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Abstract 
The purpose of this essay is to examine how public libraries work with children's books, in other languages than 
Swedish, regarding acquisitions. The purpose is also to describe what the libraries assignments are in regard to 
children with non-Swedish backgrounds. This is then put in a relation to the libraries democratic assignment. 
The main questions are: What are the libraries' assignments, as described in the libraries regulations? How do the 
libraries work to fulfil their assignments? 

To answer these questions a survey in two parts has been carried out. The first is a study of the libraries' 
regulations, and various handbooks that serve as an inspiration for librarians. The other is a qualitative interview 
survey which took place at three libraries in Uppsala and one in Märsta.  

The survey of the documents shows that the libraries are expected to give special attention to the needs of 
children with non-Swedish backgrounds. Among other things, this means keeping a varied book stock of good 
quality, on all the different languages represented in the area. In Sweden, the leading supplier of media services 
serving libraries, are BTJ. The libraries in the survey turn to BTJ's selection when acquiring books. The 
librarians however find BTJ's selection of books limited and non-satisfactory when it comes to children's books 
in other languages than Swedish. On account of this, the librarians are forced to turn to alternative solutions. The 
alternative channels for acquisitions they mention are the children's bookshop Bokspindeln in Stockholm, 
retailers who visit the libraries, and acquisitions during their own travels abroad. The International Library in 
Stockholm is a valuable resource, in administering book deposits to the local libraries and aiding them with 
advice regarding acqusitions.  

The essay's theoretical frames are built upon three main concepts: identity, ethnicity and language. The 
theories discussed, suggest that a person's language and ethnicity is of great importance when it comes to the 
person's process of forming an identity. The identity is continuously constructed in the interaction and dialogue 
with others. The libraries can play an important role for this process, as a source of language and culture.  

Furthermore, the survey notices the libraries' role as a democratic force in society. The libraries are 
expected to act in order to maintain the human rights. The libraries can serve as an open room for democratic 
discussions. The libraries should offer everyone free and unlimited access to knowledge, thoughts, culture and 
information. They can also contribute to increasing the status of minority languages and stress the value of 
multilingualism. The libraries are also seen as a place where cultural exchange is possible, which is meant to 
help create a base for greater understanding and openness towards different cultures in the minds of the people. 

The main conclusion in this essay regards whether the libraries can or cannot do enough to fulfill their 
assignments. The main source for acquisitions mentioned, BTJ, being the leading supplier of media services to 
libraries, does not seem to have enough resources to serve the libraries in a satisfying way, when it comes to 
children's books on other languages than Swedish. Whether the libraries can meet the special needs of 
multilingual children, is therefore a question of the librarians own resourcefulness and networking. 
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Inledning 

Ämne 

Den här uppsatsen syftar till att visa hur bibliotekets demokratiska uppgift ser ut 
när det kommer till att vara en institution som finns till för alla. Biblioteken ska 
kunna möta allas behov vad gäller tillgång till litteratur, kultur och information. 
Folkbiblioteken och den roll de spelar i samhället och för den enskilde individen 
är något som känns viktigt att uppmärksamma i våra tider av nedskärningar. Det 
finns en tanke om biblioteket som den mest demokratiska av institutioner, den 
mest demokratiska av mötesplatser. Biblioteket finns för folket, att bildas av och 
att njutas av. Sveriges befolkning utgörs idag av en heterogen grupp på flera sätt. 
Sverige är ett heterogent samhälle. Man talar gärna idag om hur Sverige är mång-
kulturellt och multietniskt. Och biblioteken måste tillhöra alla, oavsett kön, klass, 
ålder eller etnisk bakgrund.  

Jag ville skriva om biblioteket och dess demokratiska uppgift. Eftersom jag 
länge varit intresserad av frågor kring etnicitet och identitetsbygge, har jag valt att 
kombinera detta. Det ämne jag valt är att undersöka hur bibliotekens uppgift ser ut 
idag, vad gäller grupper med annan etnisk bakgrund än svensk. Och mer hand-
gripligt, att undersöka hur biblioteken arbetar med barn och vilken roll biblioteken 
kan spela då det kommer till barns kulturella identitetsutveckling.  

Det är intressant att se hur personer som flyttar till ett nytt land skapar sin 
identitet i sitt nya land. Språket, upplever jag, har en viktig roll i identitetsskapan-
det och för att känna samhörighet med sin kultur, både den ursprungliga och den 
nya. Biblioteken kan i detta sammanhang spela en viktig roll genom att tillhanda-
hålla de verktyg som behövs för den personliga utvecklingen.  

Identitet och språk hänger ihop. Genesee et al. skriver om vikten av att vara 
medveten om denna koppling då man på något sätt arbetar med flerspråkiga barn: 
”the link between children's languages and cultures helps the world maintain one 
of its greatest riches – the diversity of its peoples.”1 Jag tror att biblioteken spelar 

                                                
1 Genesee, Fred, Paradis, Johanne & Crago, Martha B., 2004, Dual Language Development & Disorders – A 
Handbook on Bilingualism & Second Language Learning, s. 36. 
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en stor roll då det gäller att höja flerspråkighetens status och fungera som en vik-
tig källa till språk och kultur. Jag var själv som barn tvåspråkig, och kände alltid 
en väldig glädje över de bilderböcker och sago- och musikkassetter som skickades 
till mig och mina bröder från våra släktingar i Jugoslavien. Det fanns alltid en an-
nan värld i de böckerna och sångerna, som jag längtade efter att se mer av och lära 
känna bättre. Men alla har inte den möjligheten att komma över sådan litteratur, 
och därför är det betydelsefullt att biblioteken kan tillhandahålla ett bra och varie-
rat utbud av medier på olika språk som riktar sig till barn. 

Forskning 
I detta avsnitt kommer jag presentera tidigare forskning som är relevant som bak-
grund till min undersökning. Jag har i första hand utgått från en bok av Kerstin 
Rydsjö och AnnaCarin Elf, Studier av barn- och ungdomsbibliotek.2 De har sam-
manställt en kunskapsöversikt över forskning om barnbiblioteksverksamhet i Sve-
rige. Deras uppdrag var att göra en forskningsöversikt, men eftersom det finns så 
lite forskning på området, har de valt att kalla det en kunskapsöversikt. I deras bok 
tar de huvudsakligen upp magisteruppsatser (150 stycken) som har skrivits på de 
olika bibliotekarieutbildningarna i landet sedan 1995. 

Vidare har jag gjort sökningar i olika databaser för att finna relevant forsk-
ning. Det finns en hel del skrivet om ämnen som rör mitt uppsatsämne, det mesta 
material jag har funnit är dock magisteruppsatser från landets olika utbildningar i 
biblioteks- och informationsvetenskap. Följande forskningsöversikt innehåller 
därför övervägande sådana uppsatser, men även ett par avhandlingar. 

De olika texterna presenteras under olika rubriker som kan ses som teman 
som mitt uppsatsämne rör sig omkring. 

Biblioteket och demokratin 
Lena Frändberg har skrivit en uppsats som heter Folkbibliotek och demokrati – ett  
försök att beskriva och diskutera folkbibliotekets demokratiska funktion.3 Den be-
står av en litteraturstudie. Frändberg utgår från att folkbiblioteket har en demokra-
tisk funktion, inte om det har det, och hon vill undersöka vad funktionen består av. 
Efter att ha definierat begreppet demokrati genom nedslag i historien, går hon 
också igenom bibliotekens utveckling. Hon lyfter fram bibliotekens olika demo-
kratiska funktioner, från folkbildningsarbetet till kultur- och informationsförmed-
lande uppgifter. Bibliotekens utveckling har gått från betoningen av folkbildning-
en till informationsförmedlingen.  

                                                
2 Rydsjö, Kerstin & Elf, AnnaCarin, 2007, Studier av barn- och ungdomsbibliotek – En kunskapsöversikt, s. 
52, s. 113 ff. 
3 Frändberg, Lena, 1999, Folkbibliotek och demokrati: ett försök att beskriva och diskutera folkbibliotekets 
demokratiska funktion, passim. 
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Hon skriver att en av bibliotekets demokratiska traditioner är att för medbor-
garna ”underlätta utnyttjandet av informations- och yttrandefrihet genom allsidig-
het och bredd i informations- och kulturutbud i kombination med gratisprinci-
pen”.4 Ännu ett sätt för biblioteken att underlätta yttrandefrihet och informations-
frihet är att bibliotekens inköp inte i lika hög grad styrs av marknaden, vilket gör 
att ”smala” författare främjas.  

Den viktigaste aspekten är bildningsaspekten och den fria tillgången till in-
formation för alla. Detta bidrar till att människor ges större möjlighet att skapa 
egna uppfattningar i olika frågor, att göra sin röst hörd och att på så sätt kunna 
påverka sin egen situation. 

Biblioteket och barns rättigheter 
Marian Koren har skrivit en avhandling med titeln Tell me! – the right of the child 
to information.5 I den undersöker hon huvudsakligen tre frågor: betydelsen av ett 
barns rätt till information, vilket värde som läggs i det faktum att en sådan rättig-
het behandlas i Konventionen om barnets rättigheter, samt hur denna rättighet rea-
liseras rent praktiskt. Eftersom även jag har undersökt barnkonventionen, tyckte 
jag att det kunde vara intressant att ta en närmare titt på denna avhandling. Koren 
studerar både den roll information spelar för ett barns utveckling och informa-
tionsprocessen. Ett barn söker ständigt efter information under sin uppväxt och 
information hjälper individen att bli mer självständig. Författaren frågar sig vad 
som händer när barn söker information, hur de erbjuds information och om det 
finns kommunikationsmedel som är mer passande än andra.  

Avhandlingen tar upp ett flertal artiklar från Konventionen om barnets rättig-
heter. Eftersom rätten till information inte behandlas enbart i en artikel, utan går 
att utläsa i flera. Några av de artiklarna hon behandlar är artikel 13 – rätten till ytt-
randefrihet, artikel 17 – rätten till information, artikel 30 – vilken tar upp minori-
tetsgruppers barns rätt till kultur, religion och språk, 7 – rätten till namn och med-
borgarskap, artikel 8 – rätten att behålla sin identitet (medborgarskap, namn, släkt-
förhållanden), artikel 29 – kulturell identitet i förhållande till utbildning.6 De sta-
ter som har ratificerat barnkonventionen har skyldigheter och flera roller att spela 
angående barnets rätt till information. De har en skyldighet att avhålla sig från in-
blandning, och skyldighet att se till att en rättighet kan upprätthållas. Hon menar 
även att man kan urskilja en tredje roll, staten som leverantör av informationen. 
Staten bör ej hindra handlingar som upprätthåller rättigheterna, ej heller avstå från 
att handla i enlighet med rättigheterna. Dessutom ska censur inte utövas. Ännu en 
skyldighet Koren nämner är att se till att tillgången till information gäller alla barn 

                                                
4 Frändberg, Lena, 1999, s. 42. 
5 Koren, Marian, 1996, Tell me! – the right of the child to information, passim. 
6 Koren, Marian, 1996, s. 99, s. 295, s. 298, s. 303. 
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och att barnet alltid prioriteras.7 För att upprätthålla dessa rättigheter rent praktiskt 
nämner Koren särskilt tillgången till barnböcker, vilket också förutsätter barnets 
läskunnighet. 

[L]iteracy opens doors to the knowledge and culture of mankind. It makes it possible to 
know what has been thought, felt and done in one’s own cultural community, and in other 
cultures. It can also give insight in the basic mechanisms of a human being, and form a mirror 
for oneself.8 

Det är dock inte endast läskunnighet som är nödvändigt för att ta del av all infor-
mation, utan även informationsfärdigheter. I kapitlet ”Realisation of the right to 
information” belyser hon hur barnets rättigheter kan upprätthållas med hjälp av 
exemplet folkbiblioteken.9 Koren jämför Unescos folkbiblioteksmanifest med 
barnkonventionen, och finner att de går i linje med varandra. Hon tycker dock att 
biblioteken kan vara än mer medvetna om barnets rättigheter och efterfrågar en 
ansträngning från IFLA (International Federation of Library Associations) att mer 
tydligt relatera barnkonventionen till Unescos folkbiblioteksmanifest.10 De slut-
satser Koren kan dra från sin undersökning är att information är viktigt för barnets 
utveckling, att barnkonventionen erkänner detta och behandlar barnets rätt till in-
formation i flera artiklar. En annan slutsats är att barnets kulturella identitet bör 
respekteras och ges lagligt skydd.11 

Barnbiblioteksservice till barn med utländsk bakgrund 
I en magisteruppsats från 2004 av Wåhlström och Önnerfält studerar uppsatsför-
fattarna två bibliotek i invandrartäta förorter, för att ta reda på vilken särskild bib-
lioteksservice barn med utländsk bakgrund erbjuds, och hur sådan service kan ut-
vecklas.12 De tar upp vikten av att kunna erbjuda ett varierat medieurval väl an-
passat efter användarna, dels på flera olika språk, men också mer lättlästa medier 
på svenska för att hjälpa den svenska språkutvecklingen.13 Författarna har märkt 
att tillgången och kvaliteten på medier på de olika modersmålen skiljer sig åt mel-
lan språken. Ett sätt att arbeta omkring detta är att hitta olika kanaler för samarbe-
te och urvalshjälp. Wåhlström och Önnerfält betonar vikten av att bygga nätverk 
för att kunna nå ut till föräldrar via samarbete med barnavårdscentraler, öppna 
förskolor och modersmålslärare. De menar att det är extra viktigt att nå ut till de 
här barnens föräldrar. Författarna har funnit att föräldrarna i mindre utsträckning 
kommer till biblioteken med sina barn, och därför blir samarbete med barnavårds-

                                                
7 Koren, Marian, 1996, s. 363. 
8 Koren, Marian, 1996, s. 367. 
9 Koren, Marian, 1996, s. 452. 
10 Koren, Marian, 1996, s. 476. 
11 Koren, Marian, 1996, s. 481 ff.  
12 Wåhlström, Frida & Önnerfält, Klara, 2004, Biblioteksservice till barn med utländsk bakgrund – vilken 
service skulle kunna erbjudas på bibliotek i segregerade förorter, passim. 
13 Wåhlström, Frida & Önnerfält, Klara, 2004, s. 71 ff. 
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centraler och öppna förskolor särskilt viktigt när det gäller den här användargrup-
pen. Dessutom menar de att bibliotekarierna bör lära känna användargruppen, 
både via kontakter, men också genom statistik över befolkningen, för att underlät-
ta arbetet med beståndsutveckling. 

Författarna har vidare funnit att barn med utländsk bakgrund kanske i större 
grad än andra användare, är i behov av vad de kallar ett frirum.14 Användarna i de 
områden som undersökts är ofta trångbodda och har färre fritidsaktiviteter. Wåhl-
ström och Önnerfält menar att en uppgift för biblioteken kan vara att erbjuda både 
tysta frirum, för läxläsning, men också rum där barn kan träffas för socialt um-
gänge. När det gäller läxläsning skriver författarna att ett sätt att organisera det är 
att låta frivilligorganisationer sköta verksamheten. Biblioteken behöver då endast 
bistå med lokal. 

Ännu en tjänst författarna har funnit särskilt betydelsefull bland barn med ut-
ländsk bakgrund är tillgången till Internet.15 En anledning till att det är viktigt för 
denna användargrupp är att de i mindre utsträckning har tillgång till datorer i 
hemmet. Wåhlström och Önnerfält hänvisar till demokratiska rättigheter, och 
skyldigheter, i deras resonemang kring varför tillgång till Internet är viktigt. De 
tar även upp att Internet kan underlätta kommunikationen med släktingar i utlan-
det, för användargruppen i fråga. 

I en magisteruppsatsen av Harryson och Joëlson, undersöker uppsatsförfattar-
na, genom kvalitativa intervjuer, en grupp flerspråkiga tolvåringars interaktion 
med tre bibliotek.16 Även denna undersökning lyfter upp bibliotekens roll som ett 
ställe för barnen att vistas på, och de diskuterar svårigheterna att förena det tysta 
rummet för läxläsning, med det kravlösa rummet för fritidssysselsättning. På bib-
lioteken som ingår i undersökningen uppmuntras barnens användande av bibliote-
ken som sociala centrum. Annars använder barnen mest biblioteken för att låna 
skönlitteratur.17 

De märker också skillnader mellan de bibliotek de undersöker: skolbibliote-
ket, stadsdelsbiblioteket och stadsbiblioteket. Verksamheten på skolbiblioteket 
och stadsdelsbiblioteket har anpassats efter barnen, och barnen känner att de kan 
påverka. Stadsbiblioteket är dock det som har mest resurser när det gäller den här 
användargruppen, men geografiska hinder gör att barnen inte besöker det biblio-
teket lika ofta.18 Information om aktiviteter passande för användargruppen, når 
heller inte fram till dem. Harryson och Joëlson föreslår nära kommunikation med 
barnen och bättre samarbete mellan de olika biblioteken.  

                                                
14 Wåhlström, Frida & Önnerfält, Klara, 2004, s. 77 f.  
15 Wåhlström, Frida & Önnerfält, Klara, 2004, s. 81.  
16 Harryson, Elin & Joëlson, Evelina, 2006, ”Utan biblioteket, det är tråkigt” – En grupp flerspråkiga barns 
interaktion med tre bibliotek, passim. 
17 Harryson, Elin & Joëlson, Evelina, 2006, s. 37 ff.  
18 Harryson, Elin & Joëlson, Evelina, 2006, s. 74. 
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Urvalsarbete av barnböcker 
Sörensen och Zawila försöker i sin uppsats från 1997, ta reda på hur bokurval på 
barnbiblioteken går till rent praktiskt, och vilka hjälpmedel man har använt sig 
av.19 Genom artiklar och intervjuer undersöker de hur urvalsarbetet har gått till 
från 1940-talet. De finner att sedan 1952, då BTJ och Sambindningen startade, har 
dessa varit det mest använda hjälpmedlet.20 De positiva saker som tas upp om BTJ 
och Sambindningslistorna (som numera heter BTJ-häftet) är att nästan hela bokut-
givningen täcks in, recensionerna är frekventa och kommer ofta långt innan boken 
ges ut, samt att böckerna kan levereras biblioteksbundna. Samtliga informanter är 
nöjda med Sambindningen, men några alternativa hjälpmedel nämns, såsom tid-
skrifter samt recensioner i dagspress. 

En annan uppsats som rör urvalsarbetet av barnböcker är Gerd Erikssons, från 
2005.21 I uppsatsen undersöks hur några inköpsansvariga bibliotekarier tänker 
kring urvalet av skönlitteratur, vilka problem de upplever att de stöter på samt vil-
ket underlag de har för sina inköp. Hon finner att bibliotekarierna är särskilt posi-
tivt inställda till att köpa in skönlitteratur som kan inspirera barnen att tänka själva 
och som engagerar dem.22 De är även positivt inställda till klassiker och sagor. De 
tycker att det ska finnas på biblioteken eftersom det är ett kulturarv.23 Eriksson 
finner att den mest problematiska litteraturen är vad hon kallar massmarknadslitte-
ratur.24 Bibliotekarierna vet inte riktigt hur de ska förhålla sig till den, eftersom 
sådana böcker ofta är något som efterfrågas, men litteraturen håller inte en till-
räckligt god standard vad gäller kvalitet. Det är en balansgång att hålla på kvali-
tetskraven och samtidigt kunna möta efterfrågan.  

Det hjälpmedel vid inköp som bibliotekarierna huvudsakligen använder sig av 
är BTJ.25 De är i allmänhet positivt inställda till BTJ och tycker att lektörsomdö-
mena är värdefulla i deras arbete. Utan dem skulle bibliotekarierna bli beroende 
av recensioner i tidningar, som inte är lika heltäckande vad gäller barnboksutgiv-
ningen som BTJ är. Recensioner i pressen är inget de egentligen använder sig av, 
eftersom så få böcker recenseras där och recensionerna ofta kommer sent. Sådana 
recensioner fungerar egentligen inte som någon hjälp vid urvalet utan kan mer an-
vändas som komplement till BTJ-häftet. Bibliotekarierna i undersökningen är nöj-
da med hur böckerna presenteras i häftet med en bild och ofta två till tre lektör-
somdömen per bok. De uttalar dock även en del kritik mot BTJ. De anser att BTJ-

                                                
19 Sörensen, Linda & Zawila, Magdalena, 1997, Barnbibliotekariers urvalsarbete – praktiska rutiner och 
hjälpmedel från 1940-talet till idag, passim. 
20 BTJ gick tidigare under namnet Bibliotekstjänst. Företaget levererar medieprodukter och informationstjäns-
ter till främst bibliotek. Det grundades 1936 av Sveriges Allmänna Biblioteksförening. 
21 Eriksson, Gerd, 2005, Att välja och att välja bort – en kvalitativ studie av hur barnbibliotekarier motiverar 
sina inköp av barn- och ungdomslitteratur, passim. 
22 Eriksson, Gerd, 2005, s. 45 ff. 
23 Eriksson, Gerd, 2005, s. 38 f.  
24 Eriksson, Gerd, 2005, s. 41 ff. 
25 Eriksson, Gerd, 2005, s. 49 ff.  
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häftet styr inköpen ganska mycket då bibliotekarierna ofta får förlita sig helt på 
recensionerna där. Ibland känns inte recensionerna pålitliga och bibliotekarierna i 
undersökningen upplever det som att de får läsa mellan raderna på en del omdö-
men för att kunna bilda sig en uppfattning om boken. Dessutom uttrycks missnöje 
över lång leveranstid. 

Även Emilie Anderssons behandlar frågor kring urval i sin uppsats.26 Hon tar 
genom fem kvalitativa intervjuer med bibliotekarier reda på hur de resonerar kring 
inköp av ungdomsböcker och hur de motiverar sitt urval. Hon märker att bibliote-
karierna gör överväganden som kan delas in i tre kategorier: böckernas språkliga 
och innehållsmässiga kvalitet, överväganden gällande vad som kan passa använ-
dargruppens behov, samt avvägningar kring huruvida boken passar in i bibliote-
kets bestånd. Andersson finner i sin undersökning att bibliotekarierna tycker att 
det är viktigast att köpa in böcker som lockar till läsning och stimulerar läsglädje, 
därför är det viktigt att anpassa sig efter användargruppens önskemål. Biblioteka-
rierna i undersökningen verkar drivas av pedagogiska ambitioner, och språkut-
veckling och personlig utveckling är något de beaktar när de väljer böcker. De 
känner även ansvar för vilka ideal böckerna förmedlar.  

Biblioteket och barns språkutveckling 
Det finns några uppsatser som undersöker biblioteken i förhållande till flerspråki-
ga barns språkutveckling. Hanna Bergsmarks uppsats från 2001 handlar om bibli-
oteksarbete i mångkulturella områden.27 Det samhälle hon har studerat är Fittja, 
som är Botkyrkas invandrartätaste kommundel. Undersökningen består dels av 
intervjuer med två bibliotekarier, dels av en enkätundersökning bland elever och 
lärare på skolorna och förskolorna i Fittja. Syftet är varit att ta reda på hur biblio-
teket kan hjälpa barns språkutveckling. Hon lyfter fram vikten av tidig språklig 
stimulans och att det därför är bra att biblioteken samarbetar med Barnavårdscen-
tralen så att en kontakt med barn och föräldrar upprättas tidigt. Andra språkstimu-
lerande projekt hon vill uppmuntra till är: hembesök (för att få föräldrarna intres-
serade av biblioteket), läxläsningshjälp, sångstunder, teater, visningar av bibliote-
ket och bokprat. Bergsmark fann att de inte hade så många sådana projekt i Fittja. 
I sin enkätundersökning bland lärare fann Bergsmark att de tycker att biblioteket 
är en viktig samarbetspartner, men att biblioteket inte alltid uppfyller förväntning-
arna. Lärarna har ofta dålig kännedom om biblioteksverksamheten och de efter-
frågade mer uppsökande verksamhet, bättre direkt kontakt med pedagogerna, ut-
ökade öppettider på förmiddagarna, samt mer bokprat och författarbesök.  

                                                
26 Andersson, Emilie, 2005, Barnbibliotekariers inköp av ungdomsböcker, passim. 
27 Bergsmark, Hanna, 2001, Hur ett bibliotek kan underlätta barns språkutveckling – En studie om hur ett 
bibliotek i ett mångkulturellt samhälle stöttar barn i deras språkutveckling och hur för- och grundskolelärare 
ser på denna verksamhet, passim. 
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För barnen som ingår i undersökningen är det naturligt att prata svenska med 
varandra, eftersom de rör sig i en miljö med många olika språk. Bergsmark anser 
att biblioteken har en viktig roll i samhället som en plats där barnen får en möjlig-
het att söka sin ursprungskultur. Biblioteket har stora möjligheter att hjälpa män-
niskor med olika kulturell bakgrund att bevara sin självkänsla genom att ge dem 
tillgång till sitt modersmål.28 

I Sanela Rozajac uppsats, är syftet att undersöka vad bibliotekens och öppna 
förskolans insatser betyder för föräldrar, när det gäller barns med icke-svenskt ur-
sprung språkliga och kulturella utveckling.29 Genom kvalitativa intervjuer med 
föräldrar, undersöker hon hur de upplever att bibliotekens verksamhet anpassats 
efter användaren, och huruvida denna verksamhet kan utgöra ett stöd för barnen i 
deras språkliga och kulturella integration i landet. Rozajac menar att biblioteket 
och den öppna förskolan tillsammans hjälper både barn och föräldrar att befästa 
sin identitet, bevara och utveckla sitt språk, samt utveckla det svenska språket och 
introducera den svenska kulturen. Biblioteket på den öppna förskolan spelar en 
viktig roll som en mångkulturell mötesplats och ett ställe där man kan få informa-
tion och hjälp vad gäller vardagliga problem. Stadsbiblioteket är viktigt som av-
kopplingsplats samt att det är det ställe där flest barnböcker på andra språk finns, 
och dit vänder sig föräldrarna när det gäller frågor om barns språkutveckling och 
allmänna samhällsfrågor. Tillgången på böcker på barnens modersmål är något 
föräldrarna värdesätter. Biblioteken gör att barnen dagligen kan få kontakt med 
både sitt modersmål och svenskan. 

Även Bergqvist och Karlsson skriver om språkutveckling hos flerspråkiga 
barn i sin uppsats.30 Genom en intervjustudie med både bibliotekarier och peda-
goger som arbetar i ett invandrartätt område, vill de ta reda på vilka insatser som 
görs för att främja barns språkutveckling och om ett samarbete mellan bibliotek 
och förskola kan bidra med positiva effekter vad gäller språkutvecklingen. Biblio-
teket och förskolan samarbetar ofta vad gäller litteraturförsörjning till förskolan 
genom bokdepositioner och bokbuss. När böcker på olika språk efterfrågas vänder 
sig biblioteket till sitt länsbibliotek eller Internationella biblioteket. Biblioteket 
anordnar sagostunder på förskolan för barn med bosniska som modersmål. Den 
bosnisktalande bibliotekarien ser detta som ett bra tillfälle att vänja barnen vid 
högläsning, men också att introducera den bosniska kulturen. Vidare deltar biblio-
tekarierna på föräldramöten, där de informerar om litteratur och språkstimulans. 
Föräldrarna uppmuntras att läsa för barnen hemma.  

                                                
28 Bergsmark, Hanna, 2001, s. 44. 
29 Rozajac, Sanela, 2001, Biblioteket, öppna förskolan och föräldrar i samarbete kring flyktingbarns språkli-
ga och kulturella utveckling – en undersökning bland flyktingföräldrar i stadsdelarna Hässleholmen och 
Norrby i Borås, s. 53 ff. 
30 Bergqvist, Pernilla & Karlsson, Karin, 2005, Samarbete mellan bibliotek och förskola – En studie om huru-
vida samarbete kan främja barns och särskilt invandrarbarns språkutveckling, s. 51 ff. 
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Bergqvist och Karlsson menar att bibliotekarierna och pedagogerna innehar 
olika kompetenser som kompletterar varandra i deras samarbete, och detta samar-
bete kan bidra till barnens språkutveckling. En slutsats de drar är att de båda yr-
kesgrupperna skulle vinna på att samarbeta mer och förbättra dialogen sinsemel-
lan.  

Språk och identitet 
En doktorsavhandling i svenska som andraspråk från Göteborgs universitet skri-
ven av Tore Otterup heter ”Jag känner mig begåvad bara” – om flerspråkighet 
och identitetskonstruktion i ett multietniskt förortsområde och kom 2005. Syftet är 
att ”belysa flerspråkighetens betydelse för barn och ungdomar i ett multietniskt 
förortsområde i Sverige”.31 Undersökningen innehåller dels en enkätundersök-
ning, dels en kvalitativ intervjuundersökning med ungdomar.32 Han vill genom 
undersökningarna ge en bild av flerspråkigheten och förutsättningarna för fler-
språkighetens utveckling i ett multietniskt område. Genom intervjuundersökning-
en vill han också belysa lite närmare vilken betydelse flerspråkigheten har i in-
formanternas liv och i relation till identitetsbegreppet.33 Informanterna som ingår i 
undersökningen talar huvudsakligen sitt modersmål i hemmet med föräldrarna, 
medan de ofta talar svenska med sina syskon. När det gäller mediekonsumtion 
sker den i högre grad på svenska än på modersmålet, bland de som får moders-
målsundervisning i skolan är det dock vanligt med skönlitteratur på modersmålet. 
”När de för övrigt gäller mediekonsumtion på modersmålet är det TV-tittande på 
det egna modersmålet som i något avseende kan sägas stödja utvecklingen och 
bevarandet av det.”34 Även om svenska och engelska upplevs som viktigare språk 
av informanterna, än deras modersmål, anser Otterup att de har en positiv inställ-
ning till sitt modersmål. Han skriver att modersmålets starka ställning beror på att 
det talas med föräldrarna, men även tack vare att skolan uppmärksammar språken 
genom att erbjuda modersmålsundervisning, samt att ungdomarna lever i ett fler-
språkigt område där det tillhör normen att tala flera språk.  

Otterup lyfter i sin analys fram begreppet identitet och menar att flerspråkig-
heten tycks ha stor betydelse för de identiteter informanterna konstruerar. Jag 
tycker han beskriver det på ett tydligt sätt i följande citat, då han använder ordet 
”kontaktytor” för att visa hur flerspråkigheten ger upphov till olika möjligheter 
vad gäller identitetskonstruktion:  

Sammantaget kan man konstatera att flerspråkigheten ger de intervjuade ungdomarna fler oli-
ka kontaktytor och fler varierande kontexter då de har möjlighet att konstruera sina identite-
ter. Det som utmärker deras identitetskonstruktioner är att identiteterna är sammansatta av 

                                                
31 Otterup, Tore, 2005, Jag känner mig begåvad bara” – om flerspråkighet och identitetskonstruktion i ett 
multietniskt förortsområde, s. 5. 
32 Otterup, Tore, 2005, s. 53 ff, s. 119 ff. 
33 Otterup, Tore, 2005, s. 27 ff. 
34 Otterup, Tore, 2005, s. 220. 
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många olika beståndsdelar hämtade ur flera olika kulturtillhörigheter: ursprungskulturerna, 
den svenska majoritetskulturen, kamraternas olika kulturtillhörigheter, lokala ungdomskultu-
rer o.s.v.35 

I slutdiskussionen diskuterar han även skolans betydelse för de flerspråkiga ung-
domarna och vad deras flerspråkighet och sammansatta identiteter kan ha för be-
tydelse för ungdomarna.36 Otterup skriver att skolan spelar en roll i att främja ele-
vernas flerspråkighet i och med den modersmålsundervisning som erbjuds vilket 
visar att skolan, åtminstone officiellt, bidrar till förbättring av de olika språkens 
status, samt visar en positiv ställning till mångkulturalitet. Han menar dock att 
språk inte alltid ses som den värdefulla resurs det är. Han hänvisar till undersök-
ningar som gjorts gällande flerspråkiga elevers svaga resultat i skolan, slutsatser 
som hans undersökning till viss del stödjer.  

Otterup efterfrågar slutligen att kulturell och språklig mångfald ses som vär-
defulla resurser, ett kapital som samhället borde ta vara på. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur bibliotekens arbete ser ut då det 
gäller inköp av barnböcker på andra språk än svenska och att beskriva hur deras 
uppdrag ser ut när det kommer till användargruppen barn med icke-svensk bak-
grund. Detta sätts även i relation till bibliotekens demokratiska uppdrag.  

Mina frågeställningar är följande: 

Hur ser bibliotekens uppdrag ut utifrån de styrdokument som finns? 

Hur uppfyller biblioteken det uppdrag de har och de krav som ställs på dem? 

• Hur arbetar biblioteken för att möta användargruppens behov vad gäller 
medieförsörjning? 

• Vilka medel finns till förfogande för biblioteken? 

Avgränsningar 
Jag har valt att avgränsa min intervjuundersökning till fyra bibliotek i Uppsala och 
Sigtuna kommuner. Jag fokuserar på deras arbete med barn- och ungdomsböcker 
på andra språk än svenska. Jag har dock även i intervjuerna ställt frågor rörande 
andra media samt annan verksamhet som riktas till användargruppen. 

                                                
35 Otterup, Tore, 2005, s. 222. 
36 Otterup, Tore, 2005, s. 217 ff. 
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Disposition 
Till att börja med kommer jag att ta upp några teoretiska utgångspunkter för att 
sätta in materialet i ett vetenskapligt sammanhang. Dessa teoretiska begrepp ska 
utgöra ett ramverk för min undersökning. Därpå beskriver jag den metod jag har 
använt mig av och hur arbetet med insamling av material har gått till. Avsnittet 
Undersökning inleds först med ett bakgrundsavsnitt där jag beskriver invandring-
en till Sverige. Därpå kommer en presentation av min undersökning av dokument 
som beskriver bibliotekens uppgift, och en genomgång av handböcker som skri-
vits som inspiration till barnbibliotekariernas arbete. Efter det följer en genom-
gång av de intervjuer jag har utfört med bibliotekarier på fyra bibliotek. I det sista 
kapitlet kommer jag lyfta fram de slutsatser jag har kunnat dra av mitt material 
och återknyta till uppsatsens syfte och teoretiska utgångspunkter. 

Teoretiska utgångspunkter 
I det här avsnittet kommer jag presentera de teoretiska utgångspunkter vilka fun-
gerar som mina verktyg i analysen av mitt material. Det rör sig om teorier kring 
etnicitet, identitetsbygge och språkets betydelse för identiteten. När det gäller min 
analys är det huvudsakligen tre begrepp som står som centrala: etnicitet, identitet 
och språk.  

Identitet 
Väljer man att se på identitet ur ett essentialistiskt perspektiv, vilket tidigare har 
varit vanligt, ses identiteten som en inneboende kärna hos individen, som alltid 
finns där och ser likadan ut. Jag väljer istället att se identitet ur ett socialkonstruk-
tivistiskt perspektiv. Identitet är något som skapas hela tiden i vårt möte med 
andra människor. Vi beter oss på olika sätt i olika kontexter. På så sätt anpassar 
sig även vår identitet och skapas hela tiden som en evig process i de olika kontex-
ter vi försätts i under vår vardag. Identiteten är inte något statiskt, utan något som 
hela tiden skapas och förändras. Gunnar Alsmark skriver att identiteten förutsätter 
en medveten skapandeprocess hos individen, en aktiv reflexivitet.37 ”Man inte 
bara är någon, man också blir någon.”38 

För den symboliska interaktionismens syn på identitet är språket av avgörande 
betydelse. Att utveckla en personlig identitet kan man bara göra med hjälp av in-
teraktion med andra människor. Georg H. Mead står som grundare av den symbo-
liska interaktionismen, och därmed den sociologiska Chicagoskolans syn på iden-
titet. Mead menar att barn utvecklar sin identitet genom samspel med ”den bety-

                                                
37 Alsmark, Gunnar, 1997a, ”En svensk uganda-indier!”, s. 65. 
38 Alsmark, Gunnar, 1997a, s 77. 
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delsefulle andre” som då är en person man kan identifiera sig med. Genom detta 
samspel utvecklas vår förmåga att sätta oss in i den andres situation och på så sätt 
utvecklar vi vår personliga identitet.39  

Jag har även utgått från socialantropologen Thomas Hylland Eriksens upp-
fattning om identitet, som han beskriver i sin bok Rötter och fötter – identitet i en 
ombytlig tid. Han refererar till den norske sociologen Steinar Bråten, och menar 
att hans resultat är väsentliga för att förstå identitet. Bråten menar att ”människor 
bara blir människor genom att se sig själv genom andra” och dialogen är grund-
läggande för mänsklig identitet.40 

Vad gäller min undersökning finns det en aspekt jag särskilt vill se upp med 
och som jag känner att det är viktigt att nämna. Jag tycker Eriksen beskriver pro-
blemet bra i följande två citat:  

Invandrare utgör den största gruppen av osynliga människor i dagens Europa. Det sägs ofta 
att de har stora identitetsproblem. Jag är inte så säker på det. Frågan är om de problem som de 
eventuellt har påförts dem av människor, ofta välmenande, som anser att invandrarna har sto-
ra identitetsproblem.41 

Ömsesidig respekt är den stora knapphetsresursen. Om man inte vågar skratta åt varandra, har 
man ingen respekt. Då är man hövligt distanserad; jag hade sånär sagt, då är man en fucking 
vit liberal som är i sådan avsaknad av kontakt med andra att han inte vågar säga vad han an-
ser. Begreppet 'politisk korrekthet' är en kliché utan ärekränkande kraft, men identitetshypo-
kondri är en faktiskt existerande sjukdom som ofta upplevs å andras vägnar: Stackars dig, hur 
har du det egentligen med din identitet?42 

Oavsett om det finns problem då det gäller ”invandrares” identitetsutveckling eller 
inte menar jag att det är värdefullt att samhället kan bidra till mångfalden genom 
att ge tillgång till olika kulturer. Det jag vill göra är att undersöka möjligheten att 
upptäcka sin kulturella identitet och vilken roll institutioner som bibliotek kan ha. 
Biblioteken är en utmärkt resurs vad gäller förmedling av kultur, och detta borde 
utnyttjas. Eriksen skriver:  

Kulturen, som alltid är en ombytlig blandning av element från när och fjärran, förr och nu, ger 
inte i sig identitet. Däremot tillhandahåller den råmaterial för identifikation. Ingen bruksan-
visning, men stora möjligheter för den uppfinningsrike.43 

Även om tillgång till kultur inte garanterar en rik och mångfacetterad identitetsut-
veckling, kan det i alla fall bidra till att tillhandahålla inspirerande verktyg. 

                                                
39 Eriksen, Hylland Thomas, 2004, Rötter och fötter – identitet i en ombytlig tid, s. 37. 
40 Eriksen, Hylland Thomas, 2004, s. 36 f. 
41 Eriksen, Hylland Thomas, 2004, s. 159. 
42 Eriksen, Hylland Thomas, 2004, s. 161. 
43 Eriksen, Hylland Thomas, 2004, s. 83. 
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Etnicitet 
Bland de olika parametrar som påverkar vår identitet finns vår etnicitet. I Sociolo-
giskt lexikon står det att etnicitet är en ”beteckning för att ange skillnader mellan 
sociala grupper på basis av kulturella kriterier, varav de viktigaste är föreställ-
ningar om ett gemensamt ursprung och om ett delat historiskt öde.”44 Darvishpour 
och Westin skriver att etnicitet handlar om ”ett folks uppfattning om sig självt 
som folk”.45 Men begreppet etnicitet är, likt identitet, heller inte något statiskt som 
bor i individen. Etnicitetsbegreppet och identitetsbegreppet delar samma egenska-
per i det att de skapas i relationer och möten människor emellan. Thomas Hylland 
Eriksen skriver i sin bok Etnicitet och nationalism att ”etnicitet till sin natur är en 
aspekt av en relation, inte en egenskap hos en grupp.”46 Eriksen menar att ”etnici-
tet konstitueras [...] genom social kontakt.”47  

Darvishpour och Westin påpekar dock att man kan ”diskutera sambanden 
mellan etnicitet och kultur, utan att för den delen vara kulturessentialist.”48 De 
skriver att ”[d]et vore konstigt om inte kultur (folkkultur, finkultur och populär-
kultur) också skulle finnas med som en del i etniciteten.” De menar att det finns 
ett kulturellt innehåll som gör att enskilda etniska identiteter kan ha en lång varak-
tighet. Jag vill mena att etnicitet och kultur är något som förmedlas genom språ-
ket, och på så sätt visa på vikten av att få tillgång till sitt modersmål. Detta åter-
kommer jag till och förtydligar i nästkommande avsnitt. 
Enligt Thomas Hylland Eriksen är dikotomin Vi och Dom en förutsättning för 
uppfattningen om etnicitet. ”För att ha ett vi, måste man ha ett en Annan.”49 Han 
menar att ju mer hotande eller farlig den Andre är, desto bättre är det för vi-
känslan som då stärks. Även Alsmark nämner Vi och Dom och konstruktionen av 
den främmande Andre som ett sätt att förstå hur en känsla av tillhörighet byggs 
upp.50 Den etniska gruppen måste ha ett inslag av vi-skap för att vara livskraftig, 
skriver Eriksen, och menar att ett sådant inslag kan vara en föreställning om ett 
gemensamt ursprung, en gemensam religion, eller ett gemensamt språk.51 Språket 
blir sålunda en gränsmarkör mellan Vi och Dom, något jag kommer tillbaka till i 
härpå följande avsnitt. 

Språk 
Om vi utgår från att identiteten skapas i individens möte med andra människor, 
kan vi dra slutsatsen att språket är viktigt för hur vi skapar vår identitet. Jag ska 
här ta upp några aspekter kring språket. 

                                                
44 Brante, Thomas, Andersen, Heine & Korsnes, Olav red., 2001, Sociologiskt lexikon, s. 74. 
45 Darvishpour, Mehrdad & Westin, Charles, 2008, ”Inledning”, s. 13. 
46 Eriksen, Hylland Thomas, 1998, Etnicitet och nationalism, s. 21 ff. 
47 Eriksen, Hylland Thomas, 1998, s. 28. 
48 Darvishpour, Mehrdad & Westin, Charles, 2008, s. 13. 
49 Eriksen, Hylland Thomas, 2004, s. 54. 
50 Alsmark, Gunnar, 1997b, ”Inledning”, s. 11. 
51 Eriksen, Hylland Thomas, 1998, s. 88. 
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Definition av modersmål 
Lingvisten Tove Skutnabb-Kangas försöker i sin bok Tvåspråkighet reda ut vad 
ett modersmål är. Det visar sig dock vara problematiskt att finna en enkel defini-
tion. Det kan vara frestande att ta till några enkla kriterier som att modersmålet är 
det språk man tänker, drömmer och räknar på. Dessa kriterier är dock bristfälliga, 
eftersom man till exempel kan börja drömma på andra språk om man vistas länge 
i en miljö där ett nytt språk talas. Skutnabb-Kangas visar på olika kriterier efter 
vilka modersmål kan definieras. Dessa är: 

Ursprung – Modersmålet är det språk din ”mor” talar. ”Mor” behöver inte betyda 
barnets biologiska mor. 

Kompetens – det språk som man behärskar bäst. Skutnabb-Kangas noterar dock 
att alltfler nu för tiden får sin utbildning på ett annat språk än sitt modersmål, 
vilket kan leda till att man behärskar olika saker bäst på olika språk. 

Funktion (användning) – det språk en person använder mest. Även detta kriterium 
blir bristfälligt då man tänker på att det till exempel finns personer som måste 
använda ett annat språk än sitt modersmål i arbetet. 

Attityder – det språk som man identifierar sig med. Skutnabb-Kangas skriver att 
detta är en socialpsykologisk definition, ”det språk som man genom socialisa-
tionsprocessen har tillägnat sig sin grupps normer och värdesystem med.”52 
Hon menar att språket ger individen en identitet då gruppens kulturella tradi-
tioner förmedlas genom språket.53 

Till sist är det dock upp till individen själv att bestämma vad som är dennes mo-
dersmål.  

Det kriterium som är mest intressant då det kommer till min undersökning är 
det sista, attitydkriteriet. Det visar tydligt hur språk och identitet är sammankopp-
lade, och vikten av att ge alla möjlighet att utveckla sitt modersmål, må det så 
vara ett minoritetsspråk, för att kunna utveckla sin identitet.  

Skutnabb-Kangas menar att attitydkriteriet gör språket till ett gränsbevarande 
instrument mellan Vi och Dom, en ståndpunkt hon har gemensamt med Thomas 
Hylland Eriksen. 

Språket och dess status 
Tvåspråkighet från tidig ålder har tidigare ofta setts som något problematiskt. Det 
har funnits en oro för att ett barn inte kan utvecklas lika bra i båda språken och att 
det ena språkets utveckling skulle bli lidande. Detta har medfört att minoritets-
språk har satts åt sidan och mer vikt har lagts på att främja barnets utveckling vad 

                                                
52 Skutnabb-Kangas, Tove, 1981, Tvåspråkighet, s. 23. 
53 Skutnabb-Kangas, Tove, 1981, s. 21 ff. 
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gäller majoritetsspråket. Skutnabb-Kangas uppmärksammar detta och de negativa 
konsekvenser ett språks låga status kan leda till. Hon skriver att ett minoritets-
språks låga status kan leda till att minoritetsmedlemmarna kan förneka sina kun-
skaper i och sin identifikation med modersmålet, och kanske till och med att 
skämmas för sitt ursprung.54 Skutnabb-Kangas poängterar vidare vikten av att 
höja minoritetsspråkens låga status, eftersom det kan drabba de som identifierar 
sig genom minoritetsspråk. Detta skrevs dock 1981, och jag tycker mig finna att 
attityden i samhället, gentemot minoritetsspråk, har förbättrats de senaste åren. Nu 
ges alltmer uppmärksamhet åt det värde flerspråkighet har. 

Även Genesee m.fl. skriver om den tveksamhet tvåspråkighet ibland möts av. 
Tvåspråkighet hos små barn ses ofta som något problematiskt både i media och av 
vetenskapsmän.55 Genesee m.fl. menar att det inte finns några vetenskapliga bevis 
för att småbarns språkinlärningsförmåga skulle vara begränsat till ett språk. Där-
emot finns det forskning som indikerar att småbarn har förmågan att lära sig två 
språk samtidigt, utan att utveckling av något av språken skulle ta skada, så länge 
de får tillfälle att uppleva båda språken lika mycket.56 

Språk och identitet 
Språket innehar kulturer och deras normer och värderingar, ”[s]pråk bär kultur”, 
skriver Gunilla Ladberg i sin bok Tala många språk.57 Hon menar att man inte 
kan lära sig språk utan att lära sig kulturen. Barn som växer upp i ett tvåspråkigt 
hem har möjligheten att uppleva två kulturer. Då de lär sig två språk från två olika 
kulturer måste de inte bara lära sig språken, utan också hur språken används på ett 
kulturellt lämpligt sätt, menar Genesee m.fl. i deras bok Dual Language Deve-
lopment & Disorders – A Handbook on Bilingualism & Second Language Lear-
ning. Barn lär sig de kulturella normerna genom att observera de personer de lever 
med och pratar med, som uppfostrar dem och undervisar dem.58 Tanken att språk 
och kultur är nära sammanbundna då det kommer till ett barns uppfostran, kallas 
language socialization. Barn socialiseras in i den kultur de lever i, genom språket.  

Tove Skutnabb-Kangas beskriver denna språksocialisation: 

När ett litet barn först lär sig tala, är det inte bara ord som hon/han lär sig. Samtidigt som bar-
net lär sig orden, lär hon/han sig också känna både världen och sig själv, och placera sig själv 
i förhållande till världen, finna sin plats i världen. Och eftersom omvärlden hjälper barnet att 
strukturera världen, ordna den, kategorisera den, just med språkets hjälp, lär sig barnet samti-
digt med språket också omgivningens sätt att se på världen, omgivningens värdeomdömen, 
omgivningens perspektiv. Vi får alla i vårt modersmål ett par färgade glasögon, som till en 
början ”bestämmer” vad vi ser av världen omkring oss.59 

                                                
54 Skutnabb-Kangas, Tove, 1981, s. 24. 
55 Genesee, Fred, Paradis, Johanne & Crago, Martha B. 2004, s. 42. 
56 Genesee, Fred, Paradis, Johanne & Crago, Martha B. 2004, s. 58. 
57 Ladberg, Gunilla, 1994, Tala många språk, s. 211. 
58 Genesee, Fred, Paradis, Johanne & Crago, Martha B. 2004, s. 27. 
59 Skutnabb-Kangas, Tove, 1981, s. 47. 
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Modersmålet är ett viktigt verktyg för individen när det kommer till att förankra 
sin identitet i kulturen. Skutnabb-Kangas menar att alla har rätt att få definiera sig 
själv och att språket är en nödvändig förutsättning för en sådan process.60 

Gunilla Ladberg skriver i sin bok Tala många språk om hur språk och identi-
tet hänger ihop, och att det ofta är en självklarhet för flerspråkiga. Genom språket 
kan den flerspråkige välja vilka denne vill markera samhörighet med. Samma 
funktion kan olika sorters slang eller dialekter ha, då vissa miljöer kan kräva ett 
mer städat språk, medan andra tillåter slang eller dialektala uttryck. 61  

Genesee m.fl. menar att man måste vara uppmärksam på den risk som finns, 
då ett barn växer upp i två olika kulturer, att kulturen som befinner sig i minoritet 
överskuggas av den dominerande kulturen i samhället.62 De menar att personer 
som arbetar med tvåspråkiga barn, har ett ansvar att vara medvetna om att språk 
och kultur hänger samman med identiteten. De skriver att ”dual language children 
are particularly at risk for both cultural and linguistic identity displacement.”63 
Även Thomas Hylland Eriksen tar upp risken att en kultur hamnar i skymundan i 
sin bok Etnicitet och nationalism: ”I en social miljö där man förväntas ha en väl-
definierad etnisk identitet kan det vara psykologiskt och socialt svårt att 'satsa på 
två hästar samtidigt'.”64  

Språk och kultur är, enligt Genesee m.fl., essentiella för barns identiteter. 
Identiteten och självuppfattningen är länkad till språket och den kultur till vilken 
barnet blivit socialiserat.  

Boken och språkutvecklingen 
För att barn ska lära sig språk måste de hela tiden på olika sätt utsättas för språ-
ken.65 Barnen bör få största möjliga stöd när det kommer till språkinlärning. Ett 
värdefullt instrument är då det skrivna språket, som man kan uppleva bland annat 
genom böcker. Kamhi och Catts skriver i boken Language and Reading Disabili-
ties om den period i språkutvecklingen som barn befinner sig i från spädbarnsål-
der till skolålder. De kallar denna ”the emergent literacy period”.66 De menar att 
redan i spädbarnsåldern börjar barn, som lever i läs- och skrivkunniga kulturer, att 
lära sig om bokstäver, ord och böcker. De talar om literacy socialization, den term 
som används då man talar om den kulturella och sociala aspekten av läsinlärning. 
Idag växer de flesta barn upp med bokstäver omkring sig och böcker anpassade 
för småbarn, till exempel tuggböcker, som gör att de tidigt lär sig bokens form. 
Föräldrar läser för sina barn redan i tidig ålder och pratar om böcker och visar bil-

                                                
60 Skutnabb-Kangas, Tove, 1981, s.13. 
61 Ladberg, Gunilla, 1994, s. 123. 
62 Genesee, Fred, Paradis, Johanne & Crago, Martha B. 2004, s. 33. 
63 Genesee, Fred, Paradis, Johanne & Crago, Martha B. 2004, s. 33. 
64 Eriksen, Hylland Thomas, 1998, s. 83. 
65 Genesee, Fred, Paradis, Johanne & Crago, Martha B. 2004, s. 59. 
66 Catts, Hugh W. & Kamhi, Alan G. 2005, ”Reading Development”, s. 27. 
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der, allt detta sammantaget gör att barnen, innan de själva lär sig läsa, lär sig att 
böcker är viktiga för deras föräldrar.67  

Sammanfattning 
De teoretiska utgångspunkter den här uppsatsen bygger på rör sig kring tre be-
grepp: etnicitet, identitet och språk. Etnicitet och identitet är av samma karaktär 
eftersom de inte på något sätt finns som en fast kärna i individen, utan istället ska-
pas och förändras i en ständigt pågående process. Identitet och etnicitet är något 
som får form och utvecklas i interaktion med andra människor. Därför har språket 
en avgörande betydelse i denna process. Språket är bärare av kulturen. Genom 
språket kategoriserar vi världen och lär oss de värderingar och normer som finns i 
vår kultur. Detta gör avtryck i vår identitet. Nycklarna till kulturen ligger i språ-
ket, och det är därför av stor vikt att barn ges möjlighet att lära sig sitt modersmål, 
så att de inte går miste om sin kulturella identitet. Detta kallas språksocialisation. 
Jag tar också upp en diskussion kring språkets status. Flerspråkigheten riskerar att 
ges låg status, vilket är något som bör uppmärksammas, eftersom det kan leda till 
att flerspråkiga personer påverkas negativt. Istället bör vi verka för att höja mino-
ritetsspråkens status. Minoritetskulturen och minoritetsspråket hos ett barn som 
växer upp i två olika kulturer, löper risk att bli överskuggade av majoritetskultu-
ren och majoritetsspråket. Barnen bör möta de båda kulturerna lika mycket och 
därför är det önskvärt att personer som arbetar med barn är medvetna om proble-
matiken. De har ett ansvar att vara medvetna om att språk och kultur hänger sam-
man med identiteten. En förutsättning för att barn lär sig språk är att de kontinuer-
ligt utsätts för det, och när det gäller flerspråkiga barn måste samtliga språk få lika 
stor plats. Ett sätt att hjälpa språkutvecklingen är att barnen redan från späd ålder 
kommer i kontakt med det skrivna språket.  

Metod 
För att kunna undersöka hur biblioteken arbetar med barn- och ungdomsböcker på 
andra språk än svenska, fann jag det lämpligast att göra kvalitativa intervjuer med 
ett fåtal bibliotekarier som arbetar med dessa typer av böcker. Fördelen med en 
kvalitativ undersökning är att de intervjuade har kunnat ge ett nyanserat svar och 
jag har kunnat komma med relevanta följdfrågor, vilket har lett till en intressant 
diskussion. 

Jag har arbetat efter Steinar Kvales sju intervjustadier.68 Det första stadiet kal-
lar han tematisering, det handlar om att bestämma syfte och ämne för undersök-
ningen innan man börjar intervjua. När jag påbörjade mitt arbete hade jag ett syfte 

                                                
67 Catts, Hugh W. & Kamhi, Alan G. 2005, s. 27. 
68 Kvale, Steinar, 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 85. 
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och ämne formulerat, detta har sedan modifierats under arbetets gång och jag har 
blivit tvungen att avgränsa ämnet lite snävare än vid arbetets början. Det andra 
stadiet handlar om planering av undersökningen. Kvale menar att man redan nu 
ska ta alla sju stadierna i beaktande och veta hur man ska förhålla sig till dem. 
Först därefter kommer man till det tredje stadiet som är själva intervjun. Den ska 
genomföras efter en intervjuguide och med uppmärksamhet på relationen mellan 
intervjuare och informant. Därpå ska intervjuerna skrivas ut. I detta stadium går 
man igenom alla intervjuer och förbereder dem för analys. Enligt Steinar Kvale 
innebär detta vanligtvis en överföring från talspråk till skriftspråk. Under det fem-
te stadiet, analys, ska man utifrån syftet och ämnet avgöra vilka analysmetoder 
som är lämpliga och börja analysera materialet. Det sjätte stadiet kallar Kvale ve-
rifiering. Han menar att man i detta stadium ska tänka över hur undersökningen 
står sig när det kommer till reliabilitet och validitet. Möter undersökningen det 
ursprungliga syftet och får man svar på sina frågeställningar? Går det att dra gene-
rella slutsatser från materialet? Det sista stadiet är rapportering, då undersökning-
en presenteras i en läsbar form som motsvarar vetenskapliga kriterier. Alla dessa 
sju stadier ska man alltså tänka över redan i början av arbetet med undersökning-
en. De följer inte alltid direkt på varandra, men det är i grova drag så arbetet har 
gått till med min undersökning.  

Intervjuundersökningen 
Då jag hade bestämt mitt syfte och kommit fram till att det bästa sättet att göra 
min undersökning var genom kvalitativa intervjuer, tog jag kontakt med bibliote-
ken i Uppsala. De bibliotek jag valde var sådana som rent geografiskt ligger nära 
till hands. Eftersom jag bor i Uppsala började jag söka kontakt med biblioteken 
där, och bestämde tider för intervju med Stadsbiblioteket, Gottsundabiblioteket 
och Gränbybiblioteket. Jag hade för avsikt att göra en intervju på Stenhagenbib-
lioteket, de tackade dock nej på grund av tidsbrist. Eftersom Stenhagen sa nej, vil-
le jag hitta ett till bibliotek som kunde delta i undersökningen, och vände mig då 
till Märsta bibliotek. Då hamnade min undersökning plötsligt utanför den kom-
mun som jag ursprungligen hållit mig inom. Märk dock väl att min undersökning 
inte är av jämförande karaktär, utan jag ser resultatet från Märsta som ett kom-
plement till det från Uppsala, och som en nyansering i sättet att se på arbetet med 
barn- och ungdomsböcker på andra språk än svenska.  

De informanter som ingår i undersökningen valdes på grund av att de arbetar 
med just barn- och ungdomsböcker eller på något sätt ansvarar för inköp och 
verksamhet riktad mot den målgrupp som är intressant för undersökningen. Kon-
takten med informanterna upprättades först via telefon för att boka intervjuerna, 
därpå har jag haft e-postkontakt med dem. Samtliga informanter har fått ta del av 
min presentation av undersökningen, så att de har fått en chans att bidra med 
kompletteringar samt upptäcka eventuella missförstånd. Efter att jag genomfört de 
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tre första intervjuerna bestämde jag mig för att även besöka en barnbokhandel i 
Stockholm, eftersom denna omtalades av mina informanter. Jag besökte bokhan-
deln Bokspindeln och genomförde en kort intervju. Eftersom denna bokhandel 
visade sig vara en nyckelaktör vad gäller bibliotekens inköp av barnböcker på 
andra språk, bestämde jag mig för att återvända till Bokspindeln för att genomföra 
en längre intervju, som jag då också spelade in. Av samma anledning valde jag att 
genomföra intervjuer på Internationella biblioteket i Stockholm. Internationella 
biblioteket är inte ett av de fyra bibliotek som ingår i min undersökning, men ef-
tersom samtliga mina informanter nämnde dem som en viktig resurs, ansåg jag det 
vara av intresse att se hur de arbetar. 

Intervjuernas genomförande 
Arbetet började med att välja ut de bibliotek som skulle undersökas, och ta kon-
takt med dessa. Intervjuerna utfördes sedan med var och en av informanterna på 
respektive bibliotek. Jag valde att spela in intervjuerna på en mp3-spelare, samt 
skriva ner diverse anteckningar direkt efter intervjuerna. Av sammanlagt åtta 
genomförda intervjuer, blev sex inspelade utan problem. Två av intervjuerna blev 
inte inspelade. Den ena var den med Anna-Klara Ehn Ericson på Gottsundabiblio-
teket. Då jag upptäckt detta direkt efter intervjun bestämde jag mig för att direkt 
anteckna allt jag mindes, och på så sätt räkna intervjun som en del av mitt under-
sökningsmaterial. Enligt Steinar Kvale är detta ett godtagbart sätt att registrera en 
intervju. Han menar att forskaren då får lita till sin empati och sitt minne och skri-
va ner de viktigaste aspekterna av intervjun efteråt. Denna metod medför dock 
vissa begränsningar eftersom forskaren till exempel lätt glömmer bort detaljer och 
att minnet är selektivt.69 Intervjun med Anna-Klara Ehn Ericson ingår i undersök-
ningen, men jag kan inte citera henne. Den andra intervju som inte blev inspelad 
var den jag genomförde på Internationella biblioteket med Gisela Sladic. Jag hade 
redan genomfört en intervju på Internationella biblioteket, där jag fått svar på 
mina frågor. Intervjun med Gisela Sladic var inspirerande och intressant, men 
kommer inte ingå i undersökningen.  

Valet att spela in intervjuerna, underlättade själva intervjusituationen då jag 
inte behövde tänka på att skriva ner allt som sades och jag istället kunde fokusera 
på själva samtalet. Innan jag satte på mp3-spelaren förklarade jag lite mer för 
mina informanter vad min uppsats skulle handla om. Dessutom förklarade jag att 
undersökningen är en kvalitativ sådan och vad det innebär. Det är deras egen upp-
levelse jag är intresserad av. Även om de talar i egenskap av bibliotekarie, vilket 
kanske gör att de intar en professionell roll under intervjun, så är det deras egna 
åsikter jag är intresserad av. 

Efter intervjuerna spelats in lyssnade jag på dem och skrev protokoll över in-
tervjuerna. Jag valde att endast transkribera de delar som varit av särskilt intresse 
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att titta närmare på samt de delar jag valde att citera. För att sedan analysera mate-
rialet har jag strukturerat upp texten efter de teman intervjuerna har rört sig kring, 
dessa teman fungerar även som rubriker i min undersökningsdel. 

Deltagande observation 
Utöver intervjuerna har jag deltagit på ett bokmöte på Stadsbiblioteket i Uppsala. 
Magnus Öhlander skriver om deltagande observation som metod, att det innebär 
att ”forskaren vistas och deltar i de sociala sammanhang som studeras – han eller 
hon samtalar, umgås, kanske arbetar tillsammans med människor och gör liknande 
erfarenheter som de gör – och för kontinuerliga anteckningar om platsen och vad 
som där sägs och görs.”70 Innan mötet förklarade jag för de tre barnbibliotekarier-
na vad min undersökning handlar om. Jag förklarade vidare att jag deltar på mötet 
för att observera hur ett sådant går till och att de bara skulle göra som vanligt. Mö-
tet gav mig tillfälle att genomföra en samtalsintervju med tre bibliotekarier på 
samma gång. Mötet spelades inte in, så som intervjuerna, jag valde istället att föra 
anteckningar.  

Studie av styrdokument och handböcker 
För att kunna besvara min frågeställning om hur bibliotekets uppgift ser ut, har jag 
valt att göra en litteraturstudie. Den består dels av en genomgång av styrdokument 
som biblioteken följer, dels av en genomgång av handböcker som har getts ut se-
dan 1968 och framåt. Vad gäller undersökningen av styrdokument har jag lyft 
fram hur begreppet demokrati omnämns, för att illustrera den tanke som finns om 
bibliotekets roll för demokratin. Vidare har jag lyft fram de delar av styrdokumen-
ten som på något sätt omnämner gruppen barn med icke-svensk bakgrund. Även i 
min läsning av handböckerna har jag fokuserat på att lyfta fram de avsnitt där 
denna användargrupp omtalas och vad som har skrivits om biblioteksarbete riktat 
mot gruppen. 
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Undersökning 

Detta kapitel inleds med ett bakgrundsavsnitt om invandringen till Sverige. Detta 
för att illustrera hur omfattande behovet av biblioteksservice till barn med icke-
svensk bakgrund är. Därpå följer några ord om barnbiblioteken och hur länge de 
haft böcker på andra språk än svenska. Sedan följer studien av styrdokument och 
handböcker där jag dels går igenom styrdokument som visar hur bibliotekens 
uppdrag ser ut ifrån de bestämmelser som finns antagna, dels en genomgång av 
handböcker som riktar sig till biblioteken. 

I nästa avsnitt presenteras intervjuundersökningen. De teman som togs upp 
under intervjuerna tjänar som rubriker. Jag går alltså igenom intervjuerna utifrån 
dessa teman, inte var intervju för sig. 

Bakgrund 

Invandring till Sverige 
I detta avsnitt vill jag ge en bakgrund till hur dagens Sverige ser ut vad gäller be-
folkningssammansättning. Sverige är inget homogent land. Christer Lundh skriver 
i sin bok Invandringen till Sverige att vi lever i en ännu ej avslutad migrationsfas i 
mänsklighetens historia. Migrationsströmmarna uppstår till följd av arbetskrafts-
brist, kolonialväsendets nedmontering, krig, inbördeskrig, etniska motsättningar 
och naturkatastrofer.71 Många år av invandring har gjort Sverige till en, ur en et-
nisk synpunkt, rikt blandad stat. År 2004 var över tolv procent av befolkningen 
född utomlands, och fyra procent hade utländsk bakgrund genom båda sina föräld-
rar. Detta gör att knappt var sjätte person har någon grad av icke-svensk bak-
grund. Utöver det hade sex procent en förälder född utomlands.72 

Invandringen till Sverige har ökat under nittonhundratalet från 0,7 procent av 
befolkningen år 1900 till dagens 12,4 procent.73 När det gäller Sveriges migra-
tionshistoria kan man, sedan 1851, identifiera tre olika faser: massutvandringen 
till framför allt Amerika, arbetskraftinvandringen och flykting- och anhörigin-
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vandringen. För min undersökning är det av intresse att beskriva hur den tredje 
fasen har påverkat befolkningssammansättningen i Sverige idag. Sverige blev ett 
invandringsland år 1930, då antalet invandrare blev större än antalet utvandrare.74 
Detta berodde delvis också på att emigrationen till Amerika upphörde och en åter-
invandring skedde. Flyktinginvandringen ökade emellertid kraftigt under kriget.75 
Det var dock först 1944 som invandringen uppnådde siffror av betydande storlek, 
då fler än 13 000 personer kom till Sverige per år.76 

Under efterkrigstiden kan man märka två invandringstoppar. Fram till 1970-
talet dominerades invandringen av arbetskraftsinvandring från huvudsakligen Fin-
land och Jugoslavien, men också från Italien, Österrike, Ungern, Västtyskland, 
Nederländerna och Grekland. Svenska industrier utvecklades snabbt under den här 
perioden och arbetskraft rekryterades aktivt från utlandet, genom den så kallade 
Arbetskraftskommissionen.77 Under den här tiden kom även några begränsade 
flyktingströmmar på grund av oroligheter i Europa (Ungern 1956, Grekland 1967 
och Tjeckoslovakien 1968).78 

Efter 1970-talet, minskade arbetskraftsinvandringen och den tredje fasen, 
flykting- och anhöriginvandringen, påbörjades. Innan dess hade antalet flyktingar 
legat på runt tusen per år, för att öka till runt 10 000 per år efter 1970. Det som låg 
bakom var det stora antalet militärkupper, inbördeskrig och etniska motsättningar 
på olika håll i världen.79 Christer Lundh påpekar dock att ökningen också berodde 
på de förbättringar i kommunikationer och informationsteknik som skett. Då, på 
1970-talet, dominerades invandringen huvudsakligen av flyktingar från Latiname-
rika, men det kom även indiska flyktingar från Uganda. Under 1980-talet kom 
flyktingar från Vietnam och andra länder i Asien. Omkring början av 1990-talet 
kom de flesta flyktingarna från Iran och Irak.80  

Eftersom de nordiska länderna kom överens om att ha en gemensam nordisk 
arbetsmarknad 1954, har nordiska invandrare varit dominerande under nitton-
hundratalet.81 Efter 1990 kan man dock märka en brytpunkt, då flyktinginvand-
ringen gjorde att antalet invandrare från Europa och länder utanför Europa gick 
om de nordiska invandrarna. Under åren 1993-1995 kan man se en topp av in-
vandring från Europa, utom Norden, på grund av kriget i det forna Jugoslavien.82 
Nu kommer de flesta invandrare från länder utanför Europa, varav de största är 
Irak och Thailand. När det gäller länder inom Europa, sker den största invandring-
en de senaste åren från Polen och det forna Jugoslavien.83 Diana Corman skriver 

                                                
74 SOU 2005:50, s. 30. 
75 Lundh, Christer, 2005, s. 13. 
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att enligt siffror från Statistiska centralbyrån från 2004, finns det 205 olika födel-
seländer representerade i Sverige. ”De tio största ursprungsländerna för utrikes 
födda som var bosatta i Sverige år 2004 är följande: Finland, före detta Jugoslavi-
en, Irak, Bosnien-Hercegovina, Iran, Polen, Norge, Danmark, Tyskland och Tur-
kiet.”84 

Den grupp som är särskilt intressant att titta på när det gäller min undersök-
ning är barn med utländsk bakgrund. ”Bland barn och ungdomar (0-18 år) i Sveri-
ge år 2000 har 16 procent båda föräldrarna födda i ett annat land.[...] Ytterligare 
ungefär sex procent har en förälder som är svenskfödd och en som är född utrikes, 
medan 78 procent har två svenskfödda föräldrar.”85 Det dominerande ursprungs-
landet bland barn och ungdomar är Finland, följt av forna Jugoslavien, Iran, Irak 
och Turkiet. 

I Sigtuna kommuns biblioteksplan kan man läsa att ”det lokala biblioteket 
skall vara skräddarsytt utifrån faktorer som geografiskt läge och befolkningssam-
mansättning.”86 För att uppnå ett sådant mål måste biblioteken ha kunskap i hur 
befolkningssammansättningen ser ut, och för detta tas befolkningsstatistik i beak-
tande då man bestämmer medieplaner. Uppsala och Sigtuna kommun har båda en 
etniskt blandad befolkning. I Uppsala kommun har nästan var femte kommunin-
vånare utländsk bakgrund.87 År 2007 bodde det, 35 602 personer med utländsk 
bakgrund i Uppsala kommun. Utav dessa fanns det 6 027 barn i 0-12 års ålder och 
3 185 personer i 12-19 års åldern88 Befolkningsstatistik från 2003 visar att de 
största nationaliteterna som fanns representerad var från Finland, Iran, Irak, Tur-
kiet, Libanon, Syrien och Chile.89 I Sigtuna kommun bodde det år 2008 11 325 
personer med utländsk bakgrund, 1886 var mellan 0-14 år.90 De vanligaste ur-
sprungsländerna bland utlandsfödda i Sigtuna kommun är Irak, Libanon, Turkiet, 
Polen och Finland.91 

Med detta avsnitt illustreras den mångfald vad gäller olika språkgrupper, som 
finns representerade i Sverige idag. Det visar att det finns ett behov av biblioteks-
service och tillgång till litteratur på flera olika språk. 

                                                
84 Corman, Diana, 2008s. 183. 
85 Jonsson, Jan O., 2001, ”Barns sociala demografi, familjeförhållanden och sociala resurser”, s. 77. 
86 Dahlgren, Monica, 2006, Utveckla och bevara – Biblioteksplan del 1 för Sigtuna kommun, s. 12. 
87 Personer med utländsk bakgrund definieras i statistiken som utrikes född eller född i Sverige med båda 
föräldrarna födda utomlands. Denna definition infördes av Statistiska centralbyrån 31/12 2003. 
88 Uppsala kommuns webbsida > Om kommunen > Statistik och fakta > Områdesfakta stad & landsbygd> 
Uppsala kommun 0380. 
89 Uppsala kommuns webbsida > Om kommunen > Jämställdhet & mångfald > Integration & invandring > 
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Barnbibliotek 
Barnbiblioteket har sina rötter i 1800-talets USA och England. Där var söndags-
skolorna de som först uppmärksammade barns behov av tillgång till litteratur. 
Barnbibliotekstanken spred sig sedan i Europa och i Sverige började Per Palm-
qvist sin söndagsskoleverksamhet och skriftutgivning 1851. Utöver söndagssko-
lorna fanns det privatpersoner, till exempel lärare, som ur sina egna samlingar lå-
nade ut litteratur till barn.92 Det första barnbiblioteket i Sverige startades på initia-
tiv av Valfrid Palmgren 1911, som inspirerats av barnbiblioteken i USA. 1912 
fick Göteborg ett barnbibliotek, och 1914 startades ett i Malmö. Arbetet finansie-
rades med hjälp av privata donationer och först på 1920-talet blev barnbiblioteken 
en del av stadsbiblioteken och fick då gemensam styrelse och ekonomi.93 

I min undersökning är det särskilt intressant att veta när biblioteken började 
köpa in böcker på andra språk än svenska. Enligt Karin Engström, som arbetar på 
Stadsbiblioteket i Uppsala, köptes böcker på andra språk in redan på 60-talet. Då 
var de stora invandrarspråken finska, grekiska, spanska och italienska. Utöver det 
köptes också det man kallar skolspråken in, åt både barn och vuxna.94 

Studie av styrdokument och handböcker 

Biblioteket och den demokratiska uppgiften 
Både Uppsala och Sigtuna kommuner har antagit biblioteksplaner, som ska vara 
styrande dokument för folkbiblioteksverksamheten. Utifrån dessa två dokument, 
samt Unescos folkbiblioteksmanifest, ska jag i detta avsnitt belysa hur biblioteket 
omtalas i förhållande till begreppet demokrati.  

I förordet till Svenska Unescorådets skriftserie nummer 1, 2006, där Unescos 
folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest presenteras, nämns ordet demokrati 
redan i första meningen.95 ”I en demokrati måste det finnas tillgång till bibliotek” 
skriver dåvarande utbildnings- och kulturminister respektive skolminister Leif 
Pagrotsky och Ibrahim Baylan. De skriver vidare att biblioteket ska erbjuda alla 
möjlighet att:  

förutsättningslöst utforska de upplevelser som litteraturen kan ge och att söka kunskap och in-
formation. Bibliotek ska fungera som offentliga, självklara mötesplatser för alla medborgare, 
oavsett bakgrund, utbildning, plånbok eller bostadsort.96 

                                                
92 Ørvig, Mary, 1980, ”Barnbibliotekets rötter – en kort genomgång”, s. 4. 
93 Hillman, Gerd m.fl., 1977, Barnbiblioteket – en resurs: Fem inlägg om bibliotekets roll i barnkulturen, s. 7. 
94 E-post från Karin Engström till Anna Kviselius, 2009-05-04. 
95 ”Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest”, 2006, s. 5. 
96 ”Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest”, 2006, s. 5. 
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I själva manifestet, som ursprungligen skrevs 1949, framkommer tanken att 
mänskliga värden upprätthålls genom en väl fungerande demokrati, där medbor-
garna kan utöva sin demokratiska rättighet, vilket i sin tur är beroende av utbild-
ning och fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information.97 
Och det är detta folkbiblioteket ska tillhandahålla alla och envar. 

I Uppsalas biblioteksplan, som antogs av Kulturnämnden i Uppsala kommun 
den 22 november 2007, kan man läsa att ”biblioteken ska stödja och bidra till en 
livaktig demokrati”.98 De menar att biblioteken spelar en viktig roll i det demokra-
tiska samhället eftersom kommunen behöver välinformerade medborgare som kan 
spela en aktiv roll i samhällslivet. En förutsättning för detta är den fria tillgången 
till kunskap, tankar, kultur och information. Dessutom ska biblioteket fungera 
som en arena för det offentliga samtalet och på så sätt bidra till en livaktig demo-
krati. Det nämns också att en förutsättning för att befästa bibliotekets plats som en 
demokratisk kraft i samhället, är god marknadsföring. Biblioteken ska vara väl 
synliga i den lokala offentliga miljön.99 

Arbetet med Sigtunas biblioteksplan inleddes i februari 2005, och den stod 
klar 2006. I inledningen citeras Unescos folkbiblioteksmanifest och även i detta 
dokument lyfts fri och obegränsad tillgång till information, tankar, kultur och lit-
teratur fram. Orden demokrati och användarinriktning fungerar som nyckelord för 
verksamheten. I biblioteksplanen framställs den verksamhetsmodell man ska arbe-
ta efter, där tre bibliotekstyper integreras: det traditionella biblioteket, det elektro-
niska biblioteket och det lokala biblioteket. ”Det traditionella biblioteket är syno-
nymt med begrepp som ’frihet’ och ’demokrati’.”100 De viktigaste funktioner som 
omnämns är biblioteket som offentligt rum, där tillgången till fri information, re-
spekt och anonymitet för alla och envar råder. 

Styrdokumenten i Uppsala och Sigtuna kommuner bygger båda på folkbiblio-
teksmanifestet. Samtliga dessa tre dokument fastställer bibliotekens betydelse för 
demokratin på samma sätt. Biblioteken ska finnas till för alla och tillhandahålla fri 
och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. Dessutom 
ska biblioteket fungera som en arena för det offentliga samtalet. 

Bibliotekens uppdrag 
Det finns ett antal centrala styrdokument vilka lägger en grund för folkbibliote-
kens verksamhet i Sverige. Jag vill ta reda på hur folkbibliotekens uppdrag egent-
ligen ser ut då det kommer till användargruppen barn med icke-svenskt ursprung. 
Här följer en presentation av de styrdokument i vilka folkbibliotekens uppdrag 
fastställs. Framställningen görs med barn med icke-svensk bakgrund som fokus. 
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Konventionen om barnets rättigheter 
Konventionen om barnets rättigheter antogs av Förenta nationernas generalför-
samling 1989. Denna konvention har sedan ratificerats av nästan alla länder, bland 
annat av Sverige 1990. Barnkonventionen tar bland annat upp barns rätt till social 
trygghet, sjukvård, rätten till namn, fritid och utbildning. Svensk biblioteksföre-
ning tog fram en kortfattad broschyr 2003, På barns och ungdomars villkor, som 
bygger på barnkonventionen och är menad att fungera som ett verktyg för biblio-
teken.101 

Konventionen innehåller 54 artiklar, utav vilka jag vill lyfta fram tre stycken 
som är särskilt intressanta för min undersökning. Artikel nummer 13 tar upp barns 
rätt till yttrande- och informationsfrihet. Den ger barnen rätt att söka, motta och 
sprida information och tankar i tal, skrift eller tryck. Biblioteket har en central roll 
i samhället när det kommer till att upprätthålla denna rättighet. Artikel nummer 17 
behandlar tillgången till information och material, där står bland annat att konven-
tionsstaterna ska uppmuntra spridning av barnböcker och att uppmuntra massme-
dier att ta särskild hänsyn till de språkliga behoven hos ett barn som tillhör en mi-
noritetsgrupp eller en urbefolkning. Detta rör inte biblioteken direkt, jag vill dock 
ta upp det för att visa att de språkliga behoven nämns i konventionen. Artikel 
nummer 30 är den som ska försvara minoritetsgruppers intressen. Ett barn som 
tillhör en minoritet eller urbefolkning ska ”inte förvägras rätten att tillsammans 
med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och 
utöva sin egen religion eller att använda sitt eget språk.”102 Detta är en rättighet 
biblioteken kan hjälpa till att upprätthålla, genom att kunna erbjuda litteratur på 
barnens olika språk. 

Unescos folkbiblioteksmanifest 
Sverige har, som medlemmar i FN, slutit sig till Unescos folkbiblioteksmanifest 
från 1949. Det reviderades senast 1994. Det utarbetades i ett samarbete mellan 
Unesco och IFLA. Manifestet är inte tvingande för medlemsländerna, utan har 
formen av en deklaration och fungerar som en rekommendation. Manifestet inne-
håller tolv punkter som tillsammans förmedlar budskapet att biblioteket ska verka 
för läskunnighet, information, utbildning och kultur.103 Folkbiblioteken ska också 
kunna erbjuda särskilda tjänster åt dem som av någon anledning inte kan utnyttja 
det gängse utbudet, däribland nämns språkliga minoriteter.104 Bland de tolv punk-
terna kan man bland annat läsa att biblioteken ska (1) skapa och stärka läsvanor 
hos barn redan från tidig ålder, (4) stimulera barns och ungdomars fantasi och 
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kreativitet, (7) främja kontakten mellan kulturer och stimulera en kulturell mång-
fald.105  

Bibliotekslagen 
Alla bibliotek i Sverige lyder under bibliotekslagen som antogs 1996. De paragra-
fer som är intressanta vad gäller min undersökning är följande: 

8§ Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt 
invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska 
och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 

9§ Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar ge-
nom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för 
att främja språkutveckling och stimulera till läsning.106 

Biblioteken har alltså en skyldighet enligt lag att tillhandahålla litteratur till in-
vandrare på deras eget språk. Dessutom kan vi i paragraf nio läsa att biblioteken 
ska främja språkutveckling och stimulera till läsning. 

Handböcker 
För att undersöka hur man på biblioteken har tänkt kring arbetet med barnböcker 
på andra språk än svenska, har jag läst några böcker som har haft som syfte att 
fungera som idéhandböcker och inspiration i arbetet. Jag har läst dessa böcker 
med syftet att ta reda på hur man tänker kring användargruppen barn med icke-
svenskt ursprung, eller ”invandrarbarn” som de oftast omnämns i dessa skrifter.  

Det första försöket att beskriva barnbibliotekens arbete kom 1968 i boken Att 
arbeta i barnbibliotek. I boken diskuteras bokinköp, programverksamhet och ton-
åringar på bibliotek. Gruppen barn med icke-svenskt ursprung nämns inte alls.  

År 1972 tog skolöverstyrelsens bibliotekssektions arbetsgrupp för barn- och 
ungdomsbiblioteksfrågor fram boken Barn i bibliotek. De valde att inte diskutera 
medieurvalsprinciper och bokurval, utan att istället fokusera på det de kallar den 
allmänkulturella verksamheten. Boken innehåller ett flertal konkreta tips och råd 
till barnbibliotekarier vad gäller denna verksamhet. Barnbibliotekets viktiga arbe-
te när det kommer till att överbygga klyftor mellan olika grupper diskuteras. För-
fattarna diskuterar även vikten av att integrera de ”fysiskt, psykiskt och socialt 
handikappade barnen, liksom invandrarbarnen, i den ordinarie biblioteksverksam-
heten.”107 Författarna påpekar att de inte nämnt dessa grupper särskilt eftersom de 
ser det som en självklarhet, att dessa grupper ska få samma möjlighet till biblio-
teksservice som andra grupper. De understryker dock bibliotekens viktiga roll då 
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106 Riksdagens webbsida > Dokument > Lagar > Grundlagarna > Bläddra i SFS > 1996:1596. 
107 Barn i bibliotek – En idéhandbok om aktiviteter och samarbetsformer. Utarbetad av SÖ:s arbetsgrupp för 
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det kommer till gruppen ”invandrarbarn”. Biblioteket bör ”vidta åtgärder för att 
underlätta för dem att skaffa sig ett språk” samt ”hjälpa dem att bibehålla kontak-
ten med sitt hemlands språk och kultur.”108 Utav dessa handböcker är detta alltså 
den första som nämner barn som har andra modersmål än svenska. De ger inte 
förslag på någon särskild verksamhet för denna grupp, utan gör en poäng av att 
dessa barn inte ska särbehandlas.  

Skolöverstyrelsen tog dock fram en bok två år senare som fokuserade helt på 
biblioteksservice för invandrare. Den kom 1972 och heter Invandrarna och biblio-
teket. Syftet var att undersöka vilka åtgärder som skulle kunna göras för att under-
lätta bibliotekens arbete bland ”invandrare”, i första hand vad gäller beståndsut-
veckling. De skriver att biblioteken först de senaste åren har börjat bygga upp 
bokbestånd på ”invandrarspråken”, eftersom samhället sent har uppmärksammat 
”invandrarnas” behov och svårigheter. De påpekar att det kan vara svårt att impor-
tera litteratur från ”invandrarnas” olika hemländer, vilket har medfört att urvalet 
är mycket begränsat. Författarna skriver att bristen på kunskap inom språkområ-
den och insikt om ”invandrarnas” behov har lett till dåligt och ensidigt bestånd. 
Särskilt inom facklitteratur och barn- och ungdomslitteratur.109 Författarna har för 
avsikt att upprätta riktlinjer för hur beståndsutvecklingen ska ske och hur ansvaret 
ska fördelas mellan stat och kommun, samt att fastställa vilket ansvar biblioteken 
har för de språkminoriteter som finns i landet. Boken innehåller en ordentlig 
genomgång av sådant man bör tänka på, då det gäller inköp av olika media på 
andra språk än svenska. Olika saker som behandlas är de olika inköpskanaler som 
finns, speciellt känsliga saker man bör tänka på när det rör sig om grupper från 
olika nationer, förslag kring böckernas placering i biblioteket och kring katalogi-
sering med mera. Det finns även flera tips på programverksamhet och hur biblio-
teken kan arbeta för att kartlägga behovet, och att nå ut med information. Jag har 
dock främst fokuserat på det de skriver angående servicen till barn- och ungdo-
mar. Invandrarnas rätt till biblioteksservice motiveras som följer: ”invandraren är 
kommunal skattebetalare och har rätt till samma service från kommunens sida 
som övriga medborgare”, det rör sig om ”ett rent rättvise- och jämlikhetskrav”.110 
Vad gäller bibliotekens bestånd av barn- och ungdomslitteratur på andra språk än 
svenska skriver de att en satsning på denna litteratur innebär en ”möjlighet för den 
uppväxande generationen att uppleva föräldrarnas hemlandskultur och språk”111 
så att de kan bibehålla och utveckla sitt språk och sin identitetskänsla. Författarna 
har också valt att förmedla en annan tanke, om att även svenskar kan vinna på att 
ha ett väl utvecklat bokbestånd på andra språk. De olika kulturer som finns repre-
senterade i vårt samhälle ska ges samma status, vilket är något alla skulle vinna 
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på. De skriver att det för det svenska samhället är ”berikande att ta emot [...] idéer 
och värderingar från andra kulturområden.”112 En av författarna, Olaf Berggren, 
uppmärksammar också särskilt den resurs olika språkkunskaper är för ett land och 
att detta måste tas tillvara. Han skriver att småbarnsböcker bör prioriteras vid 
uppbyggnaden av bokbeståndet, eftersom det är stor risk att de inte lär sig sitt 
skriftspråk annars. Bibliotekarierna bör också vara uppmärksamma på vilka ideal 
som förmedlas i barnböckerna. Berggren rekommenderar att köpa in sagoböcker 
från de olika länderna, istället för att få sådana med endast ”Hollywood-ideal” i 
illustrationerna.113 Han är dock medveten om att det kan vara svårt att få tag på 
bilderböcker från flera länder, bland annat på grekiska och turkiska menar han, 
och uppmuntrar därför fler översättningar av svenska bilderböcker. 

Verksamhet på biblioteken riktad till barn behandlas i ett särskilt avsnitt skri-
vet av Mogens Jensen. Han tar upp sagostunder som en redan viktig program-
punkt, men för att verkligen nå ut måste föräldrarna informeras och motiveras till 
att låta barnen gå på sagostunder. Han tipsar också om att komplettera läsningen 
med kasperteater, barnfilmer och barnteater. Ett annat tips är att integrera verk-
samheten som riktas till barn med icke-svenskt ursprung med verksamheten för 
svenska barn. Även här förmedlas tanken att svenskarna kan vinna en hel del på 
utbytet och lära sig av andra kulturer. Han menar att svenska barn kan få den 
”närkontakt med det främmande och annorlunda som behövs för att avdramatisera 
det”.114 Biblioteken kan bidra till att grunda en öppenhet både hos svenska barn 
och deras föräldrar. För att organisera olika programverksamheter ges rådet att 
samarbeta med till exempel olika föreningar, religiösa organisationer, skolor och 
teater.  

Statens kulturråd gav ut en handbok 1982, Passa, passa upp, passa vidare...? 
Boken har utarbetats av en arbetsgrupp utsedd av nämnden för litteratur och bibli-
otek vid kulturrådet. I förordet kallas den, av Anders Clason, för en ”kombination 
av informations- och stridsskrift” för boken.115 Redan i inledningen nämns ”in-
vandrarbarn”. Författarna skriver att de inte kommer gå in på ”den speciella pro-
blematiken när det gäller invandrarbarnens litteraturförsörjning.”116  

Boken behandlar till stor del vikten av den uppsökande verksamheten och hur 
den ska gå till. De tar upp att det är önskvärt att känna till befolkningssamman-
sättningen i den egna kommunen, och nämner här gruppen ”invandrarbarn”. Det 
nämns inget om olika språk utan bara att biblioteket ska skaffa sig kännedom om 
antalet ”invandrarbarn”. Även i denna bok diskuteras bibliotekens roll i det vikti-
ga arbetet att överbrygga klyftor i samhället. De menar att genom att ge alla sam-

                                                
112 Sparring, Leena m.fl., 1974, s. 12. 
113 Sparring, Leena m.fl., 1974, s. 35. 
114 Sparring, Leena m.fl., 1974, s. 93. 
115 Engdal, Britt m.fl., 1982, Passa upp, passa, passa vidare...? - handbok för barnbibliotek, s. 5. 
116 Engdal, Britt m.fl., 1982, s. 7. 
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ma tillgång till litteratur främjas språkutvecklingen, vilket leder till att alla olika 
grupper kan få samma tillgång till information.117 

År 1994 kom en bok som heter Barnspåret. Även den gjordes för att inspirera 
och ge råd till barnbibliotekarier. Det är den första som särskilt behandlar barn 
med andra modersmål än svenska i ett eget kapitel, förutom den bok som behand-
lar ”invandrare” särskilt. Anna Birgitta Eriksson tar först i ett annat kapitel upp 
den betydelse biblioteket kan spela för barn med icke-svenskt ursprung: 

För invandrarbarnen är biblioteket den plats, där de kan få insikt i och kunskap om sin nya 
värld. Det ska ge dem trygghet i den nya miljö som de ska leva i. Där kan de hitta de nya or-
den, de nya berättelserna och den nya kulturen. Där kan de också söka sina rötter, hålla kon-
takten med sina föräldrars språk och berättelser. Där kan de skapa sina egna ord, sin egen kul-
tur och sina egna berättelser.118 

Det här citatet illustrerar tydligt att biblioteket ses som viktigt för gruppen ”in-
vandrarbarn” på flera olika nivåer. Biblioteket kan visa barnen vägen till sitt eget 
språk och sin kultur i den nya miljön, men också hjälpa dem att behålla kontakten 
med sina rötter. I kapitlet ”Barn med andra modersmål än svenska” skriver Ulla-
Britt Nordin Siebolds om att det finns en osäkerhet rörande arbetet med barn med 
andra modersmål. Hon menar att det ibland leder till att barn från den gruppen 
inte deltar i biblioteksaktiviteter.119 För att förhindra att dessa barn faller utanför 
föreslår hon ett ökat samarbete med modersmålslärare, men också att vidta åtgär-
der för att öka övriga språks status vid sidan av svenskan. Ulla-Britt Nordin Sie-
bolds menar att barn ibland kan förneka sitt eget modersmål, då de upptäcker att 
det har en lägre status än majoritetsspråket. Detta är något man bör vara uppmärk-
sam på och som biblioteken kan förebygga. Hon ger några konkreta tips på vad 
biblioteken kan göra i sitt dagliga arbete för att höja övriga språks status: 

Försök att uppmärksamma barnens modersmål på ett positivt och naturligt sätt i olika sam-
manhang! Blanda in böcker på olika språk när du gör bokutställningar för barn, ungdomar 
och vuxna! Om du visar böcker under biblioteksvisningar och lektioner i bibliotekskunskap – 
visa även böcker på barnens modersmål! Ta gärna fram Astrid Lindgrens böcker på olika 
språk, men ta även fram författare från barnens ursprungsländer i original och i svensk över-
sättning!120 

Hon menar också att det är viktigt att barnen lär sig att hitta litteratur både på sitt 
modersmål och på svenska. Det är viktigt att barnen alltid kan hitta litteratur på 
sitt modersmål på biblioteket, att det hela tiden finns något att erbjuda dem. Om 
barnen märker att deras språk alltid finns representerat menar Nordin Siebolds att 
språkens status kan höjas.  

                                                
117 Engdal, Britt m.fl., 1982, s. 34. 
118 Eriksson, Anna Birgitta, 1994, ”Barnbibliotekets plats i bibliotekssystemet och i kulturpolitiken”. s. 39. 
119 Nordin Siebolds, Ulla-Britt, 1994, ”Barn med andra modersmål än svenska”, s. 113. 
120 Nordin Siebolds, Ulla-Britt, 1994, s. 114 f. 
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Den sista svenska boken som ska behandlas här är Biblioteket mitt i världen – 
Flerspråkig biblioteksverksamhet som kom 1998. I den samlas olika idéer och er-
farenheter som har gjorts när det gäller mångkulturell biblioteksverksamhet, av 
SAB:s kommitté för mångkulturell biblioteksverksamhet. De tar bland annat upp 
exempel från Rinkeby, Tensta, Kurdiska biblioteket i Stockholm, samt bibliotek i 
Sápmi. En av bokens första kapitel är skrivet av Veli Tuomela och befäster två-
språkighetens betydelse för individen och identiteten, och menar att det inte räcker 
att ge barnet möjlighet att utveckla sitt modersmål i hemmet, utan att språklig sti-
mulans även utanför hemmet har stor betydelse.121 Den läsfrämjande verksamhe-
ten på biblioteket i Rinkeby beskrivs och viktiga faktorer för att få den multikultu-
rella verksamheten att fungera, är bland annat samarbete med personal i förskolan 
och hemspråkslärare. Biblioteket och hemspråkslärare har gemensamma träffar 
för bokinköp.122 Dessutom nämns flera olika projekt där biblioteket samarbetar 
med olika andra aktörer för att främja läsning och språkutveckling, men också 
förståelse för olika kulturer och religioner. Exempel på sådana projekt är stiftelsen 
Abrahams Barn för religiös och kulturell samexistens och Abrahams barns bokin-
samling, projektet Från Alfons till Dostojevskij. Barnkonventionen genom berät-
telser, samt läsprojektet Listiga räven.123  

Ett kapitel i boken tar kort upp rent praktiska saker rörande bokförvärv från 
utlandet. Nancy Larsson, som är inköpare av utländsk litteratur på BTJ, betonar 
hur viktigt det är att kartlägga bokbranschen i de olika länderna.124 Hon skriver 
också om hur arbetet ser ut idag. Det är inte längre bara bokmässor och förlagska-
taloger som finns tillhanda som hjälpmedel i urvalsarbetet, numera använder de 
sig mycket av Internet, och många förlag presenterar sin utgivning på egna webb-
sidor. Larsson tar även upp problem kring begränsade språkkunskaper, samt svå-
righeter kring praktiska detaljer, som till exempel hur man läser en kinesisk faktu-
ra, och leverans av beställningarna.  

Kapitlet ”Databaser och internationella nätverk” behandlar den betydelse In-
ternet kan ha för flerspråkiga personer, och hur viktigt det är att biblioteken kan 
tillhandahålla denna resurs för barn och ungdomar som inte har tillgång till Inter-
net i hemmet.125 Internet ger möjlighet till kommunikation med andra länder, och 
är en värdefull resurs när det gäller att hitta nyheter och information från andra 
länder på det egna språket, och på så sätt hålla kontakt med sitt ursprungsland. 

Utöver dessa sex svenska böcker vill jag ta upp en publikation från IFLA. Ef-
ter ett samarbete som sträckte sig över nästan hela 1980-talet publicerades boken 
Multicultural Librarianship: An International Handbook 1992.126 Avsikten med 

                                                
121 Tuomela, Veli, 1998, ”Tvåspråkighet – varför det?”. s. 13 ff.  
122 Jungnell, Hans m.fl., 1998, ”Rinkeby – verksamhet efter behov”. s. 45. 
123 Jungnell, Hans m.fl., 1998, ”Rinkeby – verksamhet efter behov”. s. 46-53. 
124 Larsson, Nancy, 1998, ”Konsten att dricka te i Kairo eller Var kommer alla böcker ifrån?”. s. 81. 
125 Ekman, Maud, 1998, ”Databaser och internationella nätverk”. s. 137 f. 
126 Zielinska, Marie F. & Kirkwood, Francis T., 1992, Multicultural Librarianship: An International Hand-
book. 
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boken var att samla kunskap och erfarenheter kring multikulturellt arbete på bibli-
otek, så att bibliotekarier i olika länder kan lära av varandra. Det första kapitlet tar 
upp problematiken kring ”invandrares” situation i ett nytt land då det kommer till 
just den etniska identiteten. Sylvia Simsova, som själv är av tjeckiskt ursprung 
men bor i England, skriver om vikten av läsning för att komma in i sitt nya sam-
hälle, men också för att behålla kontakten med sin ursprungskultur: 

Language is the tool of reading, and reading reinforces language and perpetuates it. The 
books and articles which ethnic group members read in their mother tongue help them to re-
tain and develop the thoughts and feelings associated with their original culture.127 

Simsova skriver också om hur viktigt det är att förstå användargruppen och deras 
behov för att kunna utveckla ett tillfredsställande bestånd. Hon tar även upp olika 
sätt att tänka kring urval av böcker och bibliotekets roll som en mötesplats i det 
offentliga rummet.  

Handboken tar vidare upp ett flertal konkreta tips och råd kring vad man ska 
tänka på i detta arbete. I de olika kapitlen behandlas ett flertal aspekter kring arbe-
tet, till exempel organisering av böcker i rummet, att göra en budget, inköp av oli-
ka media, marknadsföring och katalogisering. Det finns dock inget särskilt avsnitt 
som behandlar arbetet med barn och ungdomar, vilket är en brist i en annars väl 
genomarbetad handbok. Jag ville ändå nämna denna publikation eftersom den är 
en gedigen samling av råd och tips, möjliga att anpassa till bibliotek i flera olika 
länder.  

Sammanfattning av bibliotekens uppdrag 
Till att börja med belyste jag med hjälp av tre dokument hur bibliotekets betydelse 
för demokratin omnämns. Unescos folkbiblioteksmanifest samt de två biblioteks-
planerna för Uppsala och Sigtuna kommuners bibliotek tar upp denna aspekt på 
liknande sätt. Biblioteken ska vara tillgängliga för alla, fungera som ett öppet rum 
för diskussion, och ge fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och 
information. Då det gäller hur bibliotekens uppdrag ser ut, när det kommer till 
service som vänder sig till barn med icke-svensk bakgrund, har jag undersökt en 
rad styrdokument. Bibliotekens uppdrag grundar sig i Konventionen om barnets 
rättigheter samt Unescos folkbiblioteksmanifest. Konventionen behandlar i flera 
olika artiklar barnens rätt till yttrandefrihet och tillgång till information. Dessutom 
uppmuntras spridning av barnböcker samt hänsyn till de språkliga behoven hos 
barn i minoritetsgrupper och deras rätt till språk och kultur. Manifestet och kon-
ventionen går hand i hand och dessa har inspirerat till den i Sverige rådande bibli-
otekslagen. Enligt denna lag ska biblioteken särskild uppmärksamhet åt ”invand-
rare” genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska. Dessutom är barn 

                                                
127 Simsova, Sylvia, 1992, “Multicultural Populations: Their Nature and Needs”, s. 29. 
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och ungdomar en prioriterad grupp och biblioteken ska verka för att främja deras 
språkutveckling och stimulera till läsning.  

För att vidare undersöka hur uppdraget ser ut, och vad som skrivits om hur 
biblioteken ska arbeta för att leva upp till det, har jag studerat några handböcker 
som riktar sig till bibliotekspersonal. Sex av de sju böcker som ingår i studien om-
talar ”invandrarbarn” i olika omfattning. Biblioteken är enligt dessa böcker vikti-
ga för invandrarbarnen eftersom de dels ger tillgång till det nya hemlandets kultur 
och språk, dels ger möjlighet till kontakt med sina rötter och sitt modersmål, vil-
ket ger barnet verktygen att skapa sin egen identitet. Biblioteken ska underlätta för 
barnen att skaffa sig ett eget språk, dels genom att öka sina kunskaper i majori-
tetsspråket, men också att utveckla sitt modersmål. Biblioteken ska hjälpa barn 
med utländsk bakgrund att bibehålla och utveckla kontakten med sitt hemlands 
kultur och språk. Biblioteken ska därför även vara medvetna om vilken kultur och 
vilka ideal litteraturen förmedlar, och sträva efter ett varierat bestånd med både 
svenska översatta böcker, och böcker från barnens olika ursprungsländer. För att 
kunna möta användarnas behov krävs att biblioteken känner till hur befolknings-
sammansättningen ser ut, och vilka språk som är aktuella för området. Biblioteken 
uppmuntras därför att lära känna sin kommun. Biblioteken nämns också som en 
viktig aktör när det kommer till att höja minoritetsspråks status. Detta kan de göra 
genom att uppmärksamma språken på ett positivt sätt. Bland annat genom samar-
bete med modersmålslärare, men också genom att se till att språken finns repre-
senterade i beståndet och att böckerna synliggörs. Att biblioteken uppmärksam-
mar olika språk och kulturer och medvetet lyfter fram det i rummet och i sin verk-
samhet, är också något som svenska barn, och vuxna, kan vinna på. Biblioteken 
ska fungera som ett rum där utbyte av kulturer kan ske, vilket kan bidra till att 
grunda en öppenhet i samhället och överbrygga klyftor.  

Intervjuundersökning 

Informanterna 

• Stella Chriath 
Har jobbat på Gränbybiblioteket sedan tre år och är ansvarig för barn- och ung-
domsverksamheten. Innan dess har hon arbetat på skolbibliotek i Stenhagen. Hon 
har hand om inköp och verksamhetsprogram. 

• Anna-Klara Ehn Ericson 
Arbetar sedan sex år på Gottsundabiblioteket som barn- och ungdomsbiblioteka-
rie. De är två som har hand om den avdelningen och i arbetsuppgifterna ingår pla-
nering av verksamhet, bokprat, inköp och informationsdisk. 
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• Karen Eide Åhlstad 
Jobbar sedan sex år som barn- och ungdomsbibliotekarie på Märsta bibliotek i 
Sigtuna kommun. Hon har ansvar för inköp av barn och ungdomslitteratur på 
främmande språk till biblioteken i kommunen. 

• Karin Engström 
Har varit bibliotekarie sedan 1993. Hon har jobbat på Gränbybiblioteket och på 
Stadsbiblioteket sedan 1994. Nu jobbar hon heltid på Stadsbiblioteket och har en-
sam ansvar för att köpa in utländsk litteratur. Karin arbetar med vuxenavdelning-
en, men jag fann det intressant att intervjua henne eftersom hon arbetar med en 
modersmålsplan som går ut på att kartlägga kommunens behov av böcker på övri-
ga språk. Denna plan är inte färdig ännu. 

• Jerker Eriksson 
Jobbar som bibliotekarie på Valsta bibliotek i Sigtuna kommun sedan 2004, nu-
mera som platschef. Biblioteket är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Han har 
tidigare varit ansvarig för inköp av barn- och ungdomslitteratur på andra språk än 
svenska. Nu köper han in litteratur på utländska språk för vuxna. 

• Karin Hjelm 
Har jobbat på Uppsala Stadsbibliotek sedan 2003, och är enhetschef på barn- och 
ungdomsavdelningen. Hon har varit barnbibliotekarie sedan 1992 och har tidigare 
jobbat som assistent på Gottsundabiblioteket under 80-talet. Karin Hjelm är utbil-
dad i Borås, men är ursprungligen från Uppsala. På Stadsbiblioteket har hon både 
budget- och personalansvar. Bland arbetsuppgifterna ingår också att jobba i in-
formationsdisken, ha hand om bokprat och ansvara för inköp. Hjelm väljer dock 
inte direkt ut de böcker som ska köpas in, men är med och diskuterar principer 
och policy. 

• Harriet Lacksten 
Arbetar på Internationella biblioteket i Stockholm. Hon är funktionsansvarig för 
media, och har därmed ett övergripande ansvar för allting som har med media att 
göra: inköp, vård av beståndet, ordningsställande av medierna, katalogen. Hon gör 
också budget och fördelar mediebudgeten på olika språk.  

• Nina Suatan 
Arbetar på bokhandeln Bokspindeln i Stockholm. 

Styrdokument 
Under min intervju med Karin Hjelm fick jag en kopia av de medieurvalsprinciper 
som biblioteken i Uppsala arbetar utifrån när de införskaffar nya böcker: Medie-
urvalsprinciper för Uppsala Stads- och Länsbibliotek (antagna av institutionssty-
relsen den 17 juni 1991). Dessa medieurvalsprinciper är alltså de rådande regler 
för hur beståndsutveckling ska ske på kommunens bibliotek. Dokumentet tar kort-
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fattat upp de principer som gäller bibliotekens bestånd av skönlitteratur, facklitte-
ratur, referenslitteratur, Uppsala- och Upplandssamlingen, tidningar och tidskrif-
ter, talböcker samt AV-medier. Dessa principer gäller utöver inköp även för gå-
vor, fortlöpande översyn av beståndet och gallring. 

I den kopia jag fick av Karin Hjelm har några rader blivit markerade med en 
gul penna:  

Biblioteket lägger i sitt urval tyngdpunkten vid material av hög kvalitet för att ge alternativ 
till massmarknadsutbudet. 

Samt i ett senare stycke under rubriken Skönlitteratur. 

Stor vikt läggs vid litteratur som har god språklig och litterär form, som stimulerar fantasi och 
inlevelse och som vidgar läsarens förståelse för sin egen och andras verklighet. 

Jag vill även uppmärksamma ytterligare två punkter som är intressanta för min 
undersökning:  

Biblioteket skall vara opartiskt i moraliska, politiska och religiösa frågor. En strävan skall 
vara att belysa åsikter och värderingar i samhället ur olika synvinklar. 

Vid inköpen skall grupper med speciella behov som barn och ungdomar, invandrare samt läs-
handikappade särskilt uppmärksammas.128 

Alla mina informanter i Uppsala nämnde också en medieplan som höll på att utar-
betas vid tidpunkten för intervjuerna. Enligt Karin Hjelm ska medieplanen inne-
hålla en mer grundlig kartläggning av hela kommunen och ge en tydligare bild 
över hur behovet ser ut. De ska se över vilka brukare som finns och vilka åldrar 
och språkgrupper som finns representerade. De frågar sig vilka grupper bibliote-
ken bör satsa på och vilka medier som är intressanta att satsa på. Dessutom ska 
riktlinjer upprättas för hur och när beståndet ska gallras och magasineras. Denna 
plan kommer ha en mer brukarorienterad utgångspunkt än vad andra styrdoku-
ment tidigare har haft, enligt Karin Hjelm.129 I den nya medieplanen kommer det 
finnas en modersmålsplan. Ansvarig för arbetet med den är Karin Engström. 

Tanken är, hur ska vi göra i framtiden när det gäller ekonomi? Hur mycket? Ska vi avsätta en 
viss procent till övriga språk? Ska vi vara fler som hjälps åt? Kanske inte träffas lika ofta som 
ett bokmöte, alltså var fjortonde dag, utan kanske träffas två gånger per termin, och samla 
ihop beställningar på böcker som är svåra, språk som är svåra att få tag på som alltså inte BTJ 
erbjuder oss, för det är många språk som inte BTJ erbjuder.130 

                                                
128 Medieurvalsprinciper för Uppsala Stads- och Länsbibliotek (antagna av institutionsstyrelsen den 17 juni 
1991). 
129 Intervju med Karin Hjelm, 2008-04-23. 
130 Intervju med Karin Engström, 2008-05-30. 
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Vid arbetet med denna modersmålsplan utgår de från kommunens statistik över 
personer där båda föräldrar är födda utomlands. De sammanställer sådan statistik 
och kartlägger vilka språkgrupper som finns representerade i områdena runt de 
olika biblioteken. Ålder på invånarna tas också i beaktande. Denna modersmåls-
plan ska alltså underlätta för biblioteken när det gäller beståndsutveckling, så att 
de blir bättre rustade att möta behovet i området. När behovet har kartlagts ska 
sedan budgeten läggas efter planen. Karin Engström talar om hur ojämnt det kan 
vara inom kommunen då det gäller budgeten.131 Gottsunda har en bra budget då 
de alltid har politikerna på sin sida, enligt Karin Engström. Medan Gränbybiblio-
tekets budget är lite sämre, vilket beror till stor del på marknadsföring tror Eng-
ström. I Gränby är biblioteket lite anonymt, i och med att det ligger i en skola. 
Med hjälp av bättre marknadsföring kan man tala om att man finns och vad man 
kan bidra med. Detta är också ett viktigt syfte med modersmålsplanen, att kunna 
nå ut till politikerna, och visa hur stort behovet är av böcker på andra språk än 
svenska. Då jag pratade med Karin Engström var målet att bli klar med planen till 
hösten 2008, så att budgeten till år 2009 skulle kunna ändras.  

I Märsta säger Jerker Eriksson att de oftast köper efter lån.132 I Märsta arbetar 
de kontinuerligt med en medieplan. Den första planen gjordes 2004, nästa 2005, 
sedan en 2007 och nästa kommer de göra 2010. Den gjordes alltså med kortare 
mellanrum i början, fortsättningsvis kommer den dock göras var tredje år. Arbetet 
går till så att statistik över lån dras ut från biblioteksdatabassystemet Book-IT. 
Jerker Eriksson förklarar att de tar fram statistik för beståndet och sedan för hur 
många böcker som har varit i cirkulation. Karen Eide Åhlstad säger att det är ett 
stort arbete, men att det är intressant att se resultatet.133 Eriksson menar att det är 
ett bra sätt att se vad de behöver jobba med och om deras aningar stämmer. När 
jag frågar efter en inköpspolicy förklarar Jerker Eriksson att det 2003 antogs en 
inköpspolicy som reviderades 2006.134 

Planen reglerar inköp och gallring och målen man eftersträvar vid urval gäller 
även gåvor. När det kommer till barn- och ungdomsböcker på andra språk än 
svenska kan man läsa: 

Kommunen har enligt bibliotekslagen skyldighet att ägna särskild uppmärksamhet åt bl. a in-
vandrare samt åt barn och ungdomar genom att främja deras språkutveckling och främja till 
läsning.135  

Barns behov av böcker och läsning skall stimuleras och tillgodoses oavsett språklig och kultu-
rell bakgrund.136 

                                                
131 Intervju med Karin Engström, 2008-05-30. 
132 Intervju med Karen Eide Åhlstad och Jerker Eriksson, 2009-03-11. 
133 Intervju med Karen Eide Åhlstad och Jerker Eriksson, 2009-03-11. 
134 Intervju med Karen Eide Åhlstad och Jerker Eriksson, 2009-03-11. 
135 Dahlgren, Monica, 2006, s. 11. 
136 Dahlgren, Monica, 2006, s. 15. 
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Ett avsnitt behandlar dessutom bibliotekets roll gällande integration. 

Integrationsverksamheten skall genomsyra alla delverksamheter i biblioteksarbetet. Bibliote-
ket skall stödja ett identitetsskapande som innebär att man både kan ta del av det svenska 
samhället samtidigt som man tillför sitt nya samhälle impulser och synsätt baserade på den 
egna kulturen och identiteten. Biblioteket skall ge våra nya medborgare tillgång till litteratur 
och nyheter på det egna språket samt stödja och stimulera den svenska språkinlärningen. Vid 
förfrågningar om litteratur på språk vi inte har skall böcker lånas in från Internationella bibli-
oteket.137 

Innan biblioteksplanen antogs 2006 reglerades arbetet inte lika fast, även om det 
fanns en skriven. Karen Eide Åhlstad säger att de nu har gått mer och mer mot att 
köpa på direkt efterfrågan, och de får väldigt mycket inköpsförslag från barn (det-
ta gäller dock mest böcker på svenska). De har medvetet satsat på att bli mer ly-
hörda för låntagarnas önskemål.138 När de har gjort medieplanerna har de också 
sett vad som lånas mest, och det resultatet ligger till grund för vidare inköp. ”Vi 
köper efter lån, oftast” säger Jerker Eriksson. Han fortsätter: 

Sen kan det finnas indikationer på att man bör köpa mer böcker på tjeckiska till exempel, om 
vi har fem ex som varit utlånade trettioåtta gånger på kort tid. Det är bland annat så som vi 
har förstått att vi måste köpa in mer kinesiska och thailändska för de depositioner vi tog in de 
räckte inte till. Vi kunde ta in tjugo-tjugofem böcker i stöten och i stort sett varenda bok var 
utlånad hela tiden. Då måste man ju börja köpa själv.139 

Vad gäller gallring, säger Eriksson att han inte gallrar alls när det gäller de mindre 
språken. De har nyligen gallrat en hel del bland barnböcker på finska, och då gjort 
sig av med de minst populära för att göra mer plats. ”Det är viktigt att ha det frä-
schaste och mest lockande kvar”, säger Eide Åhlstad. ”Det är ju svårare med ut-
ländska böcker som man inte känner till på samma sätt. Så man får ju dels titta på 
hur de ser ut och titta på om de varit utlånade.”140 De är dock försiktiga när det 
gäller gallring av böcker på andra språk än svenska: 

Karen – Det är också viktigt att det finns, även om det inte är mycket. Att det finns något när 
de kommer. Så de ser att faktiskt deras språk finns där representerat. 

Jerker – Och det tycker jag, alltså, på lite större avdelningar som finska, möjligtvis spanska, 
man kan gallra litegrann, men de mindre avdelningarna gallrar inte jag överhuvudtaget för 
att... Även om det bara är tre-fyra böcker och det ser lite tunt ut så är det i alla fall någonting 
och det dyker upp kanske en om året och... 

Karen – Ja, då är det roligt att kanske ha någonting att erbjuda. 

Jerker – Ja precis, och sen vet man aldrig hur det blir med tillgången på böcker på till exem-
pel somali, tagalog och tigrinja... Man vet inte hur lätt det blir att köpa i framtiden och då är 
det bra att i alla fall ha något. 

                                                
137 Dahlgren, Monica, 2006, s. 15. 
138 Wikström Johansson, Gunnel, 2006, s. 9. 
139 Intervju med Karen Eide Åhlstad och Jerker Eriksson, 2009-03-11. 
140 Intervju med Karen Eide Åhlstad och Jerker Eriksson, 2009-03-11. 
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Karen – Absolut. 

Jerker – Det är ju också ett råd de brukar ge från Internationella biblioteket att inte gallra i de 
små språken. Det är väl ganska klokt.  

Karen – Ja det tror jag.141 

Bibliotekarierna i Märsta vill se till att det alltid finns ett utbud av barnlitteratur på 
de olika språken. De följer Internationella bibliotekets råd att inte gallra i bestån-
det av de mindre språken, eftersom böcker på en del språk kan vara svåra att få 
tag på och det är därför värdefullt att bevara beståndet. 

Jag vill här också ta upp det dokument jag fick ta del av under mitt besök på 
Internationella biblioteket, Central medieförsörjningsplan för mångspråkig litte-
ratur 2006. Det rör också läns- och kommunbiblioteken. Utöver en medieförsörj-
ningsplan, behandlar dokumentet Internationella bibliotekets uppdrag och rådgi-
vande roll gentemot andra bibliotek. Syftet med dokumentet är att sätta upp rikt-
linjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella biblioteket och läns- och 
kommunbiblioteken runtom i landet. I förordet betonar enhetschefen Larry Lem-
pert och lånecentralansvarige Junko Söderman vikten av att kunna erbjuda medier 
på många olika språk, i vårt mångspråkiga samhälle. Internationella bibliotekets 
uppdrag är inte att tillhandahålla media till alla bibliotek på alla språk, utan att 
komplettera det bestånd som biblioteken runt om i landet bygger upp. Länsbiblio-
teken har själva olika ansvarsspråk som de ska kunna tillhandahålla, men då det 
efterfrågas böcker på andra språk, kan Internationella biblioteket skicka en depo-
sition. Det påpekas dock i planen att Internationella biblioteket inte kan ”ge bibli-
oteken fullvärdig service med depositioner och ämnesbeställningar på språk med 
mycket liten utgivning, t.ex. somali. De flesta språk i världen saknar skriftspråk, 
och därmed såväl alfabet som bokutgivning.”142 Läns- och kommunbiblioteken 
har alltså olika ansvarsspråk enligt en överenskommelse från 2001. Uppsala län 
har ansvar för fjorton språk, till exempel arabiska, bengali, finska, polska och tur-
kiska. 

Inköp 
Inköp av nya böcker går likadant till på de olika biblioteken i Uppsala. Varannan 
vecka träffas de bibliotekarier som är ansvariga för inköp och bestämmer vilka 
nya böcker som ska köpas. I Märsta har bokmöten ersatts av mediemöten där ar-
betet med medier i stort diskuteras och följs upp. Inköpen sköts av ansvarig för 
respektive avdelning. Jag har deltagit vid ett inköpsmöte på Uppsala Stadsbiblio-

                                                
141 Intervju med Karen Eide Åhlstad och Jerker Eriksson, 2009-03-11. 
142 Internationella bibliotekets webbsida > För personal > Åtaganden och ansvar > Central medieförsörj-
ningsplan för mångspråkig litteratur 2006. s. 4. 
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tek. Jag kommer i det här kapitlet beskriva hur inköpsmötet gick till. Men först 
följer ett avsnitt om de inköpskanaler mina informanter använder sig av.  

Inköpskanaler 

BTJ 
BTJ är det som nämns av samtliga mina informanter som den viktigaste inköps-
kanalen. BTJ bildades 1936 av Sveriges Allmänna Biblioteksförening (SAB), då 
under namnet Bibliotekens Försäljningscentral, och har varit ett aktiebolag sedan 
1960.143 Deras uppgift var till att börja med att producera trycksaker för bibliotek. 
År 2002 bytte de namn från Bibliotekstjänst till BTJ.  

BTJ levererar medietjänster till i första hand bibliotek, universitet, företag och 
organisationer. De tillhandahåller recensioner av böcker och information om olika 
medier, för att förenkla och effektivisera sina kunders medieinköp. De täcker ett 
stort utbud av medier: böcker, TV-spel, tidningar, tidskrifter, musik, tal- och ljud-
böcker, språkkurser och film. Böckerna kan, om biblioteken så önskar, levereras 
färdigutrustade för att direkt ställas ut i hyllan. Biblioteken kan alltså själva be-
stämma om de vill få böckerna outrustade eller plastade, biblioteksinbundna och 
bibliografiskt utrustade, med korrekt ryggsignum med mera. BTJ Förlag arbetar 
med läslust och läsfrämjande genom att ge ut idé- och metodböcker för bibliotek 
och skola samt boktips, författarporträtt och genreguider till litteraturförmedlare 
och den läsintresserade allmänheten. 

Det är redaktionerna som sammanställer information om de olika medierna 
med uppdraget att guida köpare genom det stora utbudet som finns. Varje år går 
redaktionerna igenom cirka 13 000 olika titlar. Dessa presenteras sedan i BTJ-
häftet och Media Direkt (BTJ:s Internetbokhandel) med en recension, även kallad 
lektörsomdöme, skriven av någon av de 1 000 lektörerna. Utformandet av dessa 
lektörsomdömen styrs av de anvisningar som finns samlade i ett lektörs-PM, utar-
betat av BTJ och en granskningsnämnd.144 De anvisningar som rör barn- och ung-
domslitteratur är mer detaljerade och uppmuntrar till en mer noggrann genomgång 
av litteraturen än de anvisningar som rör utländska barn- och ungdomsböcker. En 
del titlar recenseras inte, utan får istället en redaktionell kommentar från någon av 
redaktionerna. Det finns fyra redaktioner: Redaktionen för skönlitteratur och barn- 
och ungdomslitteratur, Redaktionen för facklitteratur, Internationella redaktionen 
samt Redaktionen för film och musik. 

BTJ-häftet är det verktyg som används flitigast under de inköpsmöten biblio-
tekarierna håller varannan vecka på biblioteken i Uppsala. Redaktionerna gör ett 
urval av titlar som sammanställts i detta häfte. Antalet titlar är därför mer begrän-
sat än i BTJ:s internetbokhandel Media Direkt. Urvalet baseras på bibliotekens 

                                                
143 Referensen för detta avsnitt är BTJ:s egen webbsida, om inte annat anges. 
144 BTJ:s webbsida > Lösningar > Inköp av medier > Inköpsvägledning > Lektörer. 
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behov och efterfrågan. Häftet utkommer varannan vecka. Följande siffror hämtade 
från BTJ:s webbsida visar häftets omfång. Varje år presenteras omkring 5 000 
svenska boktitlar för vuxna, ungefär 1 300 för barn och ungdom samt ett urval 
titlar, runt 3 000, på ett tiotal språk. Dessutom presenteras cirka 1 600 talböcker, 
700 CD-skivor med musik och 650 filmer.  

Böcker för barn och ungdom har alltid två recensioner, den ena är oftast av en 
barnbibliotekarie, den andra av en lärare som ska ”komplettera den första recen-
sionen med pedagogiska synpunkter.”145 

Då det gäller litteratur på andra språk än svenska är arbetet uppdelat på två 
redaktioner. Redaktionen för skönlitteratur och barn- och ungdomslitteratur gör 
urval av litteratur på skolspråken: danska, engelska, franska, norska, spanska och 
tyska. Redaktionen använder sig av ”förlagens nyhetslistor, kontakt med förlags-
representanter och utländska litteraturtidskrifters recensioner av ny litteratur” samt 
besök på internationella bokmässor då de gör sina urval. På BTJ:s hemsida kan 
man läsa: ”I BTJ-häftet presenterar vi endast skolspråkstitlar med positiva omdö-
men och till skillnad från barn- och ungdomslitteratur på svenska presenteras 
böcker för barn och ungdomar på skolspråken bara med ett lektörsutlåtande.”146 

De två personer som arbetar på Internationella redaktionen har hand om urva-
let av medier på ”invandrar- och minoritetsspråk”. Dessa titlar får sällan ett riktigt 
lektörsomdöme, utan istället endast en innehållsbeskrivning som grundas på upp-
gifter från till exempel förlaget, en lektör, en redaktör eller information från BTJ:s 
databaser. På BTJ:s hemsida utlovas att det under året kommer presenteras medier 
på bland annat albanska, arabiska, finska, kinesiska, kurdiska, nypersiska, ryska, 
serbokroatiska, somaliska, thailändska, turkiska och vietnamesiska. 

Informanterna om BTJ 
För mina informanter är BTJ och deras katalog oumbärliga i deras arbete. När jag 
har bett dem tala om hur inköpen går till har de direkt nämnt BTJ-häftet. När jag 
träffade Anna-Klara Ehn Ericson på Gottsundabiblioteket tog hon fram häftet in-
nan intervjun började, då hon visste att vi skulle tala om inköp och hon tänkte det 
kunde vara bra för mig att se hur det ser ut. Jag märkte också direkt under det in-
köpsmöte jag deltog i på Uppsala Stadsbibliotek vilken central plats BTJ-häftet 
hade. Större delen av mötet ägnades åt genomgång av katalogen. Endast en bråk-
del av tiden ägnades åt inköpsförslag som kommit in från användare.  

Trots att mina informanter alla använder sig av BTJ-häftet och ser det som en 
viktig resurs i sitt inköpsarbete, så finns det ett visst missnöje med BTJ. Detta 
missnöje gäller BTJ:s lektörsomdömen av barnböcker på övriga språk. Enligt Ka-
rin Hjelm och Anna-Klara Ehn Ericson håller BTJ på att sluta recensera böcker på 

                                                
145 BTJ:s webbsida > BTJ:s medieprodukter > Redaktioner > Skön-, barn- och ungdomslitteratur. 
146 BTJ:s webbsida > BTJ:s medieprodukter > Redaktioner > Skön-, barn- och ungdomslitteratur. 
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andra språk än svenska.147 Även de tre bibliotekarierna som höll det bokmöte jag 
deltog i, ansåg alla att BTJ har blivit sämre på att recensera böcker på andra språk 
än svenska.148 Stella Chriath på Gränbybiblioteket menar att BTJ har dragit ner 
väldigt mycket på det de har i sina listor. Hon har märkt en försämring sedan hon 
började jobba och menar också att lektörsomdömena har blivit sämre.149 De är bra 
på engelska böcker, och Karin Engström säger att de täcker skolspråken bra. Hon 
kan dock definitivt se en brist i det antal språk som finns representerade i BTJ-
häftet.150 Utöver skolspråken hittar man bara enstaka böcker på albanska, arabis-
ka, persiska, ryska, serbokroatiska, turkiska och vietnamesiska någon gång. Ibland 
kan det finnas någon bok på somaliska, men när det gäller språk som somaliska, 
där utgivningen i tryckt form är liten, är det mer förståeligt att utbudet är så be-
gränsat. Engström talar här främst om böcker för vuxna, eftersom det är de hon 
ansvarar för. Det är ändå av intresse att ta upp hennes åsikt, för att försöka illu-
strera hur bibliotekarierna upplever hur väl BTJ kan möta deras behov. Engström 
talar om hur beroende hon är av BTJ i sitt arbete. Hon utgår alltid i första hand 
från BTJ och hon upplever inte att omdömena håller önskad kvalitet. Det finns 
inga recensioner när det gäller böcker på övriga språk, ”bara en redaktör som 
skrivit något som hastigast”.151 Hon säger vidare att medan behovet av bra, pålit-
liga recensioner blivit större, har BTJ-häftet blivit sämre. ”Behovet blir större och 
större för varje år. Mer och mer språk.”152 Samtidigt förstår hon att BTJ är ett 
vinstdrivande företag och att det kostar för dem att ha språkkunniga recensenter. 
Stella Chriath berättar också att hon helt utgår från BTJ ”för det finns inte så 
mycket att tillgå.”153 Hon tvekar inte att använda lite hårdare ord, då hon talar om 
det utbud som biblioteken erbjuds av BTJ och deras häfte. Hon tycker BTJ skulle 
kunna anstränga sig lite mer för att hitta böcker av högre kvalitet på fler språk: 

[...] och ibland så liksom, det man ser i BTJ alltså ibland är det rena skitböcker alltså. Det är... 
så här jättetråkiga den och dens första ramadan på engelska och på urdu, på engelska och ara-
biska på engelska [slår med handen i bordet upprepade gånger]och liksom det är samma bok 
som de... och det är jättetrist tycker jag. De kunde väl satsa lite mer på kvalitetsböcker?154 

Vidare pratar vi om hur BTJ gör då de sätter ihop sina häften. Stella tycker inte att 
det sätt på vilket böcker på övriga språk recenseras är tillfredställande: 

                                                
147 Anteckningar från intervju med Anna-Klara Ehn Ericson, 2008-04-28. Intervju med Karin Hjelm, 2008-
04-23. 
148 Anteckningar från deltagande vid bokmöte på Uppsala Stadsbibliotek, 2008-05-20. 
149 Intervju med Stella Chriath, 2008-06-12. 
150 Intervju med Karin Engström, 2008-05-30. 
151 Intervju med Karin Engström, 2008-05-30. 
152 Intervju med Karin Engström, 2008-05-30. 
153 Intervju med Stella Chriath, 2008-06-12. 
154 Intervju med Stella Chriath, 2008-06-12. 
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[...] det är ett omdöme och oftast så är det... oftast så är det inte... inte den som har läst boken 
som skriver omdömet heller, utan de skriver att vår lektör eller vår någonting anser att detta är 
en passande bok för målgruppen eller något sådant där. Det är jättedåligt.155 

På Märsta bibliotek säger Jerker Eriksson att de numera köper in mer från andra 
ställen än BTJ.156 Karen Eide Åhlstad berättar att hon köpt mycket från BTJ tidi-
gare, för att bygga upp ett bestånd.157 Då köpte hon i stort sett allt de erbjöd som 
verkade bra. Nu är hon nöjd med det bestånd de har, och tycker det känns bra att 
ha det att luta sig tillbaka på, men kompletterar fortlöpande på de mest efterfråga-
de språken. Karen Eide Åhlstad är förhållandevis nöjd med BTJ och deras utbud: 

De har väl tillräckligt för vårt behov kan jag säga. Sen har vi kompletterat med det här andra. 
Men jag har inte känt att jag måste ut och jaga på något sätt. [...] De språk vi har köpt på så 
har de i stort sett haft i överensstämmelse med efterfrågan, känns det som.158 

Som det ser ut nu räcker inte BTJ till då det gäller barnböcker på andra språk än 
svenska. Därför har bibliotekarierna fått söka sig andra vägar för att tillfredställa 
det behov som faktiskt finns. 

Bokspindeln 
Efter att Stella Chriath pratat om varför hon inte är nöjd med BTJ, frågade jag 
henne var de då vänder sig för att hitta böcker. Hon svarade genast ”Det finns en 
bra barnbokhandel i Stockholm.”159 Hon talar om Bokspindeln, en bokhandel som 
mina informanter talar mycket om. Chriath har dock sällan möjlighet att använda 
sig av den, hon förklarar att det inte är lätt att åka dit och köpa böcker själv när 
man inte har bil. Gottsundabiblioteket och Uppsala Stadsbibliotek verkar däremot 
använda sig mer av Bokspindeln. I Märsta nämns inte butiken alls.  

Eftersom samtliga mina informanter i Uppsala berättar om Bokspindeln be-
stämde jag mig för att åka dit och prata med dem för att ta reda på hur de arbetar, 
och hur de ser på sitt samarbete med biblioteken. 

Bokspindeln är en barnbokhandel som, utöver det svenska utbudet, har specia-
liserat sig på barnböcker på olika språk. Den ligger i Stockholm och har funnits 
sedan november 2003. På deras hemsida står det ”Vår idé är enkel: det ska finnas 
böcker för alla barn på Bokspindeln.”160 Nina Suatan berättar att de hade en tanke 
om att ha böcker på andra språk redan från början. Både hon och den andra äga-
ren, Helena Eriksson Berhan, har med sig andra språk sedan barnsben, indonesis-
ka och tigrinja: 

                                                
155 Intervju med Stella Chriath, 2008-06-12. 
156 Intervju med Karen Eide Åhlstad och Jerker Eriksson, 2009-03-11. 
157 Intervju med Karen Eide Åhlstad och Jerker Eriksson, 2009-03-11. 
158 Intervju med Karen Eide Åhlstad och Jerker Eriksson, 2009-03-11. 
159 Intervju med Stella Chriath, 2008-06-12. 
160 Bokspindelns webbsida > Om oss. 
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Men det är ju så många, som har det här [flerspråkighet, min anm.] så att vi tänkte så att det är 
lite grann en demokratifråga att man ska kunna gå in och hitta en bok på sitt språk, tyckte vi. 
Och eftersom ingen annan gör det, ja men då kan det finnas utrymme för oss att göra det.161  

De har böcker på ett fyrtiotal olika språk, alla syns dock inte i butiken. Där står de 
böcker som privatpersoner vill ha, och när det gäller böcker på andra språk än 
svenska så är engelska och spanska störst. Men de har en katalog på Internet med 
ett beställningsformulär.162 Där kan man hitta ett större utbud av böcker.163 

De har en aktiv kontakt med sina kunder och ser dem som informations- och 
inspirationskälla. På Bokspindeln råder en levande och inspirerande miljö med 
mycket aktiviteter, som besök av författare, illustratörer, forskare och musiker. De 
tar också emot föräldragrupper som de tipsar om böcker och diskuterar barns läs-
ning. Bokspindelns målgrupp är både familjer och yrkesverksamma, till exempel 
förskollärare, bibliotekarier och modersmålslärare. På deras hemsida kan man hit-
ta en hel del information om olika böcker och andra produkter, som cd-skivor och 
leksaker. Böckerna på andra språk än svenska är en blandning av svenska böcker 
som översatts, och böcker från de olika länderna. De har även tvåspråkiga böcker: 
engelska plus ett annat språk, svenska plus ett annat språk, och böcker på kur-
mandji och sorani eller kurmandji och dimli.164  

Bokspindeln köper sina böcker via flera olika kanaler. Nina Suatan säger att 
de i första hand försöker köpa allt som ges ut i Sverige på andra språk. Hon säger 
att det finns ganska många små enmansprojekt och små förlag som kan ha svårt 
att nå ut med sina böcker. Bokspindeln försöker fånga upp alla sådana och tycker 
att det är bra att uppmuntra sådan verksamhet. De vänder sig även utomlands för 
böcker på andra språk än svenska. Suatan säger att samarbetet med förlag utom-
lands ibland kan gå trögt. Hon nämner ett exempel på ett förlag i Frankfurt som 
ger ut böcker på turkiska. De har fått kämpa i ett halvår med att få handla av dem, 
eftersom de ogärna skickar böcker utomlands. Thailand är ett annat exempel på ett 
land där det har varit svårt att få köpa från. Nina Suatan säger att de till slut åkte 
dit och handlade själva. Det kan dock vara problematiskt att köpa från bokhandla-
re i landet, eftersom det kan bli dyrt. Bokspindeln behöver få förlagspriser, så att 
de kan lägga på en marginal själva. Suatan berättar att hon köpte med sig en del 
från Indonesien i somras, vilket gick bra eftersom det är så billigt där. Det är alltså 
olika från land till land. När det gäller egna utlandsresor försöker de komma i 
kontakt med förlag innan resan. Det är inte helt problemfritt att få tag på böcker 
från utlandet, menar Nina Suatan: 

För det är en ganska arbetskrävande och dyr grej att jobba med böcker på andra språk. För jag 
menar, som nu då när vi har beställt böcker från Jordanien för 25 000 kronor då. Så dels mås-
te man ju ha kunder för de här böckerna, för det går inte att skicka tillbaks dem. Som med 

                                                
161 Intervju med Nina Suatan, 2009-03-16. 
162 Bokspindelns webbsida > Beställning. 
163 Bokspindelns webbsida > Böcker. 
164 Intervju med Nina Suatan, 2009-03-16. 
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svenska böcker har vi returmöjligheter. Men den utländska språkdelen har vi låtit växa lång-
samt för att känna efter: vad är det för språk vi vill ha?165 

De försöker även tänka över vilka titlar folk vill ha, om de vill ha sådana som de 
känner igen, kanske svenska titlar översatta. Det är viktigt att lyssna på kunderna 
säger hon, för de kan inte ha allt och det gäller att välja rätt för att det ska vara 
hållbart. Två förlag som de gärna köper från är Mantra Lingua i Storbritannien 
och svenska Vivlio förlag, de har bland annat tvåspråkiga böcker. 

Mina informanter tyckte att det finns svårigheter när det gäller förvärv av 
böcker på andra språk än svenska. Det upplevs som problematiskt att inte förstå 
språken. Nina Suatan säger att de inte heller kan alla språk de erbjuder i butiken: 

Vi kan ju inte heller alla språk. Där försöker vi hela tiden att hitta bra samarbetspartners. Dels 
kanske man hittar någon som kan och som kan läsa. Men framför allt att hitta bra förlag där 
man känner liksom det här är kvalitetslitteratur. [...]man får en känsla för det där.166 

De samarbetar en del med Stockholms Stadsbibliotek och Internationella bibliote-
ket, som bara ligger lite längre ner på samma gata. Internationella biblioteket vän-
der de sig till för tips när det gäller lite ovanligare språk. När Internationella bibli-
oteket anordnar barnboksvecka, ser Bokspindeln till att köpa titlar av de författare 
som deltar. Dessa har då redan blivit kvalitetskontrollerade av Internationella bib-
lioteket. Andra svårigheter som Nina Suatan tar upp är de språk där det inte finns 
litteratur att få tag på. Ett exempel är somaliska som är ett språk som efterfrågas 
mycket enligt Suatan. Då får man ta det som finns och vända sig till USA och 
England och köpa in därifrån.  

Vi pratar lite om språkutveckling och läsfrämjande verksamhet. Bokspindeln 
bjuder in författare på helgerna. Det är öppet för allmänheten. De erbjuder föräld-
ragrupper möjligheten att få böcker presenterade för sig. Barnen brukar då vara 
under ett år, och föräldrarna får tips om hur man ska komma igång och läsa. Nina 
Suatan tycker att läsning är viktigt för språkutvecklingen: 

Det är jätteviktigt. Det är så himla kul så otroligt givande.[...] Det är ju också nyckel till 
många institutioner, alltså stora delar av livet. Jag menar... Det är ju ett sådant handikapp om 
man tycker det är jobbigt att läsa. Men får man med sig det ifrån början från att man är liten 
att man tycker det är kul, att det är bara något som ger dig någonting, då kommer du ju inte 
uppleva det som någonting tråkigt. [...] [Det är också viktigt] när vi står här och möter kun-
den, att vi ska försöka hitta böcker som får barnen att upptäcka att det här är skoj. Och även 
föräldrarna då för de är ju [...] jätteviktiga, för att öppna ögonen för det här. Det finns ju så 
många olika sätt att titta på böcker. Jag menar vad som är litterärt tjusigt eller vad som skapar 
en bokslukare kanske inte alltid är samma sak beroende på vilken ålder eller vilken fas man är 
i läsandet.167 

                                                
165 Intervju med Nina Suatan, 2009-03-16. 
166 Intervju med Nina Suatan, 2009-03-16. 
167 Intervju med Nina Suatan, 2009-03-16. 
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De föräldragrupper som kommer är oftast familjer som bor i området, det är där-
för aldrig familjer med annan än svensk bakgrund. Att träffa föräldragrupper är 
roligt men ganska tidskrävande, säger Nina Suatan, men det är ett sätt att nå ut till 
nya kunder. För att marknadsföra butiken annars, har de till exempel ställt ut på 
bokmässan i Göteborg. Numera gör de inte det eftersom det är dyrt och de tyckte 
sig märka att det var samma kunder om och om där. Nu försöker de hitta lite sma-
lare mässor. De försöker nå ut till grupper som är intresserade av andra språk än 
svenska, till exempel genom mässor och konferenser som handlar om tvåspråkig-
het. Det är dock svårt att få tiden att räcka till till sådant, tycker Nina. Deras rykte 
har mer eller mindre spridits från bibliotek till bibliotek. Kulturrådet har också 
hjälpt dem att nå ut till biblioteken via utskick till barnbibliotek i hela landet.168 

Eftersom Bokspindeln har profilerat sig mot böcker på andra språk än svens-
ka, har de blivit en viktig kontakt för de bibliotek som ingår i min undersökning. 
Bokspindeln tar gärna emot besök och erbjuder hjälp att välja böcker. Man kan 
beställa böcker direkt från hemsidan genom ett formulär eller via e-post, och få 
dem levererade. Karin Hjelm på Uppsala Stadsbibliotek talar om hur värdefull 
denna hjälp är då de själva inte har kontakter utomlands.169 Nina Suatan säger att 
biblioteken är deras bästa kunder. Detta märks särskilt i oktober och november då 
biblioteken tenderar att köpa en hel del, enligt Suatan. Hon säger att de då har fått 
sina anslag och vet hur mycket de vågar spendera. Hon vet inte hur många biblio-
tek som använder Bokspindeln, men de skickar böcker över hela landet, samt till 
Finland och Norge.170 

English bookshop 
Under inköpsmötet på Uppsala Stadsbibliotek berättar bibliotekarierna att de 
ibland använder sig av English Bookshop i Uppsala. Butiken ligger nära bibliote-
ket så ibland kan de få böcker levererade med en gång. De har ett stort utbud av 
engelska böcker och kan beställa från sina leverantörer i England och USA om det 
är någon titel som saknas.171 När det gäller böcker på engelska är det enkelt för 
Uppsala Stadsbibliotek att vända sig till dem.  

Besök av försäljare 
Samtliga bibliotekarier som deltagit i mina intervjuer har nämnt en lite speciell 
inköpskanal. Det finns en man som kommer till biblioteken ungefär en gång per 
år, med böcker på serbokroatiska. De brukar alltid köpa några böcker av honom. 
Stella Chriath säger att hon har köpt någon gång av honom, ”det är ju bra böcker, 
inget fel på dem”, men efterfrågan efter just serbokroatiska böcker är låg på Grän-

                                                
168 Intervju med Nina Suatan, 2009-03-16. 
169 Intervju med Karin Hjelm, 2008-04-23. 
170 Intervju med Nina Suatan, 2009-03-16. 
171 The English Bookshops webbsida > About us. 



 48
� 

bybiblioteket.172 Även på Märstas bibliotek har man haft besök av denna återför-
säljare, och Karen Eide Åhlstad säger att Märsta har en viss efterfrågan på serbo-
kroatiska och köper de titlar som verkar mest attraktiva, det kan bli runt en åtta 
titlar: 

Jerker – De lånas faktiskt ganska mycket de böckerna. Och han gör ju också så där personlig 
guidning. Det är ganska viktigt att de kan göra det. 

Karen – Ja det är väldigt viktigt eftersom vi själva har så svårt att orientera oss i de böckerna, 
eller den utgivningen.173 

Jerker Eriksson och Karen Eide Åhlstad berättar om en annan för dem värdefull 
inköpskanal. Inom deras kommun bor det en man som driver ett eget företag. Han 
började sälja böcker på urdu, men nu köper de böcker på persiska, kinesiska, thai, 
bengali och punjabi. Enligt bibliotekarierna erbjuder han ganska många språk, 
även för vuxna och är ganska billig. På senaste tiden har de haft lite svårt att hitta 
böcker på kinesiska, och då har den här återförsäljaren varit en värdefull kontakt. 
Jerker Eriksson säger att han ”berättar om böckerna så man får en insyn i vad de 
handlar om” och att han ibland ringer och vill komma och visa böcker.174 

Egna utlandsresor 
Ibland händer det att bibliotekarierna köper böcker på egna utlandsresor. Om en 
person på ett bibliotek ska resa till ett särskilt land, kan det hända att en förfrågan 
går ut om det finns några önskemål att köpa med böcker tillbaka. Stella Chriath 
berättar att hon nyligen fått ett e-postmeddelande från någon som skulle till Thai-
land. Det är dock inte någon större efterfrågan efter böcker på thai, så hon hade 
inte tänkt utnyttja tillfället.175 

På Märsta bibliotek arbetar en bibliotekarie som kan ryska, och Karen Eide 
Åhlstad anser att det har varit en värdefull resurs. Hon köper via en finsk Internet-
bokhandel, men har tidigare även köpt böcker i samband med resor till Moskva. 
Det har varit ”fantastiskt bra” säger Eide Åhlstad.176 

Internationella biblioteket 
Internationella biblioteket ligger i Stockholm och ingår i Stockholms Stadsbiblio-
tek.177 De fungerar som lånecentral för alla landets bibliotek. Internationella bibli-
oteket är finansierat från tre håll. Dels av staten via Kulturrådet, eftersom de har 
rikstäckande ansvar att tillhandahålla det språk länen inte själva ansvarar för. Dels 

                                                
172 Intervju med Stella Chriath, 2008-06-12. 
173 Intervju med Karen Eide Åhlstad och Jerker Eriksson, 2009-03-11. 
174 Intervju med Karen Eide Åhlstad och Jerker Eriksson, 2009-03-11. 
175 Intervju med Stella Chriath, 2008-06-12. 
176 Intervju med Karen Eide Åhlstad och Jerker Eriksson, 2009-03-11. 
177 Referensen för detta avsnitt är Internationella bibliotekets egen webbsida, om ej annat anges. 
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av Stockholms län, där de fungerar som länsbibliotek. Dessutom är de finansiera-
de av Stockholms stad, de kompletterar stadsdelsbibliotekens bestånd.  

Internationella biblioteket har en stödjande funktion för alla bibliotek i Sveri-
ge. Varje län har ansvar för ett visst antal språk, som de själva ska köpa in, men 
Internationella biblioteket kan tillhandahålla depositioner av lite smalare titlar, 
och ovanligare språk. De skickar dock ej depositioner på ansvarsspråken, eftersom 
länsbiblioteken själva ska kunna tillhandahålla dem. På hemsidan lägger de ut tips 
på inköpskällor som alla bibliotek kan ta del av. 
År 2000 flyttade de in i de nuvarande lokalerna som består av sju våningsplan, 
varav tre är öppna för allmänheten, och de andra består av magasin. De böcker 
som skickas som depositioner till biblioteken i landet förvaras i magasinet. De har 
drygt 195 000 böcker på över 120 olika språk. En del av språken är stora, medan 
en del endast finns representerade med några få titlar. Ett exempel är tjetjenska, 
där de bara har ett lexikon, säger Harriet Lacksten.178 Hon är funktionsansvarig 
för media, vilket betyder att hon har ett övergripande ansvar för allting som har 
med media att göra. Det handlar om inköp, vård av beståndet, ordningsställande 
av medierna och katalogen. Det är också Lacksten som fördelar mediebudgeten på 
de olika språken. 

Harriet Lacksten har dessutom en del inköp på sin lott. Det är ungefär tolv-
tretton personer som är språkansvariga. Dessa köper in böcker på ett eller två 
språk var, språk som de kan. Harriet Lacksten har hand om de språk som har ”bli-
vit över” säger hon, som ingen annan har ansvar för. Förutom sitt modersmål, tys-
ka, kan hon själv engelska, franska, spanska och lite ryska. Men hon köper in på 
en hel del språk som hon inte kan. Lacksten kan dock läsa och förstå lite av till 
exempel italienska, samt slaviska språk.179 

De är indelade i fyra arbetslag som ansvarar för olika språk, beroende på vilka 
som är med i arbetslagen. Lacksten diskuterar med alla grupperna. Hon ansvarar 
för att presentera och ta fram statistik. Det gäller dels deras egen över cirkula-
tionstal, men också statistik från migrationsverket och Stockholms stad. Statisti-
ken diskuteras med arbetslagen och efter det fördelar hon pengarna på de olika 
språken. De har inte bokmöten, utan var och en beslutar för sig. Harriet Lacksten 
säger att det skulle bli för mycket möten och det ser så olika ut på alla språk. Ut-
ifrån diskussioner de har, tas individuella beslut. Inköp sker kontinuerligt. En del 
språk köper de bara en gång om året medan de köper andra språk hela tiden.180 

Internationella biblioteket använder en hel del olika inköpskanaler för alla de 
olika språken. En del språk finns i bokhandlar i Sverige, då upprättar de kontakt 
med dessa leverantörer. Andra finns i bokhandlar i Stockholm, då går de dit och 
tittar. De har ett stort antal återförsäljare över hela världen, där de har en sedan 

                                                
178 Intervju med Harriet Lacksten, 2009-03-11. 
179 Intervju med Harriet Lacksten, 2009-03-11. 
180 Intervju med Harriet Lacksten, 2009-03-11. 
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länge upparbetat kontakt. Ett exempel är en kontakt i England som erbjuder indis-
ka språk. Antingen köper de direkt från länderna, eller via distributörer i Sverige, 
fast då blir det dyrare. De försöker hela tiden hitta nya sätt och nya kontakter via 
Internet.181 

Ofta då de använder sig av kontakt med återförsäljare utomlands, köper de 
inte bok för bok. Utan förklarar vad de är ute efter och hur mycket pengar de har 
att spendera på till exempel bilderböcker, kapitelböcker för ungdomar och gör en 
beställning på det sättet. Så får de ta fram ett urval. ”Men då måste det vara en 
väletablerad kontakt som man litar på” säger Harriet Lacksten.182 
En del länder är svårare att köpa från än andra. Det kan vara svårt att få böcker 
levererade till Sverige. Då händer det att Internationella biblioteket anlitar perso-
ner som kan resa dit. Och då gäller det att ha folk som man litar på eftersom de 
ska få med sig pengar också, säger Harriet Lacksten. Dessutom måste man ge 
noggranna direktiv om vad man vill ha för pengarna. En del språk är det svårt att 
få tag på eftersom utgivningen är så begränsad. Ett sådant exempel är somaliska 
som inte hade något skriftspråk innan 1972. Sådana faktorer spelar också roll.183 

Harriet Lacksten menar att de, i de allra flesta fallen, känner sig nöjda med sitt 
utbud och tillgången på litteratur. Det finns dock några ”sorgebarn”, som hon kal-
lar dem. När det gäller sådana språk får man ta till alla möjliga knep, det kan då 
hända att Internationella biblioteket vänder sig till universitet eller ambassader för 
att skapa kontakter. Ett exempel på språk som varit särskilt svårt att få tag på nu är 
uzbekiska. De har ingen ambassad här. Och Internet räcker inte alltid till. Bok-
handlarna i Uzbekistan ligger inte på nätet. Ett sätt är att vända sig till exilbok-
handlar i USA. Där finns det ofta en hel del. Ibland är det lättare att vända sig till 
länder som USA, Kanada och Australien. Indiska böcker köper de till exempel 
mycket från England. Det händer dock att man får ge upp, och helt enkelt säga att 
det inte går just nu, säger Lacksten.184 

Internationella biblioteket tar emot inköpsförslag från privatpersoner, detta är 
något som uppmuntras på deras hemsida. Från biblioteken i landet kan de också få 
förslag. Det kan till exempel hända att det dyker upp ett nytt språk i landet eller att 
det finns brist på böcker på något språk. När det kommer ett nytt språk nu rör det 
sig om små språk, som kanske är svåra att få tag på. De stora språken har de täckt 
in vid det här laget. Harriet Lacksten berättar om när det förra året dök upp en 
grupp uigurer, som aktivt ville ha tag på böcker på sitt språk: 

Harriet – De kom hit och pratade med oss och skrev mail och allting. Och då resonerade vi så 
att det är viktigare med barnböckerna. För barnen är det viktigare att få med sig sitt språk 
hemifrån. De vuxna kan klara sig ändå. 
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182 Intervju med Harriet Lacksten, 2009-03-11. 
183 Intervju med Harriet Lacksten, 2009-03-11. 
184 Intervju med Harriet Lacksten, 2009-03-11. 



 51
� 

Anna – Det finns en sådan tanke? 

Harriet – Ja. Tanken är ju att vi ska försöka få tag på barnböcker, om det går, förstås. Därför 
att det är viktigt att barnen får med sig sitt modersmål. Man kanske talar det här språket men 
att man ändå... Föräldrarna kan läsa berättelser för dem, och de kan lära sig att läsa på språket 
själva. Om det är problem med att få tag på böcker på ett språk, så är det viktigare att priorite-
ra det här med barnen. Vi köper alltid barnböcker. De stora språken, som sagt är det inget 
problem med, men på uiguriska till exempel har vi bara köpt in barnböcker.185 

Lacksten förtydligar att det här med stora och små språk är något som gäller i 
svenskt bibliotekssammanhang. Vad de på Internationella biblioteket kallar små 
språk kan vara modersmål för många miljoner människor.186 Det är dock inte all-
tid lätt att hitta barnböcker eftersom alla kulturer inte har det på samma sätt som 
här. Det ges inte ut barnböcker i alla länder, säger Lacksten.187 De har en hel del 
svenska böcker översatta till andra språk: 

Det försöker vi ha så mycket vi bara kan få tag på. Det är värdefullt både för vuxna och barn. 
För vuxna är det en ingång till den svenska kulturen, att de kan läsa det innan de har lärt sig 
språket tillräckligt.188 

Internationella biblioteket har inte någon skriven inköpspolicy. De är ett folkbib-
liotek, så de ansluter sig till de allmänna kriterierna vad gäller urval. Annars reso-
nerar de ganska mycket kring inköpen, säger Harriet Lacksten. De baserar mycket 
på efterfrågan. I synnerhet när det gäller de större språken köper de även in smala-
re litteratur. På nyare språk blir det mer att satsa på barnböcker och lexikon i för-
sta hand. Men på ryska och spanska till exempel finns det smalare litteratur. Hon 
förklarar att nyanlända grupper behöver mycket om hur man klarar sig i vardags-
livet här. Medan andra grupper har lärt sig svenska så de kan ta del av mycket på 
svenska, så då kanske man bara vill ha kontakt med hemlandets litteratur. Sådant 
styr också. ”Och där försöker vi att verkligen tänka till och fundera på hur det ser 
ut. Så det är efterfrågan även i den meningen som styr.” säger Lacksten.189 

Då det kommer till böckernas kvalitet säger Harriet Lacksten att det gäller att 
hitta kontakter, antingen inom biblioteket eller på annat sätt, som besitter en kun-
skap om litteratur. Hon menar att det inte räcker att kunna språket då. Om de inte 
hittar källor där de själva kan läsa om böckerna, gäller det att utnyttja alla kontak-
ter man har och få hjälp med urval. Ett knep är att titta på vad som är populärt i de 
olika länderna. Där är Internet igen ett viktigt redskap. Man kan titta på olika bok-
handlars topplistor säger Lacksten, ”det gäller att lära sig vad mest sålda böcker 
heter på ett antal språk.”190 

                                                
185 Intervju med Harriet Lacksten, 2009-03-11. 
186 E-post från Harriet Lacksten till Anna Kviselius, 2009-04-20. 
187 Intervju med Harriet Lacksten, 2009-03-11. 
188 Intervju med Harriet Lacksten, 2009-03-11. 
189 Intervju med Harriet Lacksten, 2009-03-11. 
190 Intervju med Harriet Lacksten, 2009-03-11. 
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Inköpsmöte 
Inköpsmöten sker vanligtvis varannan vecka då personalen träffas och går igenom 
BTJ-häftet samt önskemål som kan ha kommit in. Jag har deltagit på ett sådant 
möte på Uppsala stadsbibliotek.191 Under detta möte märkte jag hur viktigt BTJ-
häftet faktiskt är. BTJ recenserar få barnböcker på andra språk än svenska, och 
enligt bibliotekarierna på mötet blir det ofta så att man köper det som recenseras, 
om boken inte har fått ett dåligt omdöme. Mötet går till så att de snabbt går ige-
nom alla böckerna i katalogen, nr 10/2008. Alla har läst igenom recensionerna 
innan och skrivit små anteckningar. Jag tittar med en bibliotekarie i hennes kata-
log och hon har strukit under lite meningar och ord i recensionerna. På en del 
böcker har hon bara skrivit ett streck i kanten, vilket betyder att hon inte tycker 
den ska köpas in. På andra står det ”avvakta”, och på en del står det en siffra, ofta 
2-3. Siffran betyder hur många exemplar hon tycker de ska köpa in av den boken. 
På Mamma Mu till exempel, har hon skrivit 6-8, eftersom det är en populär bok. 
De tre bibliotekarierna går raskt igenom hela listan och är mer eller mindre över-
ens. En liten diskussion uppstår när de kommer till serien Clique av Lissi Harri-
son. Boken heter Aldrig redo! och är del fem i serien. Stadsbiblioteket har köpt in 
tidigare delar, bibliotekarierna beslutar dock att inte köpa in den här. En annan 
sådan serie som bibliotekarierna är lite tveksamma till, ur kvalitetssynpunkt, är 
Gossip Girl av Cecily von Ziegesar, som har varit efterfrågad bland användare. En 
av bibliotekarierna, Lotta Hardeborn, påpekar att de faktiskt har beslutat att inte 
vara lika hårda vad gäller böcker av lite lägre litterär kvalitet, så länge de får barn 
och ungdomar att läsa. Hon säger att de numera har böcker som Kitty och Tvil-
lingarna, som tidigare inte köpts in just på grund av att de ansetts vara av sämre 
kvalitet. Nu för tiden har biblioteken för avsikt att bemöta inköpsförslagen i högre 
grad än tidigare, menar de tre bibliotekarierna. Den diskussion som uppstår visar 
att bibliotekarierna funderar en hel del över böckernas litterära kvalitet och att de 
försöker hitta en balans mellan att vara tillmötesgående mot användarna och att 
samtidigt hålla en hög litterär standard i bokbeståndet. 

I BTJ-häftet finns ett avsnitt som har rubriken Övriga språk. I det nummer 
som vi går igenom recenseras en hel del böcker på engelska och de beslutar att 
köpa in några av dessa. Genomgången av böckerna på övriga språk går lika kvickt 
som av de svenska böckerna. Utöver de engelska böckerna beslutar de att köpa in 
några böcker på spanska, finska, serbokroatiska och thai. I den katalog vi går ige-
nom finns det inte så många barnböcker på övriga språk vilket resulterar i att bib-
liotekarierna bestämmer sig för att köpa in nästan alla som omnämnts. En serbo-
kroatisk bok ratar de delvis på grund av att omslaget ser tråkigt och lite läskigt ut. 
När de gått igenom alla barnböcker i katalogen tittar de också på vilka efterfråg-
ningar som har kommit in sedan föregående inköpsmöte. Inköpsförslag som 
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skickas in till biblioteken i kommunen hamnar centralt på Stadsbiblioteket. En 
inköpsansvarig e-postar sedan alla förslagen till rätt avdelning. En del förslag dis-
kuteras inte på mötet utan kan köpas in med en gång förslaget kommer. Vad gäller 
böcker på andra språk än svenska, får de sällan in förfrågningar på specifika 
böcker. Om de får det försöker de tillmötesgå dem med ens. De berättar att de ny-
ligen fått förfrågningar efter böcker på holländska, och då kunnat ordna det med 
en gång. De påpekar dock att det ska finnas en population i området som talar 
språket, annars köper de inte in böckerna. Då kan de istället vända sig till Interna-
tionella biblioteket för en deposition. 

Inköp på Märsta bibliotek 
På Märsta bibliotek har de inga inköpsmöten, dessa har ersatts av mediemöten. 
Där sker inköpen mer individuellt. Bibliotekarierna har sitt ansvarsområde. Karen 
Eide Åhlstad köper in för barnavdelningen, och Jerker Eriksson köper in för vux-
enavdelningen. Karen Eide Åhlstad berättar att de tidigare haft traditionella bok-
möten, men de avskaffades i oktober 2006.192 Eide Åhlstad menar att hon tidigare 
varit med om mycket sådana möten men ”idag ser inte arbetslivet ut så”. Mötena 
hinns inte med längre, säger hon, man hinner inte förbereda sig så pass så att det 
kan ge några intressanta diskussioner. ”Så där har det skett en förändring för det 
var ju en form av fortbildning kan man säga på den tiden när man hann gå in på 
utgivningen och diskutera den.”193 Avdelningsansvarig gör inköp, men man har 
hela tiden en diskussion och försöker tipsa varandra. På ett mindre kommunbiblio-
tek är det lättare att lära känna låntagarnas behov och fånga upp synpunkter och 
önskemål och de köper en hel del på förfrågan. Karen Eide Åhlstad köper in från 
varje BTJ-häfte, som alltså kommer två gånger i månaden. Tidigare brukade hon 
köpa in alla barnböcker på övriga språk som verkade bra, men det gör hon inte 
längre. Dels måste de prioritera hårdare och dels är hon numera ganska nöjd med 
beståndet och känner att det inte behöver utökas så mycket för tillfället. Utöver 
det tittar hon på inköpsförslag och på vad de alternativa inköpskanalerna har att 
erbjuda. För mina informanter i Märsta gäller detta i första hand den man som 
driver ett eget företag i kommunen.194 

Problem vid inköp 
Mina informanter upplever att det finns en del problem kring inköpen av böcker 
på andra språk än svenska. Det rör sig huvudsakligen om att bristen på språkkun-
skaper gör det svårt att veta huruvida böckernas litterära kvalitet är godtagbar. Ka-
rin Hjelm säger: ”Och det är också svårt att köpa in böcker på andra språk speci-
ellt som man inte kan de språken och det är helt andra alfabet och så där. Så att, 
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 54
� 

det är ju jättesvårt att göra det.”195 Hon menar att man helt enkelt får förlita sig på 
de kanaler de har. Karin Hjelm tar upp två olika situationer då hon tycker att det 
kan vara ”vanskligt” att göra ett urval på grund av språkbristerna. En inköpskanal 
är försäljare som gör besök på biblioteket: 

Det är återförsäljare i landet som tar in böcker. Det är oftast människor från nåt annat land 
som arbetar med det och tar in böcker från sina språkområden som faktiskt åker runt och visar 
och säljer, men det är ganska vanskligt, vi vet ju inte vad de har för syfte. Men det är en svå-
righet alltså att göra urvalet men vad vi kan säga är att vi vill ha böcker för den och den ål-
dern och vi kan tala om vad vi har för urvalsprinciper, och vi kan tala om vilka språk vi vill 
ha.196 

Det andra tillfället hon berättar om, är då bibliotekarier reser till Stockholm för att 
träffa återförsäljare där. Själva problemet då det gäller att välja böcker som man 
inte kan förstå på grund av språket, är att biblioteken inte vill riskera att på något 
sätt gå emot sina principer. Man vill inte råka köpa in böcker som kränker princi-
perna: 

Det skulle vara om det var något som var politiskt känsligt, eller rasistiskt, eller något som 
inte passar för barn liksom, det är ju sådana saker. Vi ska ju vara rätt neutrala och erbjuda 
alla, det kan ju vara någon propaganda eller så där. Kanske inte så mycket i barnlitteraturen i 
och för sig men när det gäller vuxenlitteraturen. Så det är väldigt knepigt.197 

Hjelm uttrycker en viss oro för fanatisk propaganda. Även Anna-Klara Ehn Eric-
son nämnde oron för politisk propaganda i böckerna, men menade att man måste 
lita på återförsäljarna.198 

Karin Engström, som ensam ansvarar för inköp av vuxenlitteratur på andra 
språk än svenska, upplever också hon ett problem med att inte riktigt veta vad 
böckerna handlar om. Även hon understryker dock, precis som Karin Hjelm, att 
man måste förlita sig på återförsäljarna. ”Lika väl som jag litar på BTJ och recen-
senten så måste jag kunna lita på bokhandlaren” säger hon bestämt när vi talar om 
de bokhandlar hon besöker i Stockholm. ”Jag kan inte utgå från att bokhandlaren 
vill stå där och lura mig”.199 Hon tycker att de oftast är mycket kunniga, men att 
det tar ett tag att lära sig återförsäljarna och vad de köper in.  

Även på Märstas bibliotek menar man att språket är den stora svårigheten. 
”Det är svårt att köpa böcker på andra språk än svenska. Därför är man så beroen-
de av hjälp, all hjälp man kan få” säger Jerker Eriksson.200 Karen Eide Åhlstad tar, 
precis som mina andra informanter, upp hur viktigt det är att känna förtroende för 
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197 Intervju med Karin Hjelm, 2008-04-23. 
198 Anteckningar från intervju med Anna-Klara Ehn Ericson, 2008-04-28. 
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återförsäljarna. Och det gör hon, menar hon, och hon har aldrig haft anledning att 
ompröva det.201 

Karin Hjelm anser att en lösning på problemet vore om biblioteken tänker på 
språkaspekten när de rekryterar folk. På Uppsala Stadsbibliotek finns flera språk 
representerade bland personalen, och det händer att personer som kan andra språk 
rådfrågas.202 

Även Karin Engström menar att en samlad språkkompetens vore önskvärd 
och något som kanske kunde åtgärdas genom samarbete med andra bibliotek.203 
Under hösten 2008 startades det en diskussion med Internationella biblioteket och 
Kulturrådet om: 

de problem som egentligen alla bibliotek i Sverige har: att personal saknar språkkompetens 
som gör det svårare att köpa in litteratur på många av språken + att många av språken kan 
vara svåra att hitta om man inte kan språken eller kan åka till landet och handla direkt.204 

Förhoppningsvis kan denna diskussion leda till ett projekt där Internationella bib-
lioteket, Uppsala Stadsbibliotek samt eventuellt två till bibliotek ingår. Det som 
står i vägen är brist på resurser och frågan om Internationella biblioteket har tid att 
ställa upp med en sådan tjänst. ”För vad det handlar om är bra och tillförlitliga 
inköpsställen och utbildning av personal men också en medvetenhet att detta är 
viktiga arbetsuppgifter och demokratiska rättigheter”, skriver Karin Engström.205 

Andra problem som mina informanter nämner när det gäller inköp är av mer 
praktisk karaktär. På inköpsmötet berättar bibliotekarierna att de har upplevt pro-
blem med till exempel fakturering då de har rest till Stockholm för att köpa böcker 
från bokhandlar där. Språksvårigheter kan ibland orsaka missförstånd. Detta är 
dock inget stort problem.206 

Kultur 
Mina informanter verkar alla ha reflekterat över vad böckerna förmedlar för kul-
tur. Anna-Klara Ehn Ericson säger att de vill försöka hålla ett varierat utbud. Hon 
nämner att de på Gottsundabiblioteket har varit med om att låntagare har påpekat 
att böckerna på spanska ofta förmedlar spansk kultur, och inte latinamerikansk, 
som kanske skulle kunna vara önskvärt i många fall.207 Stella Chriath säger att 
många äldre böcker ofta är sådana som är översatta från svenska, och alltså för-
medlar en svensk kultur: 
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Men nu för tiden, de som jag köper in det är oftast, alltså originalböcker, alltså från de län-
derna. Jag tycker det känns lite mera värdefullt. Ja för man får i sig... Det är mera av den kul-
turen.208 

Hon menar att den svenska kulturen kan de ta till sig i svenska böcker, som det i 
allmänhet är vanligare att de läser i skolan. Chriath tycker att det är viktigt att 
”peppa för hemlandskulturen.”209 

Även Karen Eide Åhlstad uttrycker en liknande åsikt. Hon säger att hon för-
söker prioritera böcker på originalspråk, och inte översatta böcker. Hon under-
stryker dock även vikten av att låta barnen få tillgång till den svenska barnkultu-
ren. Hon nämner Alfonsböckerna som ett exempel och menar att det är viktigt att 
alla barn får tillgång till den figuren, för att motverka utanförskap.210 

Kvalitet 
Att inte förstå de olika språken väcker en viss oro inte bara för innehållet av böck-
erna, men även vad gäller kvalitetsaspekten. Biblioteken har ett tydligt mål att 
kunna förmedla böcker av hög kvalitet. Karin Hjelm menar dock att de alltmer 
börjat gå ifrån kvalitetsaspekten på barnavdelningen.211 Mina informanter är över-
ens om att det viktiga är att barnen börjar läsa, nästan helt oavsett vad det är för 
böcker. Karen Eide Åhlstad menar att man har ändrat syn på läsning de senaste 
åren, nu har man en mer demokratisk syn. Dessutom är lånesiffrorna viktiga för 
biblioteken och det är det man visar upp för politikerna. Statistiken vinner på att 
släppa på kvaliteten lite, säger Eide Åhlstad. Men det är fortfarande önskvärt att 
böckerna håller en hög kvalitet.212 Och när det kommer till barnböcker på andra 
språk än svenska märker jag att mina informanter har en vilja att kunna erbjuda 
bra och varierande böcker. Karen Eide Åhlstad och Jerker Eriksson säger att för 
att veta om det är bra kvalitet får man lita på sina återförsäljare, läsa recensioner 
och prata med låntagare.213 Anna-Klara Ehn Ericson berättar att en vuxen låntaga-
re vid ett tillfälle gick igenom barnböckerna på persiska för att hjälpa Gottsunda-
biblioteket med kvalitetskontroll.214 

Ett enkelt sätt att få tag på böcker på andra språk än svenska, som man vet är 
av hög kvalitet, är att köpa in böcker översatta från svenska. Samtliga bibliotek 
har ett stort utbud av till exempel Astrid Lindgren och Pettson och Findus-
böckerna. Karen Eide Åhlstad förklarar att det är för att de får sådana böcker gra-
tis, som ges ut med statligt stöd av Kulturrådet.215 På inköpsmötet jag deltog i på 
Uppsala Stadsbibliotek diskuterade vi kvalitetsfrågan. Bibliotekarierna menade att 
man vill kunna stå för böckerna man köper in. De är vana vid svenska bilderböck-
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er som ofta håller en hög kvalitet, som de inte tycker är lika lätt att hitta bland bil-
derböcker från andra länder.216 Man köper även gärna klassiker. Karen Eide Åhls-
tad nämner H.C. Andersens sagor som exempel. Den lokala återförsäljare de kö-
per av har själv gett ut översättningar av H.C. Andersen. Hon nämner dock att 
man då inte vet hur bra själva översättningen är, även det kan upplevas som ett 
problem.217 

Andra media 
Biblioteken tillhandahåller även andra media än böcker. Karin Hjelm säger att det 
finns en stor efterfrågan på musik och ljudböcker på olika språk. Hon tycker det 
kan vara svårt att hitta sådant material. Ingen av de inköpskanaler de använder sig 
av har något utbud att tala om. När det gäller musik och talböcker är det enklast 
att köpa in sådant under egna utlandsresor. Bokspindeln är dock en värdefull till-
gång även när det gäller sådant material, menar Karin Hjelm. I deras sortiment 
finns till exempel skivor med böcker på fem olika språk.218 

Även filmer efterfrågas och i den mån det finns köper de in det. När det gäller 
filmer är det dock önskvärt att de även är textade på svenska. Stella Chriath tycker 
att de har mycket dvd-filmer med textning på många språk på Gränbybiblioteket. 
De har dock inte så mycket filmer från mellanöstern. Dvd-filmer köps bara in en 
gång om året.219 

På Uppsala Stadsbibliotek finns det tidskrifter på andra språk som vänder sig 
till ungdomar. De språk som finns representerade är turkiska, arabiska, finska och 
engelska.220 Det finns dock inte på de mindre biblioteken. Enligt Stella Chriath 
har de inte fått någon efterfrågan på tidskrifter, ”men det betyder ju inte att de inte 
vill ha.”221 Hon lägger till att det skulle vara kul att kunna erbjuda det. 

På Märsta bibliotek har de ljudböcker, cd-skivor och film, dock inga tidskrif-
ter på andra språk än svenska, som vänder sig till barn. När det gäller filmer har 
de en policy att i första hand köpa sådana som bygger på böcker.222 

Verksamhet 

Bokprat 
Biblioteken i Uppsala håller regelbundet i bokprat för skolklasser då man tipsar 
om ett antal böcker. Varje bibliotek bjuder in de skolor som ligger i deras område. 
På höstterminerna är det för sexåringar och femteklassare, och på vårterminen för 
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tvåor och åttor. Sexåringarna kommer inte på bokprat, utan på en visning av bibli-
oteket. Nu ska de även ha fortbildning för lärare då bibliotekarierna ska prata med 
dem om ungdomsböcker. Det förekommer inte bokprat på andra språk än svenska, 
med undantag för Gränbybiblioteket där Stella Chriath berättar att hon har haft 
bokprat på engelska.223 De är dock alltid noggranna med att visa var böcker på 
andra språk än svenska står, ”men vi kan inte prata om innehållet” säger Karin 
Hjelm.224 

Sigtuna kommun har anställt bibliotekspedagoger som ansvarar för det biblio-
tekspedagogiska arbetet mot skolan. De fungerar som skolbibliotekarier men har 
inga egna bibliotek utan utgår från folkbiblioteken. Det är deras ansvar att jobba 
riktat mot skolorna. Där är det inte bibliotekarierna som håller i bokprat, utan det 
ligger på bibliotekspedagogerna. De tar med sig klasser till biblioteken, eller job-
bar i skolorna med klasserna.225 

Sagostund 
Det har förekommit försök att anordna sagostunder på olika språk. Karin Hjelm 
säger att det inte riktigt är genomförbart på Uppsala Stadsbibliotek, eftersom det 
är så många språkgrupper representerade i området, så man skulle inte veta hur 
man ska fokusera.226 Däremot har Gottsundabiblioteket sagostunder på arabiska 
och engelska under våren 2009. Tidigare har både de och Gränbybiblioteket haft 
sagostunder på arabiska, persiska, kurdiska och engelska. I Gottsunda har det varit 
hemspråkslärare som hållit i sagostunderna. Anna-Klara Ehn Ericson säger att det 
inte varit någon stor uppslutning. Hon menar att det kan vara lite svårt med sago-
stunder eftersom det kan vara något som inte är helt självklart inom andra kultu-
rer. Det kanske inte förekommer på samma sätt som i den svenska kulturen menar 
hon. Men då fungerar sagostunderna mer som en svensk form av kulturupplevelse 
som biblioteken vill förmedla till barnen som har icke-svensk bakgrund.227 

I Märsta har man inte haft sagostunder men däremot besök av utländska barn-
boksförfattare. Jerker Eriksson berättar om ett författarbesök under hösten 2008, 
då en turkisk författare besökte Valsta bibliotek. Detta skedde i samarbete med 
modersmålsläraren i turkiska och lockade ett femtontal besökare i olika åldrar. 
Annars har de ingen speciell verksamhet som riktar sig till barn med ursprung i 
andra länder. Karen Eide Åhlstad tycker dock att den här gruppen tar en stor del i 
biblioteket, både som besökare och när något särkilt program äger rum. Jerker 
Eriksson håller med och menar att det verkar finnas ett stort intresse av bibliote-
ken.228 
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Lästlustprojekt 
I Märsta berättar mina informanter om ett läslustprojekt, som riktar sig till barn i 
förskolan, inom vilket de tar fasta på den mångfald av språk som finns represente-
rade. Tillsammans med kommunens pedagogcentrum anordnar de dessutom något 
de kallar Bokforum. Förskolepersonal bjuds in till biblioteket vid tre olika tillfäl-
len. Dessa får då en möjlighet att presentera olika projekt som varit framgångsri-
ka. Därpå presenterar bibliotekarierna barnböcker och visar då också böcker på 
andra språk än svenska. Karen Eide Åhlstad understryker att de alltid tar varje till-
fälle i akt att visa att de har böcker på andra språk. Det är något de hela tiden 
knuffar för. Även när det kommer grupper från svenskundervisningen för invand-
rare visar de barnböckerna.229 

Samarbete med skola 
Enligt mina informanter i Uppsala förekommer det inget direkt samarbete med 
skolan då det gäller arbetet med andra språk än svenska. De har ett specialavtal 
inom kommunen att erbjuda skolorna basservice. Karin Hjelm tycker annars att 
det är en dålig efterfrågan på böcker på andra språk från skolans sida. Hon berät-
tar att biblioteket gjorde ett försök att starta ett samarbete när hon precis hade bör-
jat jobba där. De träffade de ansvariga för hemspråken för att se om de kunde 
samarbeta och titta på vad biblioteken skulle kunna erbjuda. Det blev dock inget 
av samarbetet eftersom skolorna inte hörde av sig igen. Förskolor besöker ofta 
biblioteket, men de lånar, enligt Karin Hjelm, sällan böcker på andra språk än 
svenska.230 

I Märsta säger Karen Eide Åhlstad att de alltid gör reklam för böcker på andra 
språk än svenska för förskolorna. De brukar ta reda på vilka språk som finns re-
presenterade, och ibland kan det vara ganska udda språk som mongoliska, säger 
Jerker Eriksson. När det gäller sådana mindre efterfrågade språk vänder de sig till 
Internationella biblioteket. I kommunen finns det utlåningsstationer på åtta försko-
lor. Förskolorna lånar böcker från biblioteken som sedan sköter egna utlån från 
utlåningsstationerna. Karen Eide Åhlstad förklarar att det då blir många böcker 
som ligger ute i taget så det kan se lite utplockat ut på biblioteket. Men satsningen 
ska förhoppningsvis leda till att barnen kommer till biblioteket och lånar mer. 231 

När det gäller samarbete med modersmålslärarna tycker Jerker Eriksson att 
det är lite trögt, eftersom flera inbjudningar under senaste året inte har besvarats. 
Karen Eide Åhlstad tycker att en del av lärarna är flitiga biblioteksanvändare, men 
att det är en lite svår kontakt. Hon tror att det kan bero på att de reser runt och un-
dervisar på flera olika skolor. Några har dock upptäckt att biblioteket är en bra 
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resurs och tillbringar mycket tid där, och Karen säger att hon skulle tycka det vore 
kul om fler gjorde det.232 

Läxhjälp 
Genom samarbete med Röda korset och Rädda barnen har biblioteken i Uppsala 
anordnat hjälp med läxläsning och hjälp att fylla i blanketter. Karin Engström be-
rättar att det är ett stort behov de märkt av under många år. Det kommer ofta in-
vandrare till biblioteken som vill ha hjälp att fylla i blanketter. Röda korset har 
tidigare hjälpt till med sådant i Gottsundakyrkan. Nu vill de anordna det på Upp-
sala Stadsbibliotek, och även läxhjälp för både vuxna och ungdomar. Karin Eng-
ström menar att biblioteket är en neutral, tillgänglig plats, som borde användas 
mer. Hon tror att arbete med modersmålsundervisning, läxhjälp, gemenskap och 
utanförskap ligger i tiden.233 

Språkutveckling 
Stella Chriath brukar inte prata så mycket med föräldrarna på biblioteket om hur 
viktigt det är med läsning.234 Biblioteken har dock en uppsökande verksamhet 
som vänder sig till föräldrar. De finns på Barnavårdscentralen, och anordnar för-
äldraträffar där de lägger fokus på läsning kopplad till språkutveckling. Syftet är 
att göra föräldrar medvetna om språket, dels i samtal med sina barn, men också 
vad gäller läsning. Deras budskap till föräldrarna är vikten av böcker och läsning 
när det gäller språkutveckling. Detta gäller alla språk. Stella Chriath berättar att 
hon brukar understryka att båda språken är viktiga och att man inte ska dra ner på 
något av dem. Bibliotekarierna är dock inga experter då det gäller flerspråkighet, 
utan föräldrarna brukar ”ha bättre koll på sådant själva.”235 Det de kan göra är att 
”pusha för” bokläsning som ett utmärkt medel både för föräldrar och barn i sin 
språkutveckling.236 

Karen Eide Åhlstad har lite samma åsikter när det gäller biblioteken och deras 
pedagogiska ansvar: 

Jag känner att vi har ett ansvar att tillhandahålla verktygen så att säga. Däremot kan jag tycka 
ibland att det känns lite svårt när man poängterar det här med språkutveckling som att vi skul-
le vara några experter på det, för jag känner att där är man liksom ute och tassar på andras 
kompetensområden. Det ingår inget sådant i vår utbildning, vi kan egentligen inte det. Utan 
jag tycker att vår roll är att ja, tillhandahålla (ett slags) verktyg och förmedla så mycket vi kan 
av det vi kan erbjuda till de som verkligen kan det. I övrigt tycker jag nog att läslusten är 
mera det vi ska stå för.237 

                                                
232 Intervju med Karen Eide Åhlstad och Jerker Eriksson, 2009-03-11. 
233 Intervju med Karin Engström, 2008-05-30. 
234 Intervju med Stella Chriath, 2008-06-12. 
235 Intervju med Stella Chriath, 2008-06-12. 
236 Intervju med Stella Chriath, 2008-06-12. 
237 Intervju med Karen Eide Åhlstad och Jerker Eriksson, 2009-03-11. 
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Språkutveckling är enligt henne inget som bibliotekarierna ska vara experter på, 
biblioteken ska istället verka för att främja läslusten och finnas till som en resurs. 

Sammanfattning av intervjuundersökningen 
Efter en presentation av informanterna som deltagit i undersökningen, presenteras 
de styrdokument som informanterna berättat att de arbetar utifrån. Enligt doku-
menten ska grupper med speciella behov uppmärksammas, däribland nämns ”in-
vandrare” och barn. Dessutom står det att behoven ska tillgodoses oavsett språklig 
och kulturell bakgrund. Biblioteken ska främja språkutveckling och uppmuntra till 
läsning. I medieplanen som gäller för Sigtuna kommun nämns också särskilt att 
biblioteken ska verka för integration. På Uppsala Stadsbibliotek berättar mina in-
formanter om arbetet med en kommande medieplan, som ska innehålla en kart-
läggning av hela kommunen samt en modersmålsplan, vilket ska ge en tydligare 
bild av hur behovet ser ut. Detta nya dokument ska vara en hjälp i beståndsutveck-
lingen, men det är också ett sätt att nå ut till politikerna. Med hjälp av planen kan 
bibliotekarierna visa hur stort behovet är av böcker på andra språk än svenska. I 
Märsta har de arbetat kontinuerligt med en medieplan sedan 2004. Den ska arbe-
tas om var tredje år. De utgår från statistik över böckernas cirkulation. I och med 
arbetet med dessa medieplaner har man alltmer gått till att sätta användarna i cent-
rum. När de studerar statistiken märker de vad som lånas mest, och de lyssnar 
också mer på användarnas önskemål än tidigare. 

De olika länsbiblioteken i Sverige har sina olika ansvarsspråk, vilket är något 
som behandlas i dokumentet Central medieförsörjningsplan för mångspråkig lit-
teratur 2006.238 Uppsala Stadsbibliotek fungerar som ett länsbibliotek, och de har 
ansvar för fjorton språk. 

Inköpskanalerna och informanternas åsikt om dem 
De olika inköpskanaler som behandlas i undersökningen är BTJ, bokhandeln Bok-
spindeln, English Bookshop, besök av försäljare, samt egna utlandsresor. Interna-
tionella biblioteket omnämns också som en värdefull resurs för biblioteken. Vad 
gäller BTJ har mina informanter i stort sett samma syn på hur tillfredsställande 
deras service är, då det gäller barn- och ungdomslitteratur på andra språk än 
svenska. Förvärvsarbetet utgår ofta från BTJ-häftet, vilket särskilt märktes under 
det inköpsmöte som ingår i undersökningen. Informanterna ser BTJ-häftet som en 
viktig resurs, men är missnöjda med utbudet av barnböcker på övriga språk. De 
upplever att lektörsomdömena har blivit sämre, och att det är ett alltför begränsat 
antal språk som täcks in. Böckerna får inga recensioner utan bara ett lektörsom-
döme som inte räcker till för att vägleda bibliotekarierna vid inköp. En av infor-
manterna säger att behovet av bra och pålitliga recensioner har blivit större, sam-

                                                
238 Internationella bibliotekets webbsida > För personal > Åtaganden och ansvar > Central medieförsörj-
ningsplan för mångspråkig litteratur 2006. passim. 
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tidigt som BTJ har blivit sämre på att tillhandahålla just detta. En annan informant 
visar missnöje med kvaliteten på de böcker som erbjuds av BTJ, och efterfrågar 
en större ansträngning att hitta böcker av högre kvalitet och på fler språk. I Märsta 
framkommer dock en mer positiv inställning till BTJ. De båda bibliotekarierna där 
verkar dock inte använda sig av BTJ-häftet i lika hög grad, som bibliotekarierna i 
Uppsala. De har byggt upp ett basbestånd med inköp från BTJ, men vänder sig nu 
oftare till andra inköpskanaler. Karen Eide Åhlstad har i stort sett varit nöjd med 
BTJ och tycker att de har kunnat möta deras efterfrågan. De bibliotekarier som 
ingår i undersökningen uttrycker emellertid en önskan om bättre utbud hos BTJ, 
och bättre recensioner av barn- och ungdomsböcker på andra språk än svenska.  

Den andra viktiga inköpskanalen är bokhandeln Bokspindeln i Stockholm. 
Bland informanterna som arbetar på biblioteken i Uppsala är detta en välkänd 
resurs som är mycket omtyckt. De två bibliotekarierna i Märsta nämner dock inte 
alls Bokspindeln. I Uppsala talar mina informanter om den viktiga tillgång Bok-
spindeln är, eftersom de har värdefulla kontakter med leverantörer utomlands. 

English bookshop nämns egentligen bara som en parantes, eftersom mina in-
formanter tog upp den som en kanal. Detta gällde dock endast litteratur på engels-
ka, vilket är ett språk som står utanför undersökningen.  

Besök av försäljare är en populär alternativ inköpskanal för bibliotekarierna i 
undersökningen. De anser böckerna vara av bra kvalitet och tycker att det är vär-
defullt att försäljarna kan berätta om böckerna och guida dem i utbudet. Den för-
säljare som bibliotekarierna i Märsta har kontakt med, har även kunnat hjälpa dem 
hitta böcker på språk som varit svåra att hitta.  

Det har förekommit att bokinköp har gjorts under egna utlandsresor. Detta 
verkar dock inte höra till vanligheterna. 

Internationella biblioteket är den resurs som är viktigast för biblioteken då det 
kommer till mer ovanliga språk och smalare litteratur. Uppsala Stadsbibliotek har 
sina ansvarsspråk som de ska serva länet med, men då det gäller andra språk kan 
de låna in depositioner från Internationella biblioteket. Märstas bibliotek lånar 
ofta in depositioner från Internationella biblioteket. Internationella biblioteket kan 
även tipsa och stödja biblioteken i deras bokförvärv.  

Problem vid inköp 
De problem mina informanter upplever att de stöter på då det gäller inköp av 
barnböcker på andra språk än svenska, är huvudsakligen av språklig karaktär. Att 
inte kunna språken gör att bibliotekarierna måste förlita sig på försäljarna om 
böckernas litterära kvalitet och de ideal och värderingar som förmedlas i böcker-
na. De uttrycker en oro för att köpa in sådant de inte kan stå för och som på något 
sätt går emot bibliotekens principer. Därför är det extra viktigt att hitta återförsäl-
jare som är pålitliga och som de känner sig trygga med.  
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Den kultur som böckerna förmedlar är ett annat problem bibliotekarierna 
nämner. I beståndet finns många böcker som förmedlar den svenska kulturen, det 
är översatta svenska bilderböcker, Astrid Lindgren, Alfons Åberg och så vidare. 
De böckerna är önskvärda att ha, men mina informanter menar att de försöker pri-
oritera böcker på originalspråk, som förmedlar barnens ursprungskulturer.  

Kvalitetsaspekten är ett annat problem som nämns. Även när det gäller littera-
turens kvalitet gäller det att lita på återförsäljarna, men de läser även recensioner 
och pratar med användare. Sedan användarna mer satts i fokus i bibliotekens arbe-
te, har de lättat lite på kvalitetskraven. Det viktigaste är att få barnen att läsa, och 
även böcker av lägre litterär kvalitet kan vara en ingång till läsning. Det tycks 
dock vara lättare att släppa på detta krav när det gäller barnböcker på svenska, där 
de själva kan bedöma böckerna. När det gäller barnböcker på andra språk märks 
en större oro för sämre kvalitet och opassande innehåll bland informanterna.  

Andra media 
Även andra media tas upp under intervjuerna och biblioteken erbjuder musik, tal-
böcker och filmer.  

Verksamhet 
De olika sorters verksamhet som riktar sig till barn är bokprat, sagostunder, läs-
lustprojekt, samarbete med skolor och läxhjälp. De flerspråkiga barnen uppmärk-
sammas alltid vid sådan verksamhet.  

Språkutveckling 
I samarbete med barnavårdscentralen försöker biblioteken göra föräldrar medvet-
na om barns språkutveckling och läsning. Språkutveckling är dock inget bibliote-
karierna är experter på, men de anser att de kan tillhandahålla verktygen och främ-
ja läslusten.  
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Slutsatser och diskussion 

I detta kapitel kommer de slutsatser som dragits av materialet diskuteras, utifrån 
de frågeställningar som ligger till grund för undersökningen och i relation till de 
teoretiska utgångspunkterna. Detta kommer leda till den övergripande slutsatsen. 
Därpå nämns några möjliga uppslag för vidare forskning kring ämnet. 

Uppdraget 
Bibliotekens uppdrag vad gäller barn med icke-svensk bakgrund är något som be-
handlas i ett flertal dokument. Genom att studera Konventionen om barnets rättig-
heter, Unescos folkbiblioteksmanifest och Bibliotekslagen, samt sex stycken 
handböcker som riktar sig till bibliotekspersonal, har en bild av vad som förväntas 
av biblioteken, i deras arbete med barn av icke-svensk bakgrund, växt fram. Alla 
dokument som undersöks har barnkonventionen i grunden, vilket visar att biblio-
teken är en viktig kraft i samhället när det gäller att bära upp de mänskliga rättig-
heterna. Biblioteken ska ge alla lika möjlighet att ta del av kunskap, tankar, kultur 
och information, och fungera som en öppen plats för diskussion. Då dessa uppgif-
ter åläggs biblioteken, blir de även till en plats i det offentliga rummet, som verkar 
för en livaktig demokrati. Fri och obegränsad tillgång till information är en förut-
sättning för en demokrati, där alla kan vara delaktiga.  

Biblioteken har också i uppdrag att särskilt uppmärksamma behovet hos 
grupper som ”invandrare”. Barn med icke-svensk bakgrund är den grupp den här 
undersökningen fokuserar på. Deras rätt till språk och kultur befästs i de doku-
ment som studerats. Biblioteken är viktiga för den här gruppen eftersom de dels 
kan hjälpa språkutvecklingen av majoritetsspråket, men också ge resurser som kan 
hjälpa barnen att uppleva ursprungskulturen och modersmålet, vilket också hjälper 
identitetsprocessen.  

En annan roll som åläggs biblioteken i de studerade dokumenten, är rollen 
som brobyggare. Genom att vara ett rum där olika språk och kulturer kan mötas, 
ska biblioteken bidra till ökad öppenhet i samhället. Dessutom kan biblioteken 
bidra till att öka språkens status och synen på flerspråkighet som en tillgång istäl-
let för en belastning.  
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Att uppfylla uppdraget  
För att ta reda på hur biblioteken uppfyller det uppdrag de ålagts valde jag att fo-
kusera på deras arbete med inköp av barn- och ungdomslitteratur på andra språk 
än svenska. Språken och kulturen förmedlad genom litteraturen är den som står  
centralt i det som ska erbjudas barnen, enligt uppdraget. Hur uppfyller biblioteken 
det uppdrag de har och de krav som ställs på dem? Utifrån intervjuundersökning-
en kan slutsatsen dras att bibliotekarierna är medvetna om den betydelse litteratu-
ren har för barnen och deras språk- och identitetsutveckling. De uttrycker en öns-
kan att kunna erbjuda varierad litteratur av bra kvalitet som både förmedlar majo-
ritetskulturen och kulturen i barnens olika hemländer. För att utveckla ett sådant 
bestånd och kunna möta användarnas behov krävs dock en del uppfinningsrike-
dom från bibliotekariernas sida. Den huvudsakliga resurs som erbjuds är BTJ. 
BTJ är en ovärderlig resurs då det kommer till utgivningen på svenska, men när 
det rör sig om barn- och ungdomsböcker på andra språk finns det brister. Biblio-
tekarierna upplever flera problem med BTJ och endast BTJ:s utbud av barn- och 
ungdomsböcker räcker inte till för att fylla behovet. Därför är bibliotekarierna be-
roende av alternativa inköpskanaler, till exempel privata återförsäljare som besö-
ker biblioteken, bokhandeln Bokspindeln i Stockholm och egna utlandsresor. In-
ternationella biblioteket finns som en värdefull resurs som kan serva biblioteken i 
viss mån med depositioner samt råd och tips vad gäller inköp. Bibliotekarierna i 
Uppsala efterfrågar dock ett bättre samarbete biblioteken emellan. Arbetet skulle 
underlättas genom en samlad språkkompetens och sammanställning av bra och 
pålitliga inköpsställen. För att lösa uppgiften är biblioteken beroende av att bygga 
nätverk med både varandra, men också med olika försäljare och inköpskanaler.  

Bristande språkkunskaper är det huvudsakliga problem bibliotekarierna upp-
lever vad gäller inköp av barn- och ungdomsböcker på andra språk än svenska. 
Detta skapar en oro hos bibliotekarierna att de ska råka köpa in böcker med tvek-
samt innehåll och gå emot bibliotekets principer. Det blir lättare att köpa in böcker 
som översatts från svenska, då man vet vad de handlar om och om de är av god 
kvalitet. Risken är då att barnens behov av att få tillgång till sitt ursprungslands 
kultur blir lidande, även om svenska böcker också är av värde, till exempel som 
ett sätt att motverka utanförskap. Bibliotekarierna tycker dock att det känns mer 
värdefullt att köpa in böcker på originalspråk, just för att kunna förmedla inte bara 
svensk kultur. Därför skulle en enklare tillgång till bättre recensioner av litteratu-
ren vara till stor hjälp för bibliotekarierna, och av betydelse för de flerspråkiga 
barnen.  

Något som var intressant att notera då det gäller böckernas kvalitet och bar-
nens läslust, och som kom fram under undersökningen, var att biblioteken alltmer 
lättar på kvalitetskraven, eftersom det viktigaste är att få barnen att läsa. Men då 
det gäller böcker på andra språk än svenska är det inte lika lätt att släppa på kvali-
tetsaspekten, eftersom man inte är förtrogen med utgivningen på samma sätt som 
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när det gäller litteraturen på svenska. Oron över att råka köpa in något som går 
emot principerna är större då det gäller barnböcker på andra språk, och biblioteka-
rierna är mer försiktiga vad gäller dessa böcker. Så länge böckerna kommer från 
pålitliga inköpskanaler uppstår dock inte detta problem. Under det inköpsmöte 
som ingår i undersökningen, köps nästan varje bok på övriga språk som finns re-
presenterade i BTJ-häftet in, utan överdrivet lång eftertanke, eftersom de redan 
gått igenom BTJ:s kvalitetskontroll. Pålitliga och väletablerade kontakter är något 
som underlättar arbetet med urvalet av böckerna. 

Rätten till språk 
I avsnittet om teoretiska utgångspunkter visade jag att identitet, etnicitet och språk 
hänger ihop. Identitet är något som hela tiden skapas i en medveten process hos 
individen med hjälp av språket. Marian Koren skriver:”The child’s cultural iden-
tity deserves respect and legal protection as a basis for his development.”239 För 
att kunna utveckla sitt språk och sin kulturella identitet krävs att man hela tiden 
möter språket och kulturen. Ett sätt att göra detta är genom att ta del av litteratur 
och andra kulturbärande medier. Bibliotekens uppgift att tillhandahålla litteratur 
på de språk som finns representerade i området, gör dem till en oerhört viktig 
resurs för individen och dennes identitetsprocess.  

Den övergripande slutsatsen av undersökningen rör om biblioteken gör och 
kan göra tillräckligt för att uppfylla sitt uppdrag. Den huvudsakliga inköpskällan 
som nämns av informanterna är BTJ, och de har inte resurser nog att serva biblio-
teken på ett tillfredsställande sätt då det kommer till barn- och ungdomslitteratur 
på andra språk än svenska. Biblioteken måste på bästa sätt utnyttja de resurser de 
har, prioritera den här användargruppen, och samarbeta med varandra och utbyta 
erfarenheter. De bristande resurserna som ges biblioteken  idag, gör att biblioteka-
rierna får ta saken i egna händer, och den viktiga frågan om barns rätt till böcker 
på egna språket beror då på de personer som arbetar på respektive bibliotek.  

Vidare forskning 
Denna uppsats har bara skrapat på ytan vad gäller de olika aspekterna kring bibli-
oteken och barn- och ungdomsböcker på andra språk än svenska. Något som hade 
varit särskilt intressant för fortsatta undersökningar är att gå djupare in på frågor 
som gäller böckernas kvalitet, samt vilken kultur, vilka värden och ideal, som 
förmedlas i böckerna. För att tränga djupare in i den problematiken skulle en stu-
die av bibliotekens bestånd av barn- och ungdomsböcker på andra språk än svens-
ka kunna göras.  

                                                
239 Koren, Marian, 1996, s. 483. 
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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur bibliotekens arbete ser ut då det 
gäller inköp av barnböcker på andra språk än svenska, och att beskriva hur deras 
uppdrag ser ut när det kommer till användargruppen barn med icke-svensk bak-
grund. Detta sätts sedan i relation till bibliotekens demokratiska uppdrag. De frå-
geställningar undersökningen utgår från är: Hur ser bibliotekens uppdrag ut ut-
ifrån de styrdokument som finns? Hur uppfyller biblioteken det uppdrag de har 
och de krav som ställs på dem? 

För att besvara frågeställningarna har en tvådelad undersökning genomförts. 
Dels en litteraturstudie av styrdokument som ligger till grund för bibliotekens 
verksamhet, samt handböcker som vänder sig till bibliotekarier. Dels en kvalitativ 
intervjuundersökning där bibliotekarier har intervjuats, med fokus på deras arbete 
med inköp av barn- och ungdomsböcker på andra språk än svenska. De bibliotek 
som ingår i undersökningen är tre bibliotek i Uppsala kommun och ett bibliotek i 
Sigtuna kommun. Studien av dokumenten visade att bibliotekens uppdrag är att ge 
särskild uppmärksamhet åt de behov gruppen barn med icke-svensk bakgrund har. 
Detta innebär litteraturförsörjning på ett flertal minoritetsspråk, på vilka kvalitets-
litteratur kan vara svår att tillgå. Biblioteken utgår i sina inköp ofta från BTJ-
häftet, som de dock upplever har ett bristfälligt utbud vad gäller barn- och ung-
domslitteratur på andra språk än svenska. Detta leder till att biblioteken genom 
uppfinningsrikedom och kontakter får söka sig till alternativa inköpskanaler, så-
som barnbokhandeln Bokspindeln i Stockholm, återförsäljare som besöker biblio-
teken och egna utlandsresor. Internationella biblioteket i Stockholm är en värde-
full resurs för biblioteken och finns till för att serva dem med bokdepositioner och 
råd kring inköp.  

Undersökningens teoretiska ramar bygger på tre begrepp: identitet, etnicitet 
och språk. Genom teorierna framkommer det att språk och etnicitet har stor bety-
delse i identitetsprocessen hos individen, eftersom identiteten kontinuerligt skapas 
i interaktion och dialog med andra. Biblioteken kan spela en betydande roll för 
denna process, som en källa till språket och kulturen. 

I undersökningen uppmärksammas även bibliotekens betydelse som en demo-
kratisk kraft i samhället, som ska verka för att upprätthålla de mänskliga rättighe-
terna, bidra med ett offentligt rum där öppen diskussion kan föras, och erbjuda 
alla, även barn med icke-svensk bakgrund, fri och obegränsad tillgång till kun-
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skap, tankar, kultur och information. Biblioteken kan även, genom att på positiva 
sätt uppmärksamma minoritetsspråken, bidra till att höja deras status och även 
flerspråkighetens anseende. De ska också fungera som en mötesplats för olika kul-
turer, vilket kan skapa en grund för större förståelse för andra kulturer. Detta ska 
förhoppningsvis i sin tur leda till överbryggande av klyftor i samhället och en 
ökad öppenhet. 

Den övergripande slutsatsen av undersökningen rör om biblioteken gör/kan 
göra tillräckligt för att uppfylla sitt uppdrag. Den huvudsakliga inköpskällan som 
nämns av informanterna är BTJ, och de har inte resurser nog att serva biblioteken 
på ett tillfredsställande sätt då det kommer till barn- och ungdomslitteratur på 
andra språk än svenska. Bibliotekarierna får ta saken i egna händer, och den vikti-
ga frågan om barns rätt till böcker på egna språket beror då på de personer som 
arbetar på respektive bibliotek. 
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Bilaga 

Intervjuguide 
Efter att ha bett mina informanter berätta om sig själva och deras arbete, styrde 
jag samtalet kring följande punkter: 

Inköp 
• Hur går inköpen till? 
• Vilka språk? 
• Styrdokument?  
• Vilka inköpskanaler finns? 
• Hur ser du på kvalitetsfrågan? 
• Har ni andra media än böcker? 

Användare 
• Vilka är era användare? 
• Hur används avdelningen barn- och ungdomslitteratur på övriga språk? 
• Hur arbetar ni med den här målgruppen? Vilken verksamhet finns? 

Samarbete 
• Med föräldrar? 
• Med förskolor och skolor? Barnavårdscentralen? 
• Hur ser du på bibliotekets pedagogiska roll? Språkutveckling? 
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Tack 

Jag vill rikta ett tack till mina informanter som tog sig tid att svara på frågor. Tack 
för er hjälpsamhet och de lärorika samtalen. Dessutom måste jag få tacka min 
handledare Anci för det otroliga stödet, inspirationen och inte minst alla hejarop. 
Slutligen, tack till mina vänner och familj. Utan er, ingenting. 
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