och mångfald då det talades om 

omvärldsbevakning. Detta är ett område som skulle behöva vidare forskning, just kring 

integration och mångfald, då ämnet är viktigt och omvärldsbevakningen som denna 

studie påvisat inte riktigt håller måttet för att biblioteken skall uppnå den potential som 

de skulle kunna. Därav föreslås att vidare forskning genomförs angående detta.  

 

Ämnet och området som denna studie tar upp skulle vidare ha nytta av ytterligare 

forskning, djupare och mer långvarig sådan. Ämnet integration och mångfald är i sin 

helhet föränderligt och det kommer konstant nya utmaningar för biblioteken och 

bibliotekarierna, vilket respondenter likväl som riktlinjer och tidigare forskning visat 

genom denna studie. Att under en längre period studera ämnet och området på djupet 

med fler infallsvinklar samt större mäng empiriskt material för att verkligen kunna 

skildra den breda verkligheten skulle biblioteken, bibliotekarierna men även 

civilsamhälle och andra verksamheter ha nytt av. Särskilt sektionen om samverkan, 

mellan biblioteket och andra aktörer som denna studie påvisat är en stor del av arbetet 

med integration och mångfald, skulle ha nytta av att utforskas vidare. Speciellt då det 

inom ämnet finns en stark kontrast mellan dokument (riktlinjer och lagar) och praktik 

(den praktiska verksamheten).  

 

Förslagsvis skulle även vidare forskning om implementering av riktlinjer, från 

exempelvis IFLA, i den praktiska verksamheten vara nyttosam. Att genomföra 

forskning som uppmärksammar de olika diskurserna om varandra samt ger verktyg för 

arbete sinsemellan är ytterligare ett förslag som kommer från denna studie. Ett arbete 

för uppmärksammande, implementering och medvetenhet kring varandra och hur den 

praktiska verksamheten håller sig uppdaterad kring den teoretiska sidan av 

biblioteksväsendet samtidigt som den teoretiska sidan av biblioteksväsendet håller sig 

uppdaterade kring hur det de facto arbetas i den yttre verksamheten. Forskning kring 

hur detta skulle kunna gå till samt forskning om hur det går till just nu är en öppning vi 

ser.   
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Sammanfattning 
Denna uppsats syftar att belysa hur lagar och riktlinjer och den praktiska verksamheten 

inom biblioteksväsendet står sig mot och med varandra genom att belysa skillnader och 

liknelser sinsemellan när det kommer till integration och mångfald på biblioteken. För 

att nå resultat utifrån studiens syfte valdes en problemformulering, nämligen hur 

bibliotekarier talar om sitt arbete med integration och mångfald och hur detta arbete 

framställs i reglerande dokument som bibliotekarierna är medvetna om. Därefter 

ställdes frågeställningen upp i form av fyra frågor för att förtydliga hur det genom denna 

studie arbetas mot att uppfylla dess syfte. I frågeställningen ställs frågor som handlar 

om bibliotekariers arbete på lokal nivå med integration och mångfald, hur man arbetar 

med att implementera lagar och riktlinjer i den praktiska verksamheten, hur man talar 

om och även tolkar lagar och riktlinjer samt huruvida den aktiva bibliotekarien gör 

saker som inte benämns i lagar eller riktlinjer i form av exempelvis aktiviteter.  

 

För att fördjupa oss i ämnet som denna studie kretsar kring utfördes en fördjupning 

genom tidigare forskning om integration och mångfald med koppling till biblioteket, 

bibliotekarier eller andra verksamheter som fortfarande var relevant för studien. Genom 

fackgranskad och icke fackgranskad forskning lades i denna studie en grund för vad 

som skett tidigare inom ämnet. Artiklar, böcker och rapporter var bland annat material 

som togs del av och även presenterade i tidigt skede för denna uppsats. Denna tidigare 

forskning var också en form av bakgrund till studiens uppkomst och utformning.  

 

För att undersöka detta område av biblioteksväsendets arbete med integration och 

mångfald valdes slutligen diskursanalys som teori och metod. Diskursanalysen är en 

paketlösning och den var relevant i studiens syfte till att undersöka hur lagar och 

riktlinjer implementeras i den praktiska verksamheten. Studien utgick från Norman 

Faircloughs tredimensionella modell som baseras på kommunikativa händelser där hans 

teori syftar till att diskurser skapas men också är skapande. De tre kommunikativa 

händelserna är text, i form av både tal och skrift, diskursiva praktiker, en social praktik 

där man producerar text och hur man som mottagare därefter väljer att tolka dem och 

slutligen social praktik, där förbindelser mellan den diskursiva praktiken utgör vad för 

relation som finns sinsemellan. För att på ett enklare sätt kunna uttyda den relation som 

uppstår mellan den diskursiva och sociala praktiken tillämpades även rational-choice 

teori.  

 

Förutom diskursanalysen som både teori och metod användes även intervju som en 

metod för att samla in utsagor från bibliotekarier som arbetar med integration och 

mångfald. Material i form av dokument samlades in från Riksdagen och IFLA. Dessa 

tre olika utsagor formades därefter till två olika diskurser som ställdes mot varandra i 

syftet till att analysera hur integration och mångfaldsfrågor uttrycks på en språklig nivå. 

  

 

Analysen genomfördes således på allt det material som inhämtats och som utgör de två 

diskurserna som sammanställdes genom den teori och metod som benämnts. Vidare 

kompletterades även analyserna och dess resultat med uppbackning från den tidigare 

forskningen. Analyserna genomfördes i två delar, varav analys del ett strukturerades 

efter tre teman (demokrati, kulturell kompetens och samverkan) medan analys del två 

strukturerades efter två teman (utbildning och användarbehov). Genom dessa analyser 

nås det resultat som senare i uppsatsen presenteras och det genomförs en 
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sammankoppling med det syfte, den problemformulering och de frågeställningar som 

gjorts.  

  

Resultaten som nåddes påvisade att där finns en stor skillnad mellan de två diskurserna. 

Särskilt hur man talar om integration och mångfald, hur man hanterar frågan och även 

vad man poängterar som betydelsefullt. Vidare skymtas även en stark frånvaro av 

benämning av varandra mellan de två diskurserna. Att man i den praktiska 

verksamheten exempelvis inte implementerar de riktlinjer IFLA har skapat och att man 

omedvetet arbetar med lagen som bakomliggande struktur snarare än att man medvetet 

gör detta. Likväl att man de facto inte benämner riktlinjer som något tydligt, utformat, 

strukturerat och tillgängligt inom den praktiska verksamheten.  

 

Vidare genomfördes en diskussionsdel där alla frågor som ställdes i början av denna 

studien fick utstakade svar samt att det genomfördes mindre diskussioner kring dessa. I 

diskussionen tas även övriga insikter upp, exempelvis avsaknaden av omvärldsanalys på 

större bredd än den lokala nivån. Vidare ställs även en del frågor som leder till 

ytterligare forskningsmöjligheter, exempelvis forskning om hur implementering av 

riktlinjer och lagar kan ske i den praktiska biblioteksvärlden och vidare forskning kring 

samverkan på en djupare nivå uppmuntras då området visar sig i denna studie vara brett 

spritt och av avsevärd vikt för biblioteksverksamheten.  

 

Denna studie, Bibliotekariers arbete med integration och mångfald - den praktiska 

verksamheten gentemot dokument om lagar och riktlinjer, har lett till slutsatser kring 

avsaknad av samhörighet mellan det praktiska och det teoretiska. Påvisan om hårt 

arbetande bibliotekarier och en något tunn lag och riktlinjer som inte tycks användas. 

Studien når även fram till slutsatsen att mer forskning bör genomföras, att de diskurser 

som studerats kan och bör blandas ytterligare sinsemellan samt att där ute i 

bibliotekssektorn arbetas det hårt med integration och mångfald på flera nivåer men att 

en enhetlighet och samhörighet sinsemellan de olika sektionerna i diskursordningen inte 

riktigt uppnåtts ännu.
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A  

Intervjuguide 

 

Hur vi tänkte genomföra intervjuerna:  

Öppna, flytande intervjuer där respondenten får en hel del frihet med en viss mindre 

guidning från oss för att inte sväva iväg allt för långt. Men vi anser det viktigt att 

respondenten får en viss frihet för att komma åt de spontana reaktionerna och svaren 

som kan vara mycket värdefulla.  

 

Frågor:  

1. Anser du att man på detta bibliotek arbetar med integration och mångfald?  

1.1 Hur gör man det?  

1.2 Har du kunnat se någon förändring genom arbetet? 

1.3 Ser du någon problematik inom arbetet med integration och mångfald?  

 

 

2. Anser du att man på detta bibliotek tagit fram tydliga riktlinjer och principer för 

arbetet med integration och mångfald?  

2.1 Vilka riktlinjer och principer har ni att utgå från?  

2.2 Har ni utrymme för kreativa och spontana initiativ till arbete med integration och 

mångfald?  

 

 

3. Vad har ni för moment inom den praktiska verksamheten som kretsar kring 

integration och/eller mångfald?  

3.1 Hur kom ni på dessa praktiska moment? Fick ni inspiration från någon organisation 

eller liknande?  

3.2 Hur står sig dessa moment mot de principer och riktlinjer vi tidigare talade om?  

 

 

4. Har ni kompetensutveckling, kurser eller andra projekt som du anser att man som 

bibliotekarie har nytta utav inom arbetet med integration och mångfald?  

4.1 Om ja - har du haft nytta av detta? Har det påverkat den praktiska verksamheten på 

något sätt?  

4.2 Om nej - är det något du saknar eller önskar fanns tillgängligt för er? 


