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Abstract 
This bachelor thesis’ purpose is to investigate how purchase librarians work with foreign 

language collection management. Since about 15% of the citizens of Sweden are born abroad 

or have a foreign background, the subject of investigation becomes relevant because it 

touches a wide user group of the public library. 

Interviews were conducted with four librarians responsible for purchasing of foreign 

literature. The purpose of these interviews was to investigate which underlying strategies and 

thoughts are used as a basis for purchasing. 

Since the library act does not include guidelines regarding the content of the foreign literature 

collection, how is the literature chosen and to what purpose? 

As a theoretical framework a self-developed model was used to categorize the foreign 

literature into its different functions. The foreign literature was divided into two main 

categories; entertainment reading and literature with an informative purpose. 

To display the librarians room for interpretation factor in the purchasing of literature a theory 

from sociology studies was applied, the theory of room for maneuver. 

The findings in this paper have revealed that literature with the purpose to entertain was 

prioritized in the purchasing. Even though the libraries included multicultural activities in 

their organization, by prioritizing the entertainment literature the library tended to deprioritize 

the potential integration purpose of the literature. 

The paper also revealed that the individual responsible for the purchasing was left with a large 

room for interpretation, which meant that one individual had the responsibility to ensure that 

the literature was relevant and versatile enough for the user group. 

Nyckelord 
Mångkultur, folkbibliotek, beståndsutveckling, handlingsutrymme, utländsk litteratur, 

medieplanering.   
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1 Inledning  
Sveriges folkbibliotek har det demokratiska uppdraget att verka för samhällsutveckling och 

kunskapsförmedling till alla på lika villkor. Vissa grupper skall ägnas särskild prioritet, 

däribland personer med annat modersmål än svenska (Bibliotekslagen SFS 2013:801, 5§). 

Biblioteket och dess arbete med mångkulturfrågor är väl omskrivet inom 

biblioteksforskningen, men utgör även den praktiska vardagen för bibliotekarier runt om i 

landet. Inom forskningen undersöks ofta bibliotekets integrationsdimensioner där det fysiska 

rummet som mötesplats står i centrum, men bibliotekets huvudsakliga uppgift är förmedling 

av det skrivna ordet. Efter att ha kommit i kontakt med detta forskningsområde väcktes mitt 

intresse således för mångkulturfrågor i bibliotekssammanhang. Jag började fundera kring det 

utländska mediebeståndets utformning och vilket syfte det skulle fylla. Återfinns idén om 

bibliotekets integrationsuppdrag här, eller ska beståndet utgöra en mindre kopia av det övriga 

mediebeståndet vid biblioteket?  

Av eget intresse har jag vid tillfällen då jag besökt olika folkbibliotek sökt mig till den 

utländska litteraturen. Utformandet av beståndet vid biblioteken har varierat och jag har då 

funderat på vilka faktorer som avgör hur man arbetar med beståndsutveckling. När man själv 

bläddrar bland litteraturens olika titlar inser man hur svårt det måste vara för bibliotekarier att 

ha ansvar för inköp av så många olika språk. Vid alla inköp måste en bedömning ske, men en 

bedömning av denna litteratur måste av givna skäl antas vara ett svårare jobb. Jag beslöt mig 

därför att undersöka hur inköpsbibliotekarier vid folkbibliotek bedriver inköp av utländsk 

litteratur. Då mer än var femte låntagare idag är utrikesfödd eller har annan språklig bakgrund 

är det aktuellt att undersöka hur litteraturinköp för dessa användare bedrivs och i vilket syfte. 

(Ekbom, 2003, s.3).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2 Bakgrund 
Detta avsnitt är till för att genom ett större perspektiv placera in studien i en kontext. Med 

hjälp av en tillbakablick på relevanta aspekter som undersökningen baserar sig på kan man 

finna en förståelsegrund att utgå ifrån. De delar jag här kortfattat kommer redogöra för är 

styrdokument för folkbiblioteksverksamhet, folkbibliotekets funktioner samt 

beståndsutvecklandet av litteratur på annat språk än svenska.  

2.1 Styrdokument 
Gemensamt för folkbiblioteken i Sverige är att de lyder under bibliotekslagen. Denna lag tar 

upp vilka specifika grupper som skall prioriteras i verksamheten, däribland nämns personer 

med annat modersmål än svenska. Här specificeras även att biblioteken ska tillhandahålla 

litteratur på andra språk än svenska samt lättläst litteratur (Bibliotekslagen 2013:801, 5§). Ett 

tillägg som gjordes i samband med den nya bibliotekslagen lyder: ”Folkbibliotekens utbud av 

medier och tjänster skall präglas av allsidighet och kvalitet” (Bibliotekslagen 2013:801, 6§). 

Det är främst dessa delar av bibliotekslagen Sveriges folkbibliotek har att förhålla sig till i 

utformandet av sin verksamhet och mediebeståndet. På internationell nivå finns IFLA, som 

genom sitt biblioteksmanifest i samarbete med UNESCO formulerat riktlinjer för 

mångkulturell biblioteksverksamhet. Här betonar man vikten av att biblioteket tillhandahåller 

information på tillämpliga språk samt att uppmuntra respekt för modersmålet och språklig 

mångfald (IFLA, 2009). Utöver dessa texter finns kommunala styrdokument varje bibliotek 

måste förhålla sig till, bibliotekslagen säger att både kommuner och landsting ska anta 

biblioteksplaner för sin biblioteksverksamhet (Bibliotekslagen 2013:801, 17§).   

Utifrån detta kan dock slutsatsen dras att utrymme för tolkning finns vad gäller hur 

biblioteken skall arbeta utifrån lagar och riktlinjer. Det är även upp till varje bibliotek att 

avgöra vad litteraturen på de olika språken skall innehålla och vilka sorters material man 

väljer att köpa in.  

2.2 Folkbibliotekens mångspråkiga arbete  
Folkbiblioteken är en sedan länge etablerad samhällsinstitution och hör till de som innehar 

mycket högt förtroende från allmänheten. Biblioteken har med tiden genomgått förändringar 

och skiftat fokus i takt med samhällets utveckling eftersom de befinner sig inom en 

informationsmarknad (L. Höglund & Wahlström, 2007, s.237). Man har genom åren även 

utforskat vilka dimensioner biblioteket rymmer och ett allt mer växande område för forskning 

har blivit hur biblioteket fungerar som mötesplats eller ett allmänhetens vardagsrum.  

Denna syn på bibliotekets funktion hör samman med den om dess potential att främja 

integrering, även om integreringsdimensionen även inkluderar de klassiska medier biblioteket 

erbjuder, något jag senare återkommer till.      

Folkbiblioteken bedriver idag många integrationsfrämjande aktiviteter inom sin verksamhet 

utöver medieförsörjning. Detta är en logisk följd av att kunnig personal är lyhörd för 

samhällsbehov samt att bibliotekets lokaler lämpar sig för olika sammankomster. faktum 

kvarstår dock att medieförsörjning är bibliotekets främsta uppgift (Atlestam, 2012, s. 111). 

Det är i första hand böcker och tidningar besökare förväntar sig att finna på biblioteket och än 

så länge är just boklån deras främsta anledning för att besöka ett bibliotek (L. Höglund & 

Wahlström, 2007, s.242).   
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Då man i länder som USA, Danmark och England sedan länge har haft litteratur om hur man 

på bibliotek bör bygga upp sina mediebestånd tycks detta ha varit ett andefattigt föremål för 

diskussion i Sverige menar Anna-Lena Höglund och Christer Klingberg i boken Strategisk 

medieplanering för folkbibliotek (2004, s.8). I all medieplanering krävs en medvetenhet kring 

lokalpolitik, den egna verksamheten och demografiska fakta för att förstå vilka behov som 

finns att tillgodose. Ett växande område inom medieplanering är det som behandlar den 

utländska litteraturen. I takt med att samhället biblioteket verkar i rymmer allt fler kulturer 

och språk är det nödvändigt att biblioteken i form av samhällsmekanism anpassar sig efter 

dessa nya och växande behov.  

De första biblioteksbestånden av utländsk litteratur utöver skolspråken utvecklades under 60- 

talet i takt med den stora arbetskraftsinvandring som pågick. Med skolspråk avses traditionellt 

sätt de språk som undervisades i skolan; engelska, franska, spanska och tyska. Den utländska 

litteraturen som tidigare funnits var alltså i huvudsak riktad till svensktalande i 

undervisningssyfte. Då det vid den tiden var eldsjälar som Miklos Gulyas och Olaf Berggren 

som drev frågor kring det flerspråkiga biblioteket utvecklades 1974 de kulturpolitiska mål 

som kom att utgöra en lagstadgad grund för arbetet mot kulturella ojämlikheter (Ekbom, 

2003, s.4). I internationaliseringsmålet fastslogs att man skulle främja för möten mellan olika 

kulturer både inom och utanför landet (Prop 1974:28 ). Integrering och mångkultur blev 

således en del av bibliotekens arbete, även om utländsk litteratur tidigare funnits i 

bibliotekens mediebestånd bestod detta främst av skolspråken.  

Idag är ca 15 % av Sveriges befolkning utrikesfödda (http://www.migrationsinfo.se), vilket 

innebär att mediebestånd på annat språk än svenska bör utgöra en stor del av det totala 

mediebeståndet för att tillgodose alla invånares behov där biblioteket verkar. Inköp av 

utländsk litteratur kan orsaka vissa svårigheter övrig inköpsverksamhet inte är sammanbunden 

med. Det är här länsbiblioteken och internationella bibliotekets lånecentral spelar en viktig 

roll.  

Internationella bibliotekets lånecentral (IBLC) hör till Stockholms stadsbibliotek och fungerar 

som vanligt lånebibliotek samt depåbibliotek. Uppdraget är att bevaka utländsk litteratur och 

på kommunal nivå hjälpa bibliotek med inköpsfrågor och fjärrlån. IBLC spelar en viktig roll 

vid medieinköp på andra språk än svenska då detta område ofta kräver en spetskompetens i 

form av språkkunskap och är resurskrävande för mindre bibliotek (Läsandets kultur, 2012). 

Även länsbiblioteken skall samarbeta med kommunala bibliotek för att komplettera 

mediebeståndet. Det är dock primärt på kommunal nivå ansvaret för ett mediebestånd som 

tillgodoser alla låntagares behov ansvaret vilar (Söderman, 2012, s.123).  

Forskning visar att utrikesfödda använder biblioteket mer frekvent än den övriga befolkningen 

(Thorhauge, 2003, s. 310). Detta tyder på att biblioteket fyller en viktig funktion för dessa 

människor. Inom dagens biblioteksforskning utforskar man som tidigare nämnt bibliotekets 

integrerande funktioner, vilket inkluderar hur beståndet skall se ut och innehålla då fokus ofta 

är på bibliotekets roll att tillhandahålla samhällsinformation. Parallellt med detta förs den 

ständiga debatten om bibliotekets roll som kulturförmedlare, men denna går sällan eller aldrig 

in i den om bibliotekets integrationsuppdrag. Dessa behöver dock inte vara motpoler till 

varandra, människor från andra länder än Sverige har med största sannolikhet ett komplext 

behov av biblioteket.  
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3 Problem och syfte  

3.1 Problemformulering  
Den svenska studien Mer nytta än nöje genomförd vid Göteborgs stadsbibliotek visade att de 

främsta faktorerna som avgjorde hur man använde biblioteket som utrikesfödd var; hur länge 

man vistats i landet, varför man flyttat och vilka framtidsplaner man hade. (Brunnström, 

2012). Studien visade att personer som vistats en längre tid i Sverige tenderade att använda 

biblioteket främst som kulturinstitution för nöjessyften, medan personer som vistats i landet 

en kortare tid använde biblioteket för att söka information och samhällsorientering. 

Biblioteket fungerade i det sistnämnda fallet mer som en plats för integration. Det är dessa två 

funktioner som åsyftas med indelningen nytta och nöje. Med hjälp av 14 fokusgrupper 

bestående av personer med olika språkliga bakgrunder kombinerat med cirkulationsstatistik 

kunde man få mycket specifika fakta om hur beståndet av utländsk litteratur användes och 

vilka behov man hade att tillgodose. Mer nytta än nöje har fått genomslag i 

biblioteksforskningen, vilket tyder på att kunskap inom professionen behövdes om hur 

utrikesfödda använde biblioteket och vilka behov som fanns att fylla.  

Att arbeta med inköp av utländsk litteratur är ett tidskrävande och ofta svårt arbete av olika 

anledningar. Förutom språkbarriären och inköpsfrågor kan det vara problematiskt att veta 

vilken sorts medier målgruppen behöver och vill ha. Då Ann-Christine Brunnström använder 

sig av fokusgrupper bestående av användare i sin studie blir det intressant att vända på 

perspektivet och föra blickfånget till professionen. Detta då man här kan undersöka vilka 

resonemang som ligger till grund för beståndsutvecklandet av den utländska litteraturen och 

vilket syfte dessa ser att beståndet skall fylla. Genom att undersöka med vilka resonemang 

inköpen görs ges svar på frågan vilka som gynnas mest av den utvalda litteraturen, de som har 

varit bosatta i Sverige en längre tid eller de som är nya i landet?   

3.2 Problemavgränsning  
Då det är folkbiblioteken som har det tydligaste uppdraget att tillgodose alla 

samhällsinvånares behov faller sig avgränsningen till just folkbibliotek naturlig. Ytterligare 

gäller således denna avgränsning valet av bibliotekarier som deltar, nämligen inköpsansvarig 

bibliotekarie av utländsk litteratur i respektive kommun. Då fokus för min undersökning är 

litteratur på annat språk än svenska i biblioteksbeståndet och inköp kommer jag inte ägna 

uppmärksamhet åt övriga delar av bibliotekets verksamhet eller bestånd. För att uppsatsen 

genomgående ska bäras av aktualitet är allt forskningsmaterial som behandlas här publicerat 

från år 2000 och framåt.  

3.3 Begreppsdefinitioner 
Om inget annat anges explicit avser jag med bibliotek i sammanhanget alltid folkbibliotek, 

eftersom undersökningen baserar sig på folkbibliotek och verksamma där.  

Med utländsk litteratur åsyftas litteratur i bibliotekens bestånd på annat språk än svenska, 

inklusive engelska. Anledningen till varför den engelska litteraturen här räknas in är då 

Brunnström betonar vikten av engelsk litteratur . Detta då personer med annan språklig 

bakgrund exempelvis skall kunna få möjlighet till högre studier eller flytta vidare till andra 

länder genom att på egen hand utveckla sina färdigheter i språket (Brunnström, 2012, s.161).   
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3.4 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur folkbibliotekarier prioriterar nytta/nöjeslitteratur på 

andra språk än svenska, vilka resonemang hos inköpsbibliotekarier som ligger till grund för 

medieinköpen samt synliggöra hur verksamma inköpsbibliotekarier vid olika bibliotek 

resonerar vid valet av utländsk litteratur.  

En undersökning av detta slag kan skänka inblick i vilka som får mest användning av den 

utländska litteraturen. Den kan även indikera på vilken syn bibliotekarier har på bibliotekets 

funktion; kulturfrämjande eller integrerande. Sällan är saker enbart på ett vis, ett bibliotek kan 

ha många funktioner i ett, men en undersökning med dessa frågor i fokus kan belysa 

intressanta aspekter av yrkesrollen och dess påverkan på verksamheten i stort. Jag ämnar även 

undersöka inköpsbibliotekariers individuella utrymme att bedöma vilken litteratur man väljer 

att inkludera i beståndet.    

3.5 Frågeställningar  
 

 Vilken funktion ser inköpsbibliotekarier att den utländska litteraturen skall fylla?  

 

 Hur prioriteras olika sorts litteratur i det utländska mediebeståndet?  

 

  Med vilka strategier bedriver bibliotekarier inköp av utländska medier?  
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4 Tidigare forskning  
Denna uppsats behandlar inköp av utländsk litteratur och befinner sig således inom två olika 

forskningsområden; inköpsrelaterad forskning och forskning om bibliotekets mångkulturella 

dimensioner. Litteraturgenomgången som följer är till för att kontextualisera mitt arbete och 

ge en bild över hur här relevanta verk tidigare behandlat dessa ämnen.  

I Gerd Erikssons magisteruppsats Att välja och att välja bort (2005) undersöker hon hur 

barnbibliotekarier använder sina förutsättningar för att bedriva inköp. Genom att ta reda på 

vilka åsikter bibliotekarierna har om barn- och ungdomslitteratur hoppas denne kunna belysa 

vad som fungerar bra samt vad som kan upplevas som problematiskt i inköpsarbetet. Eriksson 

delar upp mediebeståndet i fyra olika perspektiv beroende på vilket syfte litteraturen är till för 

att fylla. Perspektiven är; Det traditionalistiska, pragmatiska, utvecklingspsykologiska 

perspektivet och emancipatoriska. Med traditionalistiskt avses klassiker och sagor och 

pragmatiskt innebär böcker med fokus på lästräning. Det utvecklingspsykologiska 

perspektivet fokuserar på litteratur som kan utveckla barnets kognitiva förmåga och det 

emancipatoriska perspektivet är till för att skapa ett kritiskt förhållningssätt samt skapa 

möjligheter för ifrågasättande av normer och värderingar. Undersökningen visade att det 

sistnämnda perspektivet väger tyngst vid barnbibliotekariernas inköp. Vad som även framkom 

var viss kritik mot BTJ då man ansåg att utbudet begränsade dem i deras litteraturinköp. 

Uppsatsen har relevans för min studie då Eriksson, som titeln antyder, fokuserar på det 

bedömningsutrymme individuella inköpare lämnas med.  

Annette Christensen menar i sin magisteruppsats I valet och kvalet (2013) att det skrivits 

relativt lite vetenskapligt material om inköpsarbete vid bibliotek, vilket även jag i min 

datainsamling märkt av. I I valet och kvalet undersöks vilka urvalskriterier som framhävs i 

svenska folkbiblioteks medieplaner; kvalitetsurval eller efterfrågestyrt urval. Med hjälp av 

tematiseringen kompetens, efterfrågan och kvalitet vid analys av medieplaner framkom att 

störst utrymme gavs åt efterfrågestyrt urval. Detta kan delvis förklaras av att bibliotekarier 

tenderar att känna en ovilja gentemot att fungera som smakdomare vid litteraturinköp. 

Christensens studie är här av relevans då den presenterar vilka urvalskriterier som är vanligt 

förekommande i så väl debatt som praktik.  

En undersökning som knyter an till bibliotekets roll gentemot användare som är nya i Sverige 

är magisteruppsatsen Folkbibliotek och invandrares första tid i Sverige: en explorativ 

undersökning (Karlsson, 2006). Här behandlar Claus Karlsson de informationsbehov som 

uppstår hos utrikesfödda i mötet med den svenska arbetsmarknaden och arbetslivet. Denne 

vill även kartlägga hur integrationsverksamheter på bibliotek bedrivs och vill skapa ökad 

förståelse för användargruppens behov. Den teoretiska grunden är att kravet på ”svensk social 

kompetens” skapar ett informationsbehov hos utrikesfödda vuxna som biblioteket kan arbeta 

mot att tillgodose. Undersökningen, som inkluderade både bibliotekets och användargruppens 

perspektiv, visade ett mönster som stämmer överrens med vad jag i min studie har som 

utgångspunkt. Personer som är nya i Sverige använder sig inte främst av biblioteket som 

kulturcentrum, utan som en källa till information och kunskap.   

I artikeln Danish strategies in public library services to ethnic minorities (2003) beskriver 

Jens Thorhauge hur man inom de danska folkbiblioteken gått från att bygga upp bestånd 

bestående av utländsk litteratur för gästarbetare till att utveckla en mångkulturell verksamhet 

för att hjälpa nyanlända att få tillgång till samhällsinformation och andra nödvändigheter. I sin 

artikel föreslår denne nu ett ytterligare steg och talar om hybridbiblioteket. Genom att fungera 

som ett informationscenter i fysisk form och online menar Thorhauge att biblioteket hade 

blivit en mer aktiv samhällsorganism i integrationsfrämjandet.  



11 
 

Artikeln får aktualitet genom en diger bakgrund innehållande dansk migrationshistoria, 

relaterade statistiska redogörelser och hur danska bibliotek tidigare arbetat med 

mångkulturella frågor. I likhet med Thorhauge fokuserar jag på utrikesföddas biblioteksbehov 

med mediebeståndet i fokus. 

 

Ett ytterligare exempel på forskning där man undersöker användarvanorna hos utrikesfödda 

och bibliotekets integrationsdimensioner ges i artikeln The public library as a meeting-place 

in a multicultural and digital context: The necessity of low- intensive meeting-places (2004). 

Ragnar Audunson definierar i sin artikel vad som avses med högintensiva och lågintensiva 

mötesplatser. Högintensiva mötesplatser är där vi vanligtvis utövar någonting som för 

samman olika människor som delar något gemensamt. Dessa platser är meningsbildande i vårt 

vardagsliv men det är även viktigt att det finns lågintensiva mötesplatser för att motverka 

kulturella hinder och gränsdragningar som kan uppstå om man bara rör sig inom högintensiva 

platser. Med lågintensiva platser avses de sociala utrymmen där människor från samhällets 

olika delar kan mötas, biblioteket är ett exempel på en sådan mötesplats. Tolerans är nyckeln 

till ett fungerande samhälle och det är i mötet med olikheter tolerans skapas (Audunson, 

2004). Biblioteket fyller därför en viktig samhällsfunktion som en lågintensiv mötesplats. 

Audunsons artikel handlar inte specifikt om beståndsutveckling, här vilar tyngdpunkten 

istället på biblioteket som ett fysiskt rum. Artikeln är dock relevant i sammanhanget då den 

ger en klar bild över hur man inom biblioteksforskning ofta arbetar med mångkulturfrågor.  
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5 Teori 
Jag har tidigare berättat om Brunnströms studie Mer nytta än nöje, där man undersökte hur 

användarbehovet såg ut då det kom till utländsk litteratur. Jag kommer här utveckla de 

kategorier man synliggjorde i studien då det är dessa jag använder mig utav för att avgöra vad 

som är nyttolitteratur samt vad som i sammanhanget betraktas som nöjeslitteratur. Denna 

modell tillämpas här som analytiskt verktyg. Valet att lägga stor vikt vid Brunnströms studie 

faller sig naturligt. Då Mer nytta än nöje skänkte en större inblick i användargruppens 

biblioteksbehov vänder jag i min undersökning på perspektivet för att se hur väl detta behov 

överensstämmer med inköpsbibliotekariers strategier och resonemang. Brunnströms studie 

kan således i sammanhanget representera användarbehovet, vilket är något man ständigt 

måste återkomma till för att mediebeståndet skall fylla sin funktion.   

Utöver Brunnströms studie som grund för analys har jag hämtat en teori från sociologin som 

utforskar det handlingsutrymme den yrkesverksamme inom olika professioner lämnas med. 

Denna teori appliceras här på bibliotekarieprofessionen för att bidra med en djupare förståelse 

och beskrivning av de prioriteringar som inköpsbibliotekarier gör i sitt arbete.  

5.1 Mer nytta än nöje 
I undersökningen Mer nytta än nöje utvärderar Brunnström hur användare med annan språklig 

bakgrund än svenska använder biblioteket och hur detta behov ser ut. För att kunna synliggöra 

detta behov kategoriserade man in beståndet av utländsk litteratur i olika underkategorier, 

antingen hörde de till nyttolitteraturen eller nöjeslitteraturen. De två huvudkategorierna kan 

tyckas vara värderande genom att klassificera litteratur som antingen nyttofrämjande eller 

underhållande men är avsedd för att spegla vilka användare som brukar vilka delar av 

beståndet. Modellen nedan visar de två huvudkategorierna med respektive undergrupper. 

Mediemodell  

Mediemodellen är egenhändigt gjord baserat på hur man i studien kategoriserade in de olika 

medierna och är till för att skänka läsaren en tydlig överblick av indelningarna.  

Samtliga nöjesmedier avser utländska språk, likaså samhällsinformation och vardagslivets 

handböcker ibland nyttomedierna. Då undersökningen visade att personer som vistats en 

längre tid i Sverige tenderade att använda biblioteket främst i nöjessyfte var de som nyligen 

bosatt sig i Sverige i ett större behov av biblioteket som källa till samhällsorientering 

(Brunnström, 2012, s. 155).  

Nöjesmedier  

Skönlitteratur  

historia & politik  

biografier 

religion & filosofi 

 

 

Nyttomedier 

Samhällsinformation 

Mattematik & naturvetenskap 

"vardagslivets handböcker" 

Lexikon & Lättläst litteratur på svenska  

Lexikon & litteratur på engelska  
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Min avsikt är att använda Brunnströms studie som en teorigrund för vidare undersökning samt 

som egenanalytiskt ramverk för uttolkning. Eftersom olika delar av beståndet tilltalar olika 

delar av gruppen man vänder sig till enligt vald teorigrund är detta en lämplig ansats i studiet 

av bibliotekariers resonemang kring vad beståndet av utländsk litteratur bör bestå av.  

5.1.1 Nöjesmedier 

Utlåningen av skönlitteratur motsvarade majoriteten av utlåningarna och visade att språket var 

viktigare än författaren. Översatta böcker var liksom böcker på hemspråket mycket 

önskvärda, även om litteratur från hemlandet är identitetsstärkande. Om kvinnor lånade mer 

skönlitteratur stod männen för de flesta utlånen vad det gällde facklitteratur i form av historia 

och politik. Dessa böcker bör relatera till hemlandets kontext då användarna gärna läser om 

hemlandets historia, reseskildringar eller makthavares privatliv i form av biografier. Religion 

är ett viktigt ämne. Då man kanske kommer från ett mer traditionellt samhälle till det ansett 

mest sekulariserade landet i världen kan intresset för sin egna och andras religion väckas. 

Även filosofi och västerländska filosofer är intressanta då dessa idériktningar speglar det 

västerländska samhället och kan bidra med förståelse och därmed vara av relevans 

(Brunnström, 2012, s.167).  

5.1.2 Nyttomedier 

Nyttomedier fyllde en mer komplex funktion och kan relateras till bibliotekets integrerande 

arbete. Sveriges kommuner är skyldiga att tillhandahålla samhällsinformation på hemspråket 

för nyanlända flyktingar. Syftet är att skänka kunskap om samhällsvärden, vardagsliv och 

välfärdsstaten. Vardagslivets handböcker är till för att hjälpa till med allmänna och praktiska 

frågor som kan uppstå i ens vardag, exempel på teman är förlossning, barnuppfostran, 

medicinböcker och körkortsböcker. Andra populära ämnen här är personlig utveckling, 

böcker om könsroller och datorböcker. Lexikon på så väl svenska som engelska samt lättläst 

svenska var mycket efterfrågat och likaså läroböcker i matematik och naturvetenskap.  

5.2 Lipsky och Handlingsutrymme  
Bibliotekarieyrket befinner sig mellan användares behov och organisationens riktlinjer. 

Arbetet som sker bedrivs i utrymmet däremellan och riktas mot bibliotekets brukare. När det 

kommer till inköp av utländsk litteratur kunde vi tidigare se vilka styrdokument som reglerade 

denna biblioteksverksamhet. Även om det finns påbud om att personer med annan kulturell 

eller språklig bakgrund skall få riktade tjänster för att kunna tillgodose sig bibliotekets utbud 

finns inte mycket skrivet om vad detta utbud ska bestå av. Det blir upp till biblioteket och 

ansvarig bibliotekarie att utifrån demografiska fakta och nationella samt lokala styrdokument 

att med lyhördhet för användargruppen tolka hur behovet ser ut och utforma beståndet 

därefter. Inköpsbibliotekarien har här ett handlingsutrymme.  

Teorin om handlingsutrymme är främst tillämpad inom sociologin och används för att 

synliggöra utrymmet för handling exempelvis en socialarbetare har mellan organisationens 

riktlinjer och klientens behov. Att ha handlingsutrymme i sitt arbete innebär valmöjligheter 

men också ansvar. Man måste därför alltid handla utifrån ett medvetet förhållningssätt. 

Handlingsutrymme innebär även makt. Socialarbetaren liksom bibliotekarien har 

tolkningsföreträde framför brukaren och det är denne som definierar vilket behov som finns 

och med vilka medel man ska tillgodose det. (K Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008).  

 Ett framträdande namn inom teorin är Michael Lipsky, som myntade uttrycket 

gräsrotsbyråkrati, även kallat frontlinjebyråkrati. Vad som definierar en frontlinjebyråkrats 

arbete är att denne är beroende av sina klienter. Klienternas behov avgör innehållet i 
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frontlinjebyråkratens arbete samtidigt som klienterna måste använda dennes tjänster för att 

arbetet ska fylla en funktion (Lipsky, 1980).  

 Handlingsutrymmets funktion och varande samt definitionen av en frontlinjebyråkrat går väl 

att översätta till biblioteket och bibliotekariens yrkesroll.  

Med en frontlinjebyråkrat åsyftas främst socialarbetare och poliser, men beskrivningen skulle 

likväl kunna gälla en folkbibliotekarie. De brukare en socialarbetare riktar sitt arbete mot är i 

ett större beroendebehov av denne än biblioteksbrukare är utav bibliotekets tjänster. Trots att 

frivillighetsfaktorn är större vad det gäller brukare av bibliotekets tjänster finns fortfarande 

den tydliga parallellen mellan båda yrkesrollerna att de arbetar mot ett behov.  

 I det specifika fall som avhandlas här, inköp av utländsk litteratur, är det av relevans att 

synliggöra handlingsutrymmet inköpsbibliotekarien lämnas med. Detta för att skapa en 

förståelse för varför inköpsstrategier och resonemang därtill ser olika ut vid olika bibliotek 

samt att detta är en avgörande faktor till vilka böcker som finns att tillgå vid landets 

folkbibliotek.  

Då ramverket för min undersökning är Brunnströms studie utgör teorin om bibliotekariens 

handlingsutrymme en grund som kan skänka en djupare förståelse för den individuella 

aspekten av ämnet. Eftersom inköpsstrategierna påverkas av bibliotekariens upplevelse av 

användarnas behov behövs handlingsutrymmet belysas för att ge en fördjupad dimension till 

resultatet av vad de olika bibliotekarierna prioriterar.  
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6 Metod 
Följande avsnitt kommer behandla hur jag gått till väga i arbete och materialinsamling, analys 

av material samt etiska avväganden som gjorts genom processen. Genomgående har jag i 

arbetet använt mig utav handboken Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann, 

2009).   

6.1 Tillvägagångssätt och materialinsamling  
För att undersöka bibliotekariers inköpsresonemang beslöt jag mig tidigt för att göra 

kvalitativa intervjuer. Då det är resonemang och åsikter jag ville studera snarare än objektiva 

fakta kring inköp består de data jag analyserat enbart av just dessa intervjuer. Övriga fakta i 

form av demografisk och inköpsrelaterad information har givetvis bidragit med en 

förförståelse för ämnet, men har inte varit föremål för analys.  

Jag vände mig till tre kommuners huvudbibliotek inom närområdet med min förfrågan om att 

få intervjua inköpsansvarig för respektive bibliotek. Datainsamlingen resulterade i tre 

intervjutillfällen med fyra intervjupersoner. Då det vid det största biblioteket fanns en 

mediebevakare samt en inköpare på området intervjuades båda i samma intervjusession.  

Inför intervjuerna hade jag sammanställt en intervjuguide
1
. Då intervjuformen var av ett 

semistrukturerat slag fungerade denna guide som vägledande underlag snarare än som 

punktlista. Steinar Kvale beskriver den kvalitativa intervjun som en relationell, 

mellanmänsklig process där kunskap produceras genom dialog i en kontext (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.70). Då kunskap skapas på plats med intervjupersonen ansåg jag därför 

att den semistrukturerade intervjutekniken skulle lämpa sig bäst för min undersökning. Då det 

på förhand kan vara svårt och även begränsande att förutse hur intervjun kommer te sig ansåg 

jag det viktigt att lämna utrymme för intervjupersonernas berättelser så väl som mina egna 

spontana frågor som uppstod därpå.   

6.2 Analysmetod 
Efter att jag samlat in mitt material omsattes detta i text. Med hjälp av transkription av 

intervjuer blir de lättare att hantera och analysera, genom utskrift bearbetar man även 

samtidigt vad som sagts på ett effektivt vis.  

Vid analys av de tre intervjuerna höll jag fokus på meningen. Genom att ställa frågor baserade 

på mina forskningsfrågor till texten kunde jag utröna meningsbärande uttalanden till 

respektive fråga. På detta tematiserade vis kunde jag i dialog med texten lättare finna 

påståenden och resonemang av relevans.  

Utöver forskningsfrågorna som underlag försökte jag vara lyhörd för centrala uttalanden jag 

såg återkom i samtliga intervjuer som jag därav ansåg viktiga att redovisa.  

Dessa tematiserade frågor med respektive medieinköpares resonemang därtill är upplägget för 

hur undersökningen redovisas i resultatdelen. Fråga tre som utforskar bibliotekariernas 

strategier granskas i analysavsnittet med hjälp av teorin om handlingsutrymme. Fråga ett och 

två analyseras med hjälp av mediemodellen.  

 

                                                           
1
 Bilaga 1, Intervjuguide  
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6.3 Forskningsavväganden  
Genom arbetsprocessen har jag ställts inför vissa val som påverkat så väl arbetssätt som 

resultat. Dessa avvägningar har gjorts i strävan efter att på bästa vis besvara mina 

forskningsfrågor och på samma gång vidhålla en hög validitet. En sådan avvägning har varit 

valet av analysenheter. Då jag valde kvalitativa intervjuer som metod och att intervjua på plats 

blev jag således tvungen att begränsa mig geografiskt av tidsskäl.  

Anledningen till varför jag ändå gjorde på följande vis var då jag ansåg att mötet med 

intervjupersonerna var viktigt. Det faktum att jag valde kvalitativa intervjuer medförde även i 

sig ytterligare en avgränsning, nämligen antalet analysenheter. Vid en kvantitativ analys i 

form av exempelvis enkäter skulle mitt urval kunna bli större eftersom det inte skulle kräva att 

jag träffade samtliga deltagare, en analys av ett sådant material är även mindre tidskrävande 

då frågorna inte är öppna som vid en kvalitativ undersökning. Jag ansåg dock att en 

kvantitativ analys skulle vara otillräcklig eftersom de inställningar och resonemang jag ville 

undersöka inte är kvantifierbara.  

De val jag fått göra i form av mindre antal, icke slumpmässiga analysenheter har i denna 

studie således varit nödvändiga för att kunna undersöka vad jag har haft för avsikt undersöka, 

alltså för att uppnå en hög validitet. Kravet på generaliserbarhet hör från början till 

naturvetenskapens positivistiska kunskapssyn och är här inte tillämpbar på samma vis. Valet 

av antalet intervjudeltagare beror även på studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2009, s.280). 

Att begreppsliggöra en individs livsvärld nyanserat kräver andra metoder och jag menar 

därmed att en insikt finns att få om inköpsbibliotekariers resonemang och handlingsutrymme 

med här valda metoder, vi bör inte ge vika för frestelsen att enbart undersöka vad som går att 

redovisa i diagram.   

Samtliga bibliotekarier som deltog är anonyma och av detta skäl kommer heller inte 

kommunerna de verkar i att röjas. För att handla konfidentiellt har därför intervjupersonerna 

av mig fått slumpmässigt valda förnamn. Kommunerna med respektive huvudbibliotek kallas 

för kommun/bibliotek 1, 2 och 3.  De kommunfakta och de biblioteksplaner som presenteras 

nedan har av givna skäl också anonymiserats.  
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7 Presentation av kommuner, biblioteksplaner och respondenter 
Detta avsnitt är till för att skänka en inblick i de tre valda kommunerna samt presentera 

respektive kommuns biblioteksplan. En biblioteksplan är ett lokalt styrdokument som anger 

vilka riktlinjer biblioteksverksamheten har att förhålla sig till från kommunal nivå och tas här 

upp för att en senare analys av bibliotekariernas handlingsutrymme ska göras möjlig. Då 

handlingsutrymmet finns mellan organisationens riktlinjer och användarens behov behöver 

även lokala verksamhetsmål tas i åtanke. Dessa skänker en inblick i respektive biblioteks 

styrdokument men jag kommer i analysen även knyta an till de internationella samt nationella 

lagar som presenterades i bakgrunden. Avsnittet avslutas med en presentation av de fyra 

respondenterna och deras arbetsuppgifter.  

7.1 Kommunerna  
Kommun 1 är den till ytan så väl som invånarmässigt minsta av de tre kommunerna. 

Kommunen är traditionellt en bruksort med många småföretag i glesbygden. Även om 

kommunen idag påverkas av avfolkningen har den tack vare bygdens industrier en historia av 

arbetskraftsinvandring. Som kompensation för avfolkningen tar kommunen sedan länge 

tillbaka emot invandrare för att påverka försörjningskvoten positivt. Enligt 

befolkningsstatistik från kommunens hemsida från slutet av 2013 är befolkningsantalet ca 

29000 invånare. Av dessa 29000 invånare är ca 5000 utrikes födda 

(http://www.migrationsinfo.se). Då kommunen länge varit öppen för invandring finns där idag 

många olika språkgrupper. På Kommunens hemsida finns information om vilka värden man 

arbetar för, där mångfald är en av punkterna. 

Kommun 2 är den näst största av de tre kommunerna. Med kommunens ca 33000 invånare 

kan dess centralort klassas som en liten stad, till skillnad från kommun 1. Även här är 

småföretagandet en stor del av sysselsättningen även om de flesta arbetstillfällena är 

kommunala tjänster samt inom sjukvården. Enligt kommunens hemsida ökar befolkningen 

stadigt och av kommunens ca 33000 invånare är, liksom i kommun 1, ca 5000 utrikes födda 

(http://www.migrationsinfo.se) Kommunen har för tillfället inte på sin hemsida definierat 

eller beskrivit hur man arbetar med mångfald.  

Kommun 3 är den avsevärt största i urvalet med ca 83000 invånare, av dessa är över 12000 

utrikes födda (http://www.migrationsinfo.se). Med ett mångfacetterat näringsliv är detta en 

kommun i ständig tillväxt. På kommunens hemsida kan man i deras mångfaldsprogram finna 

de målformuleringar kring integration kommunen arbetar emot där man strävar efter respekt 

för allas olikheter. Detta mångfaldsprogram som är till för att definiera vad mångfald för 

kommunen innebär speglar den mångkulturella och flerspråkiga centralorten. Vilka 

språkgrupper som finns kan ges en fingervisning om på kommunens hemsida, där du kan få 

informationen översatt till språk som bl.a. arabiska, albanska, serbokroatiska, kurdiska, 

polska, ryska, och somaliska.   

7.2 Biblioteksplanerna 
I biblioteksplanen för kommun 1 ges viss information om hur mångkulturellt och 

mångspråkigt arbete ska bedrivas. Ett av kulturnämndens för biblioteksverksamheten 

formulerade uppdrag och strävansmål är att folkbiblioteket vid resursfördelning ska beakta 

barns, ungas, funktionshindrades och invandrares behov. Ett annat mål är att främja aktiviteter 

som kan bidra till ett mångkulturellt samhälle. Dessa är kommunens enda för den flerspråkiga 

verksamheten riktade mål eller bestämmelser.  
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Kommun 2 har i sin biblioteksplan utarbetat fem punkter att arbeta mot inom verksamheten. 

Den fjärde punkten behandlar de mångkulturella frågorna. Här har man formulerat fem 

verksamhetsmål där man bland annat vill utveckla sitt språkcafé och vara aktiv i arbetet med 

integrationsfrågor och mångkultur. Man vill även inom kommunens kulturnämnd utveckla 

samarbeten internationellt och att på biblioteket kunna ha tillgänglig litteratur från samtliga 

språkgrupper representerade i kommunen. Den sista punkten är i sammanhanget mest aktuell 

då den behandlar inköp av utländsk litteratur.  

Vid kommun 3 finns även här en separat punkt som tar upp biblioteksverksamhetens 

mångkulturella arbete. I biblioteksplanen lägger man stor vikt vid nätverkande med andra 

organisationer för att uppfylla ett framgångsfyllt mångkulturellt arbete och man arbetar 

ständigt med kompetensutvecklande insatser.  

7.3 Respondenterna  
Bibliotekarien verksam vid huvudbiblioteket i kommun 1 kallar vi här för Johan. Hälften av 

Johans tjänst består i att köpa in utländsk litteratur och hålla i den mångkulturella 

verksamheten vid biblioteket. Med utländsk litteratur avses här vuxen-, barn- och 

facklitteratur på annat språk än svenska. Utöver inköpen lånar han även in utländska böcker 

från andra bibliotek samt står för inköpen av litteratur på svenska men för invandrare.  

I den mångkulturella verksamheten vid biblioteket ingår ett språkcafé samt bokprat för SFI 

klasser och rundvisningar.  

Vid biblioteket i kommun 2 arbetar Kristina. Kristinas arbetsuppgifter är varierande då hon 

främst är IT bibliotekarie med ansvar för fjärrlån och tekniska frågor men även som inköpare 

av utländsk litteratur. Det är enbart Kristinas arbetsuppgift att köpa in litteratur på andra språk 

vilket innebär att även hon, liksom Johan, står för hela det utländska beståndet. Tidigare 

ingick inköp av utländsk litteratur i en annan tjänst och Kristina har nyligen börjat som 

inköpare på området.  

Vid den tredje och största kommunen finns två bibliotekarier som arbetade med det utländska 

beståndet samt mångkulturell verksamhet i övrigt. Låt oss här kalla dem för Eva och Karin. På 

biblioteket i kommun 3 är personalen uppdelade i olika team och både Eva och Karin arbetar i 

det team som kallas barn/skön. Evas arbetsuppgifter är där att som ämnesansvarig köpa in 

skönlitteratur för barn- och vuxna samt som inköpare av utländsk litteratur på vuxen samt 

barnavdelningen. Utöver inköpsarbete är hon med i en mediegrupp, nedladdningsgrupp, 

involverad i budgetarbetet och Book-it. Även Karin arbetar i barn/skön- teamet med ansvar 

för den utländska litteraturen men har främst en roll som mediebevakare, då Evas roll är 

inköpare. Karin arbetar utåtriktat med bibliotekets mångkulturella aktiviteter, då hon för 

tillfället håller i ett språkcafé, driver en bokcirkel för nya svenskar och är engagerad i ett 

mångkulturprojekt där man anordnar olika studiebesök på för nyanlända viktiga 

samhällsinstitutioner.  
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8 Resultat  
I följande avsnitt redovisas resultaten från intervjuerna. Respondenternas svar är uppdelade i 

teman efter mina forskningsfrågor där de första två frågorna relateras till nytto- och 

nöjeslitteraturen och hur dessa prioriteras. Det tredje temat behandlar bibliotekariernas 

utnyttjande av sitt handlingsutrymme. 

8.1 Hur prioriteras olika sorts litteratur i det utländska beståndet?  
I följande avsnitt kommer jag att redovisa ett par specifika exempel på vilken litteratur 

bibliotekarierna prioriterar och relatera denna till den tidigare presenterade mediemodellen. 

De exempel på litteratur de olika biblioteken tillhandahåller är vad som framkom genom 

intervjuerna. Då jag frågade efter hur man prioriterade de olika medierna och vilka teman 

samt behov man kan se och arbeta mot var det följande litteratur som kom på tal. Vad som 

redovisas här behöver följaktligen inte innebära en total sammanfattning om hur respektive 

bestånd ser ut, utan bör snarare fungera som en kompass för vad inköpsbibliotekarierna 

uppmärksammar hos sina användare.  

Vid biblioteket i kommun 1 är tonvikten främst på nöjeslitteratur, närmare bestämt 

skönlitteratur, då Johan anser att det är viktigt att låntagare ges möjlighet att hålla sitt 

hemspråk levande. På frågan om vilka centrala behov Johan kan se hos användargruppen och 

som han arbetar mot tar denne först upp körkortsböcker som exempel. Körkortsböcker faller 

in under nyttolitteraturen i mediemodellen då den enligt Brunnström är ett exempel på 

”vardagslivets handböcker” (Brunnström, 2012, s.169). Även om dessa böcker inte är 

auktoriserade kan de fungera underlättande då man vill ta ett svenskt körkort. Att 

körkortsböckerna inte är auktoriserade är även något Johan tar upp och berättar att han inte 

längre kommer köpa in dessa på vissa språk då han upplever att vissa översättningar inte är 

tillräckligt trovärdiga. En annan skrift som faller in under nyttolitteraturen är FN:s 

barnkonvention som man tillhandahåller på somali. Syftet med att tillhandahålla denna skrift 

är enligt Johan som samhällsinformation vilket den även enligt mediemodellen bör klassas 

som.  

Ett specifikt exempel på nöjeslitteratur utöver den regerande skönlitteraturen är att Johan 

försöker se till att varje språk har en kokbok med mat från hemlandet. Detta framkom på 

frågan om centrala teman och behov man arbetar efter hos användarna.   

Kristina som är verksam vid bibliotek 2 berättar att deras tyngdpunkt är på skönlitteraturen då 

de köper in, alltså nöjeslitteratur. Utöver skönlitteraturen verkar Kristina uppleva att 

facklitteraturens funktion skall vara i nyttosyfte. Även hon nämner att man vid bibliotek 2 

försöker satsa på körkortsböcker, men även böcker om barnavård samt läkarböcker på så 

många språk som möjligt. Kristina säger dock att hon är skeptisk till BTJs urval ibland när det 

kommer till facklitteraturen. Trenden är enligt henne att utbudet oftast speglar hemlandet 

genom olika ämnen så som geografi, historia och litteratur om sociala förhållanden. Detta 

menar Kristina är bra i sig, men att där borde finnas mer litteratur som man kunde ha 

användning för i Sverige.  

Karin och Eva vid bibliotek 3 har likaså upplevt problematiken med körkortsböcker, även om 

de väljer att fortsätta satsa på dem då de fyller en viktig funktion. Karin kallar dem för ett 

typexempel på handböcker i vardagslivet, men det är svårt att se till att exemplaren de 

tillhandahåller är aktuella.  

De båda bibliotekarierna berättar även att man vid bibliotek 3 satsat på en utbruten hylla 

tillhörande den utländska litteraturen kallad ”Föräldrahyllan”. 
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 Även denna är ett gott exempel på nyttolitteratur som är till för att finnas till hands i 

människors vardagsliv och tillgodose de behov som där kan uppstå. Hyllan riktar sig till 

nyblivna föräldrar så väl som de med barn i tonåren och innehåller språk så som somali och 

arabiska. Man har även satsat på en omfattande utbruten hylla som kallas ”Ny i Sverige”. 

Även denna ska fylla ett nyttobetonat syfte. Problemet här blir dock att samhällsinformationen 

hyllan innehåller inte finns på något annat språk än just svenska, vilket gör att hyllan inte kan 

implementeras i mediemodellen som avser utländsk litteratur. Detta kommer att behandlas 

mer ingående i analysavsnittet under rubriken Nytto- och nöjeslitteraturen.  

Karin berättar även att man försöker köpa in mycket lexikon. Trots att dessa är väldigt dyra 

ser man att de fyller en viktig funktion. Denna funktion är nyttobetonad i den bemärkelsen att 

dessa är till för att främja språkinlärningen. De båda bibliotekarierna talar även om den 

engelska litteraturen. Oavsett nytto- eller nöjeslitteratur fyller den en funktion dels för 

studerande med svenska som förstaspråk men även i viss mån som ett substitut då viss 

litteratur inte finns på en persons modersmål. Även vid bibliotek 3 vilar tyngdpunkten vid 

nöjeslitteraturen.  

8.2 Vilken funktion ser inköpsbibliotekarier att den utländska litteraturen 

ska fylla? 
För att kunna förstå varför bibliotekarier medieplanerar som de gör är det viktigt att veta hur 

deras handlingsutrymme ser ut samt vilka strategier de använder sig av. Det är dock även 

viktigt att undersöka hur de ser på den utländska litteraturen och varför det är viktigt för 

biblioteket att tillhandahålla litteratur på alla kommuninvånares hemspråk. Följande avsnitt 

kommer därför ägnas åt inköpsbibliotekariernas syn på det utländska beståndets syfte eller 

syften.  

Johan svarar på frågan om vilken litteratur han anser är viktig för låntagargruppen att man 

först och främst ska köpa in vad som tilltalar användarna. Han upplevde det dock svårare att 

definiera vad han tror användarna faktiskt vill ha. En stund in i funderingarna började Johan 

dock utkristallisera två syften han ansåg att den utländska litteraturen fyllde; som en lättare 

väg att ta till sig samhällsinformation men också för identitetsskapandet. Identitetsskapandet 

sker enligt Johan på två vis, dels innehållsmässigt men också lingvistiskt. Genom litteratur 

från hemlandet upplever man ett igenkännande som är betydelsefullt då litteraturen får utgöra 

en länk tillbaka till hemlandet. Lingvistiskt sett är litteraturläsning ett sätt att utöver talet hålla 

sitt hemspråk levande. Johan ser även att litteraturen knyter an till den muntliga tradition som 

lever i många kulturer genom det gemensamma berättandet i fokus. Utöver 

identitetsskapandet menar Johan att det utländska beståndet fyller en funktion som förmedlare 

av samhällsinformation och är integrerande. 

 Då användare med annat modersmål än svenska förstår det nya språket väl kan viss 

information vara lättare att ta till sig på sitt hemspråk. Den utländska litteraturen kan även 

hjälpa till att skänka användare som är utrikesfödda en förståelse för det svenska samhället 

och den svenska kontexten.  

Ur språksynpunkt ser Kristina att tillhandahållandet av litteratur på andra språk än svenska 

fyller en viktig funktion för både barn och vuxna. Som vuxen ges här en större möjlighet att 

hålla sitt hemspråk levande, samtidigt som det erbjuder en större möjlighet för barn som har 

föräldrar med ett annat modersmål att bli tvåspråkigt. Kristina tror även att denna möjlighet 

till språkinlärning underlättar barnets generella förmåga att lära in språk, därav också det 

svenska språket.  



21 
 

Det är också viktigt för människor i alla åldrar, men kanske framför allt barn att läsa litteratur 

från hemlandet eller på hemspråket för identitetsbyggandet. Utöver detta nämner även 

Kristina facklitteraturen som en viktig källa till information.  

Om man inte kan det svenska språket så väl är det viktigt att tillhandahålla exempelvis 

läkarböcker på hemspråket. Kristina ser här litteraturens nyttosyfte då hon är införstådd med 

relevansen av tillgång till litteratur på andra språk så att alla användare kan tillgodogöra sig 

den information biblioteket har att erbjuda.  

Skolspråken hör även till den utländska litteraturen och fyller både en nytto- och 

nöjesfunktion. Den engelska litteraturen används av alla låntagargrupper i så väl 

underhållningssyfte som bildningssyfte. Man vill kanske lära sig engelska, hålla sina 

språkkunskaper vid liv eller så kan man rent av inte vänta på att översättningen av en bok 

kommer ut på sitt hemspråk.  

Karin och Eva ger en lite annan bild över vad den utländska litteraturens varande innebär för 

dem, med tydligt fokus på den skönlitterära nöjesläsningen. De anser att den skönlitteratur 

man tillhandahåller måste vara en variation mellan klassiker och nyutgivet. Klassiker har sin 

givna plats men nyutgivet är viktigt då de menar att språket förändras med tiden och urvalet 

måste återge ett modernt modersmålsspråk likaså. De ser även att den utländska 

barnlitteraturen är viktig för upprätthållandet eller utvecklandet av modersmålet. 

 På frågan om övrig litteratur utöver den skönlitterära genren menar de båda att detta 

antagligen inte är lika eftertraktad litteratur, vilket knyter an till temahyllan ”Ny i Sverige”.  

Hyllan är på svenska och Karin tror att om man ändå lär sig det svenska språket har man inte 

ett större behov av facklitteratur på modersmålet. Hon säger dock att vissa böcker så som 

läkarböcker och de om barnavård har sin givna plats bland den utländska litteraturen, men 

drar här inte någon parallell till integrationsdimensionen Johan och Kristina gör. Hon säger 

dock senare att hon uppskattade de häften som fanns för många år sedan innehållande 

samhällsinformation om Sverige på olika språk och att hon saknar en motsvarighet idag.  

Samtliga inköpsbibliotekarier har nämnt att utbudet av utländsk facklitteratur är smalt, men 

Eva säger samtidigt att hon tror det beror på att efterfrågan heller inte är så stor. Personer med 

ett annat modersmål än svenska läser av samma anledning som vem som helst och här handlar 

det om att utveckla sitt språk och leva sig in i en bra historia.  

 8.3 Vilka strategier hos inköpsbibliotekarier ligger till grund för 

medieinköpen? 
Det är viktigt att förstå varför prioriteringar mellan olika medier sker och varför 

bibliotekarierna handlar som de gör i sina roller som inköpare. Detta för att få en bild över 

vilka resonemang och strategier som ligger till grund för vilken litteratur som till slut hamnar 

på hyllan men även för att synliggöra handlingsutrymmet den enskilde bibliotekarien lämnas 

med.  

Samtliga bibliotekarier köper in från medieleverantören BTJ men Johan, Karin och Eva köper 

även in från andra håll som ett komplement. Johan tycker det känns tryggt att köpa från BTJ 

då man här får information om boken på svenska i form av omdömen och recensioner. Han 

säger dock även att han upplever att det kanske inte är tillräckligt att köpa in från en 

leverantör, vilket han kompenserar genom att ibland köpa in från försäljare som besöker 

biblioteket. Här uppstår dock problematiken med språket och avväganden om vad som är bra 

litteratur. 
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 Johan brukar då se till vilka författare de redan har och köpa in fler av samme, om det har 

lånats ut tidigare. Johan försöker gå efter utlåningssiffror då han väljer vad som ska köpas in, 

men vissa avdelningar har mer varierande litteratur eftersom utbudet styr. Att köpa in något 

annat än just skönlitteratur upplevs som problematiskt just därför att utbudet är betydligt 

mindre, samtidigt som det blir svårare att bredda sig. Strävan är att finna litteratur som passar 

så många som möjligt.  

Som ett exempel på problematiken Johan upplever tar denne upp det senaste BTJ- häftet och 

visar hur fördelningen mellan den olika litteraturen ser ut. BTJ- häftet är en katalog som 

regelbundet ges ut och innehåller de nya titlar som finns tillgängliga för biblioteket att köpa 

in. Häftet innehåller en faktaruta och ett omdöme om respektive titel. På den arabiska delen 

finns fem skönlitterära titlar och tre facklitterära. Då en skönlitterär bok generellt sett har en 

bredare publik blir Johan tvungen att bland facklitteraturen göra en bedömning av vad denne 

tror kommer lånas mest. Valet står här mellan tre skilda teman; en bok om värdshus i Syrien, 

en historisk bok och en om religion. Det blir då svårt att göra en avvägning menar han. Han 

kan inte se några direkta centrala teman som speglar användargruppens behov som han 

försöker arbeta mot vid inköp av annan litteratur än skönlitteratur. Som vägledning använder 

sig Johan istället av utlåningssiffror, då detta enligt honom är det enda tydliga sätt att faktiskt 

se vad användarna vill ha.  

Kristina berättar att inköpen av den utländska litteraturen vid bibliotek 2 enbart går via BTJ, 

och att inköpen fungerar bra men att utbudet ibland inte är tillräckligt. Hon upplever ofta att 

den översatta litteratur BJT tillhandahåller inte alltid motsvarar låntagarnas önskemål. Då 

BTJs urval tenderar att präglas av så kallad kvalitetslitteratur av författare som ger ut färre 

böcker frågar låntagarna efter exempelvis Nora Roberts, säger hon. Även Kristina, liksom 

Johan, försöker att inte tänka för smalt vid inköp av skönlitteratur. Utöver den efterfrågade 

skönlitteraturen försöker Kristina tillhandahålla ett relativt stort utbud av olika facklitterära 

böcker. Detta då hon tycker sig se att samhällsinformation och andra handböcker kan fylla en 

viktig funktion hos låntagargruppen. Just nu är skönlitteraturen den övervägande delen av 

beståndet, men Kristina är inte säker på om detta är rätt fördelning och säger även att hon 

gärna skulle köpa in mer facklitteratur om användare skulle ge inköpsförslag.  

Vid ett studiebesök på filialbiblioteket Garaget i Malmö blev Kristina inspirerad av hur man 

utformade beståndet av utländsk litteratur och vill gärna satsa mer på att variera den utländska 

litteraturen. Kristina upplever dock att det är svårt att veta vad användarna vill ha och att det 

är problematiskt att hinna lokalisera vilka språkgrupper som är aktuella i kommunen.  

Vid bibliotek 3 arbetar Eva och Karin med den utländska litteraturen genom att fråga 

kommunen vilka nationaliteter de grupper som anländer till kommunen har och genom årliga 

cirkulationsutvärderingar. Vid dessa utvärderingar ska den utländska litteraturen likställas 

med det övriga beståndet i utlåningssiffror, vilket Eva menar inte är rättvist då den utländska 

litteraturen inte lånas ut lika mycket av olika anledningar. Eva anser att denna litteratur ändå 

är lika viktig och ska finnas på biblioteket.  

Litteraturinköpen går via BTJ, men för vissa dåligt representerade språkgrupper har det hänt 

att man söker sig till andra leverantörer. Det är framförallt skolspråken som det finns ett rikt 

utbud av, men det urval BTJ tillhandahåller från övriga världen försöker man i den mån 

budgeten tillåter köpa in.   

Det finns två tydliga behov man uppmärksammat hos användarna och som man strategiskt 

arbetat mot, litteratur om barnomsorg och samhällsinformation. Man har här valt att arbeta 

med utbrutna temahyllor.  
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Den omfattande hyllan med varierande samhällsinformation som man kallar ”Ny i Sverige” är 

extra intressant i sammanhanget. Böckerna i denna samling är avsedd för utrikesfödda, men 

samtliga böcker i hyllan är på svenska. På frågan varför man valt att inte köpa in på 

hemspråken var att man dels såg språkvalet svenska som en integreringsstrategi, samtidigt 

som utbudet av utländsk facklitteratur är mer begränsat. Denna begränsning och de svåra 

avvägningar man som inköpare måste göra talar Karin, liksom Johan om.  

Hon menar att efter att utbudet är styrt måste även hon i rollen som inköpare göra en 

bedömning av vad som verkar vara ett allmänt intressant ämne som många skulle låna. Om 

det finns tio titlar på ett språk är kanske två klassade som facklitteratur. Om inte någon av 

dessa facktitlar skulle anses breda nog väljer Karin att istället köpa in skönlitterär bok. Om 

ämnet däremot verkar tilltalande till en bred grupp användare köper hon in titeln. 
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9 Analys  
Genom en analys ges möjligheten att problematisera de resultat som framkommit i studien. 

Det öppnar således även upp för möjligheten att nå en djupare förståelse för vad som sagts 

genom att tolka respondenternas resonemang. Jag kommer i följande avsnitt delvis använda 

mig av citat hämtade från intervjuerna, detta då vissa uttalanden tydligt talar för något som 

framkommit av analysen.  

9.1 Nytto- och nöjeslitteraturen 
Genom intervjuerna framkom att inköpsbibliotekarierna hade något olika åsikter om vilken 

litteratur man ville prioritera och jag kommer här att problematisera deras resonemang för en 

djupare förståelse.  

Gemensamt för samtliga bibliotek var att man satsade främst på skönlitteraturen, men även på 

nyttolitteratur så som körkortsböcker. Vid bibliotek 2 och 3 prioriterades även medicinböcker 

och litteratur om barnavård. Johan uttryckte inte lika tydligt mediebeståndets betydelse för 

bildning och samhällsorientering, som nyttolitteraturen innefattar. En orsak till detta kan vara 

medieanslaget för den utländska litteraturen vid bibliotek 1. Johan hade nämligen enbart en 

budget för skönlitteratur, men valde själv att även satsa på övrig litteratur till beståndet. Att 

det inte från organisationens håll finns formulerat att övrig litteratur skall ha en plats i det 

utländska beståndet kan tyda på en bristande förståelse om vilket syfte sådan litteratur har 

förmåga att fylla. Detta kan förklara en mindre tydlig prioritering av litteratur för personer 

som är nya i Sverige.  

En något annorlunda bild gavs vid bibliotek 2. Trots att man även här främst prioriterade 

skönlitteraturen funderade Kristina mycket kring huruvida man borde ge mer plats åt övrig 

litteratur. Hon betonade även att sådan litteratur borde fylla en funktion som 

samhällsorientering. Här kritiserade även Kristina facklitteraturen som tillhandahölls av BTJ. 

Den litteratur som över lag fanns att tillgå enligt henne handlade i mångt och mycket om 

hemlandet och faller enligt modellen in under nöjesmedier. Kristina ansåg att detta var bra till 

viss del, men ville även se tydligare fokus hos denna litteratur mot samhällsinformation som 

kan hjälpa människor som är nya i Sverige. Här fanns alltså en mer framträdande prioritering 

av nyttomedier än vid bibliotek 1.  

Vid bibliotek 3 tycktes man ha ett relativt brett utbud av olika medier på utländska språk, men 

den temahylla som väl hade överrensstämt med vad som definierar nyttolitteraturen var här på 

svenska. Det faktum att hyllan ”Ny i Sverige” inte innehöll några utländska titlar gör att den 

inte heller kan analyseras via mediemodellen, men säger något intressant om de båda 

inköpsbibliotekariernas syn på litteraturens funktion. Karin menade att litteraturläsning på 

hemspråket främst sker i underhållningssyfte och tycktes mena att nyttoläsning för att 

orientera sig eller lära sig något via hemspråket sker i en övergångsfas innan man lärt sig det 

svenska språket. När man sedan talar svenska relativt väl har man inte samma behov av denna 

sorts litteratur och det är därav heller inte nödvändigt att tillhandahålla information på andra 

språk i så stor utsträckning. Valet att tillhandahålla information för personer nya i Sverige på 

svenska går inte att finna belägg för i Brunnströms studie då denna enbart talar om just vikten 

av utländsk litteratur. Karin var dock genom sina resonemang införstådd med den utländska 

litteraturens två olika funktioner, även om hon inte använder samma terminologi som jag gör 

här.  

 



25 
 

Hur stor del av beståndet utländsk litteratur som bör rikta sig till nya i Sverige går inte att säga 

generellt. Utifrån vad som här framkommit av inköpsbibliotekariernas prioriteringar av olika 

medier kan man dock konstatera att även om en viss medvetenhet finns kring 

nyttolitteraturens funktion prioriteras nöjesmediet skönlitteratur allra främst.  

Vad som stundom märktes i samtalen med bibliotekarierna var att de inte gjorde samma 

uppdelning som mediemodellen gör av litteraturen. Istället verkar utgångspunkten alltid ligga 

hos skönlitteraturen och att man därifrån resonerar kring övrig, icke skönlitterär litteratur.  

Det som här framkommit stämmer till viss del överrens med Claus Karlssons magisteruppsats. 

Denne fann att användarna som var nya i Sverige hade ett behov av biblioteket som kunskaps- 

och informationscentrum främst, men även att beståndet inte alltid kunde tillgodose dessa 

behov. Från bibliotekets håll verkade dock nöjesmedier och kulturintressen prioriteras 

(Karlsson, 2006, s.66).  

9.2 Det utländska beståndets funktion  
Enligt studien Mer nytta än nöje kan man som tidigare berättats urskönja två olika 

användningsområden hos den utländska litteraturen. Utrikesfödda användare med en fast 

förankring i Sverige tenderar att använda biblioteket främst som kulturcentrum, då de som är 

nya i landet besöker biblioteket för att finna information och integrera sig (Atlestam, 

Brunnström & Myhre, 2011). Med detta som bakgrund var det relevant att undersöka vilka 

syften inköpsbibliotekarier ansåg att mediebeståndet utländsk litteratur fyllde. Då deras syn på 

litteraturens funktion påverkar vad som köps in innebär detta att bibliotekariernas tolkning 

styr utbudet man tillhandahåller låntagargruppen, en låntagargrupp som enligt studien jag 

baserat min undersökning på har två tydligt olika behov.  

Samtliga bibliotekarier återgav sin syn på syftet med den utländska litteraturen vid biblioteket. 

De nämnde alla, med egna formuleringar, två funktioner som man ansåg att det utländska 

beståndet fyllde; ett underhållningsvärde men också som källa till information. Dessa 

stämmer väl in med teorin om hur biblioteket används av låntagare med annan språklig 

bakgrund än svenska. Ingen uttryckte dock en koppling mellan vilka som inom 

låntagargruppen brukade biblioteket i vilket syfte. I vidare resonemang gick att återfinna vissa 

tendenser hos de olika bibliotekarierna i deras resonemang kring litteraturens funktion. Då 

Kristina verkade mer bejakande av nyttolitteraturens roll för användarna betonade Eva och 

Karin nöjesläsningens betydelse som underhållning. Av ett sammanträffande använde sig Eva 

av uttrycket ”nytta och nöje” då hon skulle besvara litteraturens syfte. Sammanhanget det 

används i visar dock på Evas individuella tolkning av uttrycket ur hennes kontext.  

Annars tycker jag att litteratur på utländska språk för dem fyller samma funktion som 

litteraturen fyller för oss, nytta och nöje, ett sätt att utveckla ditt språk, ett sätt att försvinna 

bort i någonting annat en stund och liksom njuta av en berättelse… (Eva, Personlig 

kommunikation, 22 april 2014).   

 Johan var väldigt fundersam på frågan vilket syfte den utländska litteraturen skulle tjäna. På 

min fråga om varför litteratur på hemspråk är viktigt utryckte han en osäkerhet. ” … Alltså jag 

skulle gärna inte prata om det här, på riktigt, för det känns så svårt men okej…” (Johan, 

personlig kommunikation, 24 april 2014). Efter att jag blivit ombedd att upprepa frågan igen 

ger Johan mig ett mer utförligt svar som speglar samtliga bibliotekariers syn på det utländska 

beståndets syfte.  
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Dels för att du ska använda ditt eget språk och inte bara i talet utan du ska läsa ditt eget språk 

och hålla språket levande, litteratur har en stor betydelse. Det finns ju en tradition i att berätta 

saker där litteratur slår allting eftersom den kan berätta saker på flera olika sätt. Så därför är 

böcker på hemspråk viktigt. Men också för att det är lättare att ta till sig ny information på ett 

språk du känner till. Även om du lär dig svenska här i Sverige, och du kanske kan svenska 

riktigt bra, men det är ändå lättare. Dels att ta till dig fakta och information också underhålla 

sig själv genom läsning på ett språk som du verkligen känner dig hemma med (Johan, 

personlig kommunikation, 24 april 2014).   

Även om inköpsbibliotekariernas svar stämde överrens med de två funktioner som nämns i 

Mer nytta än nöje verkade inte detta synas då de ombads beskriva vilka medier som 

prioriterades, som redovisats tidigare. Det generella tycks vara att man gärna utgår från det 

kulturfrämjande uppdraget, med utblickar mot litteraturens nyttofunktioner.  

Vad som framkom behöver dock inte betyda att man inte ser biblioteket som en plats för 

mångkultur och integration, detta uppdrag verkar man dock tydligast arbeta med genom att 

bedriva olika aktiviteter vid biblioteken.  

Det finns en del forskning där man undersökt hur biblioteket används av utrikesfödda och hur 

biblioteket bör utformas efter detta behov. Jens Thorhauge (2003) menar att hela biblioteket 

behöver förändras och verka i form av kunskapscentrum. Här vilar tonvikten tydligt på 

bibliotekets uppdrag som integrerande samhällsorgan. Thorhauge lägger större vikt vid 

tillhandahållandet av information än vad många andra forskare gör inom ämnet, där fokus ofta 

är på fysiska möten och sociala band. Ragnar Audunson (2004) är en utav de som utforskat 

bibliotekets roll som mötesplats, där det är aktiviteter och möten som fungerar 

integrationsfrämjande. En möjlig tolkning till varför bibliotekarierna inte lika fullt utvecklar 

nyttolitteraturen i den riktning Thorhauge beskriver kan förklaras av Audunsons perspektiv på 

biblioteket och integrationen. Mångkultur arbetar man med i ett socialt sammanhang och 

litteraturen består av nöjesläsning för individen. Att folkbiblioteken skiftat fokus i sitt uppdrag 

är något som även Anette Christensen uppmärksammat. Hon beskriver att man över lag har 

gått från att prioritera litteraturläsning till att bedriva aktiviteter på biblioteket (Christensen, 

2013, s.4). Att man satsar på integrerande aktiviteter vid folkbiblioteken kan således även 

förklaras av en generell trend där biblioteket ska fungera som en mötesplats.  

9.3 Handlingsutrymmet  
Teorin om handlingsutrymme knyts här an till forskningsfrågan om vilka strategier 

bibliotekarierna utövar sitt arbete med. Då det bland annat är styrdokument som utgör 

ramarna för handlingsutrymmet kommer jag här relatera dessa till bibliotekariernas 

inköpsarbete. Med en återkoppling till styrdokument kan man skapa sig en bild över hur detta 

handlingsutrymme kan se ut och vad som styr dess utformande.  

Samtliga kommuner respondenterna verkar i har en flerspråkig befolkning, något som 

framkom vid den tidigare presenterade fakta om kommunerna. Inköpsbibliotekarierna har 

därav en målgrupp i sitt arbete med det utländska mediebeståndet. Styrdokument på 

internationell och nationell nivå är IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest och Sveriges 

bibliotekslag. Något som tydliggjordes redan i bakgrunden var att dessa inte talar nämnvärt 

om vad den utländska litteraturen ska innehålla. Detta innebär i sin tur att det varken på 

internationell eller nationell nivå finns något för bibliotekarierna att förhålla sig till i frågan 

om nytto- eller nöjeslitteraturens prioritet. På lokal nivå finns respektive kommuns 

biblioteksplan. Även om det gick att konstatera att dessa prioriterar mångkulturell verksamhet 

finns inte mycket uttryckt specifikt om litteraturen.  
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Biblioteksplanen för bibliotek 1 säger att en av de grupper man ska bejakta vid 

resursfördelning är invandrare. Vid bibliotek 2 står i biblioteksplanen att litteratur på alla 

kommunens språkgrupper ska finnas representerade. I biblioteksplanen för bibliotek 3 finns 

inget att läsa specifikt om litteraturen, även om mångkulturfrågor generellt ges utrymme. 

De styrdokument som här presenterats är de som respondenterna har att förhålla sig till och 

utgör således handlingsutrymmet för respektive inköpsbibliotekarie vad gäller vägledning i 

arbetet. Handlingsutrymmet är från organisationens håll stort, något även Christensen 

uppmärksammar i sin studie om inköpsstrategier. Christensen menar att de internationella och 

nationella riktlinjerna är så generella att de inte går att tillämpa som ett verktyg vid 

inköpsarbetet på folkbiblioteken (Christensen, 2013, s.10). De tre biblioteksplanerna som här 

presenterats kan likaså betraktas som allmänt hållna utan tydliga riktlinjer.  

 Eftersom handlingsutrymmet återfinns mellan organisationens riktlinjer och användarnas 

behov uppstår här ett problem för bibliotekarierna. Samtliga respondenter uppgav att de sällan 

får inköpsförslag och vid bibliotek 1 och 2 var man osäker på hur målgruppen i dagsläget såg 

ut. Detta kan vara en försvårande faktor då handlingsutrymmet inte är fullt tydligt för 

bibliotekarien. Johan uppger dock att han upplever sitt ganska fria tolkningsutrymme som 

något positivt. 

Alla respondenterna talade om två faktorer som påverkar deras arbete som inköpare; BTJs 

utbud och den språkliga barriären som försvårar deras kvalitetsbedömning av litteraturen. 

Betoningen av kvalitet går att härleda till bibliotekslagens formulering ”Folkbibliotekens 

utbud av medier och tjänster skall präglas av allsidighet och kvalitet” (Bibliotekslagen 2013: 

801 6§). 

Kvalitet vid medieinköp är ett omdebatterat begrepp och ställs ofta mot tanken om ett 

efterfrågestyrt urval. Detta är något Christensen tagit fasta på då hon undersökt hur ofta man 

talar olika inköpsstrategier i folkbibliotekens medieplaner (Christensen, 2013). Då dessa två 

brukar vara de olika vägledande alternativen vid medieinköp hamnar man som inköpsansvarig 

för utländsk litteratur i ett annorlunda scenario. Eftersom att man vid medieinköp av utländsk 

litteratur inte upprättat en lika tydlig dialog med användarna som vid inköp av övrig litteratur 

kan man heller inte lika enkelt vägledas av efterfrågan.  Bibliotekarierna upplevde samtidigt 

att där fanns en problematik i att göra en kvalitetsbedömning då språket utgjorde en barriär. 

Christensen menar även att bibliotekarier ogärna vill verka som smakdomare vid inköp. 

Denna ovilja är något inköparen av utländska medier måste hantera då man här inte kan låta 

sig styras av efterfrågan i samma utsträckning. Kvalitetsbedömningen blir även annorlunda 

och tar längre tid då bibliotekarien först och främst måste förstå innehållet i exempelvis 

boken.  

Samtliga fyra bibliotekarier talade också om BTJs roll för inköpsarbetet som vägledande och 

begränsande. Att BTJ kan begränsa inköpsbibliotekarier är något Gerd Eriksson 

uppmärksammat i sin magisteruppsats Att välja och att välja bort (2005). Då hon intervjuade 

barnbibliotekarier för att undersöka hur de motiverar sina inköp och urval framkom en kritik 

mot medieleverantören. Detta då bibliotekarierna upplevde att deras inköpsstrategier 

hämmades av det utbud man hade att tillgå, något som även framkom i denna studie. Även 

om respondenterna i min undersökning ibland ansåg att utbudet var begränsat av olika 

anledningar fungerade medieleverantören dock även som stöd. Genom att läsa BTJs 

bokbeskrivningar och recensioner kunde detta fungera som en kvalitetsförsäkran. På så vis är 

BTJ vägledande och på samma gång begränsare av handlingsutrymmet.  
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Genom att undersöka hur barnbibliotekarier använder sina förutsättningar för att bedriva 

inköp tillskriver även Eriksson dem ett handlingsutrymme. Det är upp till 

inköpsbibliotekarien att välja och att välja bort.  

Som inköpare står man således till förfogande med ett stort handlingsutrymme, men det finns 

faktorer som påverkar och försvårar inköpsarbetet. BTJ kan på samma gång utgöra en 

begränsare av handlingsutrymmet och underlätta i kvalitetsbedömningen. 

Kvalitetsbedömningen försvåras av språkbarriärer och efterfrågan är inte alltid lika synlig här 

som hos andra användargrupper. Kvalitetsförsäkran kräver här även mer arbete men anses 

viktigt då man ansvarar för litteraturen som tillhandahålls.   
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10 Diskussion 
Genom arbetets gång har jag upplevt en viss problematik med min mediemodell, detta då 

denna inte överensstämde med inköpsbibliotekariernas perspektiv på litteraturen. Även om 

respondenterna kunde se det utländska mediebeståndets två syften tycktes deras indelning 

snarare skilja skönlitteratur från facklitteratur och samhällsinformation. Att exempelvis 

facklitteratur också kan fungera som nöjesläsning var inte en uppdelning jag kunde se att de 

gjorde. Det blev därför upp till mig att utifrån respondenternas svar analysera dessa uttalanden 

för att se var tonvikten på litteraturen lades. Med hjälp av mediemodellen jag utformat utifrån 

Brunnströms kategorier av olika medier i det utländska beståndet kunde jag därefter dra 

slutsatser om huruvida man vid de olika biblioteken prioriterade nytto- eller nöjeslitteraturen. 

Vad som framkom i undersökningen var att samtliga i dagsläget tydligt prioriterade 

nöjesläsningen, även om många tankar fanns kring litteraturens potentiella funktion som 

bärare av samhällsinformation och som integreringsverktyg. Samtliga respondenter såg dock 

att litteraturen hade de två funktionerna modellen utgick ifrån, även om tonvikten lades på 

nöjeslitteraturen. När man talade om mångkultur kunde jag se en tendens att man gärna talade 

om övriga biblioteksaktiviteter så som bokcirklar och språkkafé. Detta kan indikera på att 

biblioteken främst arbetar med mångkultur och integration genom dylika aktiviteter. Man 

tillskriver således inte den utländska litteraturen samma viktiga funktion, även om man 

arbetar aktivt med integration överlag. Som svar på min frågeställning om vem som gynnas 

mest av det utländska beståndet bör dock svaret därav vara de som varit bosatta i Sverige en 

längre tid. Även om mångkulturella aktiviteter bedrivs vid de tre biblioteken är detta inte av 

relevans för min uppsats som har mediebeståndet i fokus. Mediemodellen som analysverktyg 

var den bästa möjliga väg jag fann för att genomföra min undersökning och fungerade över 

lag väl. Som verktyg kunde jag med dess hjälp synliggöra och jämföra användarbehov med 

bibliotekariernas resonemang på ett tydligt vis. 

Det går även att konstatera att inköpsbibliotekarierna hade ett stort handlingsutrymme till sitt 

förfogande. De internationella och nationella riktlinjer som fanns för respondenterna att 

förhålla sig till var för övergripande för att utgöra ett verktyg vid inköpen. På lokal nivå gav 

inte biblioteksplanerna mycket information om hur inköp av utländska medier borde bedrivas. 

Även här var fokus främst på aktiviteter. Inga styrdokument talade om det innehållsmässiga, 

vilket visar på bibliotekariernas utrymme att prioritera antingen nytto- eller nöjeslitteratur 

efter egna resonemang. BTJ nämndes av samtliga i olika sammanhang. Man upplevde att 

BTJs utbud inte alltid motsvarade de önskningar bibliotekarierna hade på litteraturen, vilket 

utgjorde en begränsande faktor av handlingsutrymmet. Medieleverantören fungerade dock 

även som vägledare. Kvalitetsbedömning har länge varit en bibliotekaries tillskrivna 

arbetsuppgift och har i olika texter framställts som både något gott och ont. Här ansåg man att 

BTJ fungerade vägledande i kvalitetsbedömningen av litteratur och överbryggade 

språkbarriären.  

Mitt urval har av givna begränsningsramar utgjorts av intervjuer med fyra verksamma 

inköpsbibliotekarier vid tre olika folkbibliotek. Huruvida deras inköpsprioriteringar av den 

utländska litteraturen är generaliserbart på övriga folkbibliotek i landet går än så länge inte att 

säga. Det kan dock ge oss en fingervisning om hur inköp bedrivs och skänker oss en värdefull 

inblick i inköpsbibliotekariers vardag. Handlingsutrymmet, sett till styrdokument, går att 

generalisera litet längre. Eftersom det ges relativt fria tyglar på så väl internationell som 

nationell nivå kan man konstatera att handlingsutrymmet torde vara ganska stort för alla 

landets inköpsansvariga bibliotekarier. Även om lokala biblioteksplaner också påverkar 

handlingsutrymmet indikerar de tre biblioteksplaner jag här presenterat att man även på lokal 

nivå ges ett stort tolkningsutrymme.  
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En mer kvantitativ form av undersökning där ett större urval av biblioteksplaner analyseras på 

samma vis som i Christensens uppsats skulle kunna vara ett förslag på vidare forskning inom 

ämnet. Jag har medvetet begränsat mitt perspektiv till just folkbibliotek. Det vore dock 

intressant att undersöka hur man ser på ett flerspråkigt litteraturbestånd vid exempelvis 

skolbibliotek. Även om det här är för tidigt att generalisera torde man kunna se ett liknande 

behov av litteratur på hemspråk, även om det pedagogiska perspektivet får mer utrymme. En 

studie om den utländska litteraturens plats vid universitetsbibliotek är likaså ett intressant 

perspektiv på området, en plats där människor från olika delar av världen samlas för att 

utbilda sig. Eftersom vi idag lever i ett mångkulturellt samhälle, ett samhälle där biblioteken 

verkar för allas informationstillgång, är mångkulturella frågor ständigt aktuella inom all 

biblioteksverksamhet.  

Uppsatsen har rört sig i gränslandet mellan beståndsforskningen och mångkulturforskningen. 

Vid beståndsforskning undersöker man ofta vad som styr urvalen; efterfrågan eller 

kvalitetsbedömning. Mångkultur som forskningsområde inom biblioteksvetenskapen har ett 

annat perspektiv med biblioteket som fysiskt rum i åtanke. Genom att undersöka hur inköp av 

utländsk litteratur bedrivs stöter man därmed på tankar och föreställningar från de båda skilda 

forskningsområdena. Jag har genom arbetets gång sett hur dessa forskningsfält går in i 

varandra och anser att fler undersökningar som rör sig i detta gränsland skulle vara viktigt, 

detta då mer kunskap om hur inköp mot folkbibliotekens olika användargrupper bedrivs. Det 

är även viktigt att synliggöra handlingsutrymmet som inköpsarbetet medför. Det är först när 

man synliggjort det som man på ett medvetet vis kan utforma generella strategier för 

inköpsarbetet.  

Studien faller som sagt in under beståndsforskningen, trots att jag inte använt mig utav någon 

teori därifrån. Anledningen till varför jag inte använt mig av mer tidigare forskning från 

beståndsforskningen beror på att jag inte fann något som var tillämpbart för min uppsats och 

vad jag ämnade undersöka. Då beståndsteori ofta syftar till att utforma generella regler för 

beståndsutveckling ville jag undersöka med vilken mångkulturell medvetenhet 

bibliotekarierna bedrev inköpsarbete. Inköpsfrågor rör sig ofta mellan de olika 

ställningstagandena: inköp på efterfrågan eller kvalitetsstyrt urval. Som jag tidigare visat var 

detta av olika orsaker inte tillämpbart på det valda mediebeståndet, vilket resulterade i den 

självkonstruerade analysmodellen från Brunnströms studie. Även om uppsatsen behandlar 

frågor ur ett perspektiv från beståndsforskningen är det innehållsmässiga temat mångkultur. 

Dessa två var svåra att föra samman. Med andra projektramar skulle vidare forskning 

möjligtvis kunna förena de båda forskningsområdena ytterligare.  

Vad som framkommit i denna studie tyder på att inköpsbibliotekariers förståelse för vilka 

användare som gynnas av vilka satsningar i beståndet kunde utvecklas till en större 

medvetenhet. Det finns även ett glapp mellan bibliotekariernas prioritering av främst 

nöjesläsning och de undersökningar som visar att användare är i ett större behov av 

biblioteket som ett informationscentrum. För att det utländska litteraturbeståndet skall 

maximera sin funktion bör man således ge större utrymme åt nyttolitteraturen. Studien har 

även här visat att dessa omprioriteringar är möjliga att genomföra. Även om utbud är en 

ständigt begränsande faktor lämnas inköpsbibliotekarierna med ett förhållandevis stort 

handlingsutrymme, där omprioriteringar kan göras. Kanske skulle detta handlingsutrymme 

kunna utgöra en möjlighet att även påverka själva utbudet.   
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11 Sammanfattning 
Min uppsats aktualitet bottnar i debatten om vårt mångkulturella samhälle och hur biblioteket 

bör utformas för att möta alla människors olika behov. Biblioteket är en samhällsorganism 

som förändras i takt med samhället det verkar i. Då ca 15% av Sveriges befolkning i dag är 

utrikesfödda är det relevant att se hur biblioteket och verksamma där arbetar med 

mångkulturfrågor. 

Utgångspunkten för min uppsats har varit studien Mer nytta än nöje där man undersökt hur 

utrikesfödda använder det utländska mediebeståndet. I undersökningen framkom att personer 

som vistats en längre tid i Sverige främst använde folkbiblioteket som kulturinstitution för 

nöjessyften. Personer som var nya i landet använde istället biblioteket mer som ett 

informationscentrum för samhällsorientering. Jag valde därför att, utifrån vad man i studien 

fann, undersöka hur inköpsbibliotekarier resonerar vid beståndsutveckling. Detta för att se 

ifall mediebeståndets två funktioner, nytta och nöje, gick att härleda till bibliotekariers 

inköpsresonemang.  

Teorin om handlingsutrymme används för att belysa och undersöka det tolkningsutrymme 

inköpsbibliotekarier har i sitt arbete. Teorin är hämtad från sociologin där den tillämpas för att 

beskriva det utrymme för den yrkesverksamme socialarbetaren lämnas med mellan brukarens 

behov och organisationens riktlinjer. Jag ansåg att teorin hade mycket att tillföra inom 

biblioteksvetenskapen och används här för att synliggöra den enskilde inköpsbibliotekariens 

utrymme att påverka mediebeståndet.  

Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer med fyra verksamma 

inköpsbibliotekarier för att undersöka deras syn på den utländska litteraturens funktion. 

Genom att granska styrdokument från internationell till lokal nivå kunde även deras 

handlingsutrymme tolkas.  

 Vad som framkom var att inköpsbibliotekarier vid folkbibliotek lämnas med ett stort 

tolkningsutrymme. Styrdokument på internationell, nationell och lokal nivå är för generella 

för att fungera som ett verktyg vid inköpen. Vad som även framkom var att 

kvalitetsbedömningen problematiserades vid beståndsutveckling av utländska medier. Då 

bibliotekarierna av språkliga skäl inte alltid har möjlighet att göra en kvalitetsbedömning 

förlitar man sig ofta på medieleverantören BTJ. Nöjeslitteraturen prioriterades främst, detta 

förklaras av två olika faktorer. Då BTJ fungerar vägledande begränsar medieleverantören 

även utbudet. Facklitteratur som är önskvärd från bibliotekariernas håll finns inte alltid att 

tillgå och man prioriterar således skönlitteratur framför nyttolitteratur. En annan orsak kan 

vara bibliotekariernas generella syn på litteraturens funktion som i första hand underhållande, 

inte undervisande.  

Avslutningsvis följer en diskussion om undersökningen i en forskningskontext och dess 

generaliserbarhet. Här utvärderas även mediemodellen som använts som analysverktyg för att 

kategorisera nytto- och nöjeslitteraturen. I diskussionen ges även förslag på hur det utländska 

beståndet bör utformas för att motsvara samtliga behov hos användargruppen.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Övergripande frågor: 

Berätta om er yrkesroll och vilka arbetsuppgifter ni har?  

Hur ser beståndet av utländsk litteratur ut idag på biblioteket? Hur ser fördelningen ut mellan 

språk och de olika ämnesområdena ut? Berätta.  

Forskningsfrågor: Vilka resonemang och strategier hos 

inköpsbibliotekarier ligger till grund för medieinköp?  

Vilken funktion ser inköpsbibliotekarierna hos den utländska litteraturen?  

 

Hur ser ämnesbevakningen ut och hur finner ni litteratur på andra språk än svenska?  

Hur ser det arbetet ut, finns det någon problematik och hur påverkar det i så fall inköpen?  

Hur avgör man vilken litteratur som skall köpas in, finns det centrala teman eller ämnen som 

uppfyller specifika behov man ser hos kommuninvånarna?  

Hur mycket är användarna med och påverkar beståndet genom inköpsförslag?  

När det kommer till facklitteratur på andra språk än svenska, hur ser arbetet ut att köpa in 

denna sorts litteratur. Skiljer det sig från att köpa in skönlitteratur?  

Hur ser fördelningen ut mellan facklitteratur och skönlitteratur ut inom beståndet utländsk 

litteratur? Vilken avvägning gör man som beståndsutvecklare här? varför?  

Vilken sorts litteratur anser ni viktig för låntagarna och vilken funktion/er ska den utländska 

litteraturen fylla? 

Varför är litteratur på hemspråk viktigt?  

Några ytterligare saker att tillägga?  
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