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Inledning
- Bakgrund och syfte

1

Bakgrund Syfte och mål
Utifrån rapporten “Migration och språklig mångfald,
Bibliotekens roll i det flerspråkiga samhället” konstaterades
att det finns stora behov av utveckling, samordning och
samverkan inom språklig mångfald för att arbetet ska bli
hållbart och långsiktigt.

Av rapporten framkom att det behövs strategier för att
komma till rätta med dagens ojämlika utbud av
mångspråkiga medier och dess tillgängliggörande.

I Region Kalmar län saknas idag en långsiktig strategi för
arbete med mångspråkig litteratur, varför det finns behov
av en utredning avseende detta.

Utredningen syftar till att ge underlag till ett strategiskt arbete
för kommunbiblioteken med mångspråksfrågan gällande
litteraturförsörjning och kompetenshöjning.

Målet med utredningen är att ge svar på hur
kommunbiblioteken kan hjälpas åt för att lösa problem och
behov kring mångspråkig verksamhet på en strategisk nivå.

Utredningen ska också ge förslag till hur den regionala
biblioteksverksamheten kan ha en utvecklande och stödjande
roll.
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Inledning
- Utredningens frågeställningar

1

Hur ser nuläget ut för respektive av de 12 
kommunerna avseende mångspråk? 

• Utbud av litteratur och medier

• Ekonomisk situation: budget och inköp av litteratur 
och medier 

• Utlån av litteratur och medier 
• Resurser och kompetens
• Rutiner och arbetssätt, t.ex. rutiner för inköp av 

utländsk litteratur
• Transporter 
• Nyttjande av Mångspråkiga lånecentralens tjänster 

och service 
• Eventuell kunskap/kartläggningar avseende 

användarna 
• Utmaningar/behov 

Kartläggningen ligger till grund för en jämförelse 
kommunerna emellan, där likheter och skillnader 
identifieras. 

Hur kan arbetet organiseras för att bidra till en 
regiongemensam lösning? 

• Identifierade avtals- och upphandlingsområden 
• Utformning av ledning och styrning, även ansvar och 

roller 
• Uppdrag till arbetsgrupper 
• Eventuella förändringar i biblioteksplaner 
• Den politiska gången 
• Åtaganden och aktiviteter för respektive aktör, 

inklusive biblioteksutveckling

Hur kan kostnader och eventuella intäkter fördelas?

Kartläggning av nuläge Organisation och ansvar 

Ekonomi
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Inledning
- Genomförande

1

Dokumentstudierna innefattar bland annat 
biblioteksplaner, relevant utlåningsstatistik samt 
kostnadsstatistik, med särskild inriktning på 
media och litteratur som kan hänföras till 
mångspråk/språklig mångfald.

Intervjuer har genomförs med följande 
funktioner:

• Bibliotekschefer i samtliga 12 kommuner i 
Region Kalmar län tillsammans med 
bibliotekarie eller liknande funktion som 
arbetar operativt/eventuell ansvarig för 
mångspråk. 

• Biblioteksutvecklare och basenhetschef för 
regionbiblioteket 

Aktuell intern verksamhetsstatistik har tagits fram, delvis ur 
befintlig sammanställning från Kungliga Biblioteket, och delvis med 
hjälp av resurs inom verksamheterna. Statistik har, i den mån den 
funnits tillgänglig, jämförts och analyseras kommunerna emellan. 

Två workshops har genomförts digitalt. Syftet med workshopsen har 
varit att komplettera den information som framkommit, skapa 
förankring, samt hitta gemensamma lösningar på de 
utmaningar/behov som framträtt. Workshopsen har också utgjort en 
möjlighet för de ansvariga i kommunerna att mötas och diskutera 
både problematik och lösningar. 

Under workshop 1, analysworkshopen, var huvudfokus att få en klar 
bild av utmaningar och behov. Under workshop 2, 
åtgärdsworkshopen, var huvudfokus att hitta åtgärdsförslag.  

Dokumentstudier

Intervjuer

Statistik 

Workshops
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Befolkning - kommuner Region Kalmar Län

Antal invånare Procent av regionens befolkning

Kartläggning av nuläge
- Kommunernas förutsättningar – demografi

2

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

2

4

6

8

10

12

14

P
R

O
C

E
N

T
 A

V
 R

E
G

IO
N

E
N

S
 B

E
F

O
L
K

N
IN

G

H
E

K
T

A
R

 P
E

R
 I
N

V
Å

N
A

R
E

Area per invånare i relation till kommunernas 
befolkning

Area per invånare Procent av regionens befolkning

Enligt Region Kalmar Läns hemsida har befolkningen i kommunerna i
regionen minskat under en längre period. Undantaget är Kalmar kommun,
som stabilt ökat i befolkning under många år. I flera kommuner har
befolkningen ökat under 2015 för att minska sedan dess.

Förutsättningarna avseende avstånd och befolkningsmängd skiljer sig
väsentligt mellan kommunerna i regionen. I de tre största kommunerna bor
över hälften av regionens invånare.

Kommunen med den minsta andelen av regionens befolkning är också den
med störst area per invånare: Högsby. Samtidigt är den största kommunen,
Kalmar, sett till befolkning också den folktätaste.

Detta leder till mycket olika förutsättningar avseende bibliotekens budget,
bemanning, och hur målgruppsarbetet kan anpassas.

Källa: SCB Källa: SCB
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Kartläggning av nuläge
- Kommunernas förutsättningar – demografi och språk 

2

I Sverige saknas officiell språkstatistik. Det finns dock statistik över vilka
ursprungsländer som utrikes födda härstammar från, vilket kan ge en
fingervisning kring hur stor andel av befolkningen som talar vissa språk.
Statistiken kan dock inte ge någon exakt redogörelse för detta. Det beror
bland annat på att andra generationens invandrare (de som är födda i
Sverige men uppvuxna med ett annat modersmål än svenska i hemmet) inte
innefattas i statistiken. Vidare talas i många länder ett stort antal språk,
vilket gör det svårare att få en tydlig bild av vilka språk som talas i Sverige
idag.

År 2019 var ca 19,6 procent av Sveriges befolkning utrikes födda, vilket
motsvarar ungefär 2 miljoner människor. 39 procent av de utrikes födda
föddes i Asien, vilket även innefattar länder belägna i mellanöstern. Cirka
400 000 människor kommer från arabisktalande länder. 11 procent av de
utrikesfödda kommer från Afrika, vilket motsvarar 230 000 personer, eller
2,2 procent av Sveriges befolkning.

Det har inte gjorts någon undersökning i regionen avseende vilka
språkgrupper som finns eller vilka behov dessa har. Mycket information om
språkgrupper kommer från kommunala verksamheter, såsom integrations-
enhet, modersmålsenhet eller SFI-verksamhet. Informationsflödena varierar
från kommun till kommun. I en del av kommunerna uppges det att
informationen om användarna/målgruppen är otillräcklig. Detta försvårar
för biblioteken att köpa in ett relevant bestånd som är anpassat till behoven
i kommunen.

Det har också framkommit vid intervjuer att språkgrupper kan förflytta sig
snabbt och att behoven för litteratur på specifika språk har ändrats.
Eftersom att det är svårt att förutspå hur språkgrupper kommer att förflytta
sig blir det också en utmaning för biblioteken att erbjuda ett relevant
bestånd.

12%

19%

13%

11%2%

4%

39%

0%

Ursprung, utrikes födda i Sverige 2019

Norden utom Sverige

EU 28 utom norden

Europa utom EU28 och norden

Afrika

Nordamerika

Sydamerika

Asien

Oceanien

Behov

Tydliga rutiner för hur och hur ofta biblioteksverksamheten i
respektive kommun får information om de potentiella användarna
(språkgrupperna) i kommunen.

Källa: SCB
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Kartläggning av nuläge
- Kommunernas förutsättningar – demografi och språk 

2
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Procent utrikes födda i Region Kalmar Län, per kommun
Källa: SCB

Antal invånare Utrikes födda Procent utrikesfödda

Nettoinflyttningen från utlandet är positiv och nettoinflyttningen
inrikes är negativ i regionen. Detta innebär att befolkningen med
utländsk härkomst ökar i förhållande till de inrikes födda. Detta
beror främst på asyl- och anhöriginvandring. Denna trend
kommer antagligen att plana ut de närmsta åren, då
möjligheterna till asyl och anhöriginvandring minskat i Sverige
sedan 2015. Det är mycket svårt att förutspå hur befolkningen
med utländsk härkomst kommer att se ut om några år.

Mellan 9 – 24 procent av befolkningen är utrikes födda. Vissa
kommuner har en betydligt större andel utrikes födda än andra.
Många av de mindre kommunerna har en hög andel utrikes
födda, vilket innebär att de kan ha ett större behov av litteratur
på mångspråk. Av statistiken framgår dock inte bland annat
andra generationens invandrare, som också har behov av denna
typ av litteratur.

Högsby sticker ut som den kommun med störst andel utrikes
födda, samtidigt som kommunen har lägst befolkningsmängd i
regionen.

Behov
Majoriteten av kommunerna upplever ett behov av att öka 
förståelsen för användarnas behov och önskemål. Det ses 
vidare som en utmaning att nå ut till målgruppen och få dem 
att besöka biblioteken.
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Kartläggning av nuläge
- Bibliotekens ekonomi

2

Ekonomiska resurser

Större kommuner har en högre biblioteksbudget. Samtidigt har vi
kunnat visa att några av de allra minsta kommunerna har ett
högre behov av just mångspråkslitteratur – som är dyrare att
köpa in än litteratur på svenska. Större kommuner har således
mer frihet att införskaffa ett bredare bestånd, samtidigt som
mindre kommuner inte har denna ekonomiska möjlighet.

Att säkerställa likvärdighet mellan kommunerna, trots skillnader i
befolkningsantal, budget och behov, framhålls vid intervjuerna
som viktigt.

Behov

Mindre kommuner uttrycker behov av större medel för
inköp av mångspråkslitteratur och arbete med mångspråk i
övrigt. De större kommunerna uttrycker inte samma
behov.

Informationen är tagen från Biblioteksutveckling Region Kalmar län Förstudie till 
bibliotekssamverkan, framtagen av EY, från 2019
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Kartläggning av nuläge
- Bibliotekens personal och filialer

2

Den ekonomiska situationen varierar bland de tolv
kommunerna i regionen, vilket avspeglas i antalet personal och
även till viss del i antalet filialer. Större kommuner har också
större möjlighet att rekrytera personal som talar andra språk
än svenska, då det finns ett större utrymme i budget för
rekryteringar överlag.

► Somliga har beviljats projektmedel bland annat från 
satsning för stärkta bibliotek.

► Andra har en sämre ekonomi och inte ekonomiska 
förutsättningar för att köpa in mångspråkslitteratur i en 
tillräcklig utsträckning.

► Ingen av kommunerna har någon uttalad budget för 
mångspråksarbete.

Kommun Antal anställda
Motsvarande 

heltidstjänster

Antal anställda 

som arbetar 

med mångspråk

Antal 

folkbibliotek*
Antal filialer

Kalmar 36** 34,75 0,5 10
9 varav 5 är 

integrerade

Oskarshamn
19 (varav 4 

skola)

17,5 (varav 3 

skola)
1 4

3 filialer varav en 

är integrerade

Västervik 18 4
3, varav två är 

integrerade

Nybro
17 (varav 4 

skola)

10,5 (varav 3,5 
skola)

1 1 Bokbuss

Mörbylånga 13,9 2 3 2 filialer

Hultsfred
13 (vissa 

projektanställda)
9 2 1 filial 

Emmaboda 12 7 4 7
6 varav 3 

integrerade

Borgholm 10 9 1 4 3

Mönsterås 8 7,65 1 5
4 filialer, samtliga 

integrerade

Vimmerby 7,5 3 2

Högsby 7 4,9
3 (varav 2 

projektanställda)
1 0

Torsås 6 4,95 1 3
2 integrerade 

skolbibliotek

*Inkluderar såväl huvudbibliotek som filialer, även integrerade med skolbibliotek 

**Lila text är informationen är tagen från Biblioteksutveckling Region Kalmar län Förstudie till 
bibliotekssamverkan, från 2019

Behov

Det finns i många kommuner behov av att kunna anställa
personal med språklig och kulturell kompetens för att kunna
erbjuda ett relevant utbud för målgruppen.
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Kartläggning av nuläge
- Bibliotekens språkliga kompetens

2

Kommun Språklig kompetens

Borgholm Bibliotekschef talar italienska, cebuano och 

filippinska
Emmaboda Grekiska och isländska

Hultsfred En anställd talar kurdiska och arabiska

Högsby En projektanställd talar arabiska. En anställda talar 

tyska. 

Kalmar En anställd talar bosniska. En praktikant talar 

arabiska.
Mönsterås Tyska, franska, spanska

Mörbylånga Ingen språklig kompetens.

Nybro Ingen språklig kompetens.

Oskarshamn En anställd talar arabiska. 

Torsås Ingen språklig kompetens.

Vimmerby En anställd talar tyska.

Västervik En anställd talar tyska

Fem av tolv bibliotek har personal eller projektanställda som talar andra
språk än skolspråken. I ett flertal i kommunerna är det endast
projektanställda eller praktikanter som har denna kunskap, vilket innebär
att kompetensen inte är stadigvarande i kommunen, utan kan försvinna om
projektmedel tar slut.

Det finns behov av språklig kompetens inom en rad av bibliotekens 
områden:

• Marknadsföring 

• Uppsökande verksamhet

• Inköp och kvalitetssäkring av litteratur och medier

• Aktiviteter på andra språk än svenska (datorintroduktion, sagostunder 
m.fl.)

• Information vid disk eller möte med bibliotekspersonal

• Förståelse för målgruppens behov och önskemål

Behov

Majoriteten av kommunerna upplever ett behov av att öka den
språkliga kompetensen. Detta för att bland annat kunna utveckla
marknadsföringsmaterial för att nå ut till målgruppen, för att kunna
erbjuda aktiviteter på fler språk än svenska och för att kunna köpa in
relevant och kvalitetssäkrad litteratur och medier.
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Kartläggning av nuläge
- Bibliotekens bestånd

2

Bestånd på andra språk än svenska upplevs av de flesta kommuner som ett
utvecklingsområde. Personal uppger i intervjuer att det är svårt att
kvalitetssäkra beståndet och veta om de böcker som står på hyllorna är
relevanta för målgruppen, då det saknas språkkompetens för detta arbete.
Beståndet matchar inte alltid målgruppens behov, då målgruppen är i ständig
förändring och då det saknas en omvärldsanalys som redogör för dessa
behov. Det saknas vidare utlåningsstatistik avseende mångspråksböcker,
vilket innebär att personalen på biblioteken får förlita sig på personliga möten
med användarna för att få en inblick i vilka böcker som är populära.

Vissa kommuner upplever dock att de har ett bra utbud, då de redan har ett
stort och brett bestånd av mångspråkslitteratur tack vare satsningar som
gjorts under tidigare år.

Vissa trycker även på att efterfrågan på mångspråkslitteratur sjunkit. En av
grupperna vid workshopen påtalade att det finns mycket litteratur, men få
läsare.

Det digitala beståndet uppfattas inte som särskilt populärt hos målgruppen.
Det saknas statistik avseende utlåning av e-böcker för de flesta av biblioteken,
vilket försvårar en analys av detta.

Av intervjuer framgår att Västerviks höga siffror beror på att
kriminalanstaltens bibliotek ingår i beståndet, vilket hyser många böcker på
andra språk.
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Antal titlar på utländska språk på fysiska medier, inkl. musik

Totalt antal titlar på fysiska medier

Procent utländska titlar

Behov

Majoriteten av kommunerna upplever ett behov av att öka kompetensen för
att bygga ett relevant bestånd för målgruppen. Det finns även behov för
att sammanställa utlåningsstatistik för att kunna följa behov och önskemål
hos målgruppen.
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Kartläggning av nuläge
- Bibliotekens inköpsrutiner och avtal samt digitala tjänster

2

Samtliga kommuner har avtal med Adlibris, vilket innebär att de i första hand
ska vända sig dit för inköp av mångspråkslitteratur. Av intervjuer framgår
dock att Adlibris inte har ett tillräckligt stort urval för att täcka bibliotekens
behov av mångspråkslitteratur. På grund av detta vänder sig de flesta till
Bibliotekstjänst (BTJ) för inköp av denna typ av litteratur. Ett par bibliotek har
även andra, mindre inköpskanaler, som de inhandlar mångspråkslitteratur
från.

Då det saknas språklig kompetens inom de språk som användarna efterfrågar
är det svårt för personalen att köpa in litteratur från kanaler som saknar
svenska beskrivningar av böckernas innehåll.

En kommun har en prenumerationstjänst hos BTJ. Detta innebär att
kommunen ger en viss budget var år till BTJ, som sedan köper in böcker för
denna summa. På så vis behöver inte kommunen ha kompetens på alla de
språk som kommunernas invånare talar.

Samtliga kommuner har tillgång till den digitala tjänsten PressReader, där ett
stort antal magasin och tidningar på ett flertal olika språk finns tillgängliga.
Dock har det visat sig svårt att ta fram statistik på hur mycket denna tjänst
används av målgruppen.

Den digitala boktjänsten ”Världens bibliotek” marknadsförs och används av de
flesta biblioteken. Det finns inte heller här tillgång till relevant statistik för att
följa upp användningen.

Det har vid intervjuer uppgetts att många av användarna inte är särskilt
intresserade av digitala verktyg på grund av preferenser och okunskap om hur
dessa kan användas.

Inköpsrutiner och avtal

Behov
Det finns behov av upphandlingsavtal som täcker kommunernas behov 
av mångspråkslitteratur. I dagsläget inhandlas en stor del av 
litteraturen utanför avtalen, vilket leder till ökade kostnader. Det är 
svårt att hitta inköpskanaler med ett brett utbud, varför det kan finnas 
skäl att göra en kartläggning över vilka inköpskanaler som har ett bra 
utbud. 

De digitala tjänsterna behöver marknadsföras mer för att användningen 
ska gå upp. Det kan även finnas skäl att utveckla informationen kring 
hur de digitala tjänsterna används. 

Digitala tjänster
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Kartläggning av nuläge
- Bibliotekens aktiviteter och kunskap om användarna

2

Bibliotekens aktiviteter
De flesta kommuner använder sig av liknande aktiviteter inom
mångspråksområdet:

► Språkcafé

► Studiebesök med SFI, biblioteksvisningar

► Sagostunder på andra språk än svenska

► Bokcirklar på mångspråk, lättlästa bokcirklar

► Bokpresentation och lästips

► IT-caféer och datorhjälp

I flera kommuner pågår projekt som fått bidrag för ”Stärkta bibliotek”, vid
namn som ”Mera integrerar flera” samt ”Häng på bibblan!”

I Oskarshamn har en person ett särskilt mångspråksansvar, men tanken är att
arbetet ska integreras i hela biblioteksverksamheten.

Kunskap om användarna
För att kunna erbjuda användarna aktiviteter, litteratur och media som är
relevant krävs att biblioteken är medvetna om vilka behov användarna har.
Det saknas i dagsläget information om vilka språkgrupper som finns i
regionen, hur stora dessa är och vilka behov de har.

Information om språkgrupperna kommer främst från dialog med kommunala
verksamheter (SFI, modersmålslärare och integrationsenheter), användare
som besöker biblioteket och personliga kontakter.

Behov

För att kunna genomföra aktiviteter på andra språk än svenska 
krävs att det finns personal som talar dessa språk. 

Det finns även behov av att ansöka om externa medel för att 
kunna genomföra projekt och anställa personal med 
mångspråkskompetens.

Behovet av att integrera mångspråksarbetet i hela verksamheten 
har även lyfts. 

Behov

Kännedom om användarna beskrivs av flertalet som ett påtagligt 
problem. Det är svårt att vet vilka behov som finns och vilka insatser 
som krävs för att möta dessa.
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Kartläggning av nuläge
- Bibliotekens fjärrlån

2

Det saknas tillgänglig statistik avseende fjärrlån från både Mångspråkiga
lånecentralen (tidigare internationella biblioteket) och mellan biblioteken i
regionen i en majoritet av de 12 kommunerna. Detta försvårar möjligheten
att få en tydlig bild av hur dessa alternativ används. Av de som har svarat
kan vi dock se att fjärrlån används i liten utsträckning. De flesta kommuner
uppger att det rör sig om ett tiotal fjärrlån per år. Somliga använder dessa
tjänster i högre utsträckning, då upp emot 70-80 lån per år. Vid intervjuer
har det även uppgetts att vissa kommuner har undvikit att göra fjärrlån från
andra kommuner, eftersom de inte vill låna litteratur som biblioteken har ett
mindre bestånd av.

Det är därtill svårt att söka fram mångspråkslitteratur i det nuvarande
fjärrlånesystemet som kommunerna delar. De som beställer böcker behöver
ha god information om vilka böcker de vill ha. Det går inte att beställa
exempelvis fem böcker på arabiska för en viss ålderskategori, istället måste
specifika titlar beställas. Detta är svårt eftersom personalen oftast saknas
kunskaper inom det givna språket. Detta nämns som en anledning till att
fjärrlånen inte utnyttjas mer. Därtill köper kommunerna ofta samma titlar,
eftersom de har avtal med samma leverantörer, vars utbud är skralt.

Behov

Fjärrlån används i liten utsträckning, trots att detta kan ge biblioteken 
en större bredd av mångspråkslitteratur. Ett bättre samarbete och 
mer kunskap hos personal om hur fjärrlån kan användas kan behövas. 
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Kartläggning av nuläge
- Bibliotekens transporter

2

Kalmar kommun har upphandlat transportavtal för tre regioner: Blekinge,
Kronoberg, Kalmar. Alla fakturor går till Kalmar som i sin tur tar betalt av
kommunerna. Det finns rutiner i varje kommun för att ta emot och skicka
paket. Kalmar kommun är hanterar fakturorna och det innebär mycket
administrativt arbete för dem.

Från regionen tilldelas ett ekonomiskt stöd till kommunerna. I år ligger
summan på drygt 400 tkr. Årskostnaden uppskattas landa på totalt
660 000kr för transporter. Antal lån mellan biblioteken var 2019 ca 7500
exemplar. Lånen avseende mångspråkslitteratur, är som tidigare nämnt, inte
många. Varje bok kostar då 88 kr att skicka. Ca 1,5 procent av fjärrlånen
berör mångspråk.

Vi intervjuer framkommer att flertalet av kommuner anser att transporterna
inte fungerar önskvärt. Detta beror delvis på att kommunerna inte vill låna
böcker av varandra, som tidigare nämnt. Tidigare användes en låda ”röda
lådan” som hämtades av PostNord, levererades till Kalmar och sedan
sorterades om och skickades ut till respektive bibliotek. Nu har paketen
adresslappar, men de skickas fortfarande till Kalmar. Systemet med
adresslappar fungerar dock inte som det ska, vilket innebär att ett nytt
system hade behövt införas, enligt vissa av de intervjuade. Kostnaderna
upplevs även som för höga.
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Kostnadsfördelning för transporter

Behov

Transportsamarbetet behöver förbättras och systemen utvecklas för att det 
ska fungera på ett bra och kostnadseffektivt sätt.
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Kartläggning av nuläge
- Föreslagen regional biblioteksplan för 2021-2021
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Mål och fokusområden

Den regionala biblioteksplanen är vid tid för utredningens genomförande på

remiss. I den föreslagna planen framgår att de kommunala folkbiblioteken för

sin samverkan har formulerat följande målbilder:

► Stärkt utbud och ökad tillgång för alla

► Likvärdig biblioteksservice i regionen

► Bättre tillgänglighet

► Mer resurser till kärnverksamhet

► Öka besöksantal och nyttjande av tjänster

► Stärkt samlad kompetens

Utifrån målbilderna har bibliotekschefsgruppen bestämt sig för fem

gemensamma fokus- och insatsområden i samverkan:

► Prioriterade grupper

► Digital tillgänglighet

► Läslustskapande insatser

► Stödjande strukturer

► Kommunikation

Digitalisering

Folkbiblioteken ska enligt bibliotekslagen verka för att öka kunskapen om hur

informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och

delaktighet i kulturlivet. De regionala biblioteksverksamheterna i Sverige har fått

i uppdrag att agera som kompetens- och utvecklingsnoder. Syftet är att

samordna fortbildningar av landets folkbibliotekarier så att de kan hjälpa

befolkningen i ett digitalt kompetenslyft.

Målbilden är en stärkt samlad bibliotekskompetens, likvärdiga bibliotekstjänster

och bättre tillgänglighet genom digitala tjänster.

Den regionala biblioteksverksamhetens roll

Verksamhetens uppdrag är att stödja länets kommuner i arbetet med att

utveckla folkbibliotekens verksamheter. Det sker övergripande genom bland

annat följande insatser:

► samordning och processledning av arbetsgrupper och nätverk.

► projektledning.

► rådgivning.

► anordna fortbildningstillfällen för länets bibliotekspersonal.

► omvärldsbevakning av tendenser, trender och forskning inom biblioteksområdet.

► analyser av biblioteksstatistik och biblioteksplaner.

► samordning av länsgemensamma insatser som marknadsföring,

utvecklingsprojekt, gemensamma policys och planer

Prioriterade grupper

Det regionala biblioteket ska:

► Förbättra bibliotekspersonalens kunskaper om mångspråksområdet.

► Stödja biblioteken i att ta fram en plan för hantering av mångspråksområdet som

innehåller en plan för medieförsörjning.

► Målbilden är att stödja bibliotekens arbete att leverera likvärdiga

bibliotekstjänster till dessa grupper men också att stärka utbudet och tillgången.



Av de remissvar vi tagit del av framgår bland annat att en kommun
önskar att Region Kalmar län inför ett gemensamt biblioteksdatasystem,
gemensamma bibliotekstjänster, bibliotekskort och en gemensam
webbsida. Kommunen vill även utveckla konceptet ”låna här, lämna där”
för att underlätta bibliotekslån över kommungränser.

Avseende digital delaktighet vill kommunen att regionbiblioteket
samordnar bibliotekspersonalens utveckling i digitala frågor. Det föreslås
skapas en gemensam digital plattform för samarbete inom bland annat
digitala frågor över kommungränserna. Planen bör vidare förtydliga hur
kommunerna gemensamt kan marknadsföra och öka den digitala
läsningen. En annan kommun framhåller i sitt svar att det är en utmaning
för mindre kommuner att på egen hand arbeta med det kompetenslyft
som behövs. Det är viktigt att det tydliggörs vilken kompetens som
behövs framöver.

En kommun vill att det skapas en grupp som ansvarar för medier på
andra språk än svenska och minoritetsspråken. Det uttrycks att den
blivande arbetsgruppen bör informera bibliotekarierna i samtliga
kommuner om hur litteratur på mångspråk ska väljas ut för inköp.

Remissvar kring förslag till regional biblioteksplan

Kartläggning av nuläge
- Den regionala biblioteksplanen

2



Sida 20

Kartläggning 
- Andra regioners arbete med mångspråk

2

Dalarna
I maj 2016 togs beslut om samverkan mellan Dalarna bibliotek kring
kompletterande medieförsörjning. I beslutet framkommer att Länsbiblioteket
köper mångspråkiga medier för drygt 100 000 kr årligen. Huvudsakligen
sker inköpen från BTJ, Ferdosi, Turkos import, Arn Dee Thai books och
Ruslana, en rysk bokhandel i Helsingfors.

Ansvaret för vissa språk har lagts på olika kommuner, där exempelvis
Borlänge, Ludvika och Smedjebacken är förvaltningskommuner för finska
språket.

Bibliotekspersonalen upplevde att de hade kompetensbehov inom:

• Pedagogik, bemötande, material för samhällsinformation, skriva
lättfattligt/lättläst, konkreta tips om hur på bästa sätt köra igång olika
verksamheter som språkträffar, lättlästa boktips.

• Fakta om de asylsökandes länder, situation, språk, bakgrund.
Kulturkompetens.

• Kunskap om asylprocessen. Fördjupad information från Migrationsverket.

• Språkkunskaper. Göra sig förstådda och förstå trots språkliga brister.

• Producera marknadsförings- och informationsmaterial om bibliotekets
resurser och regler på andra språk än svenska.

• Högre kompetens när det gäller inköp av mångspråkiga medier.

• Vad kan Internationella biblioteket (IB) bidra med?

• Var och från vem kan man söka pengar för inköp, projekt etc.?

För att lösa den språkliga kompetensbristen har Mora kommun deltagit i ett
projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen för att finna högutbildade
nyanlända med kunskaper i flera språk. Flera bibliotek tar emot
språkpraktikanter.

Norrbotten
Regionbiblioteket stöder folkbiblioteken med ett inköpsstöd för andra språk
än svenska. 2020 uppgår stödet till 65 000 kr samt 20 000 kr för att
medfinansiera databasen PressReader.

Folkbibliotekens service till sina invånare är först och främst en kommunal
uppgift. Folkbiblioteken ska därför i möjligaste mån bygga upp egna bestånd
på de språk som är väl representerade i kommunen.

IB:s medier och den regionala mediesamling som har byggts upp vid Luleå
stadsbibliotek ska komplettera de bestånd som byggs upp på kommunal nivå.
De kommuner som har ett eller flera förvaltningsspråk är själva ansvariga för
att lösa litteraturförsörjningen för detta/dessa språk. Länets gemensamma
katalog kan fungera som inspiration för inköp, och låntagarna själva eller
personalen kan reservera specifika titlar som är av intresse som komplement.

Inom regionen finns så kallade profilbibliotek, som på eget initiativ byggt upp
en samling inom ett visst språk.
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Analys
- Framkomna behov och utmaningar 

3
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Här intill har vi samlat de största utmaningarna
och behoven som vi tagit del av under
granskningen. Vi försöker med illustrationen
visa hur de samspelar. Det blir tydligt att alla
behov hänger ihop på ett eller annat sätt, men
också att det finns vissa områden där behov är
mer sammankopplade än andra, i vad som kan
liknas vid kluster.
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Analys
- Språklig kompetens
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Det krävs språklig kompetens för att lösa 
utmaningar inom många av kommunernas 
utvecklingsområden. Det behövs bland 
annat för att:

• Kunna erbjuda aktiviteter på 
mångspråk

• Skapa marknadsföringsmaterial

• Nå ut till användare som inte talar 
svenska

• Få information om språkgrupper och 
deras behov

• Köpa in och kvalitetssäkra medier och 
litteratur på mångspråk
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Analys
- Kunskap och information om användarna
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Det framgår vidare ett kluster som rör kunskap och
information om användarna. Det saknas en
grundläggande förståelse för vilka utmaningar och
behov som finns hos biblioteken, då det inte görs
regelbundna uppföljningar eller analyser av viktiga
områden. Detta leder i sin tur till att det är svårt att få
en tydlig bild av användares, och potentiella
användares, önskemål och behov. Bland annat kan vi
konstatera att:

• Det saknas uppföljning av utlåningsstatistik.

• Det är svårt eller omöjligt att ta fram statistik på 
hur digitala medier används av användare som 
talar andra språk än svenska. 

• Det genomförs inga enkäter för att ta reda på 
vilka behov som finns hos specifika målgrupper. 

Det finns därmed behov av information om
språkgrupperna, systematik kring statistik samt
omvärldsbevakning och analys kring framtida behov.
Denna information krävs också för att göra relevanta
inköp och upprätta avtal. Likaså är användarnas
kunskap om, och vilja att ta del av, digitala medier
kopplat till dessa punkter.
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- Områden för samverkan 
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Till sist ser vi tre områden där kommunerna
har en möjlighet att samarbeta, antingen med
varandra, eller med utomstående aktörer.

• Statliga bidrag kan ge biblioteken en
möjlighet att införskaffa mer litteratur
eller göra andra satsningar inom
mångspråksarbetet. Här finns även en
möjlighet för samarbete mellan
kommunerna för att genom bland annat
kunskapsutbyte öka varandras chanser att
tillförskaffa sig dessa.

• Mångspråkiga lånecentralen, och fjärrlån
är ett sätt att dela på existerande
resurser.

• För att fjärrlånen ska fungera krävs
transporter av medier mellan biblioteken.
Transportsamarbetet behöver fungera på
ett sätt som lämpar sig för alla
medverkande.
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Lösningsförslag
- Biblioteksutvecklings roll

4

Fram till år 2014 skulle regionbiblioteken, enligt bibliotekslagen, ha en
kompletterande roll avseende medieförsörjning. När den nya bibliotekslagen
trädde i kraft togs den kompletterande rollen bort. Istället skulle
regionbiblioteken sköta bland annat utbildningsfrågor, fortbildning och
strategi. Regionbiblioteket i Region Kalmar Län (biblioteksutveckling) har
således inte längre uppgiften att vara en del av det operativa arbetet eller att
bidra ekonomiskt till kommunbibliotekens verksamheter. Regionen äger inte
längre några medier och har inte heller något ansvar avseende transporter av
medier.

Frågan om vilket ansvar regionbiblioteket ska ha är en politisk fråga. Exempel
som lyfts fram vid intervju är om biblioteksutveckling kan ha en roll i
fakturahantering och upphandling av avtal. I teorin kan biblioteksutveckling
upphandla gemensamma avtal för kommunerna, men i praktiken krävs det ett
politiskt beslut för att möjliggöra detta.

Det framhålls även att digitala lösningar kan vara en väg framåt, där
transportfrågan blir mindre aktuell. Genom att satsa digitalt kan utbudet bli
mer jämlikt mellan kommunerna, då det inte krävs ett fysiskt bestånd som
måste vara tillräckligt brett och potentiellt också flyttas mellan biblioteken i
takt med att språkgrupper förflyttar sig.

Arbetet med att säkerställa ett fullvärdigt bestånd på mångspråk behöver
bygga på fakta och statistik. Det framhålls att det är viktigt att inköp och
satsningar bygger på tillgänglig information om användarnas behov.
Regionens roll kan innebära att ta fram analyser och statistik som underlag för
diskussioner, som en del av detta arbete.

För att öka bibliotekspersonalens kompetens har det byggts upp en digital
lärplattform tillsammans med Kungliga biblioteket för att förbättra öka den
digitala kompetensen.

Regionens ansvarsområde har förändrats över tid, men biblioteksutveckling
kan fortfarande bistå kommunbiblioteken inom vissa områden såsom:

• Samordning av centrala nätverk, där kompetens- och informationsutbyte
kan utvecklas.

• Ta fram informationsmaterial 
• Hjälpa till att ta fram statistik kring utlån, Pressreader m.m.
• Inköpsvägledning 
• Projektansökningar
• Kompetensutveckling
• Arbeta fram en kompetensprofil
• Finansiera tillfälliga projekt, som exempelvis avtalet med PressReader. 

Regionen kan även hjälpa till med att söka vissa statliga bidrag. Somliga
bidrag måste dock kommunerna ansöka om själva. Båda aktörer behöver
således arbeta med den frågan. Det finns sedan tidigare mallar för fördelning
av ekonomiska medel mellan kommunerna, som kan användas även inom
detta område.
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Lösningsförslag
- Kommunernas roll 

4

Initialt var ansatsen i utredningen att ta fram lösningar för utvecklandet av
en gemensam mångspråksnod för kommunerna i regionen. Med
utredningens gång blev det dock tydligt genom intervjuer och workshops att
kommunernas behov och önskemål varierar i stort och att idén kring en
gemensam mångspråksnod väcker tankar kring utmaningar, såväl för
kommunerna som för regionen. Bland annat problematiseras möjligheten till
ett gemensamt bestånd och flera av kommunerna anges att deras
ekonomiska situation inte tillåter att de allokerar ekonomiska medel till ett
sådant arbete. Att den bästa lösningen i dagsläget inte är en gemensam nod
går också att se bland annat av att redan existerande gemensamma resurser
och samarbeten utnyttjas i låg utsträckning, såsom fjärrlån.

Utredningen har vidare visat att ett av huvudproblemen avseende
mångspråksarbetet i grund och botten handlar om integration. Det har
framkommit att folkbiblioteken i flera delar saknar information om
språkgrupperna. Det saknas ofta också en systematik kring interna nätverk
med de kommunala förvaltningarna och en tydlig ansvarsfördelning avseende
integrationsfrågan i kommunerna (och häri bibliotekets roll). Det finns skäl
att ta upp frågan i kommunövergripande ledningsgrupp och eventuellt på
politisk nivå, för att hitta ett övergripande arbetssätt. Vissa grundläggande
delar måste komma på plats innan andra kan byggas på.

De områden som vi identifierat som viktigast för kommunerna att angripa är:

 En fungerande kommunikation och resursutnyttjande mellan de
kommunala förvaltningarna och folkbiblioteken. Det finns mycket
kunskap och kompetens inom mångspråk bland annat på
modersmålsenheter och på SFI. Samarbetet behöver utvecklas och
lärdom dras av varandra. En tydlig ansvarsfördelning för
integrationsarbetet behövs.

 Alla bibliotek kan inte anställa personal som fyller deras behov. Istället
bör samordning ske inom kommunerna, eller mellan de kommuner som

vill samarbeta.

 Information om språkgrupper och deras behov.

 Marknadsföringsinsatser för att locka språkgrupperna till biblioteken.

Först efter att formerna för hur det kommunala samarbetet ska fungera är på
plats och det finns information om språkgrupperna kan andra resurser
användas till bland annat samarbete över kommungränserna, aktiviteter på
mångspråk med mera.
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Lösningsförslag
- För att utveckla arbetet kring mångspråk 

Bredda beståndet

 Inköp av litteratur och medier utefter 
användarnas behov

 Utöka fjärrlånen och samarbetet mellan 
kommunerna

Aktiviteter på mångspråk 

 Anställa resurs 

 Modersmålsenhet/SFI

Ansökan om bidrag

 Projekt och projektanställningar för 
kortare insatser utifrån språkgruppernas 
behov

 Bidrag för litteraturförsörjning

 Bidrag för digitala verktyg

Stärka samarbetet mellan 
kommunerna

När kommunerna vet sina behov och 
utmaningar kan ett erforderligt 
samarbete utvecklas inom bland 
annat transporter och 
medieförsörjning som sträcker sig 
över samtliga kommuner i regionen. 

Detta hindrar dock inte att enskilda 
kommuner, såsom Högsby och 
Hultsfred initierar samarbete 
dessförinnan. Kommuner som har 
liknande demografi, liknande behov 
och/eller geografisk närhet kan 
gynnas stort av sådana samarbeten. 

Ansvar och samarbete kring integration

► Samarbete med kommunala resurser inom 
mångspråk och integration 
(modersmålsenhet/SFI)

► Ansvarsfördelning avseende 
integrationsarbetet inom kommunen

Informationsinsamling om språkgrupper / 
framtida behov

 BURK föreslås bistå med utvecklingsresurs

 Modersmålsenhet/SFI

 Uppföljning av utlåningsstatistik

Marknadsföring/nå ut till grupperna

 BURK kan stödja 

 Modersmålsenhet/SFI

Satsningarna som inom mångspråksområdet behöver genomföras i rätt ordning. Först är det viktigt att göra en inventering över vilka resurser som redan 
finns tillgängliga inom kommunerna, innan eventuella resurser anställs inom biblioteken. Information om språkgrupper och deras behov behöver vidare 
införskaffas innan stora satsningar inom litteratur och bestånd görs. Det är även viktigt att marknadsföra på ett sätt som gör att biblioteken  når ut till 
grupperna. Lösningarna nedan presenteras utförligare på kommande sidor.  

1 2 3
Utöka utbudetStrukturer och 

informationsinsamling
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Lösningsförslag
- För att utveckla arbetet kring mångspråk 
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På föregående sidor har vi problematiserat integrationsarbetet, samt
kommunernas respektive regionens roll som helhet. På kommande sidor har vi
valt att lämna ett antal lösningsförslag kring de områden som kan utläsas i
figuren här intill. Dessa områden är alla viktiga för att utveckla arbetet kring
mångspråk och syftet med lösningsförslagen är att de ska kunna tillämpas både
av enskilda kommuner, i samverkan mellan kommuner samt med regionen som
stöd.
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Lösningsförslag
- Informationsinsamling
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Det saknas i många fall tydliga rutiner för hur och
hur ofta biblioteksverksamheten i respektive
kommun får information om de potentiella
användarna (språkgrupperna) i kommunen.
Språkgrupperna förflyttar sig in och ut ur
kommunerna och sammansättningen ser således
olika ut över tid. Det saknas därtill uppföljning av
utlåningsstatistik vilket innebär att biblioteken
inte vet vilka medier som målgruppen är
intresserad av.

Det är svårt eller omöjligt att ta fram statistik på
hur digitala medier (så som PressReader och e-
böcker) används av användare som talar andra
språk än svenska.

Det saknas mycket kunskap om språkgruppernas
behov och intressen. Det skickas inte ut enkäter
för att få information om detta. Istället kommer
mycket information från det personliga mötet
mellan bibliotekspersonal och låntagare.

Kommunernas roll Regionens roll

Kommunerna kan här ta vara på den
kompetens som finns inom kommunen. SFI,
modersmålsenheter, integrationsenheter
mfl. har mycket information om vilka
språkgrupper som finns i kommunen, vilka
åldersgrupper det rör sig om samt intressen
och behov. För att skapa en god
informationsdelning kan det finnas skäl att
skapa nätverk inom kommunen som arbetar
med integrations- och mångspråksfrågorna.

Kommunerna kan göra enkätundersökningar
och ta fram lånestatistik för att ta reda på
vilka böcker eller media som är av störst
intresse och som biblioteken således kan
satsa på.

Behov

Vi ser potential för biblioteksutveckling att bistå
med utvecklingsresurs för att:

 Skapa rutiner för uppföljning av statistik,  
avseende så väl utlåning av fysiska böcker 
som användning av digitala medier

 Ge löpande uppdateringar inom olika 
områden till respektive kommun

 Genomföra gemensamma behovs-
undersökningar mot målgruppen  

 Stötta respektive kommun med att skapa 
struktur för insamling av information kring 
användarna
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Det ses som en utmaning att nå ut till målgruppen
och få dem att besöka biblioteken. Detta beror
bland annat på att det saknas information om vilka
språk- grupper som finns och således vilka språk
som marknadsföringen ska genomföras på. Bristen
på språklig kompetens skapar språkbarriärer som
gör det svårt att förmedla information om
bibliotekens tjänster.

De digitala tjänsterna behöver marknadsföras mer
för att användningen ska gå upp. Det kan även
finnas skäl att utveckla informationen kring hur de
digitala tjänsterna används. Detta då det
framkommit att vissa i målgruppen har svårigheter
med att använda sig av digitala verktyg.

Biblioteken erbjuder redan en rad aktiviteter på
mångspråk, men marknadsföringen av dessa kan
utvecklas för att fler ska hitta dit.

Kommunernas roll Regionens roll

Kommunerna kan bland annat göra följande 
för att möta behoven:

• Skapa en gemensam aktivitetskalender 
som respektive kommun kan införliva delar 
av lokalt och marknadsföra. 

• Marknadsföra de digitala tjänsterna 
gemensamt – genom t.ex. text (på fler 
språk än svenska) till hemsidor och sociala 
medier samt tryckta foldrar, affischer, 
information i kommunala verksamheter. 

• Ta fram gemensam rutin för hur 
information sprids till verksamheter som 
målgruppen kommer i kontakt med, t.ex. 
SFI, modersmålsenhet samt 
integrationsenhet. 

• Skapa ett tätare samarbete med 
föreningar i respektive kommun för att nå 
användarna. 

Behov

Biblioteksutveckling föreslås bidra med
följande i arbetet:

• Skapa ett gemensamt marknads-
föringsmaterial med översättningar

• Bistå med översättningsresurser och
avropa kommunikationsbyråer som
regionen upphandlat

• Skapa en portal för marknadsförings-
material

• Det framhålls som viktigt att
skapa kontinuitet i marknads-
föringsmaterialet så att den
grafiska profilen är samstämmig
över kommungränserna
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Majoriteten av kommunerna upplever ett behov av att
öka förståelsen för användarnas behov och önskemål.

Det finns i många kommuner behov av resurser för att
kunna anställa personal med språklig och kulturell
kompetens för att kunna erbjuda ett relevant och
kvalitetssäkrat utbud för målgruppen.

Majoriteten av kommunerna upplever ett behov av att
öka den språkliga kompetensen. Detta för att bland
annat kunna utveckla marknadsföringsmaterial för att
nå ut till målgruppen, för att kunna erbjuda aktiviteter
på fler språk än svenska och för att kunna köpa in
relevant och kvalitetssäkrad litteratur och medier.

Behovet av att integrera mångspråksarbetet i hela
verksamheten har även lyfts.

Kommunernas inställning till att rekrytera en
gemensam resurs varierar. Vissa kommuner uppger
under workshop 2 att de har de resurser som krävs för
att tillgodose de behov de har inom mångspråk, och
vill inte vara en del av en gemensam rekrytering.

Under workshop 2 framkom också att de mindre
kommunerna är i behov av stöd från regionen i en
rekryteringsprocess, då det saknas ekonomiska medel
att genomföra en sådan.

Kommunernas roll Regionens roll

För samtliga kommuner ser vi en möjlighet
att stärka den språkliga och kulturella
kompetensen genom ett närmare samarbete
med bl.a. modersmålsenheten i kommunen.

För de kommuner som har ytterligare behov
av språklig kompetens föreslår vi en
gemensam rekrytering/att personal utses
som stöttar samtliga av dessa kommuner.
Denna personal föreslås arbeta med:

• Att bistå i planeringen av aktiviteter och 
genomförande av dessa (eventuellt enligt 
rullande schema) samt insamling av 
information om användarna.

• Förslag till utbud och kvalitetssäkring av 
inköp av media (såväl digital som fysisk) 

• Utveckla sätt att främja 
mångspråksarbetet som en röd tråd 
genom hela biblioteksverksamheten 

• Ta fasta på möjligheter att ansöka om 
externa medel

• Fortsatt samarbeta över 
kommungränserna med hjälp av 
nätverksträffar för att utbyta information

Behov

Biblioteksutveckling föreslås bistå med:

• Samordning av centrala nätverk, där
kompetens- och informationsutbyte kan
utvecklas.

• Att arrangera kompetensutvecklings-
insatser.

• Att arbeta fram kompetensprofiler för
tjänster, såsom den som beskrivs till
vänster.
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Ekonomiska resurser

Mindre kommuner uttrycker behov av större
medel för inköp av mångspråkslitteratur och
arbete med mångspråk i övrigt. De större
kommunerna uttrycker inte samma behov.

Det finns även behov av att ansöka om externa
medel för att kunna genomföra projekt och
anställa personal med mångspråkskompetens.

Kommunernas roll Regionens roll

Ekonomiska resurser

Avsätt medel inom respektive kommun för
arbetet med mångspråk. Fördela på
budgetposter som t.ex. bestånd, aktiviteter
och personal. Projektmedel från bland annat
Kulturrådet kan sökas av enskilda kommuner,
men också av flera kommuner ihop.

Behov

Ekonomiska resurser

Biblioteksutveckling föreslås:

• Bistå i ansökningsprocess för projektmedel i
de fall det är möjligt

• Dela goda exempel och inspirera i arbetet
med att skapa en god organisation samt
söka projektmedel.

Inköp

• Ta fram ytterligare upphandlingsavtal för
att minska kostnader kring inköp av
mångspråkslitteratur.

• Kartlägga vilka inköpskanaler som har ett
brett utbud.

• Vid behov bistå kommunerna med
inköpsvägledning.

Inköp

I dagsläget inhandlas en stor del av
mångspråkslitteraturen utanför avtalen, vilket
leder till ökade kostnader. Det är svårt att hitta
inköpskanaler med ett brett utbud.

Inköp

I det fall kommunerna bestämmer sig för att
ha ett närmare samarbete kan det skapas en
inköpsplan där vissa kommuner inhandlar mer
litteratur på vissa språk. På så vis nischas
biblioteken mot vissa språkgrupper.
Litteraturen kan sedan användas av andra
bibliotek vid behov, med hjälp av fjärrlån.

En gemensam språkresurs, alternativt
resurser från bland annat SFI, kan bistå i att
hitta relevant litteratur för språkgrupperna
och kan bidra till kvalitetssäkringen.

Ett annat alternativ är att använda sig av en
profiltjänst, exempelvis den som BTJ
tillhandahåller.
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Kommunernas roll Regionens rollBehov

Bestånd

Biblioteksutveckling föreslås bistå med
stöd kring hur kommunerna ska enas om
hur fjärrlån avseende mångspråks-
litteratur ska användas kommun-
övergripande.

Transporter

Biblioteksutveckling kan bidra med
samordning av centrala nätverk för att
hitta en lösning på frågan.

Bestånd

Majoriteten av kommunerna upplever ett behov av
att öka kompetensen som krävs för att bygga ett
relevant bestånd för målgruppen. Det finns även
behov för att sammanställa utlåningsstatistik för
att kunna följa behov och önskemål hos
målgruppen.

Fjärrlån används i liten utsträckning, trots att
detta kan ge biblioteken en större bredd av
mångspråkslitteratur. Ett bättre samarbete och
mer kunskap hos personal om hur fjärrlån kan
användas kan behövas.

Transporter

Transportsamarbetet behöver förbättras och
systemen utvecklas för att det ska fungera på ett
bra och kostnadseffektivt sätt.

Bestånd

När information om språkgrupper och deras
behov har tagits fram kan biblioteken göra
en inventering för att se om beståndet som
finns matchar de behov som målgruppen
har. Därefter kan inköp göras efter de behov
som är störst.

Kommunerna behöver även enas om hur
fjärrlån för mångspråk ska användas över
kommungränserna.

Transporter

Kommunerna behöver enas om huruvida
det ska finnas ett transportavtal och hur
detta då ska finansieras.
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Kommunala lösningar Regionala lösningar

Informationsinsamling

 Skapa rutiner för insamling av statistik

Språklig kompetens

 Samordning av centrala tjänster för informations- och 
kompetensutbyte. Arbeta fram kompetensprofiler för tjänster.  

Marknadsföring

 Marknadsföra de digitala tjänsterna gemensamt

 Översättningsresurser och kommunikationsbyråer kan avropas som 
regionen upphandlat

 Portal för marknadsföringsmaterial

 Hjälpa till att ta fram relevant statistik

Ekonomiska resurser

 Bistå med projektansökningar. 

Inköpskanaler och avtal

 Ta fram ytterligare upphandlingsavtal för att minska kostnader kring 
inköp av mångspråkslitteratur. 

 Kartlägga vilka inköpskanaler som har ett brett utbud. 

Informationsinsamling 

 Ta vara på resurserna inom kommunen (modersmålsenhet, SFI) för 
informationsinsamling. Följ upp lånestatistik. 

Språklig kompetens

 Ta vara på kompetens som finns i kommunen. Potentiellt rekrytera 
en gemensam resurs med andra kommuner. 

Marknadsföring och aktiviteter

 Skapa en gemensam aktivitetskalender som respektive kommun kan 
införliva delar av lokalt och marknadsföra. 

 Ta fram gemensam rutin för hur information sprids till verksamheter 
som målgruppen kommer i kontakt med, t.ex. SFI, modersmålsenhet 
samt integrationsenhet. 

 Skapa ett tätare samarbete med föreningar i respektive kommun för 
att nå användarna. 

Ekonomiska resurser

 Avsätt medel inom respektive kommun för arbetet med mångspråk, 
fördela på budgetposter t.ex. bestånd, aktiviteter och personal.

Bestånd

 Enas om hur fjärrlån avseende mångspråkslitteratur ska användas.



01 Inledning

02 Kartläggning av nuläge

03 Analys

04 Lösningsförslag

05 Slutsatser



Sida 38

Slutsatser
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Utredningen syftade till att ge underlag till ett strategiskt arbete för kommunbiblioteken med mångspråksfrågan gällande litteratur-försörjning och
kompetenshöjning. Målet med utredningen var vidare att ge svar på hur kommunbiblioteken kan hjälpas åt för att lösa problem och behov kring
mångspråkig verksamhet på en strategisk nivå. Utredningen skulle även ge förslag till hur den regionala biblioteksverksamheten kan ha en
utvecklande och stödjande roll. Med bakgrund av detta har vi nått följande slutsatser:

Det har även framkommit att 
kommunernas behov ser olika 
ut. Vissa har goda ekonomiska 
förutsättningar att bedriva ett 
gott mångspråksarbete, och 
andra är i behov av mer stöd. 
Det finns således inte en 
lösning som passar alla. 
Istället behöver var och en av 
kommunerna först identifiera 
styrkor och 
utvecklingsområden och hitta 
lösningar för dessa. Detta 
arbete bör primärt ske inom 
kommunerna,  där också 
mycket kunskap och 
kompetens redan finns 
tillgänglig. De kommuner som 
kommit långt i sitt arbete kan 
stötta genom information via 
exempelvis nätverksträffar 
som regionen kan samordna.

3
Utredningen har visat på 
att det krävs ett 
långsiktigt och strategiskt 
arbete med 
mångspråksfrågan inom 
kommunerna. Detta 
gäller bland annat 
litteratur-försörjning och 
kompetenshöjning. 
Utredningen har 
därutöver visat på att det 
saknas en grundläggande 
information om 
språkgrupperna och 
deras behov. 

1
En omfattande 
organisation, i form av 
en nod, för samarbete 
mellan kommunerna 
avseende litteratur-
försörjning är inte 
aktuell i dagsläget, då 
ett stort arbete 
behöver göras inom 
kommunerna innan 
samverkan kan bli 
givande. 

2
Biblioteksutveckling kan 
stödja kommunerna genom 
bland annat samordning av 
nätverk, 
marknadsföringsinsatser, 
inköpsvägledning och 
informationsinsamling.

Biblioteksutveckling kan dock 
inte täcka upp för respektive 
kommuns interna 
organisering eller budget för 
mångspråk. Detta är en 
politisk fråga som bör 
hanteras kommunalt.
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