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Abstract: The purpose of this thesis is to investigate how a public library, as
an information center and a meeting place, may contribute to bring
Swedes and immigrants closer to one another, which is a prerequi-
site for integration. To realize this purpose, I have asked three
questions.

Which conditions and demands are stated in central documents for
libraries’ immigrant activities? What do the library called Bibliote-
ket Väster’s multicultural activities contain? How does the library
conceive its object to strengthen immigrants’ identity so that its ac-
tivities, contribute to integration?

As method, I have used hermeneutics, which means that I have in-
terpreted the thesis’ material.

In the theory I have described relevant literature and confirmed the
importance of identity, language and the majority’s acknowledge-
ment for integration. In empirical, I have studied Biblioteket
Väster’s multicultural activities and integration program. Further-
more I have performed interviews with one politician, one culture
enthusiast and four immigrants.

The conclusion I have made from the interviews and the theory is
that public libraries are important institutes and that their activities
contribute to integration.
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1. Inledning
Att bryta upp är inte en process utan komplikationer. Som invandrare känner man helt plöts-
ligt inte igen sig, varken i den fysiska verkligheten eller i reglerna. Man känner inte heller
igen språket, som inte bara tekniskt är annorlunda utan som också beskriver verkligheten på
ett annat sätt. När man inte känner igen sig blir man osäker, känner sig främmande och hotad.
Man kan också bli aggressiv eller blyg och tyst (Heyman, 1981 s. 9).

Eftersom jag själv kom till Sverige som flykting i vuxen ålder har jag upplevt många svårig-
heter. En del av dessa svårigheter har bl.a. med den nya miljön att göra. Dessutom har en del
invandrare gått igenom mycket innan de kommit till Sverige, vilket kan sätta spår för resten
av ens liv.

När man äntligen har lyckats komma hit till Sverige, känner man sig från början lättad över
att ha undkommit alla faror och förföljelse. Så småningom upptäcker man att livet i det nya
landet inte är lätt - verkligheten motsvarar inte ens förväntningar. Man får börja om  livet; lära
sig det nya språket, skapa sin framtid och vara socialt kompetent. Detta är inte lätt när man är
i vuxen ålder. Känslan av främlingskap är ännu svårare. Många klagar över brist på kontakt
med majoritetssamhället. Sådana komplikationer gör att många invandrare drar sig tillbaka till
sig själva eller söker sig till segregerade områden, där man känner sig trygg, säker och be-
kräftad.

Även om jag har bott i Sverige länge, har jag ännu inte hunnit bli ”svensk” och jag känner
mig lika främmande i mitt ursprungliga land. Jag befinner mig mitt emellan; jag firar varken
jul eller ramadan. Jag är fortfarande inte nöjd med min svenska och inte heller med mitt mo-
dersmål- när jag var i mitt hemland senast hade jag svårt att uttrycka mig på ett tillfredsstäl-
lande sätt och det var samma sak när det gällde mitt beteende som kurd enligt traditionella
normer. Med denna personliga inledning, vill jag åskådliggöra det osäkra och förvirrande till-
ståndet som många invandrare upplever, vilket jag anser, är ett samhällsproblem som är värt
att sättas i fokus.

Det svenska folkets uppfattning om invandrare kan också påverka till invandrares utanför-
skap. Detta, enligt Maija Runcis, historiker vid Stockholms universitet, kan ha sina grunder i
att svenskarna, ”de moderna människor” som anser sig ” veta bäst”, kan med stöd av sitt tå-
lamod och demokratiska sinnelag förmedla samhällets nyttigheter till invandrarna för att där-
igenom själva behålla makten eller samhällspositionen (Runcis, 2001, s. 41-42).

Svenskarna har också varit ett relativt homogent folk i Europa sedan flera århundraden med
enhetlig statlig kulturapparat. Begreppen utlänning eller främling har ofta varit negativt vär-
deladdade. Invandrare betraktades av myndigheterna som löst folk, opålitliga och i många fall
som brottsliga individer. ”Det främmande ogräset skulle rensas upp, det utländska slöddret
skulle avlägsnas”, hette det i tidningsrubrikerna i samband med att några brott, begångna av
utlänningar på 1920-talet (Runcis, 2001, s. 35).

Dessutom har den osynliggjorda politiken om invandrares arbetsinsats och kulturella betydel-
se i det svenska samhället gjort att svenskarnas syn på invandrare ofta varit negativt- en be-
lastning för svenska skattebetalare. Man har kallat invandrare för ”gipskatt”, ”tattare”,
”zigenare”, ”svartskalle” m.m. (Runcis, 2001, s. 22 & 34).
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En sådan bakgrund kan ha lett till att svenskar som saknar kunskap om invandrare, har fått en
fel bild av dem. Attityden kan tolkas som att invandrare inte bekräftas som den man egentli-
gen är. Detta leder ofta till förvirring, dåligt självförtroende och rotlöshetskänsla som man till
varje pris försöker att undvika genom att t.ex. gömma sig bakom den så kallade populärkultu-
ren eller helt enkelt förneka sin bakgrund.

Det har passerat många år sedan kulturpolitiska mål, valfrihet, jämlikhet och samverkan pre-
senterades som riktmärken för det svenska samhällets bemötande av invandrare, vilka be-
traktades som en eftersatt grupp som behövde särskilda resurser. Sedan dess har världen
krympt, avstånden har blivit kortare mellan kontinenterna som följd av förbättrade kommuni-
kationer. Samtidigt glider vi mer och mer bort från varandra, från ömsesidig värme, omtanke
och nyfikenhet. Trettio år har gått utan att avståndet minskat mellan majoritetsbefolkningen
och invandraren som med en annan livssyn, en annan livserfarenhet har berikat det svenska
samhället (Heyman, 1981 s 9).

Under denna tid har man hunnit inrätta olika invandrarmyndigheter. Utbildningar har initie-
rats, forskning och försöksverksamheter likaså. Debatten har fördjupats och människor har
frivilligt eller motvilligt fått kunskaper. Trots detta är det många invandrare som fortfarande
är utanför och mår dåligt samt är inte alls anpassade i samhället. Många barn och ungdomar
växer upp otrygga, språkhandikappade och identitetslösa samt vågar inte skaffa sig en yrkes-
utbildning. De får inga jobb, hamnar i missbruk, kriminalitet, psykiska sjukdomar etc. Det
finns alltså all anledning att göra någonting. Vi behöver större medvetenhet, mer forskning
och mer kunskaper. Det är bråttom men inte för sent. Var tionde person av Sveriges befolk-
ning är invandrare idag. Livets villkor för dem är hårda och många invandrare far illa (Ibid., s
17-18).

Folkbibliotek har sedan länge haft en befäst roll som informationscentrum och kulturell mö-
tesplats i det svenska samhället. Men hur tillvaratas möjligheterna att aktivt delta i det mång-
kulturella arbete, är en fråga som jag tänker få svar genom mitt arbete.

1.1 Syfte
Billy Ehn skriver i sin bok Det otydliga kulturmötet att Sverige inte är likt sig längre. Vem är
en riktig svensk och vad är äkta svenskhet? Hur ska man bete sig i den kulturella mångfalden?
Vad får man säga utan att bli anklagad för rasism eller invandrarfientlighet? Samhället är som
en stor kulturell byggarbetsplats. Nya invandrarkulturer konstrueras och svenskarna undrar
över sin egen mentalitet. Invandrare betraktas å ena sidan som en livserfaren resurs å andra
sidan som ociviliserade vildar. Bilderna av ”oss” och ”dom” bryts mot varandra, olikheterna
berikar vissa och skrämmer andra. Av alla dessa skäl bör invandrarna studeras som ett kultu-
rellt fenomen och inte bara som en problemhärd. Begreppet ”kulturell mångfald” har skiftan-
de betydelser. Ibland syftar det på etniska grupper som lever för sig i egna trakter, i separata
områden, en kulturell ”mosaik” med skarpa gränser. Kulturell mångfald kan också innebära
folk med olika nationalitet eller etnisk tillhörighet som bor huller om buller och inte heller
konsekvent är organiserade efter sociala eller ekonomiska principer (Ehn, 1986, s. 9-11).

Sven Nilsson hävdar bl. a. i sin bok Kulturens vägar att det dröjer länge innan invandrare
känner sig integrerade i ett samhälle. Många vill hålla fast vid sina traditioner, vilket enligt
Nilsson skapar gemenskap och trygghet. Modersmålet är viktigt för att kunna prata och umgås
på det egna språket över generationsgränserna. Biblioteken kan spela en stor roll för att hjälpa
invandrare att bibehålla och utveckla sitt modersmål. Om det mångkulturella betraktas som en
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tillgång eller belastning avgörs inte bara av invandrare utan också av svenskar, hävdar Nils-
son. Det kulturellt annorlunda finns där och kommer inte att försvinna. Vi kommer dessutom
att leva så nära varandra att den enda rimliga strategin är öppenhet, kommunikation och öm-
sesidig anpassning. Att dela upp medborgare i vi – och de andra och kräva anpassning och
förändring bara av de andra kan leda till elände. Kulturpolitiken måste därför breddas för att
återspegla mångfald, anser Nilsson. En trygg samvaro bidrar till att minoritetsgrupperna får en
stark identitet som i sin tur kan leda till en snabbare integration. Biblioteket kan vara ett cent-
rum där majoritetsbefolkningen kan få lära känna invandrarnas sociala, kulturella och litterära
bakgrund, vilket leder till ökad respekt och erkännande av invandrare  (Nilsson, 1999, s 488).

Om det nya landet respekterar och värdesätter den kulturella traditionen som invandrarna för
med sig, kan vissa konflikter undvikas och möjlighet ges invandrarna att välja ut det värde-
fulla i de två kulturerna (Ehn, 1986, s. 104).

Leif Bredford har skrivit en artikel i Skånska Dagbladet om Hima Frenning, mångfaldsombud
och integrationsutvecklare, att: ”Rädslan är största hindret för integration”. Hon menar att det
inte är språksvårigheterna som är största hindret för integration av invandrare i det svenska
samhället, utan rädslan:  ”Vi måste närma oss varandra och förändra våra egna attityder”, sä-
ger Frenning. Integration kommer inte av sig själv och inte heller omedelbart, säger hon vida-
re till SKD (Bredford, 2003).

Syftet med min uppsats är att undersöka hur ett folkbibliotek som informationscentrum och
mötesplats, kan verka för att både svenskar och invandrare ska kunna komma närmare var-
andra, det som betraktas som förutsättning för integration.

Jag har valt att studera en biblioteksverksamhet som ligger i en stadsdel, där svenskar och
invandrare bor i en ”naturlig blandning”, d.v.s. antal människor med invandrarbakgrund som
bor där i relation till antalet svenskar. Biblioteket heter Biblioteket Väster och ligger i stads-
delen Väster i Lund. Detta bibliotek är känt i Lund för sin mångkulturella verksamhet.

1.1.1  Frågeställningar

Frågorna som jag skall svara för att uppnå syftet är:

• Vilka förutsättningar och krav anges i centrala dokument för folkbibliotekens invand-
rarverksamhet?

• Hur berörs Biblioteket Väster av dessa förutsättningar och krav?
• Hur lyckas Biblioteket Väster med sin uppgift att förstärka invandrares självkänsla så

att svenskar och invandrare ska kunna komma närmare varandra?

Dessa frågor kommer att belysas mot bakgrund av en bred beskrivning av svensk invandrar-
politik såsom den kommit till uttryck i den offentliga utredningsverksamheten, samt i reger-
ingsförslag och riksdagsbeslut. Invandrarkulturernas behandling i det allmänna kulturpolitiska
reformarbetet kommer också att belysas såväl som sociologisk och psykologisk debatt om
dessa frågor.



        4

1.2  Begreppsdefinitioner
Jag redogör nedan för några begrepp som kan vara svår att förstå. För dessa hänvisningar se
respektive avsnitt.

Etnisk grupp. Grupp av människor med myter om ett gemensamt ursprung, en gemensam
historia, någon eller några former av gemensam kultur, en förankring till ett territorium och en
känsla av intern solidaritet.

Flykting. En flykting kan också räknas som invandrare men i motsats till invandrare har des-
sa inte lämnat sitt land frivilligt och därför kan inte återvända till sitt hemland så länge de är
förföljda.

Integration. Ordet integration innebär att den process som leder till att skilda enheter förenas,
att ömsesidig anpassning till nya villkor sker samt att respekt och tolerans mellan olika grup-
per i samhället visas. Dessutom att ge invandrade personer förutsättningar och redskap för att
leva och skapa sig en framtid i sitt nya hemland, utan att behöva göra våld på sin kulturella
och etniska identitet.

Integrationspolitik. Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla. Individens rätt
och lika värde innehåller även rätten att vara olik. Samhället bör därför underlätta för indivi-
den att integrera gamla och nya livsmönster och livsstilar på det sätt hon själv önskar.

Invandrare. En invandrare eller immigrant är en person som frivilligt flyttar från sitt land till
ett annat för att bosätta sig där för en kortare eller längre tid.

Invandrarpolitik. Med invandrarpolitik menas det politiska spel, som skapar beslut som på-
verkar invandrarnas livssituation i Sverige.

Invandringspolitik. Principerna för utländska medborgares rätt att bosätta sig i Sverige.

Migration. Alla typer av flyttningar, d.v.s. både den påtvingade - flykten eller fördrivningen-
och den frivilliga flyttningen till studier, ett bättre jobb eller till en älskad familj.

Migrationsverket. Tidigare invandrarverket.

Modersmål. Det språk som barn lär sig först. Modersmålet är det redskap som barn lär sig
utnyttja för att kunna använda symboliska begrepp och koda sin omvärld.

Mångfald. Ett samhälle som består av olika folkgrupper med olika kulturella bakgrunder, där
ömsesidigt respekt och tolerans skall råda. Sverige räknas till ett sådant land.

1.3  Disposition
Uppsatsen består av fem huvudavsnitt, med rubrikerna Inledning, Bakgrund, Teoretiska ut-
gångspunkter, Empirisk undersökning och sist Analys och diskussion. I Inledning problemati-
serar jag invandrares tillvaro i Sverige och svenskars relation till invandrare. I följande avsnitt
presenterar jag syftet med uppsatsen med utgångspunkt i invandrares problem och Sveriges
integrationsarbete. Genom mina Frågeställningar vill jag komma åt svaret till mitt syfte. I
Metod och Material beskriver jag vilken sorts material som skall studeras, metoden som skall
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användas samt tillvägagångssättet. I kapitlet Bakgrund börjar jag med definitionen av begrep-
pen Invandrare och dess historia, den svenska invandrings- och invandrarpolitiken samt in-
vandrarpolitikens påverkan på folkbibliotek. I avsnittet Kultur börjar jag med definitionen av
kultur och beskriver sedan begreppets historia samt den svenska kulturpolitikens inverkan på
invandrare och folkbibliotek. I Teoretiska utgångspunkter tar jag upp ämnet folkbibliotek och
de element som berör det, t.ex. bibliotekslagen, UNESCO:s folkbiblioteks manifest samt teo-
rier som berör invandrarnas självkänsla och majoritetsbefolkningens attityder i förhållande till
invandrare och hur dessa faktorer tillsammans påverkar integrationsprocessen. I sista kapitlet
Empirisk undersökning ger jag en presentation och beskrivning av Biblioteket Väster, vars
integrationsverksamhet jag har valt att undersöka. Kapitlet Analys och diskussion har jag dis-
ponerat framställningen enligt uppsatsens frågeställningar. Uppsatsen avslutas med en sam-
manfattning.

2  Metod och material
Arbetets tyngdpunkt ligger på tolkning av offentligt material som handlar om svensk invand-
rar- och kulturpolitik. Dessutom studeras Biblioteket Västers mångkulturella verksamhet. Detta
kombineras med studier som berör teorier om människans självkänsla med fokus på minori-
tetsgrupper samt majoritetens erkännande av dessa.

Jag har läst litteratur som jag ansett vara relevant för min undersökning och studerat bibliote-
kets skriftliga verksamhetsmaterial. Jag har gjort en deltagande observation vid en program-
afton om Grekland. Jag har dessutom genomfört några intervjuer, bl.a. med Biblioteket Väs-
ters chef Inger Landen. Intervjun ägde rum på hennes kontor med ljudupptagning. Jag har
intervjuat Ann Marie Nilsson, före detta politiker. Intervjun ägde rum i hennes bostad. Dess-
utom har jag intervjuat Peter Korlén, bibliotek- och kulturpersonlighet.

Både Nilsson och Korlén bor på Väster och har intresse för kultur och biblioteket samt är
medlemmar i föreningen Västers Biblioteks Vänner. Jag tog kontakt med dem genom Kultur
& Fritid i Lund. Båda var villiga att framträda med sina namn. Intervjuerna var mycket gi-
vande, eftersom båda hade erfarenheter inom invandrare- och kulturfrågor.

Jag har dessutom intervjuat fyra invandrare från olika länder, tre män och en kvinna i olika
åldrar. Jag träffade dem under mina besök på biblioteket där de satt och surfade på Internet.
A_22 är kurd, kommer från irakiska Kurdistan och har varit i Sverige drygt ett år. Han är 22
år gammal och ensamstående. B_28 är 28 år gammal, han är också kurd från irakiska Kurdi-
stan, ensamstående och har varit i Sverige i sex år. C_26, kommer från Iran. Hon är 26 år
gammal, gift utan barn och har varit i Sverige i två år. D_50 som kommer från Latinamerika
och har varit i Sverige i 34 år. Samtliga var villiga att ställa upp för en intervju. Intervjun ägde
rum på stadsbiblioteks kafeteria och på deras respektive språk förutom D_50 som fördes på
svenska. Urvalet var slumpartat, jag frågade under fyra dagar fem surfande invandrare, varav
fyra var villiga att besvara mina frågor. Alla kommer från den stadsdel som Biblioteket Väster
ligger i.

Min ansats är hermeneutisk. Enligt den hermeneutiska forskningstraditionen finns
inga absoluta sanningar. Forskarens uppgift är därför inte att söka någon sanning utan
uppgiften är att söka förståelse för olika företeelser i samhället. Forskarens uppgift
blir då i stället att tolka sitt undersökta material (Nyström,  2003).
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I vårt naturliga förhållningssätt reflekterar vi inte över hur vår förförståelse på-
verkar det sätt som vi tar oss an gamla och nya uppgifter, eller hur vi uppfattar
välbekanta eller tidigare obekanta företeelser. Inte ens när vi konfronteras med
nya fenomen, som kräver en aktiv reflektion, brukar vi fundera över förförståel-
sen som just förförståelse. Troligen talar vi istället om professionalitet, klokhet
eller personlighet  (Nyström,  2003).

 
Min ambition har varit att använda min förförståelse på ett positivt och konstruktivt sätt. Jag
har bemödat mig med att vara öppen för nya företeelser och nya infallsvinklar i det material
jag har använt för denna uppsats. Jag har ansträngt mig för att min förförståelse och mina er-
farenheter som invandrare, inte ska vara en belastning för mig, utan istället en god erfaren-
hetsgrund att stå på. Det är givetvis oundvikligt att tidigare erfarenheter färgar ens seende,
men medvetenheten om detta leder åtminstone till att vidga synfältet så mycket som möjligt.

Det är enligt Alvesson viktigt att försöka förstå de avsikter författaren hade vid skrivandet
samt inse att texten ingår i en större helhet. Man bör även låta sin läsning genomsyras av em-
pati för författaren (Alvesson, 1998, s. 115-122).

I mitt arbete har jag försökt att vara källkritiskt medveten, vilket betyder att jag granskat tex-
terna utifrån deras äkthet, tendens, samtidighet och beroende. Vid datainsamlingen har jag
ansträngt mig att hitta material som uppfyller dessa kriterier och ger bästa möjliga informa-
tion kring mina frågeställningar. Det förhållande att min engelska inte är bättre än min svens-
ka har detta resulterat i att en del av mina texter är andrahandsmaterial, d.v.s. jag inte har gått
tillbaka till originaltexter utan refererar till översättningar.

Jag har utgått ifrån att vetenskapliga skrifter och officiella dokument, som lagar och förord-
ningar är tillförlitliga.

Jag har använt mig framförallt av den amerikanske filosofen Charles Taylors teori om Det
mångkulturella samhället och erkännandets politik. Detta kommer jag att beskriva i avsnittet
Tidigare forskning. Men jag kommer att beröra andra teorier och synpunkter som är av bety-
delse såväl i undersökningsmaterialet som i analys och diskussion.

I och med jag kommer från Lund, gick mitt forskningsarbete att söka upp olika bibliotek i
Lund med omgivningar och frågade om eventuella integrationsprojekt. Det visade sig att det
fanns två sådana projekt, på Stadsbiblioteket i Malmö, respektive Biblioteket Väster i Lund.
Under tiden bekantade jag mig med två personer, Arjang Farikhtah, sociolog från Iran som
genom arbetsförmedlingens insatser bedriver uppsökande verksamhet inom bibliotekets kul-
turverksamheter och Leena Månsson, ansvarig för integrationsprojektet, Ordbron i Malmö.
Projektet Ordbron, kommer jag att beskriva i avsnittet Folkbibliotekets invandrarservice. Mitt
arbete fokuserat framförallt på Biblioteket Väster i Lund, vilket betyder att andra projekt be-
rörs i mindre omfattning.

I mitt arbete har jag haft stor nytta av att gå igenom ett flertal arbeten som behandlat integra-
tionsämnet dock inte som huvudtema. Jag har dessutom sökt nyckelord som invandrare, mi-
noriteter, bibliotek, identitet och språk i olika databaser som LIBRIS, LOVISA (Lunds univer-
sitets biblioteks databas) LISA, ISA, m m. Jag har även på egen hand eller med hjälp av per-
sonalen sökt på bibliotekens relevanta hyllor.
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Begreppet integration har använts i många sammanhang, men det var inte lätt att hitta materi-
al som kunde relateras till just bibliotek, invandrare och integration. Detta har tvingat mig att
använda olika kombinationer bl.a. bibliotek och invandrare, invandrare- och minoritetsidenti-
tet och bibliotek och mångfald.
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3  Bakgrund
I detta kapitel kommer jag kortfattat att beröra termen invandrare, invandringens historia och
invandringspolitikens historia samt hur invandrarpolitiken har fungerat i praktiken. Jag börjar
med det svårdefinierade begreppet ”invandrare”.

3.1  Termen invandrare
En invandrare är en person som frivilligt flyttar från sitt land till ett annat för att bosätta sig
där för en kortare eller längre tid. En invandrare får återvända hem. Flyktingar kan också räk-
nas som invandrare men i motsats till invandrare har dessa inte lämnat sitt land frivilligt och
kan därför inte återvända till sitt hemland. Den allmänna definitionen av invandrare, avser
personer som är utländska medborgare, utrikes födda eller medlemmar av andra generationens
inflyttade (personer som själva är födda i Sverige men med minst en utrikes född förälder).
Tidigare använde man termen utlänning men på grund av dess negativa klang valde man år
1968 termen invandrare istället. Detta begrepp är också redan ifrågasatt och har tagits bort
från statistiken på grund av synen vi och dem (Hammar, 2003).

Ordet invandrare definierar människor endast i förhållande till Sverige och svenskarna hävdar
Annick Sjögren, forskningsledare vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Inte heller invand-
rarbakgrund är något positivt, menar hon. ”Jag har en fransk bakgrund, inte en invandrarbak-
grund.” Hon föreslår att man i fortsättningen talar om fransksvenskar, svenskungrare eller
svenskar med kurdisk bakgrund. ”Termer som borde kunna användas på samma självklara
sätt som när vi talar om svenskamerikaner i USA” (Biblioteket mitt i världen, 1998 s.12).

Någon allmänt etablerad definition av vem som är invandrare är svår att hitta. Den vanligaste
är begreppet utländska medborgare, d.v.s. utländska medborgare och statslösa som är kyrko-
bokförda i Sverige. Ett annat begrepp är utrikes födda och personer med utländsk bakgrund
(Rapport från statens kulturråd 1986:8, s. 5).

Kulturdepartementet har indelat begreppet i tre kategorier, invandrare, nyanlända invandrare
och personer med utländsk bakgrund. Enligt departementet innebär begreppet invandrare en
person som själv invandrat till och folkbokförts i Sverige. Med nyanländ invandrare menas en
person som nyligen har invandrat, d.v.s. inom de senaste två åren. Personer med utländsk
bakgrund omfattar både utrikes födda som själva invandrat till Sverige och personer som är
födda här, men som har minst en utrikes född förälder. Den senare definitionen, d.v.s. andra
generationens invandrare, är något diskutabel då även de som är födda och uppvuxna i Sveri-
ge betraktas som invandrare (Bjerninger & Åkerman, 2003, s. 13).

Sedan 1951 är Sverige enligt Genèvekonventionen om flyktingarnas rättsliga ställning juri-
disk skyldigt att ta emot flyktingar. Enligt utlänningslagen får Sverige inte vägra en flykting
fristad, om inte synnerliga skäl finns (Hedman & Eklund, 1998, s. 15).

Oavsett terminologi bor i Sverige idag ca 1 miljon människor med utländsk bakgrund som
tillsammans representerar en stor del av befolkningen, dess språk och kultur (Rapport från
statens kulturråd 1986: 8, s. 5).

Nedan beskriver jag kort invandringens historia i Sverige. Jag berör både de som kommit hit
frivilligt och de som tvingats hit.
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3.1.1  Invandringens historia

Människor har i alla tider förflyttat sig över jorden med syfte att hitta en bättre försörjning för
sig själv eller sin familj och därmed förbättra levnadsvillkoren. Innan man drog statsgränserna
kunde man förflytta sig fritt, men efter nationalstaternas uppkomst fick dessa förflyttningar
benämningen migration (Hedman & Eklund, 1998, s. 12).

Under vissa perioder i historien har Sverige präglats av stor invandring. Invandring till Sveri-
ge blev betydande under senmedeltiden, mellan 1100- och 1400-talet. Då etablerade sig fram-
för allt tyska köpmän och hantverkare här i Sverige, de så kallade hansatyskarna. De spelade
stor roll inom det svenska näringslivet och för handeln. Som framväxande stormakt efterfrå-
gade Sverige utländska experter inom militära organisatoriska, finansiella, och tekniska om-
råden. Både Gustav Vasa och Erik XIV bedrev en aktiv invandringspolitik för att omvandla
Sverige till en modern enhetsstat. Man inkallade skottar till svensk militärtjänst och hollända-
re planlade Göteborg i början av 1600-talet.  Dessutom välkomnades valloner som kapitalis-
tiska finansiärer, smeder och järnbruksarbetare. Från de baltiska områdena kom officierare
och civila ämbetsmän. År 1651 inrättades ett kommerskollegium som bl.a. fick till uppgift att
värva utländsk arbetskraft. Vissa grupper med annan religion än den lutherskprotestantiska
fick endast komma in i landet i den mån de besatt kvalifikationer som gjorde dem ovärderliga;
endast i undantagsfall fick inte döpta judar tillstånd att vistas i landet (Svanberg, 1989 s. 264).

När Sverige försvagades under det stora nordiska kriget (1700-1721) lät man även judiska
affärsmän och katoliker invandra till Sverige, vilket ledde till 1782 års judereglemente som
gav judar tillstånd att bosätta sig i riket. Samtidigt lockades även franska konstnärer, filosofer
och intellektuella till Sverige  Under 1800- talet kom italienare, vilka var duktiga på stenhant-
verk. Dessa gjorde stor nytta då stenstäder byggdes medan skottarna verkade inom bryggeri-
näringen. Man började en restriktiv invandrings- och utlänningspolitik redan i början av 1900-
talet. Passkontroll infördes under första världskriget och under 1920-talet försvårades inflytt-
ning från Finland, Ryssland, de baltiska områdena, Östeuropa och Tyskland. Personer från
dessa länder betraktades som mindre önskvärda. Däremot var inflyttningen från Danmark,
Norge, England, Frankrike och Spanien oförändrad (Svanberg, 1989, s 266).

Den stora invandringen tog fart efter andra världskriget. Fram till utbrottet av kriget tog Sve-
rige i regel endast emot politiskt förföljda personer från Tyskland, Österrike och Tjeckoslova-
kien. Förföljelse på grund av ras var inte tillräcklig anledning för att bli betraktad som flyk-
ting. Därför avvisades ett stort antal judar som ville fly till Sverige. Under kriget blev den
svenska inställningen mer generös så i stort sett alla som sökte skydd i Sverige fick stanna.
Dessa tyska flyktingar spelade stor roll inom det svenska kulturlivet och samhällsdebatten.
Antalet utlänningar i Sverige 1945 var 194 000 och av dessa var mer än hälften flyktingar
(Ibid.).

När kriget tog slut började återuppbyggnaden av det sargade Europa komma igång. Sverige
som inte varit i krig började bygga ut social välfärd istället. En kraftig utbyggnad inom olika
tillverkningsindustrier tog fart. Detta ledde till brist på arbetskraft. I det av kriget drabbade
Europa fanns gott om utbildade arbetare men inte tillräckligt med arbetstillfällen. Sverige
började då gå ut och värva arbetskraft. Man hämtade folk bl.a. från Italien, Grekland, Finland,
och Tyskland (Heyman, 1981 s. 14-15).

Efter andra världskriget började efterkrigstidens politiska kriser, 1956 års kris i Ungern, 1968
års sovjetiska inmarsch i Tjeckoslovakien, vågen av antisemitism i Polen 1970, Vietnamkriget
och militärkuppen i Chile 1973. Dessa ledde till nya flyktingströmmar (Ibid., s 269).
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År 1965 nådde invandringsvågen sin kulmen. Detta fick regeringen att tänka genom situatio-
nen. Man föreslog att Sverige skulle inleda en aktiv och planmässig invandringspolitik (SOU
1974: 69, s. 47). För att den arbetskraft som redan fanns i landet inte skulle ställas utan arbete,
infördes reglerad invandring. Riksdagen beslutade1968 efter förslag från den andra invand-
rarutredningen (SOU 1967:18) att alla som kom från utomnordiska länder måste ha skaffat
arbete, arbetstillstånd och bostad före inresan i landet. Detta genomfördes genom att dåvaran-
de Invandrarverket tillsammans med Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) gjorde en arbetsmark-
nadsprövning. Denna innebar att tillståndet beviljades enbart om landet behövde den utländs-
ka arbetskraften. Denna princip ligger fast sedan dess. 1969 inrättades Statens Invandrarverk
(SIV) som fick till uppgift att dels begränsa vilka som ska bosätta sig i landet, dels verka för
invandrarnas integration i det svenska samhället (Aronsson & Eliasson, 1997 s. 5).

I slutet av 1970- talet ändrade invandringen till Sverige karaktär. Den tidigare arbetskraftsin-
vandringen ersattes av flyktingar och asylsökande från avlägsna länder med andra språk,
kulturer och religioner. I praktiken började man med invandringsstopp redan 1972, med un-
dantag för nordbor, flyktingar och vissa specialarbetare som fått bosätta sig permanent i Sve-
rige. 1975 antogs en flyktingkvot på 1250 personer per år samt spontana flyktingar. Dessa
fick dock endast stanna enligt de ramar som gällde enligt Genèvekonventionen från 1951
(Järtelius, 1993 s. 96).

1980-talet kan sägas vara de asylsökandes årtionde. Under 1980-talet ökade antalet asylsö-
kande från Iran, Irak, Libanon, Turkiet, Eritrea och Somalia. Dessutom ledde den kommu-
nistiska regimens sammanbrott till att det blev lättare för människor att lämna sitt land samti-
digt som deras levnadsförhållanden försämrades. Staten började tillämpa en princip om att
låta mottagningen av flyktingar bli en angelägenhet för hela landet och delas av samtliga 284
kommuner. Kommunerna förväntades skriva kontrakt med SIV om antal flyktingar man kun-
de ta emot för en viss schablonersättning per flykting. I och med att antalet flyktingar ökade
från 5 000 personer per år till 24 900 beslutade regeringen den 13 december 1989 i det så
kallade Luciabeslutet, att endast konventionsflyktingar och närmast anhöriga skulle beviljas
inresetillstånd (Migrationsverket, 2003).

1990-talet var de etniska rensningarnas tid. Under 1990- talet fick vi både goda och onda
upplevelser. På den goda sidan var det slutet på kalla kriget och början på demokratiseringen
och ekonomiska utveckling i flera av de tidigare kommunistiska länderna. Antalet asylsökan-
de minskade. På den onda sidan fanns det jugoslaviska sammanbrott som följdes av krig, ter-
ror och etnisk rensning. I en flyktingkonferens som arrangerades av FN beslutades att ge tem-
porär asyl för dessa flyktingar i stället för individuell prövning av varje ärende (Migrations-
verket, 2003.).

Sammanfattningsvis bestod invandringen fram till 1970-talet av européer. Under 1980-talet
och framåt ökade invandringen från icke-europeiska länder framförallt från Afrika, Iran,
Mellanöstern och Latinamerika. Under 1990-talet var det flyktingar från forna Jugoslavien
som dominerade.

När invandring blev ett faktum och invandrarna började bosätta sig permanent i Sverige, be-
hövdes en politik för att normalisera deras sociala, kulturella och ekonomiska situation. I det
kommande avsnittet beskriver jag den politik som Sverige har tillämpat de senaste decennier-
na.
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3.1.2  Invandrarpolitiken

Med invandrarpolitik menas den politiska framställningen som skapar beslut som påverkar
invandrarnas livssituation i Sverige. Jag ska nedan redovisa invandrarpolitiken och dess histo-
ria. Man strukturerar invandrarpolitiken efter de behovsgrunder som utgår från invandrarens
olika roller i samhället:

• Invandraren är medlem av en bestämd etnisk grupp. I denna roll har man behov av att
kunna umgås med sina landsmän, behov av att bevara och använda det egna språket.
De ska dessutom ta del av information och kulturutbud från det gamla hemlandet samt
delta i den egna gruppens kulturella och religiösa aktiviteter osv.

• Invandraren är åtminstone till en början nykomling eller främling i det nya samhället. I
denna roll behöver han eller hon lära sig det nya landets språk, lära sig hitta i samhäl-
let och förstå byråkratin.

• Invandraren kan vara medlem av någon annan samhällskategori, som dominerar eller
är överrepresenterad i den egna invandrargruppen. Exempelvis de tidiga grupperna av
arbetskraftsinvandrare dominerade arbetsklassen starkt. Detta medförde att arbetar-
klassens behov blev särskilt markanta bland invandrare. Hit hör t.ex. behov av högre
löner, bättre arbetsmiljöer och behovet av att kunna påverka företagens beslutsproces-
ser (Bäck & Soininen, 1998 s. 12).

Arbetsimmigrationen på 1960-talet och den senare flyktinginvandringen förvandlade Sverige
till ett mångkulturellt samhälle. Det ledde till en ojämn maktfördelning mellan minoritets-
grupperna och svenska majoritetsgruppen. Man började förstå att det inte är lätt att byta kul-
tur, att modersmålet är viktigt för människans identitet, utveckling och trygghet. Därutöver att
invandrare har en rikedom med sig i sitt språk och sin kultur och att man måste lära sig att
leva mångkulturellt (Heyman, 1981 s 17).

Redan 1964 började man debattera förhållandet mellan samhället och invandrarna.

Bör målet för samhällets insatser vara att assimilera invandrarna med den
svenska befolkningen eller integrera de olika invandrargrupperna i den svenska
befolkningen med bevarande av deras kulturella särdrag? (SOU 1974: 69, s. 47).

År 1965 krävde man åtgärder angående ”anpassningen till svenskt arbets- och samhällsliv för
utländsk arbetskraft”. Det var första gången termen ”anpassning” användes i riksdagen som en
samlingsbeteckning för olika företeelser som hänger ihop med invandrarnas sociala och kultu-
rella situation. Samma år ansåg staten att det var viktigt att erbjuda invandrarna kostnadsfri
undervisning i svenska språket. Det var den största satsning som gjorts dittills beträffande
invandrarnas anpassning till svenska förhållanden. Man vidtog också olika åtgärder för att
sprida samhällsinformation till invandrare; bl.a. tog utlänningsutredningen vissa praktiska
initiativ, t.ex. fanns inom SIV: s verksamhet en arbetsgrupp för invandrarfrågor. Gruppen
utgav handboken ”Ny i Sverige” i syfte att informera personer som kommer i kontakt med
invandrarfrågor om invandrarnas rättigheter och skyldigheter i Sverige. Man utgav också de så
kallade invandrarbroschyrerna samt tog initiativet till grundandet av invandrartidningen på lätt
svenska (SOU 1974: 69, s. 365). Syftet med informationen till invandrarna var i hög grad att
förmedla sådana fakta som man bör känna till för att fungera väl i den nya omgivningen. För
att möta invandrarnas informationsbehov inrättade man särskilda informations- och rådgiv-
ningscentraler för invandrare, s.k. invandrarbyråer. Förutom invandrarbyråer hade folkbiblio-
teken till uppgift att erbjuda medborgarna litteratur och information (SOU 1974: 69, s. 372).
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I den tredje invandrarutredningen (SOU 1974:69), föreslogs bland annat att invandrarnas
möjligheter till politiskt inflytande borde förstärkas och att etniska minoriteter skulle garante-
ras undervisning i föräldrarnas modersmål. Regeringen anslöt sig till utredningens förslag. År
1975 röstade riksdagen samstämmigt igenom den nya invandrar- och minoritetspolitiken.
Man lade grunden till de så kallade invandrarpolitiska målen; jämlikhet, valfrihet och sam-
verkan.

Med jämlikhet avsåg man skapa likvärdiga levnadsvillkor för invandrargrupperna och den
övriga befolkningen i landet. En förutsättning för att jämlikhetsmålet skulle kunna uppnås var
att invandringen hela tiden skulle anpassas till samhällets möjligheter samt att ge invandrarna
arbete, bostad, social omvårdnad och utbildning på samma villkor som för befolkningen i öv-
rigt. Med andra ord innebar jämlikhet att invandrargrupperna skulle få samma tillgång till
information, utbildning och kultur som majoritetsbefolkningen. Dessutom innebar jämlikhet att
invandrarna och deras barn genom samhällsinsatser skulle få möjligheter att bibehålla och
utveckla det egna språket, utöva egna kulturella traditioner och upprätthålla kontakt med ur-
sprungslandet. Valfrihet handlar om invandrarnas möjlighet att själva välja i vilken grad de vill
anta en svensk kulturell identitet och i viken mån de vill bibehålla och utveckla sin ursprungli-
ga kulturella och språkliga identitet. Det sista målet avsåg samverkan, vilket innebar att man
skulle upprätthålla en ömsesidig tolerans och solidaritet mellan invandrarna och majoritetsbe-
folkningen. Detta förutsätter att invandrargrupperna blir, och upplevs som likvärdiga parter i
samhället. Det innebär också att invandrarna bör engageras i svenska samhällsfrågor. De måste
bli delaktiga i utformningen av beslut som direkt eller indirekt berör deras situation. Samver-
kans mål syftar till att genom utbildning och information öka förståelsen för människor med
annat ursprung, t.ex. genom att uppmärksamma invandringens positiva effekter. Med den nya
politiken som beslöts av riksdagen år 1975, övergavs 1960-talets assimileringsideologi som
byggde på att snabbt försöka assimilera invandrarna, d.v.s. att tvinga dem att överge sin gamla
identitet, sin kultur och sitt förflutna. Assimileringsideologin ledde till svåra identitetskriser
hos många invandrare, även i andra och tredje generationen (SOU 1974:69, s 96).

År 1984 kom en utredning om den svenska invandrarpolitiken i form av ett slutbetänkande
från invandrarpolitiska kommittén (SOU 1984:58). Man hade kommit fram till att individen
skall stå i fokus istället för som tidigare, gruppen. Detta förstärktes med tiden och i 1996 års
betänkande om Sveriges invandrarpolitik (SOU 1996:55). Det etniska perspektivet tonades
ner till förmån för individen. ”Det är individen som ska integreras inte invandrare” (SOU
1996:55, s. 316). I kommitténs slutbetänkande Invandrar- och minoritetspolitiken sägs att
invandrare inte skall särbehandlas politiskt. Målet är ett integrerat samhälle där alla behandlas
likvärdigt oavsett ursprung och bakgrund. Kommittén föreslår att begreppet invandrare skall
begränsas. Det skall endast gälla personer, som har varit i Sverige kortare tid än fem år. Dess-
utom nämns att de flesta samhälleliga åtgärder skall enligt utredningen riktas mot nyinvand-
rade personer och att integrationsansvaret skall ligga på alla samhällets aktörer (Hedman &
Eklund, 1998 s 20-21).

Dagens invandring till Sverige enligt författarna består till stor del av flyktingar och anknyt-
ningsinvandrare som i motsats till arbetskraftsinvandring inte tar hänsyn till den svenska eko-
nomin utan dyker upp när som helst. Detta kan leda till svårigheter med resursfördelning och
arbetslöshet (Ibid. s. 21).
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3.1.3  Invandrarpolitikens inverkan på folkbiblioteken

I samband med den nya kulturpolitiken, som beskrivs i avsnitt (3.2.2), infördes en typ av
statsbidrag till biblioteken. Detta var för inköp av litteratur på minoritetsspråk, statliga bidrag
till invandrarorganisationer och stöd för litteraturproduktion på invandrarnas modersmål
(SOU 1974:69, s 97).

De grundläggande skälen till bibliotekens satsning på invandrarspråken var jämlikhet; om
samhället tar på sig ansvar för kulturell service skall detta gälla även minoritetsgrupperna, i
samma omfattning och med samma kvalitet som det som ges majoritetsbefolkningen. Invand-
raren är också kommunal skattebetalare och har rätt till samma service från kommunen som
övriga medborgare. Men möjligheterna till dessa rättigheter gynnar inte bara minoriteterna
utan är också betydelsefulla för det svenska samhället i övrigt. Litteraturutredningen behand-
lar också det nära sambandet mellan språk och identitet. Den betonar bevarandet av den ur-
sprungliga identitetsupplevelsen, som en grundläggande del i anpassningen till det nya landet
(Invandrare och biblioteket, 1974, s. 11).

Flyttningen från ett land till annat, vilket samtidigt ofta är en förflyttning från
landsbygd till stad, innebär för många en frontkollision mellan olika norm- och
värdesystem. För att inte detta skall resultera i en fullständig värdenivellering, är
det av yttersta vikt för samhället att tillvarata varje möjlighet för invandraren att
bibehålla kontakten med och respekten för den kultur han har lämnat. Och bib-
liotekens utbud på invandrarspråken är en av de få sådana kontakter som det
svenska samhället kan erbjuda (Invandrare och biblioteket, 1974, s. 11-12).

1991 inrättades Invandrarlånecentralen med statlig finansiering för medieförsörjning på in-
vandrarspråk i syfte att förutom att få meningsfulla uppgifter i samhället ge invandraren möj-
lighet att befästa sin kulturella identitet, bibehålla kontakter med hemlandet och utvecklingen
där. Dessa målsättningar skall vara grundläggande för urval och utbud (Henriksson, 1992 s.
22).

Från länder som USA och Kanada, som har mer erfarenhet av invandring, framgår att risken
för utslätande av den egna kulturen mest drabbar andra generationens invandrare. Därför an-
ser man att bibliotekets satsning på barn- och ungdomslitteratur innebär en viss möjlighet för
den uppväxande generationen att uppleva föräldrarnas hemlandskultur och språk (Henriksson,
1992, s. 13).

Bevarandet av invandrarnas kultur och språk gynnar inte bara dem själva utan också ett beri-
kande av det svenska samhället, socialt, kulturellt samt ekonomiskt. Ett mångkulturellt sam-
hälle skapar fler kontakter med omvärlden, fler nya marknader. Dessutom är invandrarens
bevarande av språk och kultur ytterst viktigt för ett senare eventuellt återvändande till det ur-
sprungliga landet. Detta anses vara ett tungt vägande skäl till att biblioteken skall få möjlighet
att skapa ett utbud på invandrarnas egna språk t.ex. nyheter från och om hemlandet, skönlitte-
ratur, facklitteratur, tidskrifter på det egna språket, musik med rötter i hemlandets kultur
(Ibid.).

Folkbiblioteken kan också bidra till att invandraren får ökade möjligheter på arbetsmarknaden
genom t.ex. språkinlärningsmedier, samhällsinformation på utländska språk, nyheter om Sve-
rige på lätt svenska. Mediebeståndet kunde inte alltid svara mot språkgruppernas mål enligt
1975 års riktlinjer, eftersom man utgick från nationalitet och inte språk. Genom 1984 års nya
invandrarutredning, anses invandrarna inte vara en speciell grupp, utan medborgare i allmän-
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het. Med detta menade man att det var det individuella behovet som skulle bestämma stödet
från samhället. I 1996 års betänkande, Sverige, framtiden och mångfalden, fortsatte man på
samma linje som i 1984 års betänkande d.v.s. det etniska tonades ner, rätten till språklig och
kulturell mångfald skulle vara en rättighet för vem som helst i samhället. Individen skulle
framhävas som resurs, invandrare ses som självständiga individer med egna resurser (Jervrud,
1998 s. 29).

Sammanfattningsvis innebär den svenska invandrarpolitiken att folkbiblioteken genom medie-
försörjningen kan ha en betydande roll för invandrarnas informationsbehov. På detta sätt kan
de följa utvecklingen i det nya landet och att ha kontinuerlig kontakt med hemlandskulturen.
Därmed kan invandrare bibehålla och utveckla sitt modersmål och förstärka sin identitet.

3.1.4  Från invandrarpolitik till integrationspolitik

Innan jag går in på integrationspolitikens uppkomst ska jag definiera begreppen integration
och integrationspolitik hämtade från Integrationsverkets hemsida.

Integrationsverket beskriver begreppet integration som sammanföring till en enhet där delarna
samspelar. Med detta menas att skilda delar kan förenas till en större helhet, ömsesidig an-
passning till nya villkor samt respekt och tolerans mellan olika grupper i samhället (Dahlberg,
2003).

Enligt Lunds kommuns Integrationspolitiska handlingsplan, riktar sig integration till alla
människor i utanförskap. För den enskilde individen innebär det att ha möjlighet att ta aktiv
del i samhällslivet och kunna påverka samhällsutvecklingen utan att ge upp sin identitet. In-
tegration förutsätter kommunikation och ömsesidig förståelse mellan människor samt kunskap
om varandras kultur, synsätt och samhälle. Lunds kommun delar diskrimineringsombuds-
mannens definition av integration:

En process som leder till att människor från olika grupper – etniska eller köns-
mässiga – lever och verkar i kontakt med varandra i olika delar av samhällslivet
utan att någon mot sin vilja behöver ge upp sin gruppidentitet (Integrationspoli-
tiska handlingsplan, 2002).

Integrationspolitik innebär i motsats till assimilation att invandrare får förutsättningar att leva
och skaffa sig en framtid i sitt nya land, utan att skada sin kulturella och etniska identitet. In-
tegrationspolitik strävar efter en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt
mellan olika etniska grupper, och motverkar utanförskap och marginalisering som samman-
faller med etniska gränser. Integration är en pågående process utan ett tydligt slut. Individens
integration är ett livsprojekt som är beroende av hans eller hennes egna mål, syften och förut-
sättningar. Staten skall genom sin politik ge individen möjligheter att förverkliga sina mål i
livet (Dahlberg, 2003).

Hösten 1997 lämnade regeringen propositionen Sverige, framtiden och mångfalden – från
invandrarpolitik till integrationspolitik (prop. 1997/98:16) till riksdagen. Orsaken till den nya
politiken var att invandring hade förändrat den svenska befolkningssammansättningen, och
Sverige hade blivit ett land med etnisk och kulturell mångfald vilket måste avspeglas i politi-
ken. När beslutet fattades var cirka en miljon av Sveriges befolkning utlandsfödda och över
en halv miljon människor som var födda i Sverige  hade genom sina föräldrar  rötter i ett an-
nat land. Propositionen innehåller förslag om mål och inriktning för en framtida integrations-
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politik. I propositionen föreslås att samhällets etniska och kulturella mångfald bör tas som
utgångspunkt för den generella politikens utformning och genomförande på alla samhällsom-
råden och nivåer. Särskilda åtgärder riktas mot invandrarens första tid i Sverige (Regerings-
propositioner 1997/98:16 s.18).

Målen för integrationspolitiken var att alla som bor i Sverige, oavsett etnisk och kulturell
bakgrund, skall ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Ett samhälle med mångfald
som grund ska kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och som alla oavsett bakgrund
skall vara delaktiga i och medansvariga för. Arbetet skall inriktas på att ge stöd till individens
försörjning och delaktighet i samhället. Det skall dessutom värna grundläggande demokratis-
ka värden och verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter samt förebygga
och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. I och med att den nya integra-
tionspolitiken klubbades, förändrades inriktningen på det politiska område som hette invand-
rarpolitik. Med invandrarpolitiken som fastställdes 1975, blev invandrarna synliga i samhället
och man tog medvetet hänsyn till dem och deras behov. Man pekade ut invandrare som en
homogen grupp. Även de som hade bott i Sverige länge och hade hunnit etablera sig i det
svenska samhälle ingick i samma kategori ”invandrare” som de som var födda och vuxit upp i
Sverige men med invandrarföräldrar. Invandrarpolitiken och dess administration hade skapat
känslan av vi-och-dom och ledde till det utanförskap som många invandrare och även deras
barn upplever idag. Det var dags för en politik som kunde motverka dessa fenomen och det
blev den så kallade integrationspolitiken (Regeringspropositioner 1997/98:16 s. 19 ).

Genom integrationspolitiken skall invandrares liksom andras behov beaktas inom ramen för
den generella politiken. Däremot ska introduktionen av nyanlända flyktingar fortsätta att vara
en säråtgärd. Säråtgärden skall utformas flexibelt utifrån den enskilda invandrarens bakgrund
och behov. Man anser att vad som sker den första tiden i Sverige är avgörande för den kom-
mande integrationsprocessen. För att nå de integrationspolitiska målen måste man kontinuer-
ligt följa upp utvecklingen inom olika områden med utgångspunkt från samhällets mångfald.
Integration ska ses som en ömsesidig process, på individ- och samhällsnivå. Alla ska vara
delaktiga och medansvariga i processen. Det är lika viktigt att samhället präglas av öppenhet,
respekt och tolerans. Majoritetssamhället utvecklas med syfte att öka mångfalden i samhället.
Efter riksdagens beslut om integrationspolitiken inrättades 1998 också en ny myndighet, In-
tegrationsverket, som ser till att integrationspolitiska mål får genomslag inom olika samhälls-
områden. Syftet var att mobilisera och samla alla de som har möjlighet att förändra och bidra
till mångfald och integration (Dahlberg, 2003).

För uppföljning av den pågående integrationspolitiken antog riksdagen ytterligare två nya
propositioner angående storstadspolitik och riktlinjer för den nationella minoritetspolitiken.
Med storstadspolitiken, som framförallt berör de integrationspolitiska målen, menas att bryta
den sociala, etniska och diskriminerade segregationen i storstadsregionerna. Man vill verka
för jämlika och jämställda levnadsvillkor för storstädernas invånare. Minoritetspolitikens mål
är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt
stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande (Regeringspropositioner
1997/98:16 s. 19).

3.1.5  Från Invandrarverket till Migrationsverket

Fram till 1 juli, 2000 fanns Statens Invandrarverk som bildades 1969 i syfte att hålla samman
invandringspolitiken och invandrarpolitiken. Med invandringspolitiken menades regler för
utlänningar som ville besöka eller bosätta sig i Sverige. Med invandrarpolitik menades det
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som gjordes för att de som fått uppehållstillstånd, skulle komma in i samhällsgemenskapen.  I
28 år arbetade verket bl.a. för att underlätta för invandrare att komma in i det svenska sam-
hället. Från och med 1997 behandlas invandrings- och invandrarfrågorna separat av riksda-
gen. Invandrarfrågor hamnade under integrationspolitiken som i sin tur styrs av Integrations-
verket. Invandringspolitiken utvecklades till migrationspolitik och Statens invandrarverk blev
den centrala utlänningsmyndigheten som alltså från och med juli 2000 fick sitt nuvarande
namn, Migrationsverket (Migrationsverket, 2003).

3.1.6  Invandrares anpassningsprocess

I detta avsnitt berör jag de olika stadier som invandraren genomgår när han eller hon ska an-
passa sig till det nya landet.

Enligt Hedman & Eklund genomgår invandrare fyra anpassningsstadier för att anpassa sig till
det nya samhället, dessa är segregation, ackulturation, integration och assimilation.

Med segregation menas att invandrare inte integreras med majoritetssamhället eftersom dessa
ofta är resurssvaga. De håller sig helst till varandra. Man bor och arbetar med människor med
liknande bakgrund. Detta leder till att invandrarens kulturtraditioner bibehålls och mindre
kontakt med majoritetsbefolkningen. Sammanhållning kan dock ha positiva effekter, som t.ex.
att den skapar trygghet vilket kan underlätta etableringen i det nya samhället. Ackulturation
betyder att minoritetsgruppen vill komma närmare majoritetsbefolkningens institutioner,
normer och kultur. Man anpassar sig så mycket man kan i samhället utan att tappa bort sin
etniska identitet. Ackulturation kräver inte att individen har en positiv syn på det nya samhäl-
lets kultur. Inte heller spelar det någon roll vad majoriteten tycker om invandrarens ackultura-
tion. Integration som är den nya svenska invandrarpolitikens mål innebär att man har en posi-
tiv inställning till majoritetssamhället samtidigt som man vill bibehålla sin etniska identitet.
Fördelen med integration är att invandrarens språk och kulturella särdrag ses som en resurs
för samhället. Med assimilation menas att invandrare lämnar sitt språk, sin kultur och etniska
identitet till förmån för majoritetsbefolkningens. Man har en positiv syn på den nya kulturen
och känner sig mer samhörig med majoritetsbefolkningen än med sin egen etniska grupp
(Hedman & Eklund, 1998, s. 49-51).

Jag har ovan belyst begreppet invandrare och dess historia samt hur invandring har blivit fö-
remål för politiskt ställningstagande genom tiderna. Nästa fundamentala begrepp i uppsatsen
är kultur, vilket jag delvis behandlar i nästa avsnitt.
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3.2  Kultur
Jag kommer i det följande avsnittet att kortfattat redovisa litteratur som behandlar kultur och
den svenska kulturpolitiken ur olika invandrarperspektiv.

Anna- Greta Lindehag och Inga-Lill Pohl beskriver i sin bok Människan Socialt och Kultu-
rellt, kultur är ett begrepp med många definitioner och som kan tolkas på många olika sätt.
Många sammankopplar kultur med teater, opera och konst. Andra tänker på gammaldans och
Skansen. Lantbrukarens odling av åkrar är också ett slags kultur. Kulturens grundbetydelse
kommer dock från latinets cultura som betyder odlande och vård. Kultur kan definieras som
en grupp människors gemensamma regler, värderingar och symboler (Lindehag, 1993 s. 9).

Kultur betraktas som ett sätt för människor att uppfatta världen omkring sig. Kultur är
inte något stabilt, fullständigt, permanent fenomen. Den är ständigt i förändring, den
skapas och återskapas samt konstrueras i interaktion med omgivningen (Borgström, s.
41).

Kultur ger människor en gruppidentitet som bidrar till att de kan känna social trygghet. Män-
niskor behöver relatera sig till gemensamma normer, det kan vara en nationell kulturtillhörig-
het, där det gemensamma består av geografiska gränser, eller etnisk samhörighet som i sin tur
ger känslan av att man tillhör samma folkgrupp. Som nämndes tidigare har Sverige gått ige-
nom många processer under historien. Olika folkgrupper har levt sida vid sida, olika men
ändå beroende av varandra, och det kommer att fortsätta, eftersom vi lever i en föränderlig
värld. Den globala integrationen ställer stora krav på samhällen. Världen har krympt tack vare
moderna kommunikationsmedel. Man behöver inte vara fången i sin kultur, utan gränser kan
överskridas på skoj eller allvar och ibland t.o.m. på liv och död, t.ex. på grund av ras, religion
m.m.. (Nilsson, 1999 s. 12-13).

Man tar till sig den egna kulturens värderingar och gör dem till sina, men den som kommer
från en annan kultur kan få problem eftersom man inte alltid kan tolka och förstå de reaktio-
ner man möter. Att känna sin egen kultur är en bra förutsättning för att kunna förstå andras
kultur och bidrar också till ett närmande mellan kulturer (Lindehag, 1993 s 10).

Att invandrare så ofta förekommer i media är inte konstigt, med hänsyn till att det sker så
många möten mellan olika kulturer i samhället. Man brukar tala om ”kulturkrockar”. Linde-
hag motsätter sig det ordet och hävdar att:

Ordet är destruktivt, ”nämligen våldsamma krafter som orsakar förödelse och
skadade individer. Har man själv varit inblandad i en krock gör man sedan allt
för att inte hamna i en sådan situation igen” (Lindehag, 1993 s. 9).

Författarna föredrar istället ”kulturmöte” som ett stimulerat möte med nya intryck som kan
bearbetas på ett konstruktivt sätt och berika vår tillvaro.

Sven Nilsson skriver:

Att se på mänskligt liv i kulturella termer är för många av oss en fråga om en
särskild betoning, en betoning av kollektivt medvetande och de kommunikatio-
ner som bär upp det. Kultur omfattar gemensamma kunskaper, värderingar, er-
farenheter och sammanhållande tankemönster. Men det finns inte bara inne i
huvudet på människor. Medvetande blir gemensamt bara genom att man kom-
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municerar, delar ett språk, förstår koder och budskap, ser hela sin omgivning
som betydelseladdad på ett sätt som är någorlunda lika för alla – eller åtminsto-
ne för flera (Nilsson, 1999, s.13).

Tyngdpunkten ligger alltså på gemensamma erfarenheter, kunskaper och värden som männi-
skor återskapar och förändrar i socialt handlande. Han pekar på människor som kulturbärare
och människor som kulturskapare. Kulturen förändras hela tiden, nya erfarenheter tillkommer,
andra blir föråldrade och motkulturer växer fram (Nilsson, s. 13).

Anna-Greta Heyman, som var verksam inom Stockholms kommuns Invandrarförvaltning un-
der 1980-talet, hävdar i sin bok Invanda kulturer & invandrarkulturer att, för att kunna lära
känna mer om andra folks seder, krävs en bra kommunikation, kulturutbyte, en vilja att få en
vidgad livssyn, samt förmåga att bearbeta egna fördomar. Hon hävdar vidare att det naturligt-
vis är invandrarna själva som är de allra bästa förmedlarna av levande länder- och kulturkun-
skap. Det är emellertid också viktigt att läsa faktaböcker och rapporter samt att ta del av un-
dersökningar och försöksverksamheter om och från alla våra invandrarländer. Förutom detta
finns ett annat sätt att verkligen få inblick i andras kultur, sätt att leva, tänka, handla, umgås,
och det är att läsa skönlitteratur, barnböcker, lyrik, kulturhistoria, historia och samhällsskild-
ringar. En systematisk översättning av viktiga böcker från våra invandrarländer skulle spela
stor roll i detta sammanhang (Heyman, 1981, s. 93).

Heyman inledde redan 1981 samtal och diskussioner med biblioteken om möjligheter att ska-
pa sådana miljöer där invandrargrupper skulle kunna använda bibliotekslokaler till en levande
form av kulturpresentation. På detta sätt får man möjlighet till kulturutbyte samt anknytning
till och identifikation med den egna kulturen (Heyman, 1981, s. 93-94).

3.2.1  Kulturpolitik

Med kulturpolitik avses en samlad struktur för samhällets åtgärder för kulturen. För en väl-
fungerande kulturpolitik krävs mål, arbetsmetoder, rutiner för uppföljning och utvärdering
och ekonomiska resurser. Kulturpolitik har liksom invandringspolitik en lång historia. De
första kulturpolitiska insatserna går tillbaka till 1600-talet då Sverige hade behov av en natio-
nell identitet och till 1700-talet när kungamakten ville ha glans och prestige. Man grundade en
rad akademier. Genom sina personliga intressen byggde drottning Lovisa Ulrika och Gustav
III Operan, Dramaten och Drottningholmsteatern. Senare spred sig intresset till städernas bor-
gerskap (Kulturpolitik i praktiken, 1997 s. 8).

Under 1930-talet ökade kulturmedvetenheten från regeringen och riksdagen. Man byggde
Riksteatern och man hade ambitionen att sprida kulturen över hela landet. 1960-talet blev
kulturdebattens årtionde. Man ansåg kulturpolitiken vara otillräcklig och ogenomarbetad.
Man ställde krav på att människor skulle aktiveras och kulturen decentraliseras. Debatten led-
de till att regeringen tillsatte en övergripande kulturpolitisk utredning som skulle analysera
mål, ansvarsfördelning, bidragsformer och statens kulturorganisation (Ibid. s. 9).

3.2.2  Ny kulturpolitik

Efter 1960-talets kulturdebatt publicerades 1972 utredningsrapporten Ny kulturpolitik (SOU
1972:66-67). 1974 fastställde riksdagen målen för den statliga kulturpolitiken. Målen för
kulturpolitiken formulerades i åtta punkter och behandlade bl.a. yttrandefrihetens förutsätt-
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ningar, människors möjligheter till egen skapande aktivitet, motverkan av kommersialismens
negativa verkningar. Man tog hänsyn till eftersatta gruppers erfarenhet och behov, konstnärlig
och kulturell förnyelse samt deras utbyte av erfarenheter och idéer inom kulturområdet över
språk- och nationsgränserna. Perioden efter den nya kulturpolitiken pågick ett intensivt re-
formarbete. Man kan säga att i stort sett alla kulturområden berördes av nya reformer (Kultur-
politik i praktiken, 1997, s. 11).

I mitten av1990-talet var det dags att utreda kulturpolitiken igen. På grund av den ökande in-
vandringen och samhällsförändringen behövde man se över kulturpolitiken. 1996 beslutade
riksdagen att modifiera 1974 års kulturpolitik. Den nya kulturpolitiken liknar i hög grad den
gamla. Skillnaderna är t.ex. att kulturens egenvärde och obundenhet har betonats i de nya
kulturpolitiska målen (Nilsson, 1999, s. 334).

Följande är 1996 års nya kulturpolitiska mål:

1. Värna om yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla som använder den.
2. Verka för att alla får möjligheter till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser

samt till eget skapande.
3. Främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka

kommersialismens negativa verkningar.
4. Ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanade och obunden kraft i sam-

hället.
5. Bevara och bruka kulturarvet
6. Främja bildningssträvanden
7. Främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.

Med den nya kulturpolitiken infördes ett nytt bidragssystem för många kulturområden, bl.a.
inom biblioteken. Införandet av bibliotekslagen var ett resultat av den nya kulturpolitiken
(Kulturpolitik i praktiken, 1997 s. 12 -13).

3.2.3  Kulturpolitik för invandrare

Målen för invandrarpolitiken – jämlikhet, valfrihet och samverkan – lägger, tillsammans med
kulturpolitikens mål, grunden för en kulturpolitik för invandrare och språkliga minoriteter.

Att människor får möjlighet att bibehålla och utveckla sitt kulturarv är viktigt för deras sam-
hörighet och trygghet. Att garantera dessa möjligheter har blivit en ännu viktigare del av kul-
turpolitiken för invandrare och språkliga minoriteter. Dessutom är det betydelsefullt att mino-
riteternas kultur blir en del av det allmänna kulturlivet och tillgänglig för andra. På detta sätt
kan man stimulera och berika kulturlivet som helhet. (Kulturpolitik i praktiken, 1997 s. 125-
126).

Genom bidrag till invandrarorganisationer och studieförbund försöker staten att sätta fart på
kulturverksamheten. Dessutom får invandrare och minoritetsspråkiga bidrag från kulturrådet
för utgivning av litteratur och kulturtidskrifter. När det gäller folkbibliotekens service finns en
gemensam lånecentral med litteratur på invandrarspråk. Staten ger även ett särskilt bidrag till
Riksteatern och dess mångkulturella verksamhet (Ibid.).
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Det finns en internationell överenskommelse om minoriteters rättigheter som även Sverige har
skrivit under. Artikel 27 i dokumentet The International Bill of Human Rights som antogs 1966
lyder:

I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter skall de som
tillhör sådana minoriteter ej förvägras rätten att i gemenskap med andra med-
lemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen
religion eller använda sitt eget språk (FN:s konventioner om de mänskliga rät-
tigheterna, 1991).
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4  Teoretiska utgångspunkter
I detta kapitel tar jag upp de element och teorier som berör invandrarnas självkänsla och ma-
joritetsbefolkningens attityder i förhållande till invandrare och hur dessa tillsammans påverkar
integrationsprocessen. Det finns mycket material som behandlar dessa ämnen på ett eller an-
nat sätt. Jag valde dessa texter eftersom de är mest präglade av mina upplevelser, min bak-
grund och min förförståelse. Dessutom är texternas innehåll och sammanhang lätt och igen-
kännligt för mig samt besvarar mina frågor bäst.

4.1 Folkbibliotek
I detta avsnitt kommer jag att i korthet behandla de värderingar som ligger bakom folkbiblio-
teken, bibliotekslagen, UNESCO:s manifest för folkbibliotek samt Föreningen Sveriges
Länsbibliotekariers FSL:s manifest om folkbibliotek.

Enligt den svenska bibliotekslagen skall det finnas folkbibliotek i varje kommun. Folkbiblio-
teksorganisationen består i princip av ett huvudbibliotek, ett antal filialer samt bokbussar.
Folkbiblioteken bedriver också annan uppsökande verksamhet för att nå nya läsargrupper el-
ler för att ge biblioteksservice till personer som av någon anledning inte själva kan ta sig till
biblioteket. Varje kommun har ansvar för sitt folkbiblioteks finansiering, men statens kultur-
råd ger bidrag för vissa utvecklingsinsatser (Thomas, 2003).

Bjerninger & Åkerman beskriver folkbibliotek som ett offentligt rum och en frizon öppen för
alla. Det är ett kunskapscentrum och fungerar som ett livslångt lärande och det som bidrar till
en kulturell utveckling för individer och olika samhällsgrupper. Vidare skriver de att bibliote-
ken förutom att vara informationscenter, också kommer att fungera som mötesplats för alltid.
Bibliotekens betydelse som socialt rum har ökat, vilket enligt författarna är en reaktion på
avsaknaden av offentliga rum i det moderna samhället. De skriver att biblioteket är det enda
ställe där människor kan mötas inomhus, frivilligt och kostnadsfritt. Författarna hänvisar till
Amanda Peralta, forskare inom Idé- och lärdomshistoria som menar:

Folkbiblioteket i Sverige är en inbjudande väg in i det svenska samhället och en
plats där tolerans råder… / många invandrare har upplevt att utanförskapet blivit
mindre tungt och att det har medfört att flyktingarna själva har blivit mindre
främmande…/biblioteket är en plats där olikheten och mångfalden respekteras!
(Bjerninger & Åkerman, 2003 s. 32).

Hon hävdar att varje försök att lägga ner ett folkbibliotek, innebär ett hot mot demokratin och
den pågående integrationspolitiken (Ibid.).

4.1.1 Bibliotekslagen

Biblioteken är det enda område inom kulturen som omfattas av en lag. Bibliotekslagen utfär-
dades den 20 december 1996, och den började gälla från och med 1 januari, 1997. Nedan föl-
jer de paragrafer som är relaterade till mitt arbete.

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbild-
ning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.
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3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Bestämmel-
sen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra liknande
tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid läm-
nar tillbaka det som de har lånat.
4 § Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet
med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter. För den kom-
pletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler.
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 (Daniel, 2002, s. 4).

4.1.2  UNESCO:s manifest för folkbibliotek

Unescos manifest för folkbiblioteken publicerades 1949. Manifestet riktades i första hand till
allmänheten och syftet var ökad förståelse för demokrati, utbildning och folkbildning, genom
internationellt samarbete. Manifestet reviderades första gången 1972. Man fastställde att folk-
biblioteken bör stödja vissa grupper att använda biblioteken. Nästa revidering var 1990, då
IFLA (International Federation of Library Association) beslöt att åter se över manifestet, i och
med att samhället hade förändrats och den nya tekniken hade påverkat bibliotekens verksam-
het. Senaste manifestet skrevs 1994. Då fastslogs att folkbibliotekens tjänster skall vara av-
giftsfria. Bakgrunden till det är att man vill undvika att begränsa folkbibliotekens tjänster till
endast tryckt material (Petersson & Ranegie, 1997:10, s. 18-19).

UNESCO betraktar folkbiblioteket som ett informationscentrum. Det skall omfatta all infor-
mation och kunskap tillgänglig för allmänheten. Folkbiblioteket är till för alla, oavsett ålder,
ras, kön, religion, nationalitet, språk eller social ställning. Särskilda tjänster och material måste
erbjudas för människor som inte kan utnyttja de allmänna tjänsterna och materialen, t.ex.
språkliga minoriteter, handikappade eller människor på sjukhus eller i fängelse. Samlingar och
tjänster skall förmedlas genom modern teknologi såväl som traditionellt material och får inte
vara föremål för någon form av ideologisk, politisk eller religiöst syfte och inte heller användas
för kommersiellt tryck (Mannerheim, 1995: Bis 1995:2, s. 35-36).

Frihet, välstånd och utveckling av samhälle och individ är grundläggande
mänskliga värden. De kan endast uppnås om välinformerade medborgare kan
utöva sina demokratiska rättigheter och spela en aktiv roll i samhället. Ett kon-
struktivt engagemang och en utvecklad demokrati förutsätter tillfredsställande
utbildning liksom fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och in-
formation. Folkbiblioteket, den lokala inköpsporten till kunskap, är en grund-
förutsättning för livslångt lärande, självständigt beslutsfattande och kulturell ut-
veckling för så väl den enskilde som olika samhällsgrupper (Mannerheim, 1995,
Bis 1995:2, s. 35).

Folkbibliotekets huvuduppgifter som relateras till information, läskunnighet, utbildning och
kultur skall enligt UNESCO:s riktlinjer bland annat vara:

• att främja dialog mellan olika kulturer och att uppmuntra kulturell mångfald
• att säkerställa medborgarnas tillgång till all slags samhällelig information
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• att erbjuda adekvata informationstjänster till lokala verksamheter, föreningar och in-
tressegrupper

• att främja utvecklingen av kunskaper om informationsteknologi
• att stödja och delta i läsaktiviteter och program för alla åldersgrupper, och att initiera

sådana aktiviteter om nödvändigt (Mannerheim, 1995, Bis 1995:2, s. 35).

För att förverkliga manifestet uppmanas beslutsfattare på alla nivåer, liksom hela biblioteks-
världen, att verka för att de principer som formuleras i manifestet omsätts i handling. Manifes-
tet är utformat i samarbete med IFLA, som också har egen förklaring om bibliotekstjänster i
samhället; att alla människor oavsett medborgarskap och etnisk tillhörighet har rätt till infor-
mation. De uppmanar till att mångfald, pluralism och inte politiska, moraliska eller religiösa
åsikter ska styra litteratururvalet på biblioteket. De motsätter sig censur och särbehandling på
grund av ras, kön eller ålder. (Ibid.)

4.1.3  Svenska FSL:s manifest

Föreningen Sveriges Länsbibliotekarier, FSL, har utarbetat ett eget manifest som en biblio-
tekspolitisk plattform. Bakgrunden till detta är de diskussioner och frågor som rör bibliote-
kens mål, roller och uppgifter. FSL:s manifest består av åtta punkter. Jag tar upp några av
dessa som jag tycker är väsentliga för mitt arbete.

• Folkbibliotekens verksamhet bidrar till en levande demokrati. Yttrandefrihet och fri
och jämlik tillgång till kunskaper, information och kulturella upplevelser är vitala
samhällsintressen. Folkbiblioteken är viktiga verktyg för att förverkliga dessa.

• Folkbiblioteken ingår i lokalsamhället. De ingår som en viktig del i såväl det kommu-
nala kulturlivet som i folkbildning och utbildning och ingår som en viktig integrerad
del i förskola, vård, omsorg och kommunal information.

• Folkbibliotekens verksamhet är avgiftsfri. Lån, användande av bibliotekens medier på
platsen, informationstjänsten och besök är avgiftsfria för den enskilde på folkbibliote-
ken.

• Folkbiblioteken har god tillgänglighet. De har ett generöst och omfattande öppethål-
lande och förlägger detta så att så många som möjligt kan utnyttja bibliotekets service.

• Folkbibliotekens mediabestånd är allsidigt sammansatt. Folkbibliotekens utbud av
medier kännetecknas av kvalitet och mångfald och är fritt från politisk, religiös och
moralisk styrning (Olsson, 1995, Bis 1995:2, s. 37).

I flera olika dokument, på olika nivåer, finns argument som förespråkar biblioteks
verksamhet för invandrarna. Dessutom bidrar den svenska folkbildningstraditionen
till att ytterligare skapa motivation för biblioteksverksamhet bland invandrare. Jag re-
dogör nedan kortfattat för denna unika tradition.

4.1.4  Folkbibliotekens invandrar- och integrationsservice

Folkbiblioteket anses vara en grundsten i svenskt kulturliv och betraktas som den mest sprid-
da kulturinstitutionen i landet. Invandrare skall i princip ha tillgång till samma service som
övriga invånare. Det är inte bara genom mat och kläder som invandrare ska kunna infoga sig i
det svenska samhället. De har även kulturella, andliga och sociala behov som måste tillfreds-
ställas. Folkbibliotek kan spela en stor roll för att uppfylla dessa behov. Detta kan ske genom
utställningar, filmvisningar, språkcirklar, poesistunder, kulturaftnar, föredrag om minoriteter-
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nas kulturella, religiösa och historiska bakgrund. I sin roll som kulturförmedlare kan bibliotek
verka för att få igång ett aktivt kulturutbyte och integrering mellan majoritets- och minoritets-
befolkning. Detta i sin tur leder till ett berikande kulturliv och ett öppnare och mer tolerant
samhälle. Folkbiblioteket verkar även för att invandrare ska kunna bevara och förstärka sin
identitet genom att få tillgång till material på modersmålet och program med anknytning till
deras kultur och språk (Hellman, 1988, s. 6).

• Folkbibliotekens neutralitet betyder en trygghet för de flesta invandrargrupper.
• Folkbiblioteken har erfarenhet av allmänkulturell verksamhet.
• Folkbiblioteken får, genom att de tillhandahåller litteraturmaterial på invandrarsprå-

ken, god kontakt med och inger förtroende hos många invandrare. Detta kan med för-
del byggas vidare på (Hellman, 1988, s. 7).

Folkbiblioteken får en hel del av sin invandrarlitteratur genom Bibliotekstjänst. Även Invand-
rarlånecentralen spelar en viktig roll i medieförsörjningen. Tidningar och tidskrifter på in-
vandrarspråk är mest eftertraktade idag, sannolikt beroende på att många invandrare som finns
i landet idag har flytt undan politisk förföljelse eller krig. Därför är det av stor betydelse för
dessa människor att få nyheter från ursprungslandet. Många folkbibliotek är medvetna om
detta och försöker prioritera och tillfredsställa dessa behov (Klingberg, 1999 s. 20).

Med dagens informationsteknologi fyller Internet en viktig funktion för invandrares medieför-
sörjning i deras kommunikation med hemländer och omvärlden. I de flesta folkbibliotek i
Sverige har man idag fri tillgång till Internet. Det pågår många projekt runt om i landet för att
man aktivt ska kunna använda sig av Internet för just detta ändamål. Det projekt som jag är
mest bekant med är projektet Ordbron. Projektet stöds av Statens Kulturråd tillsammans med
de regionala biblioteken i Halland, Skåne och Västra Götaland samt med lokala projekt vid
Falkenbergs stadsbibliotek, Kortedala stadsbibliotek och Malmö stadsbibliotek. Projektet på-
går under två år och ska avslutas den 15 september 2004.

Ordbron är svaret när böckerna inte räcker till. När de, som inte talar eller läser
svenska, kommer till biblioteket på jakt efter information på sitt eget språk ska
Ordbron hjälpa till. Ordbron handlar om bibliotek och Internet. Om alla språk.
Om deras behov som inte har svenska som modersmål (Grum, 2003).

Syftet med Ordbron är att:
- invandrarens integration i samhället ska öka.
- invandrare ska få tillgång till bl.a. litteratur, tidningar och tidskrifter på det egna språ-

ket.
- invandrarens användande av IT ska öka.

I Malmö arbetar man också med att hitta relevanta länkar och tillgängliggöra dem på Malmös
stadsbiblioteks hemsidor och på Internationella bibliotekets kommande portal All världens
litteratur. Dessutom utbildar man bibliotekspersonal för att kunna klara dessa uppgifter
(Månsson, 2003).

Bjerninger & Åkerman tar också i sin uppsats upp den danska debatten om bibliote-
kets roll för integration. De refererar till Ågot Berger som är immigrantrådgivare, och
som menar att:
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Biblioteket måste tillhandahålla information, utbildning och kulturella aktivite-
ter för att hjälpa de nya danskarna till en positiv väg in i det nya samhället.
Språket är nyckeln till majoritetsbefolkningen…/biblioteket är en mötesplats för
olika kulturer och en rik källa att ösa ur för dem som vill finna den europeiska
kulturens rötter, samtidigt som biblioteket är en öppen dörr till internationella,
kulturella och politiska tendenser och händelser (Bjerninger & Åkerman, 2003
s. 32).

Bjerninger & Åkerman har intervjuat Ingrid Atlestam, som är bibliotekschef i Kortedalas och
Gamlestadens i Göteborg. Hon beskriver bibliotekets invandrarverksamhet på följande sätt.
Atlestam tar upp begreppet integration, som enligt henne inte bara innebär att en person ska
integreras med andra utan att vi ska integrera med varandra. Integration är viktigt för att ett
samhälle skall fungera. Hon betonar biblioteket som en självklar plats för integration, något
som hittills inte har uppskattats rätt. Hon nämner det som den dolda diamanten. Ingrid pekar
på de publika datorerna i bibliotekens lokaler som medvetande resurs för integration på senare
år. När studenter från invandrarundervisningen (SFI) besöker biblioteket, bildas en länk till att
invandrare får kännedom om biblioteks möjligheter. Det första mötet har en stor betydelse för
fortsatta biblioteksanvändning, anser hon. Hon betonar vidare biblioteket som en öppen och
neutral plats som folk litar på med fler datorer, mer yta och fler läsplatser vilket kunde för-
stärka biblioteket som en kulturell mötesplats. Hon bekräftar att invandrare använder bibliote-
kets funktioner mer än vad de svenska låntagarna gör, och att detta ofta beror på invandrares
behov av att läsa på det egna språket. De behöver läsa språkböcker, studiematerial, språklexi-
kon och lättlästa faktaböcker (Bjerninger & Åkerman, 2003 s. 37).

I en annan intervju med Gunnar Südow, som är konsulent och ansvarar för invandrarfrågor på
regionbiblioteket Västra Götaland, hävdas att invandrare, framförallt män, ofta söker mötes-
platser. Biblioteket har alltid betraktas som en attraktiv plats, eftersom man här träffar sina
vänner, spelar schack och kan också läsa tidningar från hemlandet. Enligt Südow har bibliote-
kets funktioner ökat i och med att man har fri tillgång till Internet som även lockat ungdomar
till biblioteket. För att nå kvinnor och barn har bibliotek samarbete med förskolor och vård-
centraler. Detta är bra då många invandrarkvinnor fortfarande av olika skäl har svårt att kom-
ma ut, tycker Südow. Han hävdar också att det är viktigt att bredda biblioteksverksamheten,
genom att jobba med olika media, som IT-teknik, talböcker, lättläst litteratur och bokcirklar.
Det finns tankar om att få igång litterära mötesplatser och bjuda in bl.a. författare från olika
kulturer. Han betonar vikten av biblioteks lättillgänglighet när det gäller integration. Enligt
honom ska integration vara dubbelriktad så att inte bara invandrare ska integreras på våra
villkor utan vi ska kunna tillvarata den kultur invandrarna för med sig hit. (Bjerninger &
Åkerman, 2003 s. 36).

4.2  Folkbildning
Med folkbildning menas, människors kunskaper och orientering på områden utanför deras
egna specialiteter och yrkeskunskaper. Folkbildning bedrivs av studieförbund, folkhögskolor,
föreläsningsföreningar och folkbibliotek. En stor del av landets kulturliv är på ett eller annat
sätt knutet till folkbildningsorganisationerna. Folkbildningens innehåll har varierat och växlat
i takt med samhällsutvecklingen och människors behov och livsmål. I äldre tider svarade kyr-
kan för folkundervisningen. I samband med att folkskolestadgan trädde i kraft år 1842 bilda-
des också bildningscirklar och arbetarföreningar. Folkbildningen skulle påskynda den sociala
utvecklingen och verka klassutjämnande. Med arbetarklassens starka tillväxt växte även väck-
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else- och nykterhetsrörelserna. Med vandringsbibliotek, studiecirklar och folkhögskolekurser
nådde bildningsarbetet även glesbygder (Thorsell, 2003).

Folkbildnings syfte är enligt NE:

Att bidra till överblick och att ge klarhet i och struktur åt det kaotiska informa-
tionsflödet, att vidga perspektiv och därigenom höja livskvaliteten för den en-
skilde och öka toleransen inför det obekanta inom kollektiv och samhälle. Hel-
hetssyn på tillvaron är ett begrepp med förankring i folkbildningens historia
(Thorsell, 2003).

Folkbildning och demokratiska ideologier har växt upp sida vid sida. Genom bildning ökar
självkänslan hos människor vilket i sin tur bidrar till att man vågar uttrycka sina åsikter, vil-
ket är grunden i ett demokratiskt samhälle (Ibid.).

Att ha en hög utbildning betyder inte att man är en bildad person. Det är viktigt att man skil-
jer på bildning och lärdom. Lärdom kan en person ha som saknar moraliska egenskaper. Lärd
kan man vara utan att äga de färdigheter som är nödvändiga för att klara sitt liv. För att skilja
mellan bildning och utbildning har många personer definierat dessa två begrepp, bl.a. Ragnar
Ohlsson som Ljunggren hänvisar till, skriver:

Utbildning är förberedelse för bestämda yrken och sociala roller. Bildning är
formandet av människan till samhällsvarelse. Bildning medför ett slags allmän
livsberedskap. Bildad är man om man har ett vidare perspektiv på sitt liv…
bildning innefattar inte bara intellektuella färdigheter och insikter; handlingsbe-
redskap och moraliska kvaliteter är viktiga inslag i den personlighetsdaning som
bildning tänks utgöra (Ljunggren, 1983 s. 8).

Folkbildningsarbetets uppgifter är enligt Ljunggren att göra individerna andligen rikare, att
väcka, underhålla och uppfylla längtan efter allt sådant, som utvecklar och fördjupar känslo-
livet, att skapa personligheter (Ljunggren, 1983 s. 9).

Invandrarna har ett stort behov av bildning och särskilt ett behov av att lära känna sitt
ursprung som en följd av det främlingskap som de har i det nya landet. Biblioteket
kan med sina resurser göra det möjligt för invandrare att utveckla eller återuppliva
kontakten med hemlandet. Följande citat som jag har tagit ur boken Invandrarna och
Biblioteket, är betecknande för vad biblioteket kan ställa upp med.

… att hitta svaret som man kunde ha fått besvarade av skollärare eller kaféäga-
ren hemma, och att se det värdefulla i en kultur han kanske börjat skämmas för,
därför att han inte vet tillräckligt om den och imponeras av allt det okända och
oförklarliga i det nya landet (Invandrare och biblioteket, 1974, s 32).

4.3  Identitet
Begreppet identitet har många definitioner. Det kan t.ex. betyda självbild, den känsla man har
om sig själv som en unik individ, det vill säga kännedom om sitt jag, att själv bestämma över
sina tankar och handlingar, att i grunden vara densamma trots de förändringar som inträffar
under livet. Dessutom innefattar begreppet en medvetenhet om den egna personligheten, det



        27

vill säga innehållet i alla de erfarenheter under livet som med tiden har format personligheten
(Ottosson, 2003).

En annan betydelse är den samstämmighet som en individ kan uppleva mellan å ena sidan
sina karaktäristiska drag som person och å andra sidan de värderingar som han eller hon an-
ser vara karaktäristiska i ens kultur (Svanberg & Runblom, 1988, s. 154-155).

Att invandrare inte känner igen sig, eller inte blir igenkända, har med identitet att göra, skriver
Heyman i sin bok Invanda kulturer och invandrarkulturer. Hon definierar identitet som vad
jag känner igen mig själv som, den jag är, måste också ordlöst bli bekräftad, igenkänd som
den av min omgivning. Hon tar en tonåring som söker sin identitet som exempel, ibland på ett
för sig själv och sin omgivning ganska påfrestande sätt. Tonåringar ifrågasätter ideligen all-
ting för att få en reaktion, ett svar. Om detta går bra så får han eller hon genom svaren så
småningom veta vem han eller hon är. Ibland blir svaren bara negativa och då upplever den
unge en negativ identitet: jag är den som inte är. När svaren utifrån blir olika, är det, hävdar
Heyman just vad som sker i en minoritetsgrupp i en majoritetskultur. Man får ett slags svar
från den egna gruppen och ett annat, ibland väldigt olikt, från majoritetssamhället. Då blir
ingenting självklart (Heyman, 1981, s. 31).

Heyman betonar också vikten av delaktigheten i sin egen kultur, i sitt eget språk, i den själv-
klara stoltheten över allt sitt som barnet kan utvecklas. Det är genom att få dessa möjligheter
kan man skapa en trygg tillvaro (Ibid. 1981, s. 32).

4.3.1  Etnisk identitet

Med etnisk identitet menas människor med ett gemensamt ursprung, en gemensam historia,
någon eller några former av gemensam kultur (religion, språk, traditioner m.m..) och en
känsla av intern solidaritet. Föreställningen om en gemensam historia, ett gemensamt ur-
sprung och upprättandet av symboler är centrala för upprätthållandet av en etnisk identitet.
Men de kulturella skillnaderna i sig behöver inte vara bas för bildandet av etniska grupper,
utan gruppmedlemmarnas betoning av kulturella skillnader i relation till andra (Schulz,
2003).

Att ha en gemenskap, att höra till en grupp, där man ordlöst förstår samman-
hangen och livsmönstret, att där ha en bestämd roll som är erkänd av en själv
och gruppen och att uppleva en självklar kontinuitet i detta, det ger en människa
hennes identitet, och där är både ens eget igenkännande och gruppens ordlösa
bekräftande lika viktiga (Heyman, 1975, s. 12).

Det är viktigt att ha en gemensam historia med några och att ha en geografisk tillhörighet,
skriver Bodin och Fant i sin bok Från kultur till kultur. Dessa saker är en fast grund att stå på
och ger oss ”rötter”. På så sätt får vi en vi-känsla. Om ”vi” finns kommer genast en känsla att
de andra är ”dom”.  Denna känsla för ”vi” och ”dom” kan i sin tur ge upphov till rasism och
främlingsfientlighet.  ”Vi” kan tycka att vi är ett bättre slags människor än ”dom” är.  ”Dom”
är ett sämre slags människor och kanske inte är värda att leva. Det är sådana tankar som upp-
kommer i konflikter, eller i mindre skala till exempel i gängbildningar. Det är, enligt förfat-
tarna, viktigt att bli medveten om att man kan tillhöra flera grupper samtidigt, även om de
grupperna har olika värderingar och förhållningssätt.  Om vi är trygga i vår identitet behöver
det inte bli en skarp gräns mellan ”vi” och ”dom”. Gränsen blir inte ett vattentätt skott utan
någonting mer flexibelt som är beroende av omständigheter.  Det är självklart att jag fungerar
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bättre i kulturmöten, om jag har kunskap om den ”kulturella koden”.  ”Ofta är det inte bara en
stimulerande utan till och med en revolutionerande upptäckt att inse att jag kan uppträda på
det ”andra” sättet och ändå fortsätta vara mig själv” (Bodin & Fant, 2000, s. 14).

4.3.2  Invandrare och identitet

Att invandrare får en identitet som just invandrare beror enligt Borgström bl.a. på majoritets-
befolkningens behov av att sätta etiketter på andra. Detta gör man för att kunna skilja sig från
andra ”invandrare” och undanröja det upplevda hotet mot sin egen identitet. Han hävdar att
minoritetsgrupperna i praktiken är kränkta när majoritetssamhället trots gällande mänskliga
rättigheter inte erkänner de sociala och kulturella rättigheter som immigranten har på den
vardagliga och politiska nivån.  Invandrare är ”den andra”, det vill säga annorlunda. Majori-
tetsbefolkningen fruktar att deras välfärd kan hotas och de är också rädda att invandrare
påtvingar dem sina seder och bruk (Borgström, 1998, s. 31).

Elsie Franzén, som är psykolog och docent i pedagogik, skriver bl.a. om känslan av överens-
stämmelse mellan min egen uppfattning om mig själv och omgivningens: Det jag upplever
som ”jag” skall vara samma som jag känner att andra tycker är ”jag”. Hon hänvisar till Erik
H Eriksons bok Ungdomens identitetskriser.

Den medvetna känslan av att ha en personlig identitet grundar sig på två samti-
diga iakttagelser: man märker att ens existens har sammanhang och kontinuitet i
tid och rum, och man märker att andra också uppfattar ens sammanhang och
kontinuitet (Franzén, 2001, s. 75).

Erikssons uppfattning tolkar Franzén som att identitet är kännedomen om att ”jag är den jag
är, oavsett hur den yttre situationen förändras, och vetskapen om att andra också ser det så”.
Det spelar ingen roll vad som händer runt omkring mig, jag är i grunden densamma. Det
tycker jag själv och de som finns runt omkring mig. Medvetandet om detta stabiliserar min
tillvaro. En sådan identitet byggs upp i samspel och interaktion med människor i den när-
maste omgivningen (Franzén, 2001, s. 75).

Franzén skriver vidare att när människor byter land i vuxen ålder, tappar de bort en hel del av
sina mänskliga ”speglar”. Under första åren är man upptagen med praktiska saker, t.ex. till-
ståndspapper och bostad. Efterhand blir situationen annorlunda beroende av spegelbilden. Man
märker att ens omgivning betraktar en som någon annan än den man själv tror sig vara. Värst
drabbade är de som är ensamma. De som har familj och vänner har det bättre i och med att de
fortfarande har en del spegelbilder kvar. Eftersom man själv vet vem man är och känner sin
inre identitet och inte tycker att den har förändrats, blir man osäker på sig själv när man blir
orättvist behandlad. Vissa invandrare försöker att tala om vem de är och hur de hade det hem-
ma m.m. De blir besvikna när omgivningen inte är intresserad av att lyssna då man  pratar på
ett bristfälligt språk; man blir en nyfödd vuxen och den gamla spegelbilden ersätts av en ny.
Man tilldelas den kollektiva identiteten, främling, hjälplös, behövande; saker som inte stämmer
med den man är. När den ursprungliga identiteten inte längre förstärks blir det svårare att be-
hålla den. Det självklara sättet att försvara sig i det utsatta läget är att förklara vem man är, att
försöka bemöta fördomar och göra sig synlig som person. Språket spelar i detta läge stor roll.
Om man inte kan uttrycka sig på ett tillfredsställande sätt, blir man lättare ignorerad, tystlåten
och i värsta fall aggressiv. Franzén menar att vi har med oss en bild av oss själva och vår iden-
titet som byggts upp i ständigt samspel med speglingar från omgivningen eller som hon kallar
dem, de ”signifikanta andra”. Om den yttre, spegelbilden och den inre upplevda bilden inte
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stämmer överens ställs den personliga känslan av identitet och kontinuitet i gungning (Franzén,
2001, s. 75-77).

4.3.3  När identiteten är hotad

Glynnis Brekwell, som Franzén hänvisar till, beskriver hur man kan förhålla sig när identiteten
är hotad. Hon nämner tre olika nivåer som identiteten kan gå igenom; inom individer, mellan
individen och på gruppnivå.

Inom individen, man förändrar sitt sätt att värdera olika saker i livet. Om karriär och status
var det viktigaste i livet förr, kan man låta det ta sekundär plats i tillvaron, därför att yttrande-
frihet och social trygghet värderas högre. Mellan individer,  denna nivå delas ytterligare i tre
olika beteenden i relationen till andra. Genom isolering från andra försvinner hotet mot den
egna identiteten på kort sikt, men inte i längden. Med passning menas att man försöker pass-
era som någon annan, låtsas tillhöra den grupp som man vill, i form av namnbyte. Den sista
är medgörlighet, som innebär att man försvarar sig mot identitetshotet genom att spela den
förväntade rollen. Om man uppfattas som inkompetent och hjälpberoende så blir man det
också. På gruppnivå, invandrare uppfattas som en representant för ett kollektiv och har kol-
lektivets egenskaper är det också lätt att själv uppfatta majoritetsbefolkningen som en homo-
gen massa. Detta leder till framträdande av nyanser och variation. Man ser olika grupper med
olika värderingar och levnadssätt. Dessa framträdanden motverkar i sin tur hot och kränk-
ningar mot identiteten (Franzén, 2001, s. 82-84).

Om och när man känner sig nedvärderat av majoritetssamhället, kan man enligt Lahdenperä
(1991) som Borgström refererar till att använda sig av olika strategier bl.a.:

1) Man förnekar sin tidigare identitet.
2) Man isolerar sig från majoritetssamhället och håller sig till ”de egna”.
3) Man försöker avhjälpa eventuella problem genom att utmärka sig mer än majoritets-

medlemmarna själva; man är hellre ”värsting” än ingen alls.
4) Man anammar omgivningens negativa uppfattning (Borgström, 1998, s. 32).

4.4  Språk
Språket är det redskap vi använder för att kommunicera med varandra. Vi behöver det för att
förstå, analysera och tänka. Vi behöver språket för att påverka vår livssituation. Och sist men
inte minst är språket en del av vår identitet och våra rötter (Att kunna språk är en rikedom,
2002, s. 3).

Att kunna ett språk innebär att man lär sig associationer och värderingar hos den omgivning i
vilken man använder språket. Att lära sig ett nytt språk betyder inte att man bara lär sig ny
grammatik och nya ord utan också ett sätt att förstå det samhälle man lever i (Hedman & Ek-
lund, 1998 s. 77-78).

4.4.1  Språk och identitet

Människan får sin identitet i första hand genom språket. Det har en avgörande betydelse för
bevarande av identitet inom minoritetsgrupper. Språk och identitet är sammanknutna i flera
bemärkelser, genom språket definierar vi oss själva och blir definierade av andra. Språk tolkar
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livet och världen för nya gruppmedlemmar, sedan de utvecklas inom sin grupp och sin egen
kultur med dess regler och värderingar.  För invandrarbarn blir detta en komplicerad process
eftersom de har mer än en kultur. De olika kulturerna pressar med olika innehåll på dessa
barn. Problemet uppstår när dessa kulturer inte förstår fördelen med två kulturer, två språk
och dubbel tillhörighet (Heyman, 1981, s 42).

Enligt Söderlind, som Aronsson & Eliasson hänvisar till, är en av de svåraste upplevelser som
invandrare går genom, känslan av att bli förminskad, att känna sig som ett barn. Och detta
beror på att man inte kan uttrycka sig som förr och därmed går något av ens identitet förlorad.
Om man inte får sitt språk accepterat och erkänt känns det som om man inte blir erkänd själv,
inte heller ens tankar och personlighet har stor betydelse. Vidare skriver de att hemspråkets
låga status i omgivningens ögon är orsaken till att många invandrarbarn blir halvspråkiga,
d.v.s. varken behärskar modersmålet eller svenska ordentligt (Aronsson & Eliasson, 1997, s.
19).

Så här beskriver en invandrarpoet känslan av att inte kunna uttrycka sig som förut. Dikten är
hämtad från Franzéns verk, Att bryta upp och byta land.

Jag är ett barn igen. Jag är ett barn igen.
De har tagit mitt språk. Men jag ville komma hit.
Jag kan inte längre uttrycka Jag kunde inte längre stanna
mig som jag kunde förut. där jag var, tror jag.

Jag är ett barn igen. Jag är ett barn igen.
De har tagit min identitet. Det blir ett nytt liv.
Jag är inte längre den Jag har fått en chans.
som jag var förut. Den tar jag gärna.                           Fred Klasen 1983

Han kan inte uttrycka sig som förut, hans identitet har tagits ifrån honom och han känner sig
förminskad, som ett barn. Trots svårigheterna är han fortfarande optimistisk inför det nya li-
vet, han vill ta den här chansen i det fria landet (Franzén, 2001, s. 29).

Om man tittar på invandrarförfattares produkter, handlar deras material för det mesta om lik-
nande upplevelser som de flesta invandrare har gått genom i det nya landet. Den kurdiske
Mehmet Uzun, beskriver sin upplevelse i Sverige så här:

Först och främst förlorade jag mitt modersmål – mitt moderland – som Albert
Camus uttrycker det – denna min dyrbaraste ägodel. Mitt modersmål blev
plötsligt oanvändbart, meningslöst och en belastning för mig. Det upphörde att
skydda mig; det upphörde att ge mig en känsla av trygghet och styrka. Jag kun-
de inte uttrycka mig. När jag berövats mitt modersmål förlorade jag min identi-
tet och personlighet. Jag blev en annan, en oidentifierbar men hjälpbehövande
utlänning. Jag kom att ingå i kategorin ”främlingar”, en perifer grupp som jag
inte hade sökt mig till. Mitt liv, mina erfarenheter och mina tankar förlorade all
mening och allt värde (Aronsson & Eliasson, 1997, s. 13).

Jag känner igen författarens känslor, men jag är inte begåvad att skriva lika vackert. Kurdiska
ordspråk kan jag däremot. I en liknande situation säger ”vi”,  Sten passar bäst på sin ur-
sprungliga plats. Och när man måste anpassa sig till en ny miljö, säger vi: När man går till
blindas stad ska man täcka ögonen med händerna.
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Olaf Berggren skriver också om språkets betydelse för människans identitet i en artikel i den
nordiska bibliotekshandboken KITAB (Kulturell identitet tryggad av biblioteken):

Exiltillvaron medför att språket, som kanske inte tidigare uppfattades som en
viktig del av personligheten, plötsligt får en ny och djupare betydelse och blir
ett av de viktigare elementen i identiteten. När man lever i en annan kultur blir
det som man starkast förknippar med sin identitet de element som mest skiljer
sig från den främjande kulturen (Berggren, 1983, s. 22).

Heyman formulerar språkets, det vill säga modersmålets betydelse för identitet så här,
Språket är den viktigaste byggstenen för identitet. Hon tar det lilla barnet som exempel. Det
har ingen identitet, inget språk. Hur det upplever verkligheten vet man än så länge inte. I ett
tidigt skede upplever barnet omgivningen som ett formlöst kaos, innan saker och ting tillde-
las ett igenkänt namn. Barnet börjar känna igen mamma, vovve, ledsen, äta, gråta, farligt
m.m. Genom att de får ett namn, så tolkas en bit av verkligheten. Bitarna blir fler och fler,
detaljerna finare och finare och verkligheten mer och mer en integrerad del av barnet själv.
Barnet tar till sig denna kunskap precis som omvärlden kräver. Om omgivningen kommuni-
cerar till barnet att svinkött är orent blir ordet laddat med äckel och skam. Så tolkar barnet
verkligheten och får sina värderingar, regler, straff och slutligen en identitet (Heyman, 1981,
s. 13).

Heyman hävdar också att den intellektuella utvecklingen av språket kommer efter den emo-
tionella. Språket blir ett medel för att inhämta kunskap, förmedla information och skapa
kommunikation, tillsammans leder detta till barnets utveckling. Hon påstår att inget annat
språk kan ersätta modersmålet för denna utveckling. Det är bara genom modersmålet man
kan förmedla sin personlighet och identitet (Ibid.).

4.4.2  Språket som arv

Sätt ett folk i kedjor Ett folk blir
klä av det, fattigt och förlorat
täpp till dess munnar,
och det är ändå fritt då det berövas sitt språk
Ta ifrån det jobben det fått av föräldrarna:
passen det är för alltid förlorat.
bordet det äter vid
sängen det sover i Ignazio Buttita, ”Lingua e Dialetu”
och det är ändå rikt. Siciliansk poet, född 1899

(Dikten är hämtad ur Vår skapande mångfald. Rapport från världskommissionen för
kultur och utveckling, s. 180).

Under den mänskliga historiens lopp har många språk försvunnit och många riskerar att för-
svinna inom den närmaste framtiden, när dessa inte längre används av barn. Dessa språk er-
sätts nämligen av språk som är kulturellt och ekonomisk mäktigare. Detta påminner om att
utrota en djur- eller växtart. Varje språk representerar ett unikt sätt att se på människans erfa-
renhet och på världen. Språk kan inte hållas vid liv av regeringspåbud eller av folkloristiska
intressen, utan endast om de som talar språket väljer att göra det. Alla språk är lika i den me-
ning att de är ett kommunikationsmedel och har samma kapacitet som ett världsspråk, bero-
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ende på vilka möjligheter språket får. Språk är inte som en levande varelse som föds, växer
och dör, utan dess öde bestäms av den sociala och politiska omgivningen (Vår skapande
mångfald, 1996, s.181).

Rapporten Vår skapande mångfald betonar vikten av språklig mångfald för samhället. När ett
språk försvinner tar det med sig en kunskapsbank och våra möjligheter att kommunicera
mellan och inom kulturer. I rapporten framkommer att ett språk är utrotningshotat när det
inte längre talas av barnen – åtminstone inte av större delen av dem – i ett samhälle, eftersom
ett språk dör med de sista som talar det. Språkvetare hävdar också att ett språk kan vara ut-
rotningshotat när ett samhälle medvetet splittras upp genom att minoriteter eller till och med
enstaka individer ur dessa minoriteter flyttas till områden med andra grupper som talar ett
eller flera andra språk. Det händer också att föräldrar som ställs inför en starkare kultur upp-
manar sina barn att tala den starkare kulturens språk. Detta leder till att den yngre generatio-
nen så småningom överger sitt modersmål. Modersmålsundervisning är inte bara det enda
sättet att få barnen till skolan utan också att hålla dem kvar. Språket är en viktig del av kultu-
ren, det är våra ”antenner” eller våra ”glasögon”. Det ska man vara rädd om (Vår skapande
mångfald, 1996, s. 184).

4.4.3  Språks roll i anpassning

Språket är det viktigaste kommunikationsmedlet mellan människor. Bristfällig språkförmåga
leder till sämre kommunikation mellan infödda svenskar och invandrare. Man hävdar att det
är svårt att utvecklas intellektuellt, eftersom kunskapsinhämtning och informationsbearbet-
ning är problematiskt på ett språk som man inte behärskar. Om man inte kan använda språket
har man inte möjligheter att påverka sin ekonomiska, politiska och kulturella position i sam-
hället (Hedman & Eklund, 1998, s. 76).

Eftersom människor interagerar med varandra genom språket, är det viktigt att man delar
samma språk för att kunna dela varandras uppfattningar.

Vi definierar oss själva i förhållande till andra människor i samhället runt om-
kring oss. Talar man inte samma språk är det svårt att skapa relation till andra.
Det är naturligt att man vänder sig till människor som talar samma språk. På så
sätt finns det risk för att invandrare, som inte behärskar språket, utestängs från
interaktionen i samhället (Hedman, & Eklund, 1998, s. 76).

Språket spelar en stor roll i integrationsprocessen, eftersom man genom språket får
del av samhällets värderingar och från dessa bygger upp sin identitet. I alla kulturer
finns särskilda normer och värderingar som är karaktäristiska för den kulturen. Som
invandrare i det nya landet påverkar dessa faktorer invandrares attityder till det
svenska samhället. Genom inlärning av det nya språket tar man till sig den nya om-
givningens sociala normer och värderingar. I och med att man tillägnar sig språket
socialiseras man in i den nya gruppen. Därför hävdar man att vägen till integration
går genom språket (Ibid.)

4.4.4  Modersmål

Modersmål är det språk som barn lär sig först. Modersmålet är det redskap som barn
lär sig utnyttja för att kunna använda symboliska begrepp och koda sin omvärld.
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Modersmålet är den grund som barns tanke, känslomässiga och harmoniska utveckling bygger
på. Tack vare språket kan vi berika våra kunskaper och tankar och utveckla vårt skapande
förmåga. Modersmålet är en förutsättning för djupare upplevelser och rikare erfarenheter. Kan
man sitt modersmål obehindrat blir det sociala umgänget lättare, individen får en stark själv-
känsla och accepterar sin identitet, sina föräldrars bakgrund och sina rötter. Att kunna sitt mo-
dersmål ökar ens självrespekt. ”Om man respekterar sig själv, då respekterar man också andra
och deras identitet!” (Att kunna språk är en rikedom, 2002, s. 3). Goda kunskaper i moders-
målet är en nödvändig förutsättning för tvåspråkighet. Tvåspråkighet är inte bara en rikedom
för individen utan också en samhällelig resurs, det ger också större valfrihet för människan
både när det gäller yrke, att byta land och upprätthålla kontakter med släktingar och vänner
över gränserna (Att kunna språk är en rikedom, 2002, s. 3).

Sedan 1968 har invandrarbarn rätt att få modersmålsundervisning. Från och med 1976 fick
kommunerna ta över modersmålsundervisningen i grundskolan och gymnasieskolan efter den
så kallade modersmålsreformen. Syftet med modersmålsundervisningen är att elever med an-
nat modersmål än svenska skall kunna bibehålla och utveckla det språk de använder i sin
hemmiljö och på detta sätt få möjlighet att utveckla en aktiv tvåspråkighet så att de kan få en
stark självkänsla och en klar uppfattning om sig själva och sin egen livssituation. Moders-
målsundervisning består framför allt av modersmål och studiehandledning i andra ämnen.
Modersmålsundervisning som ämne är frivilligt men studiehandledning ges till dem som be-
höver det (Ornbrant, 2003).

Modersmålundervisning är viktig för barn för att de obehindrat ska kunna kommunicera med
sina föräldrar och släktingar. Det känns mer naturligt att familjen kommunicerar med var-
andra på modersmålet.  Att kunna modersmålet bra, underlättar även vidare språkinlärning. I
annat fall riskerar man att bli halvspråkig, d.v.s. att man varken kan tala sitt modersmål eller
andraspråket, i detta fall svenska, riktigt. Modersmålundervisning är viktigt för barn i fall man
återvänder till sitt ursprungliga land (Hedman & Eklund, 1998, s. 85).

För att barn och föräldrar i framtiden ska kunna tala om svårare ämnen är det viktigt att bar-
nens kunskaper i modersmål är på en hög nivå, eftersom det är vanligt att föräldrarnas kun-
skap i svenska inte räcker till för sådana samtal (Biblioteket mitt i världen, 1998, s. 13).

Inte något Som löser tankarna
så djupt breder ut vårt sinne
blir kvar hos människan och lenar
som modersmålet sättet att leva

(Biblioteket mitt i världen, 1998 s. 30).

4.5  Tidigare forskning
Hittills har många rapporter, artiklar, uppsatser och böcker skrivits om det mångkulturella
biblioteket. Man har i första hand fokuserat på den service som finns på biblioteken och dess
betydelse för invandrare och flyktingar och hur invandrare använder sig av biblioteken och
hur servicen skiljer sig mellan olika bibliotek.  Den litteratur som direkt berör kopplingen
mellan bibliotek och integration är däremot knapphändig. Nedan presenterar jag några studier
som jag fann relevanta för min undersökning.
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4.5.1  Det mångkulturella samhället och erkännandets politik

Rubriken är namnet på en studie som Charles Taylor skrivit. Han tar upp det moderna sam-
hällets mest aktuella problem: alla individers rätt till en lika behandling som inte inkräktar på
deras kulturella och etniska identitet. I boken finns några kommentarer som är skrivna av en
rad samhällsvetare som prövar hållbarheten i analysen och för resonemanget vidare.  Taylor
skriver bl.a.:

Kopplingar mellan erkännande och identitet, där den senare termen betecknar
något i stil med en persons uppfattning om vem han eller hon är och vad som i
grunden karaktäriserar honom eller henne som människa (Taylor, 1995, s. 38).

Han hävdar att människans identitet till viss del formas av andras erkännande, eller ofta miss-
kännande, så att en person eller en grupp av människor kan drabbas av en verklig förvansk-
ning om samhället återspeglar en inskränkt eller föraktlig bild av dem. Icke-erkännande kan
vara en form av förtryck genom att man tvingas in i en falsk, förvanskad och inskränkt tillva-
ro (Taylor, 1995, s. 38).

Att var dömd att lida av svag självkänsla, exemplifierar Taylor med det vita samhället som i
generationer har givit en förnedrande bild av de svarta som många av dessa vägrade att ac-
ceptera. Självförnedring blev ett av de effektivaste verktygen för förtrycket. Han hävdar att
det bästa som dessa människor kan göra är att befria sig från denna påtvingade och nedbry-
tande identitet. Taylor skriver vidare att:

 Misskännande är inte bara en brist på tillbörlig respekt. Det kan vålla djupa sår
och belasta sina offer med ett förlamande självhat. Ett tillbörligt erkännande är
inte bara en artighet som vi är skyldiga människor. Det är ett livsnödvändigt
mänskligt behov (Taylor, 1995, s. 38).

Steven C Rockefeller kommenterar Taylors tes. Han skriver att många mångkulturalister an-
vänder sig av att kräva erkännande av människors, särskilt minoritetsgruppers och kulturers
lika värde för att vinna politisk makt.

Kravet på erkännande av olika kulturers lika värde är uttryck för ett djupt och
grundläggande allmänmänskligt behov av att bli accepterad utan villkor. Att
känna sig accepterad på detta sätt, inklusive att få både sin etniska egenart och
sin allmänt delade möjlighet bekräftad, är en väsentlig del av en stark identitets-
känsla (Taylor, 1995, s 93).

Rockefeller skriver vidare att det kan finnas en religiös grund för att olika kulturer har samma
värde och att de västdemokratiska argumenten till försvar för idén om lika värde tagits från de
gamla bibliska och grekiska föreställningarna om att det finns något heligt i den mänskliga
personligheten. Han skriver att 1300-talsmystikern Mäster Eckehart säger ”Gud älskar alla
varelser lika mycket och fyller dem med sitt vara. Och vi bör kärleksfullt möta alla varelser på
samma sätt”. Han citerar vidare Vladimir Solotjevs andra budord ”Du ska älska alla andra
folk så som du älskar ditt eget” (Taylor, 1995 s 92-93).

 Om språk och identitet skriver Taylor, ”Vi blir fullt mänskliga agenter med förmåga att förstå
oss själva och därmed definiera vår identitet genom att vi tillägnar oss rika mänskliga språk”.
Språk är inte bar de ord som vi talar utan också andra uttryckssätt som vi definierar oss och
dessa får genom utbyte med andra. Han menar att det mänskliga medvetandets uppkomst är i
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denna mening inte monologisk, d v s att varje person skapar på egen hand, utan dialogisk.
Sedan vi kan utveckla våra egna åsikter, uppfattningar och attityder genom egen reflektion.
Han skriver vidare att, ”Vi definierar alltid vår identitet i dialog med, och ibland i kamp mot,
det som våra betydelsefulla andra vill se hos oss” (Taylor, 1995, s 43).

4.5.2  Att vara mitt emellan

Marié Borgströms bok Att vara mitt emellan handlar om språkfärdighet, trygghet, självakt-
ning och ett fungerande socialt nätverk. Dessa är återkommande nyckelord för invandrarbarns
möjlighet att integreras i det svenska samhället. Borgströms studie syftar till att belysa villko-
ren för en grupp spanskamerikanska ungdomars sociokulturella identitetsutveckling i Sverige.
Ungdomarna utvecklar och gestaltar sina liv genom två olika kulturer hemma, med traditioner
från ursprungslandet, och i det svenska samhället, genom skola, fritid och vänner. De frågor
som berörs i studien är hur dessa grupper förhåller sig till de karakteristiska kontexterna de
har befunnit sig i under sin uppväxt, hur ungdomarna uppfattar sig själva och i vilken relation
de står till det svenska samhället (Borgström, 1998, s. 1-3).

För att besvara frågorna genomför författaren en empirisk studie med utgångspunkt från åtta
latinamerikanska ungdomar, som när de var barn ingick i en tidigare undersökning med ett
annat perspektiv på den sociokulturella identiteten, nämligen barnens modersmålsutveckling.
Genom att belysa ungdomarnas uppväxtvillkor under lågstadie-, mellanstadietide-, högstadie-
och gymnasietiden, lyfter författaren fram deras uppfattningar om betydelsen av olika sociala
kontexter och deras uppfattning om sig själva. Ungdomarnas levnadshistoria visar att villko-
ren för deras sociokulturella identitetsutveckling kan te sig olika och kan uppfattas av ungdo-
marna själva på olika sätt beroende på varierande upplevelser från olika kontexter (Borgström
1998, s. 51).

Ungdomarna känner sig berikade som personer genom att ha en dubbel identitet. Författaren
anser att identitet och språk går hand i hand. Ungdomarna behöver utveckla både sitt mo-
dersmål och svenskan för att kunna orientera sig i sin nya identitet. De måste se sig själva på
ett annat sätt än endast utifrån den egna kulturen och hemspråket. Författaren talar om en ut-
vidgad identitet, eftersom individen inte är delbar. Hon föredrar begreppet dubbel identitet
eftersom det begreppet rymmer element från den egna hemkulturen utan fullständig förank-
ring i det nya samhället (Borgström, 1998, s.164).

4.5.3  Effektiva skolor för språkliga minoritetselever

Effektiva skolor för språkliga minoritetselever är en studie som forskarna Wayne Thomas och
Virginia Collier gjort i USA i syfte att ge skolor ett kunskapsunderlag som bas för att förändra
sin undervisning. Studien är tolkad och presenterad av Mats Axelsson och Kaj Sköldberg i en
bok med namn Tolkning och reflektion 1998.

Studien syftar till tvåspråkiga elevers skolframgång i USA. Mellan 1982 och 1996 har fors-
karna följt skolgången för 14 317 elever med annat modersmål än engelska från förskolan till
skolår 12, i 6 olika undervisningsprogram. Thomas och Collier studerade individuella elever
efter deras socioekonomiska status, förstaspråk och antal skolår i ursprungslandet. I under-
sökningen betonas skolframgången i alla ämnen, inte bara språkbehärskningen i engelska.
Resultatet visar att det är tidskrävande att få hela skolgången på andraspråket, eftersom ele-
verna med engelska som andraspråk i början av skolgången i USA ofta inte får någon under-
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visning i skolämnena utan oftast koncentrerar sig på engelskinlärning, medan deras enspråki-
ga kamrater går vidare med sin språk- och kunskapsutveckling. Detta innebär att andra-
språksinläraren ställs inför en dubbel uppgift: att hinna ifatt och samtidigt hålla takten med de
enspråkiga kamraternas utveckling (Axelsson, 2001, s. 15).

Forskarna har funnit att andraspråksinlärare utvecklas från år till år, men de klarar inte av att
samtidigt fylla den kunskapslucka som uppstått på grund av de första skolårens negligering av
kunskaps- och kognitiv utveckling. Resultatet visar att barnens lärande och kognitiva utveck-
ling går långsammare om de endast får undervisning på andraspråket och att dessa barn inte
riktigt hänger med de enspråkiga engelsktalande barnen. Istället är det de tvåspråkiga eleverna
som under sina första skolår haft en stark kognitiv utveckling och ett lärande på sitt moders-
mål parallellt med andra språket som når bäst resultat. När de nådde sista skolåren hamnar
dessa elever på samma nivå, eller ibland på en högre nivå, som enspråkiga både språkligt och
ämnesmässigt (Axelsson, 2001, s. 16).

Forskarna har konstaterat att det finns vissa faktorer som påverkar elevernas framsteg i sko-
lan. De har skapat en modell där individen befinner sig i mitten, omgiven av de sociala och
kulturella processerna som påverkar individens liv, nämligen processer i hemmet, skolan,
närsamhället liksom i hela samhället. Dessa faktorer är:

Sociokulturella processer, som innefattar elevens känslomässiga reaktioner inför skolan, lik-
som självkänsla, ängslan och andra affektiva reaktioner. Från samhället kan sociala mönster
som fördomar, diskriminering, liksom krafter som ackulturering eller assimilering samt över-
eller underordnade positioner, påverka elevens framgång. Forskarna menar att man genom att
skapa en sociokulturellt stödjande miljö i skolan kan mildra de negativa effekterna. Språkut-
veckling.  Forskarna hävdar att elevens förstaspråk måste utvecklas till en hög kognitiv nivå
för att säkra andraspråkets fulla utveckling. Kunskapsutvecklingen. Man menar att ett starkt
förstaspråk bidrar till utvecklingen av ämneskunskaper. Forskarna hänvisar till forskning som
visat att man riskerar skolmisslyckande om kunskapsinhämtandet avbryts under inlärningsti-
den av andraspråket. Den sista komponenten i modellen är elevens kognitiva utveckling. Den
börjar vid födelsen och pågår resten av livet. Under barnens första skolår har modersmålet
stor betydelse för elevens kognitiva utveckling. Denna utveckling betraktas som primär för
kommande kunskap (Axelsson, 2001, s. 20).

4.5.4  Kommunikationens betydelse

”Kommunikationens betydelse” är rubrik på en artikel baserad på en serie studier som socio-
logiska institutionen via Uppsala universitet gjort. Bakom studien ligger Lowe Hedman och
Helena Eklund med initiativ från Uppsalas Nya Tidning (UNT) och Tidningsutgivarna (YU).
Syftet med studien är bland annat att studera om det finns samband mellan tidningsläsning
och språkkunskaper. Dessutom har de studerat betydelsen av kommunikation mellan invand-
rare och majoritetssamhälle, samt ett fungerande språks påverkan av kommunikationen.

Författarna hävdar att kommunikation är den grundläggande faktorn för invandrarens anpass-
ning till värdsamhället. Kommunikation kan vara annat än rent språkliga meddelanden, men
det är ingen tvekan om att språket är den viktigaste delen av kommunikation, hävdar Hedman
och Eklund (Hedman & Eklund, 1998, s. 256).

När invandraren inte behärskar språket bra eller om denne har en stark brytning, betraktas
han/hon av majoritetssamhällen som avvikande och får en etikett på sig som sådan. Detta på-
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verkar i sin tur invandrarens kommunikation med värdsamhället. Språket är inte bara viktigt
för att en kommunikation skall äga rum, utan även för att förmedla de sociala värderingar,
normer och attityder som bidrar till att invandraren socialiseras i samma sociala verklighet
som majoritetssamhällets individer. Utan språket kan man inte ta del av majoritetssamhällets
kultur, värderingar och attityder.  Författarna anser att kommunikation underlättas av att in-
vandraren och majoritetsbefolkningen har samma omvärldskunskap och att kommunikationen
rör sig inom referensramar som de båda kan förstå. Denna omvärldskunskap, som invandraren
får genom språket, bidrar i hög grad till anpassningen till värdsamhället. De hävdar att språket
har två viktiga funktioner. För det första är det själva kommunikationen och för det andra är
det genom språket invandraren får de sociala normer, värderingar och attityder om värdsam-
hället som i sin tur bidrar till en ökad anpassning (Hedman & Eklund, 1998, s. 256-257).

För att nå integration och ökad språkbehärskning krävs kontakter med medlem-
mar av värdsamhället. För att kommunikation ska kunna ske måste både invandra-
ren och det omgivande samhället se till att denna kommunikation kommer till
stånd. Invandraren såväl som det omgivande samhället måste alltså vara aktiva i
sökandet av kommunikation med varandra (Hedman & Eklund, 1998, s. 257).

Kommunikationen sker interpersonellt samt genom massmedier. Det är genom dessa kanaler
man får information om det omgivande samhället. Behärskandet av språket leder till en ökad
interpersonell kommunikation mellan invandraren och värdsamhällets medlemmar. Dessutom
tar de del av samhällets information genom att förstå massmedias budskap (Ibid.).

4.5.5  Sverige är inte hela världen

Rubriken är en studie av Maija Runcis och handlar om Utbildningsradions roll som folkbilda-
re för invandrare i Sverige. Runcis är historiker vid Stockholms universitet.

Hon skriver att folkbildning och utbildning har varit en väsentlig del i den svenska välfärds-
modellen. Men trots att Sverige blev ett invandrarland redan efter andra världskriget dröjde
det länge innan invandrarna uppmärksammades i utbildningsprogrammen. I programmen som
producerades av skolradion i slutet av 1960-talet betraktades främlingsfientlighet och intole-
rans som ett individuellt problem som inte kännetecknade det kollektiva svenska samhället.
Den generella svenska invandrarpolitiken lyftes istället fram som generös, tolerant och solida-
risk. Resultatet blev att ”vi” tog hand om ”dom” istället för jämlikhet och rättvisa för alla.

Det mångkulturella Sverige, var finns det? I tidningar, böcker, teve och radio? I
praktiken? Vi framställer allt oftare Sverige som ett mångkulturellt land där ek-
vationen är enkelt uppställt: invandrare och flyktingar blir fler och fler, och där-
igenom ökar mångfalden av människor, språk, stilar, genrer och hela kulturer.
Vi skulle nöja oss med denna förklaring och bara verkligheten vore lika enkel.

Citatet har hämtats från en artikel, Kulturmöten eller folkloristisk uppvisning, i tidskriften
Framtider, 1996: 2,  s. 24, skriven av Owe Ronström. Runcis menar att Ronström här visar att
föreställningar om det mångkulturella Sverige och den ”goda” svenskheten verkligen är kon-
struktioner som knappast har problematiserats i den svenska invandrarpolitiken (Runcis,
2001, s. 47).



        38

5  Empirisk undersökning
Följande avsnitt ska ge en presentation och beskrivning av det bibliotek vars integrationsverk-
samhet jag har valt att undersöka. Dessutom ger jag en kort presentation av själva staden
Lund. Uppgifterna har jag hämtat bl.a. från Nationalencyklopedin under uppslagsorden Lund
som kommuninnevånare, Lunds universitet, Lunds domkyrka, Lunds kommuns hemsida  samt
från egna observationer.

5.1  Lund och Väster
Lund kallas Den lilla storstaden. Lund är också en av Sveriges äldsta städer, vars historia går
tillbaka till 990, då staden anlades, sannolikt som en kunglig och kyrklig centralort. Dess me-
deltida historia kan följas väl genom skriftliga källor.  Domkyrkan är en av nordens största
och bäst bevarade romanska kyrkobyggnader. Byggandet påbörjades 1050. Av fornhistoriska
lämningar finns några stenåldersboplatser och fem bronsåldershögar bevarade.  Lunds univer-
sitet tillkom som ett led i försvenskningen, sedan Sverige 1658 erövrat Skåne. Universitetet
invigdes 28 januari, 1668. Lunds universitetsbibliotek tillkom 1671, när domkapitlets biblio-
tek (371 tryckta böcker och 15 handskrifter) tillfördes universitetet. Lund har sedan länge haft
en stor, betydande industri, exempelvis: Tetra Pak, Gambro AB, Astra Zeneca, Ericsson,
forskningsbyn IDEON och dess stora universitetssjukhus. Sist men inte minst är Lund känt
för sina ca 30 000 studenter.

Allt detta har skapat en multikulturell stad sedan länge. Därför har man alltid försökt att hålla
den kulturella balansen i Lund. Lördagen den 20 september 2003, fyllde firandet av Kultur-
natten i Lund 19 år. Då är nästan alla kulturinstitutioner öppna, liksom många affärer. Staden
doftar exotiskt av all slags mat från olika hörn i världen och svenskarna får lära känna andras
kultur samtidigt som invandrare presenterar sina seder för majoritetsbefolkningen.

Lunds kommun har satsat på det mångkulturella samhället och beslutat att årligen utdela In-
tegrationspriset till företag, organisationer eller föreningar som sporre och symbol för fram-
gångsrikt arbete för ökad integration. Priset utgöres av 20 000:- samt ett diplom. Med detta
vill man göra kommunen till en förebild och spegla vårt moderna samhälle, där många perso-
ner med olika kulturella bakgrunder möts och samverkar; skapar kreativa möten genom att
visa respekt för och kunskap om andra människor och kulturer och strävar efter att anpassa
sina olika verksamheter till behoven i ett samhälle präglat av mångfald (Integrationspris,
2003).

Alla invånare oavsett etnisk eller kulturell bakgrund ska garanteras lika rättig-
heter och möjligheter på alla samhällsområden och nivåer. Lunds kommun ska
skapa en samhällsvetenskap med samhällets mångfald som grund och bidra till
en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidigt respekt och tolerans och
som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för. Det integ-
rationspolitiska arbetet ska särskilt inriktas på att ge stöd till individers egen för-
sörjning och delaktighet i samhället, värna grundläggande demokratiska värden
och verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter samt förebygga
och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism (Integrationspris,
2003).
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Lund består av 14 stadsdelar och har 10 stadsdelsbibliotek och ett huvudbibliotek samt Uni-
versitetsbiblioteket (UB). Befolkningsmängden är ca 100 000. Stadsdelen Väster är Lunds till
invånarantalet näst största stadsdel med 12 500 människor. Av dem är ca 13 % utrikes födda.
Väster är känt som ett gammalt arbetarområde, vilket betyder att det bor många pensionärer
med arbetarbakgrund där. Väster har en blandad boendestruktur idag med båda gamla och nya
bostadsområden. När det gäller invandrartäthet, betraktas den som en naturlig blandad (Dani-
el, 2002).

5.1.1  Biblioteket Väster

Följande uppgifter om Biblioteket Väster är hämtade från kommundelsnämnden KDN:s års-
redovisningar, min intervju med bibliotekschefen Inger Landen, mina observationer samt bib-
liotekets chef Inger Landens korrespondens.

Biblioteket Väster ligger centralt i stadsdelen intill en livsmedelsaffär, en dagcentral och ett
ålderdomshem. Något naturligt stadsdelscentrum finns inte. Invånarna får åka till andra stads-
delar eller till innerstaden för att uträtta sina ärenden.

Biblioteket flyttades till sina nuvarande lokaler 1989. Innan dess fanns ett kombinerat skol-
och folkbibliotek på Fågelskolan i samma stadsdel, där den nuvarande bibliotekschefen Inger
Landen också var verksam. Biblioteket Väster har eget budgetansvar med 2,5 mkr från kom-
munens budget. Personalen består av en heltidschef, en bibliotekarie på deltid och en heltids-
anställd kanslist. Det är öppet 27 timmar i veckan. Man har lagt öppettiden på fyra veckoda-
gar, varav två på kvällstider. Fredag till söndag är biblioteket stängt, med undantag av vissa
fredagskvällar, då man har kulturprogram.

Bibliotekets yta på 330 kvm är otillräcklig för att vara ändamålsenlig, entrén eller kappstugan
är liten och trång, vilket särskilt visar sig när skolklasser kommer på besök. Själva biblio-
tekslokalen är indelad i olika avdelningar som ligger intill varandra. Barnavdelningen har det
största utrymmet. I övrigt finns en avdelning för tonåringar samt en vuxenavdelning. Längst
bort ligger läsrum med sju datorer och en liten avdelning för skönlitteratur på främmande
språk. Dessutom finns svenska och utländska tidningar och tidskrifter. Personalens arbetsrum
fungerar som bokmagasin, förråd, verkstad och lager. Dessutom finns en lokal som heter Tid-
ningscafé, här kan man sitta i lugn och ro, fika, läsa tidning eller spela schack. I Tidningscafé
finns en hörna för medborgarinformation. Här kan man hitta information om stadsdelen Väs-
ter, kommunen, staten och EU. Man använder också lokalen som mötesplats för olika kultu-
rella aktiviteter som biblioteket ägnar sig åt på kvällar, t.ex. författaraftnar.

Utlåningen är datoriserad men den sker med hjälp av personalen. Det finns 14 datorer som är
Internetuppkopplade. Dessutom har man olika datorprogram som är anpassade för barn, ung-
domar och vuxna. Biblioteket handlägger själv bok- och medieinköp och det görs för det
mesta efter brukarnas behov och krav. Större delen av bibliotekets inköp går till facklitteratur.
Västers Biblioteks Vänner (VBV) är en ideell vänförening som tillsammans med Biblioteket
Väster arrangerar kulturaftnar, författaraftnar och andra evenemang. Föreningen har också
möjlighet att påverka bokinköp och programutbud på samma sätt som låntagare lämnar in-
köpsförslag. Litteratur på utländska språk får man framför allt genom att låna från huvudbib-
lioteket, länsbiblioteket eller genom fjärrlån.

Man sprider information om bibliotekets verksamhet genom bl.a. föreningen Västers Biblio-
teks Vänner, bibliotekets egen hemsida och anslagstavlor. Personalen har god kontroll på sin
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programverksamhet genom sina regelbundna informationsträffar och utvärderingar. Man mä-
ter också resultat av låne- och besöksfrekvens, utställningar, visningar, bokprat, inköpta me-
dier antal lånekort, reservationer samt deltagare vid programverksamheter. Kommundelsinvå-
narna kan genom föreningen Västers Biblioteks Vänner utvärdera bibliotekets verksamhet.
Man kan ta emot allmänhetens synpunkter också genom bibliotekets e-post.

Tack vare en målmedveten ledning har Biblioteket Väster gjort sig känt för sin mångkultu-
rella verksamhet i många år. I spetsen sitter Bibliotekschefen Inger Landen, som med sitt en-
gagemang har lyckats skapa ett bibliotek, där alla ska kunna känna sig hemma.

5.1.2  Bibliotekets verksamhet

Väster är känd för att vara ett barnrikt område och invandrare utgör en relativt stor del av be-
folkningen. Dessutom finns det olika handikapporganisationer och ålderdomshem, vilket bety-
der att Biblioteket Väster till stor del berörs av bibliotekslagen som betonar bibliotekets ansvar
för dessa grupper. Biblioteket arbetar via olika förmedlare såsom lärare, barnomsorgspersonal,
hemtjänstpersonal och bokombud för att nå hela Västers befolkning. Dessutom skickar biblio-
teket välkomstpaket till nyinflyttade på Väster med bibliotekets information. KDN, kommun-
delsnämnden, beskriver Biblioteket Väster såhär:

”Det rättvisa biblioteket” ska vara geografiskt, fysiskt, socialt och digitalt till-
gängligt. Biblioteket är kulturens vardagsrum, en social mötesplats, datastuga
och plats för program- och kulturaktiviteter. Informationsuppgifterna innebär att
biblioteket ska förmedla tankar och upplysningar inom alla områden (KDN
Väster, 1999, s. 2).

Kommundelsreformen ledde till nya åtaganden, t.ex. den uppsökande verksamheten med bok-
ronder på ålderdomshemmen och ”boken kommer” och krav på speciallitteratur, storstils-
böcker och talböcker (Ibid.).

Bibliotekets breda programverksamhet har varit bl.a. författaraftnar, olika skärm-, monter-
föremålsutställningar, eftermiddagsaktiviteter för barn och ungdomar och inom kulturverk-
samheten har man olika program för boende i olika åldrar och med olika kulturella aktiviteter
(KDN Väster, 1999, s. 1).

5.1.3  Bibliotekets mångkulturella verksamhet

Bibliotekets mångkulturella verksamhet har framförallt varit kulturaftnar för invandrarföre-
ningar. Kulturprogrammet består av information om landet, föredrag, video, sång, musik,
folkdans, pröva-på-dans, utställning och smakprov på mat. Det senare betonas extra eftersom
mat är en stark bärare av kultur och tradition, säger Landen. För att möjliggöra dessa aktivi-
teter samarbetar man med studieförbund, lokala organisationer och invandrarföreningar. Man
söker varje år projektpengar för att klara dessa verksamheter (Landen, 2003).

”Samhället tycker ofta att invandring är ett problem. Jag tycker det är en otrolig SKATT”.
Det skriver Landen i en rapport till Kultur & Fritid i Lund.

Vi har haft så många givande möte mellan olika kulturer. Dessa människor har
fått publiken att leva upp och upplivas. Ingen har gått härifrån utan att vara be-
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rörd eller med leende på läpparna. Jag respektera dessa människor mycket som
trots det de flesta har gått igenom, står ut med den respektlösa behandling och
ibland ganska ovänliga bemötande de möts av samhället. Alla kontakter vi fått
under dessa år, skulle jag vilja sammanföra och återse tillsammans någon gång.
De har alla tillfört biblioteket någonting viktigt. En träff med alla står på önske-
listan. (Citatet har tagits från ett brev som Landen skrev till Kultur & Fritid i
Lund 2003-04-02).

Integration i sig är en långvarig komplicerad process, eftersom det inte finns någon enkel,
bred och rak väg mot integration, menar Landen i sin rapport Bibliotek – En bro mellan kultu-
rer. Problemen är många, men möjligheterna är större och viktigare. Olikhet och mångfald
skapar utveckling. Hon betonar att en öppen och kontinuerlig kommunikation mellan männi-
skor som en viktig förutsättning för att integrationsprocessen ska kunna lyckas. Biblioteket
Väster ska vara ett forum för kulturella aktiviteter och en plats för internationella möten (Lan-
den, 2002).

De mångkulturella teman som Biblioteket Väster arrangerat de senaste åren består av följan-
de:

År 2002

• Projektet ”Att gå över ån efter vatten”. Biblioteket och Fågelskolan arbetade med ord-
språk och talesätt i olika språk från länder som barnen i klassen representerade.

• ”En bro mellan kulturer” - integrationsprojekt. Invandrarföreningar bjöds in till bibli-
oteket Väster, i syfte att lära känna varandra mer. Träffarna ledde till program med
kulturmöten, utställningar och uppsökande verksamhet.

• Lokalt ungdomsprojekt ”Café au Läs”. Syftet var bl.a. att samarbeta med invandrarfö-
reningarna för att få med ungdomar i kulturprojektet.

• Säsongsavslutning för ”En bro mellan kulturer” med mångkulturdag i Folkparken.
• ”Lördagskul” för barnfamiljer hade mångkultur som tema (indiansk, afrikansk).
• Kalevaladagen. Finska kulturens dag i samarbete med Finska föreningen och finska

studenter.
• Italiensk söndag. Italiensk litteratur, barnverksamhet, bildvisning etc.
• Mångkulturell picknick i Folkparken söndagen 12 maj.
• Program med körsång på olika språk.
• Aura- Islandsvecka i Öresundsregionen. Biblioteket deltog med poesi- och musikpro-

gram.
• Heterogénsis 10- årsjubileum med Alfredo Herrera. Svenskt-spanskt arrangemang

med bl.a. Jaime Luis Martín.
• Lovverksamhet – Feng Long – kinesiska tecken.
• Kontakt med Lunds invandrarföreningars samorganisation, LIFS, förekommer ofta.

Biblioteket Väster har haft inslag i deras radiosändningar på många språk, liksom in-
formationsutbyte.

• En bosnisk man ledde schack för olika åldrar.
• Möten med människor i Latin– och Centralamerika. Ett arrangemang tillsammans med

ABF.

År 2003
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• Projekt PPP – Persian poems, pantomimes and music.
• ”En bro mellan kulturer” fortsätter med programkvällar som hittills har varit grekiska,

arabiska, afrikanska.
• Arjang Farikhtah på särskilt anställningsstöd med uppgift att samordna integrationen

med olika invandrargrupper.
• SFI, invandrarundervisningens grupper bjuds in till biblioteket.
• Invandrarföräldrar kontaktas.
• Sagor på finska på söndagar.
• Klassiska Italien och Sicilien.
• Videokonst med dansk konstnär
• Nyinflyttade invandrare i stadsdelen får informationskuvert från Biblioteket Väster
• René Barthélemy Utställning.
• Ett Bangladeshprogram.
• Medverkande i tidningen ”Övergränser” (en invandrartidning) med reportage från

bibliotekets verksamhet.
• Internationell påskfest i Folkets park.
• Man arbetar för att Biblioteket Väster skall vara fortsatt mötesplats för invandrarföre-

ningar och ge social gemenskap.

Var och en av dessa program har på något sätt bidragit till utökning av integrationsprocessen.
Magnus Carlstedt skriver i en artikel i Skånska Dagbladet, en kulturdag på biblioteket, då en
saga av Astrid Lindgren lästes på 15 språk, är bra för barns självkänsla. Han skriver vidare:
”precis som barn behöver idrottsdagar och friluftsdagar så behövs det kulturdagar” (Carlstedt,
1998).

Det var många barn och vuxna som fick se och prova på kinesisk kalligrafi, då vi hade en dag
med kinesiska skriften, eller lyssna på persiska dikter när vi ordnade en persisk poesiafton. På
den arabiska kulturaftonen blev det inte musik och dans eftersom kriget i Irak precis hade
börjat. Istället talade Bengt Knutsson, docent i Mellanösternkunskap om den arabiska kultu-
ren och någon annan läste arabiska sagor för barn (Landen, intervju, 2003).

5.1.4  Intervju med Inger Landen Biblioteket Västers chef

Det nuvarande biblioteket har sedan länge haft som en röd tråd att arbeta med mångkulturella
teman. Landen menar att redan innan kommunens integrationsplan kom i fokus jobbade bibli-
oteket med många av dessa frågor. Biblioteket har haft olika kulturprogram, bl.a. irländska,
arabiska, grekiska, persiska och  italienska. ”Från början gjorde vi det för vårt eget intresse,
att lära känna andra kulturer men senare upptäckte vi att arbetet uppskattades av både social-
förvaltning och äldreomsorg” (Landen, 2003).

Landen säger vidare att Biblioteket Väster har haft många från olika minoritetsgrupper tillfäl-
ligt anställda, genom arbetsmarknadsåtgärder; praktikanter och projektanställda. Dessa har
varit betydelsefulla för bibliotekets fortsatta arbete. Landen betonar vikten av att ha medarbe-
tare med utländsk bakgrund på biblioteket, särskilt om man jobbar med kulturella verksam-
heter. Hon tar Farikhtah, som exempel. Hon framhåller hans engagemang inom bibliotekets
kulturella aktiviteter. Farikhtah har bl.a. uppsökande verksamheter- han tar kontakt med olika
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invandrarföreningar i Lund. Dessutom hjälper han till att ordna och presentera själva träffar-
na.

Västerborna får tillgång att söka information genom Internet, CD-rom och olika datorprogram
och databaser, informationsträffar, datautbildning m.m.. Internetuppkopplade datorer är en bra
service för deras brukare, eftersom det fortfarande är dyrt att ha dator eller Internet hemma,
säger Landen. Dessutom har de haft informationsträffar för flyktingar och folk som är obe-
kanta med dator- och Internetanvändning.

På frågan om man kunde göra mer vad gäller deras integrationsarbete säger Landen, att det
kan man göra inom undervisningen i svenska för invandrare (SFI) och i skolan för invandrar-
barn. De kunde komma hit, här är en bra miljö, man får bra service och känner igen persona-
len. Man kan genom barnavårdcentraler skaffa kontakter med invandrarföräldrar på ett tidigt
stadium eller genom äldre generationer som inte går ut så ofta. Man behöver inte komma hit
bara för att låna böcker. Biblioteket är en kulturell och social mötesplats. Här kan låntagaren
göra mycket, man kan spela schack, man kan lyssna på musik eller läsa sina hemlandstidning-
ar, ”Kaihan”, eller  ”Al Ahram”, det har vi här, säger Landen. Landen menar att det är triv-
samt att biblioteket ligger inne i ett bostadsområde dock saknas plats för stora projekt. Dess-
utom blir det trångt när det kommer stora grupper av skolbarn hit, säger Landen. Därför vill
de vara med i det stora Folkparksprojektet. Folkparken är en mycket stor byggnad med få
aktiviteter. På grund av det funderar kommunen i Lund att bygga om Folkparken. ”Det blir en
unik konstellation” och ska rymma biblioteket, invandrarföreningar, fritidsgård, kafé, hörsal,
medborgarkontoret och till och med närpolis, säger Landen.

Landen önskar en bättre samverkan mellan biblioteket och invandrare. Hittills har det för det
mesta varit biblioteket som knackat på dörrarna. En ömsesidig kontakt bidrar till en fram-
gångsrik integration, menar Landen. Hon tycker också att modersmålsundervisningen kunde
ske bl.a. på biblioteket, borta från skolmiljö. Här finns en roligare och bättre miljö för barn,
säger Landen. Vi har erfarenhet av att jobba med barn. Hon berättar t.ex. om ett program där
barn från 15 olika länder fick läsa högt en och samma saga av Astrid Lindgren på deras re-
spektive språk, då hon fyllde 90 år. Barnen tyckte det var roligt att ”kunna något som inte de
andra kunde”. Detta stärker barnens identitet och självkänsla. Sådana program kunde man ha
oftare om man hade bättre förutsättningar, säger Landen. Med förutsättningar menar hon stör-
re lokal och bättre ekonomi. Hennes stora önskan är det planerade Folkparksprojektet. I Folk-
parken skulle man få mer utrymme. Då kunde vi utvidga kulturaktiviteterna, menar Landen
(Ibid.).

5.2  Mina observationer på en kulturafton
På den grekiska kulturaftonen samlades ca 200 personer.  Det blev så många att det blev
trångt i det så kallade Tidningskaféet, t.o.m. entrén till biblioteket fylldes. Folksamlingen var
blandad; det var svenskar, greker, iranier, irakier, turkar, latinamerikaner och folk från forna
Jugoslavien m.m. Arrangemanget började med några ord från Farikhtah, sedan tog ordföran-
den från den pontiska föreningen ordet. Han pratade om den grekiska kulturen och dess histo-
ria, men särskilt pratade han om Pontos, ett område vid Svarta havet i nuvarande Turkiet. I
området bor ca 5000 greker som i början av 1920-talet, då den moderna turkiska staten bilda-
des, erbjöds att frivilligt stanna, enligt en överenskommelse mellan Turkiet och Grekland om
folkomflyttning. Det är inte alla greker som kan förstå deras språk. De har lyckats att bevara
sitt språk och sin tradition genom att föra den från generation till generation. På vintrarna,
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som är särskild hårda här, brukar man t.ex. samlas kring de äldre för att lyssna på grekiska
sagor.

Programmet bestod av levande folkmusik från Pontos, fotografier, affischer, videofilmer,
folkdans och grekisk mat. Dansgruppen hade på sig dräkter som påminde om den Bysantinska
tiden. Farikhtah tolkade några sångtexter. De handlade för det mesta om frihet och kärlek.

En lektor från den grekiska institutionen vid universitetet talade bl.a. om det grekiska språkets
bakgrund och det folk som skapade demokrati och hur man skrev lagar på krukor för att de
skulle vara tillgängliga för alla. Hon pratade också om hur man genom idrott kunde skapa fred
och samhörighet och att all västerländsk filosofi har sina rötter från Skurat och Aristoteles.
Hon pekade på att man också redan då i Aten började bilda sig inom teater och musik. Sist
men inte minst pratade hon också om den grekiska matkulturen, lök, oliver och bröd.

Till sist blev det folkdans, prova-på-dans och grekisk mat. Stämningen var på topp och ingen
gick därifrån utan ett leende på läpparna.

5.3 Intervju med Nilsson, Korlén och fyra invandrare

5.3.1  Intervju med Ann Marie Nilsson

Eftersom Nilsson länge har varit politiker och inblandad i invandrarfrågor i Lund, har hon sett
mycket främlingsfientlighet. Hon tycker orsaken till detta ofta beror på missförstånd eller för-
domar. Detta kan hindras genom att både svenskar och invandrare komma nära varandra. ”Vi
måste lära känna varandra på nära håll”, säger Nilsson. Invandare ska också respektera våra
lagar och seder. Hon betonar den svenska språkfärdigheten som viktigt för invandrares integ-
ration. Det blir lättare att kommunicera med andra om man kan språket, inte minst om man
vill skaffa fakta om hur det svenska samhället fungerar. Biblioteket som en mötesplats, en
neutral institution och informationscentrum, kan spela stor roll. Men det kräver resurser, att
någon verkligen engagerar sig för det. En sådan har vi här på Biblioteket Väster. Det finns ett
”torg”, det är en bra samlingsplats, här kan man dricka en kopp kaffe, ta en paj, läsa tidningar
eller spela schack. För att skaffa pengar krävs mod och engagemang, och det har vi här på
Väster. Vi har Inger Landen, ”eldsjälen” brukar hon kallas, hon brinner verkligen för det, sä-
ger Nilsson.

Av de kulturaftnar som Biblioteket Väster har arrangerat har Ann Marie varit på den grekiska.
Hon tycker att det är något mycket positivt som biblioteket bjuder västerborna på kulturaftnar.

Programmet var väldigt lärorikt. Man fick en bra inblick i den grekiska kulturen mat, musik
och dans. Så här kan man komma nära en folkgrupp och det är det enda sättet som man kan
integreras, så det kan inte ske på beställning anser hon. Här får man den personliga kontakten,
vilken man inte kan få på annat sätt, t.ex. genom att läsa en bok om Grekland. Dessutom sker
det med naturliga medel, lättillgängliga och lättsmälta.

Nilsson menar att av de egenskaper som Biblioteket Väster har, är den viktigaste att de verk-
ligen strävar efter ett mångkulturellt samhälle. Dessutom satsar biblioteket mycket på barn-
verksamhet och det är viktigt för integration, eftersom många invandrarföräldrar, särskilt
kvinnor, av tradition väljer att stanna hemma, men genom sådana engagemang har de möjlig-



        45

het att gå dit. VBV är mycket aktiv i att medverka och lockar folk till biblioteket bl.a. genom
att  sprida informationsblad om verksamheten.

När det gäller bibliotek som informationscentrum tycker hon att: ”Biblioteket skall fungera på
det sättet att dit ska jag gå om jag vill ha information och de hjälper mig att plocka fram det
jag vill, oavsett var denna information finns.”

5.3.2  Intervju med Peter Korlén

Korlén som bor också på Väster och är medlem i föreningen VBV. Han brukar få information
om bibliotekets aktiviteter genom föreningen om han inte är direkt inblandad i programmet.
Han har varit på några kulturaftnar. Han beskriver det grekiska programmet, ”det kändes
mycket bra, det är faktiskt ett föredöme för bibliotekets integrationsarbete”, tycker han. Han
anser att det idag är lättare att finna information i och med att många är Internetuppkopplade,
hemma eller på arbetet. Dessutom har vi gott om material om andra länders- kulturer och se-
der sedan länge. Så, biblioteket är en plats där kan man söka information om invandrare. Men
det som vi saknar här i Sverige, är intresse och den mänskliga kontakten. Det är så tragiskt,
tycker han. ”Åker man till Italien eller Grekland, ser man att alla är ute, pratar, skrattar och
dricker vin, här har vi väldigt tråkigt.” Så det är bra att det finns kafeteria på biblioteket och
att det finns en vilja från bibliotekets sida att locka människor dit med sina kulturprogram.
Han hävdar att det inte finns någon riktigt bra metod för integration, förutom att försöka skapa
förståelse och väcka intresse hos människor, och sådan har vi här på Biblioteket Väster, me-
nar han.

5.3.3  Slutsatser av mina intervju med fyra invandrare

I mina intervjuer med fyra invandrare har det framkommit att de har kommit i kontakt med
bibliotek genom SFI: s studiebesök och bekanta. De går dit för att surfa på Internet eftersom
ingen av dem är Internetuppkopplade hemifrån, samt för att plugga och träffa vänner. Kurder-
na var stolta över att det finns en avdelning som heter Kurdiska, trots att de inte använder sig
mycket av det idag. Att biblioteket även är en mötesplats är alla överens om, men inte i syfte
att träffa svenskar utan sina landsmän och kurskamrater. Samtliga kände till bibliotekets kul-
turaftnar och de flesta tyckte att det är något positivt för att lära känna andra kulturer. En av
dem var skeptisk till kontakt med det svenska samhället. Han tycker att svenskar saknar in-
tresse för invandrare och att det har något med deras historia att göra.
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6  Analys och diskussion
I detta kapitel ska jag, genom att besvara mina frågeställningar redovisa hur jag funnit att
folkbibliotek verkar som informationscentrum och mötesplats och hur detta påverkar integra-
tionsprocessen.

– vilka förutsättningar och krav anges i centrala dokument för bibliotekens invandrarverk-
samhet.

I bakgrundskapitlet har jag försökt att ge förståelse för invandrare och invandringens historia
under aktuella perioder. Jag redogjorde vidare för de olika politiska åtgärder som man har
använt sig av för att ha uppsikt över invandring genom att man på olika sätt har försökt att
hjälpa invandraren i det svenska samhället; man lämnade 1960- talets assimilationspolitik,
enligt vilken invandrare skulle glömma sin bakgrund och istället gå över till det svenska. Man
kom istället med den nya invandrarpolitiken, formulerade i 1975 års invandrarpolitiska mål:
jämlikhet, valfrihet och samverkan. Dessa betydde mycket för invandrare, dessa skulle få
samma tillgång till information, utbildning och kultur som majoritetsbefolkningen. Dessutom
skulle invandrare få möjlighet att bibehålla och utveckla det egna språket, utöva egna kultu-
rella traditioner och upprätthålla kontakt med ursprungslandet. Samverkan innebar att upp-
rätthålla en ömsesidig tolerans och solidaritet mellan invandrarna och majoritetssamhället.
Medan invandrarpolitiken diskuterades pågick debatten om den nya kulturpolitiken. Enligt
denna betraktades invandrare som mest behövande när det gällde att bevara och utveckla sitt
språk och sin kultur.

Med 1970-talets invandrarpolitik och den nya kulturpolitiken samt 1990-talets bibliotekslag
och integrationspolitik i samarbete med UNESCO, nationella och internationella biblioteks-
manifest kom man på rätt spår. I samband med den nya kulturpolitiken, infördes en typ av
statsbidrag till biblioteken för bl.a. inköp av litteratur på minoritetsspråk, för litteraturproduk-
tioner på invandrarnas modersmål. Grundläggande skälen till bibliotekens satsning var jäm-
likhet, att samhällets service ska gälla invandrare i samma omfattning och med samma kvali-
tet. Man inrättade även invandrarlånecentralen med statlig finansiering för medieförsörjning
på invandrarspråk i syfte att ge invandrare invandraren möjlighet att befästa sin kulturella
identitet, bibehålla kontakter med hemlandet. Men trots dessa utvecklingar söker invandrare i
visa städer sig alltmer till segregerade område som Rinkeby, Rosengård, Hammarkullen m.m.
Det hävdar även Biblioteket Västers chefen Inger Landen. Hon menar att hittills har det varit
biblioteket som knackat på deras dörrar, ett ömsesidigt samarbete kunde leda till snabbare
integrering. Eller vad man kallar att de drar sig tillbaka till sig själva här känner man sig trygg
och bekräftad

- hur berörs Biblioteket Väster av dessa förutsättningar och krav?

Kommundelen Väster, som jag har beskrivit ovan är känd för sin naturliga invånarmässiga
blandning, och boendestruktur. Dessutom finns i stadsdelen ett antal dagcentraler, handikapp-
organisationer och Lunds största ålderdomshem. Detta innebär att Biblioteket Väster till stor
del berörs av den nya kulturpolitiken, bibliotekslagen och lika mycket av integrationspoliti-
ken.

Genom ett starkt engagemang från bibliotekets ledning inom kultur och språkutveckling har
Biblioteket Väster sett som sin uppgift att ta del av ovanstående, folkbiblioteksmanifester,
bibliotekslagen, invandrar- och kulturpolitiks fördelar; man har arrangerat olika kulturpro-
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gram och författaraftnar för att svenskar och invandrare skall kunna mötas. Dessutom har man
jobbat med språkutveckling för invandrarbarn. Dessa insatser har varit bra för invandrare där-
för att man fått möjlighet att träffa svenskar, presentera sina kulturella traditioner för andra
och utöva sitt språk med sina landsmän som är av betydelse för bevarande av språket. Invand-
rarbarn har fått tillfälle att visa någonting som de andra inte kunde, t.ex. att läsa en av Astrid
Lindgrens sagor på sina egna språk.

Från bibliotekets sida beskriver man det rättvisa biblioteket som kulturens vardagsrum, en
social mötesplats och digitalt tillgängligt. Ledningen är också medveten om betydelsen av
integration för det mångkulturella samhället. Dessutom är man medveten om att invandrare på
olika sätt berikar det svenska samhället; Inger Landen som betraktar invandrare som en till-
gång, ansträngt sig för att ge invandrare tillfälle att visa sin kultur, sin tradition och sin erfa-
renhet för det svenska folket.

Kulturaftnarna som innehåller bl.a. information om länder, sång, musik, folkdans, pröva-på-
dans, utställning och smakprov på mat är bland de bästa stegen i integrationsprocessen. Här
kan invandrare presentera sin kultur, sin tradition, pröva sig fram, prata och kommentera.
Många invandrarkvinnor som ofta är hemma får tillfälle att komma ut. Man får även som
svensk tillfälle att uppleva en annorlunda miljö, utan att man behöver anstränga sig, inte minst
de som bor på ålderdomshemmet och dagcentralen.

Genom dessa arrangemang stärks invandrarnas självkänsla, eftersom människans identitet
enligt Hedman & Eklund är en spegel av hennes sociala relationer och det kommunikations-
mönster hon ingår i. Integration kräver kontakter mellan invandrare och värdsamhället. För att
detta ska kunna ske måste både invandrare och det omgivande samhället se till att denna
kommunikation kommer till stånd. Detta gör Biblioteket Väster genom sin strävan efter att
fullfölja det invandrarpolitiska målet att invandrarna skall kunna utöva sina egna kulturella
traditioner. Detta hävdar även Sven Nilsson, som menar att det kulturellt annorlunda finns och
inte kommer att försvinna. Vi kommer dessutom att leva så nära varandra att den enda rimliga
strategin är öppenhet, kommunikation och ömsesidig anpassning.

- hur lyckas Biblioteket Väster med sin uppgift att förstärka invandrares självkänsla så att
svenskar och invandrare ska kunna komma närmare varandra?

Elsie Franzén framhåller att när människor byter land i vuxen ålder, kan de tappa bort en del
av sina mänskliga speglar, beroende av spegelbilden, om omgivningen betrakta en som någon
annan än den man själv tror sig vara.

Bodin och Frank skriver i sin bok Från kultur till kultur att det är viktigt att ha en gemensam
historia och att ha en geografisk tillhörighet. Detta är en fast grund att stå på och ger oss rötter
så länge man inte har en skarp gräns till andra. Det är genom kommunikation med andra man
skapar en trygg tillvaro. Det är självklart att man fungerar bättre om man har kunskaper om
andras kultur vid kulturmöten och det är lika självklart att man kan uppträda på det ”andra”
sättet och ändå fortsätta vara sig själv. Vad de menar är att en identitet förlorar sin mening om
man inte sätter den i relation till andra.

Biblioteken, med dess lättillgänglighet, bestånd och neutrala samlingsplats, kan uppfylla de
ovannämnda kriterierna. Biblioteket Väster har sedan länge haft intresse av att möjliggöra
möten mellan svenskar och invandrare genom att arrangera olika kulturella verksamheter.
Dessa ansågs som viktiga för integrationen, eftersom de enligt mitt undersökningsmaterial
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slår två flugor i en smäll. Från invandrargruppernas sida får man tillfälle att presentera sin
bakgrund, sin kultur för majoritetsbefolkningen. På detta sätt kan invandrare förstärka sin
självkänsla och öka samhörigheten bland medlemmarna i sin grupp, vilket är också positivt.
Från majoritetsbefolkningens sida får man tillfälle att lära känna invandrares seder och tradi-
tioner på nära håll, som i sin tur leder till vad Taylor kallar majoritetserkännande. Vår identi-
tet formas till viss del av andras erkännande. Han betonar värdet av majoritetsbefolkningens
erkännande. Ett tillbörligt erkännande är inte bara en artighet som vi är skyldiga människor,
utan ett livsnödvändigt mänskligt behov. Misskännande är inte bara en brist på tillbörligt re-
spekt, utan leder till djupa sår och belastar sina offer med självhat.

Här kommer också språket i fokus. Språk omfattar inte bara de ord vi säger, säger Taylor,
utan också andra uttryckssätt som identifierar oss. Dessa uttryckssätt lär vi oss genom utbyte
med andra. Människor tillägnar sig inte på egen hand de språk som krävs för att definiera sig.
Istället introduceras vi för dem i ett samspel med andra som betyder något för oss. Det
mänskliga medvetandets uppkomst är i denna mening inte monologisk utan dialogisk. Man
definierar alltid sin identitet i dialog med, och ibland i kamp mot, det som våra betydelsefulla
andra vill se hos oss.  Biblioteket Väster har skapat den miljö, som enligt min uppfattning
bekräftar de teorier och påståenden som jag nämnde ovan. Jag menar att invandrare får möj-
ligheter att prata och diskutera med svensktalande folk på kulturaftnarna eller liknande arran-
gemang. Dessa har Biblioteket Väster som en röd tråd i bibliotekets verksamhet. Inom barn-
verksamhet har Biblioteket Väster jobbat med bl.a. ordspråk från olika länder för att sedan
jämföras med de svenska. Dessutom har barn fått läsa samma saga av Astrid Lindgren på oli-
ka språk. Det ökar invandrarbarnens självkänsla, eftersom de visar någonting som inte andra
kan.

Folkbibliotek har som en demokratisk och neutral institution spelat stor roll inom folkbildning
i Sverige det senaste århundradet. Detta lärde jag mig under mina studier på Bibliotekshög-
skolan, BHS. När det gäller biblioteksbestånd om eller från andra länder, har det ofta funnits
människor här i Sverige som på ett eller annat sätt haft intresse av att samla litteratur och in-
formation om andra folk. Detta bekräftar även min informant Korlén. Det har varit bl.a. ge-
nom upptäcktsresor, religionsspridning eller forskning. Det har jag själv stött på när jag job-
bade på Lunds universitetsbibliotek. Jag hittade en rapport av en språkforskare inom väst-
iranska dialekter (Mackenzie, David Neil, The dialect of Awraman, København, 1966). Han
hade varit i min by som gäst hos min fars farbror som var byhövding, i början av 1900-talet.
Jag upplevde ett personligt erkännande även om det inte var riktat direkt till mig. Jag fick se
Koranen med guldtext och en handskrift från Abdullah, sonen till andra kalifen och mycket
annat. Vad jag menar med detta är att bibliotek verkligen är en informationskälla. Om det så
gäller invandrare som vill söka sina rötter eller svenskar som söker information om invand-
rargruppernas bakgrund. Dessutom är många bibliotek Internetuppkopplade idag, även Bibli-
oteket Väster. Kostnadsfritt erbjuder biblioteket sina besökare Internet och datorer för andra
ändamål.

Folkbibliotek med sitt omfattande bestånd är en informationskälla som invandrare kan vända
sig till. Här kan invandrare söka information om sin kulturella, historiska och litterära bak-
grund. Det är bibliotekets uppgift att hjälpa sina kunder att plocka fram detta oavsett var den-
na information finns. Internetuppkopplig på de flesta folkbiblioteken i Sverige är också en
viktig resurs, särskild för invandrare, som har behov av att höra nyheter från hemlandet. Ord-
bron är ett liknande projekt som Länsbibliotek Halland, Malmö och Regionbibliotek Västra
Götaland har satsat på. Ordbron vill ge svaret när böckerna inte räcker till, för dem som inte
talar eller läser svenska och kommer till biblioteket på jakt efter information på sitt eget språk.
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Peralta hävdar att folkbibliotek i Sverige är en lockande väg in i det svenska samhället och en
plats där tolerans råder. Många invandrare har upplevt att utanförskapet blivit mindre tungt.
Detta upplever även mina informanter; de känner sig välkomna där, får uppleva en trivsam
miljö för att söka information och studera, träffa vänner och bekanta. Kurderna känner sig
särskild stolta över att det finns bestånd på deras egna språk. Den känslan tar Olaf Berggren
också upp. Han skriver att livet i exil gör att språket som kanske inte tidigare uppfattades som
en viktig del av personligheten plötsligt får en ny och djupare betydelse och blir ett av de vik-
tigare elementen i identiteten. Det som man starkast förknippar med sin identitet, blir de ele-
ment som mest skiljer sig från den främjande kulturen.

Mina informanter som har varit, och även de som inte varit, på bibliotekets kulturprogram,
anser att det är viktigt vad de gör. När det gäller integration verkar det vara ett svårt begrepp
för mina ”nyanlända” informanter. D_50 däremot, som räknar biblioteket som sitt vardagsrum
och har varit i Sverige länge, är skeptisk mot integration. Han anser problemet ligger djupare
än så; svenskarnas tillbakadragande har historiska rötter, ”deras vanor är deras lagar”, säger
han. Kurderna anser att ständiga kontakter med hemlandet gör att människor inte tappar bort
sig själva, eftersom släktingar och rötter spelar stor roll för dem. Genom Internet har de till-
gång till hemlandets tidningar och TV samt möjlighet att chatta med sina anhöriga.

I mina intervjuer med Nilsson och Korlén, sakkunniga inom kultur- och biblioteksväsende,
fick jag följande synpunkter om bibliotekens roll inom integrationsfrågor. Nilsson anser att
orsaken till allt tillbakadragande och avstånd från vissa svenskar beror bl.a. på missuppfatt-
ning och fördomar. För att motverka dessa måste båda lära känna varandra. Invandrarna skall
anpassa sig till det svenska samhället, respektera våra seder och lagar - om man respekterar
andra så blir man också själv respekterad. Hon betonar vikten av invandrares språkfärdighet
för att kunna kommunicera och ta till sig de fakta som är viktiga för deras rättigheter och
skyldigheter i landet. Detta framhåller även Hedman och Eklund, som också hävdar att om
man inte kan behärska språket har man inte möjligheter att påverka sin ekonomiska, politiska
och kulturella position i samhället. Genom språket får man del av samhällets värderingar. Ge-
nom dessa bygger man upp sin identitet. När invandrare inte behärskar språket eller om denne
har en stark brytning så betraktas han eller hon av majoritetssamhället som missanpassad och
får en etikett på sig som sådan. Språket är inte bara viktigt för att en kommunikation skall äga
rum, utan för att förmedla de sociala värderingar, normer och attityder som bidrar till att in-
vandraren socialiseras i samma sociala verklighet som majoritetssamhället. De hävdar också
att kommunikation är den grundläggande faktorn för invandrarens anpassning till värdsam-
hället.

Biblioteket Västers kulturverksamhet spelar stor roll för integrationen. Det har Nilsson själv
upplevt på den grekiska aftonen. ”Programmet var väldigt lärorikt. Man fick en bra inblick i
den grekiska kulturen, mat, musik och dans”. Hon hävdar att det är det bästa sättet att integre-
ras. Så här kan man lära känna varandra, eftersom man inte får den personliga kontakten om
man läser en bok om Grekland, så lättillgängligt, så lättsmält. Bibliotekets roll som informa-
tionscentrum, anser hon är ännu mer viktig. Hon säger kort att biblioteket skall fungera på det
sättet att hon ska gå dit om hon vill ha information och de hjälper henne att plocka fram det
hon vill ha oavsett var denna information finns.

Nilsson beundrar Biblioteket Västers engagemang för integrationen, i spetsen finns Inger
Landen, som verkligen brinner för det hon gör, säger hon. Det tycker Korlén också. Han hade
varit på den grekiska aftonen, ”det kändes mycket bra, det är faktiskt ett föredöme för biblio-
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tekets integrationsarbete”.  Han tycker att det är den mänskliga kontakten som vi saknar här i
Sverige, ”det är så tragiskt”, annars är det lättare att finna information idag. Han hänvisar till
Internet som de flesta har tillgång till.

Slutsatserna som jag har dragit från min tolkning av materialet och mina informanter ger
övertygande svar om att folkbibliotek i allmänt och  Biblioteket Väster i synnerhet är en in-
stitution vars verksamhet bidrar till integration. Men initiativen har varit ensidiga; hittills har
varit biblioteket som knackat på invandrarnas dörr. Kanske hade den allmänna integrationen
gått snabbare om ömsesidigheten varit större. Vad är det orsaken för det, är någonting som jag
inte kan svara. Jag lämnar däremot svaret till nästa undersökning.
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7  Sammanfattning
I uppsatsens inledning har jag kort presenterat de svårigheter som invandrare möter när de
kommer till Sverige. Jag har beskrivit de upplevelser som jag själv gått genom. Sedan har jag
beskrivit eventuella orsaker till dessa svårigheter samt svenskarnas attityder till invandrare.
Jag har också tagit upp den svenska statens integrationsprocess. Jag finner folkbiblioteket som
informationscentrum och mötesplats som ett alternativ för att underlätta integrationen mellan
invandrare och svenskar och har valt det som syfte för min uppsats. Syftet med min uppsats är
att undersöka hur folkbibliotek som informationscentrum och mötesplats, kan verka för att
både svenskar och invandrare ska kunna komma närmare varandra, det som betraktas som
förutsättning för integration.

För att nå mitt syfte har jag valt följande frågeställningar:

• Vilka förutsättningar och krav anges i centrala dokument för folkbibliotekens invand-
rarverksamhet?

• Hur berörs Biblioteket Väster av dessa förutsättningar och krav?
• Hur lyckas Biblioteket Väster med sin uppgift att förstärka invandrares självkänsla så

att svenskar och invandrare ska kunna komma närmare varandra?

Min ansats är hermeneutisk, vilket betyder att jag inte behöver hitta den absoluta san-
ningen utan försöka tolka det material som jag funnit relevant för min undersökning
och hitta svar på mina frågeställningar.

I kapitlet Bakgrund har jag tagit upp termen invandrare, invandringens historia, invandrarpo-
litiken genom tiderna till dagens integrationspolitik och dess inverkan på folkbiblioteket. Jag
har definierat invandrare som en person som frivilligt flyttar från sitt land till ett annat för att
bosätta sig där för en kortare eller längre tid och flykting som i motsats till invandrare inte har
lämnat sitt land frivilligt och därför inte kan återvända till sitt hemland så länge de är förfölj-
da. Jag har tagit upp termen integration som den process som leder till att skilda enheter för-
enas, ömsesidig anpassning till nya villkor samt respekt och tolerans mellan olika grupper i
samhället. Dessutom får invandrade personer förutsättningar och redskap för att leva och ska-
pa sig en framtid i sitt nya hemland, utan att behöva göra våld på sin kulturella och etniska
identitet. Jag har också berört de olika stadier som invandraren genomgår när han eller hon
ska anpassa sig till det nya landet. Dessa är: segregation, ackulturation, integration och assi-
milation.

I avsnittet Kultur har jag redovisat litteratur som behandlar kultur ur olika invandrarperspek-
tiv, kulturpolitik och dess inverkan på invandrare. Jag har definierat det mångtydiga begreppet
kultur som en grupp människors gemensamma regler, värderingar och symboler. Kultur ger
människor en gruppidentitet som bidrar till att de kan känna social trygghet. Människor behö-
ver relatera sig till gemensamma normer. Det kan vara en nationell kulturtillhörighet, där det
gemensamma består av geografiska gränser, eller etnisk samhörighet som i sin tur ger känslan
av att man tillhör samma folkgrupp. Man behöver inte vara fången i sin kultur, utan gränser
kan överskridas på skoj eller allvar och ibland t.o.m. på liv och död, t.ex. på grund av ras, re-
ligion m.m..

I avsnittet Folkbibliotek har jag redovisat bibliotekets funktion som informationscentrum,
mötesplats för allmänheten och särskilt invandrare, bibliotekslagen, UNESCO och FSL.
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Folkbiblioteken anses som grundstenar i svenskt kulturliv och betraktas som de mest spridda
kulturinstitutionerna i landet. Invandrare har rätt till samma service som övriga invånare. Jag
har presenterat projektet Ordbron, ”Ordbron är svaret när böckerna inte räcker”. Jag har också
redovisat folkbildningens funktion i tidigare skeden och idag samt ur invandrarperspektivet.

I kapitlet Teoretisk utgångspunkt har jag tagit upp de element och teorier som berör invand-
rarnas självkänsla och majoritetsbefolkningens attityder i förhållande till invandrare och hur
dessa tillsammans påverkar integrationsprocessen. Dessa är identitet, språk, modersmål samt
teorier som berör dessa i avsnittet Tidigare forskning.

Beträffande majoritetens erkännande och dess betydande för invandrarnas tillvaro, har jag
använt mig av Taylors teorier om människans identitet till viss del formas av andras erkän-
nande, eller ofta misskännande, så att en person eller en grupp av människor kan drabbas av
en verklig förvanskning om samhället återspeglar en inskränkt eller föraktlig bild av dem.
Lika viktigt är språket (modersmålet) för invandrare. Här har jag hänvisat till Olaf Berggrens
påstående om modersmålets betydelse på live i exil.

I avsnittet Tidigare forskning har jag har jag tagit upp en del studier som jag finner särskilt
viktiga ur integrationssammanhang, dessa är:

Charles Taylors Det mångkulturella samhället och erkännandets politik. Han skriver att miss-
kännande är inte bara en brist på tillbörlig respekt. Det kan vålla djupa sår och belasta sina
offer med ett förlamande självhat. Ett tillbörligt erkännande är inte bara en artighet som vi är
skyldiga människor. Att vara mitt emellan, av Marie Borgström. Studien handlar om språk-
färdighet, trygghet, självaktning och ett fungerande socialt nätverk, nyckelord i invandrarnas
integration i det svenska samhället. Effektiva skolor för språkliga minoritetselever är en studie
av två amerikanska forskare som följt ca 14000 elever med annat modersmål än engelska i 6
olika undervisningsprogram. Forskarna konstaterar att det finns vissa faktorer som påverkar
elevernas framsteg i skolan, sociokulturella processer, språkutveckling, kunskapsutveckling
och kognitiv utveckling.

Kommunikationens betydelse av Lowe Hedman och Helena Eklund. Syftet med studien är att
undersöka bl.a. om det finns samband mellan tidningsläsningen och språkkunskaper samt
kommunikationens betydelse mellan invandrare och majoritetssamhälle och ett fungerande
språks påverkan av kommunikation.

Sista studien är ”Sverige är inte hela världen”.  Rubriken är en studie som handlar om Ut-
bildningsradion roll som folkbildare för invandrare i Sverige. Studien är gjord av Maija Run-
cis 2001. Hon skriver bl.a. att i programmen som producerades av skolradion i slutet av 1960-
talet betraktades främlingsfientlighet och intolerans som ett individuellt problem som inte
kännetecknade det kollektiva svenska samhället. Den generella svenska invandrarpolitiken
lyftes istället fram som generös, tolerant och solidarisk. Resultatet blev att ”vi” tog hand om
”dom” istället för att nå jämlikhet och rättvisa.

Sista avsnittet är min undersökning av Biblioteket Västers mångkulturella och integrations-
verksamhet. Jag har börjat med en presentation av Lund som en mångkulturell stad sedan
länge, därefter en beskrivning av stadsdelen Väster och Lunds kommuns integrationsarbete.
Jag har närmare studerat bibliotekets olika program, intervjuat bibliotekschefen, gjort delta-
gande observationer, intervjuat en politiker, en kulturentusiast och fyra invandrare.
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Slutsatserna som jag har dragit från min analys av materialet ger det övertygande svaret att
Biblioteket Väster är en institution vars verksamhet bidrar till integration. Det var min mång-
åriga erfarenhet från bibliotek, mitt intresse för människor, bibliotek, kultur och min bakgrund
som fick mig att fundera över hur jag skulle kunna använda detta i min uppsats. Det är nu min
fasta övertygelse att biblioteken kan spela en viktig roll som informations- och mötesplats för
minoriteter, att bevara och utveckla deras språk, kultur och identitet, samt ge invandrare möj-
ligheter att söka information om levnadsvillkor i det nya landet. Dessutom får majoritetsbe-
folkningen, lära känna invandrares kultur och vanor. Biblioteken medverkar alltså till att till-
varata mångkulturalismens fördelar.
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Bilaga

Frågor som jag ställde till Bibliotekschefen Inger Landen

1) Hur ser dagens bibliotekets mångkulturellverksamhet ut?
2) Vad kan Biblioteket Väster göra för att förbättra deras integrationsarbete?

Frågor som jag ställde till Ann Marie Nilsson och Peter Korlén

1) Hur fick du information om bibliotekets invandrarprogram?
2) Kan du beskriva dina upplevelse?
3) Hur ser du biblioteket som mötesplats?
4) Vilken betydelse har biblioteket haft för dig för att komma närmare invandrare?
5) Är bibliotek en plats där kan man skaffa information om andras kultur och traditioner?

Frågorna som jag ställde till de fyra invandrare

1) Har du fått någon information om biblioteket i Sverige?
2) Kan du beskriva ditt första möte med det svenska biblioteket?
3) Hur ser du biblioteket som en mötesplats?
4) Hur använder du biblioteket?

Invandrares syn på folkbibliotek

I detta avsnitt ska jag presentera intervjuer med fyra personer med olika invandrarbakgrund
som bor på Väster. Jag träffade dem under mina besök på biblioteket där de satt och surfade
på Internet. A_22 är kurd, kommer från irakiska Kurdistan och har varit i Sverige drygt ett år.
Han är 22 år gammal och ensamstående, men har en flickvän i Kurdistan. B_28 är 28 år
gammal, han är också kurd från irakiska Kurdistan, ensamstående och har varit i Sverige i sex
år. C_26, kommer från Iran. Hon är 26 år gammal, gift utan barn och har varit i Sverige i två
år. D_50 som kommer från Latinamerika och har varit i Sverige i 34 år. Samtliga var villiga
att ställa upp för en intervju. Intervjun ägde rum på stadsbiblioteks kafeteria och på deras re-
spektive språk förutom D_50 som fördes på svenska.

- Har du fått någon information om biblioteket i Sverige? I  så fall när, hur och av vem?

A_22 svarade, att han har fått information om biblioteket under sina första timmar i Sverige.

Det var när han skulle informera sina vänner på en flyktingförläggning i Ungern, att han änt-
ligen lyckats komma till Sverige. De har tillgång till Internet genom flyktingförläggningen,
men inte A_22. Genom vänner och släktingar fick han veta att det finns datorer som är Inter-
netinkopplade på biblioteket i Sverige och de är dessutom avgiftsfria. Sedan genom SFI
(Svenska för invandrare), gjorde studiebesök på stadsbiblioteket, där de välkomnades av en
bibliotekarie och fick lånekort.

B_28 och C_26s första besök gick också genom SFI:s studiebesök på stadsbiblioteket. De har
dessutom fått välkomstpaket från Biblioteket Väster när de flyttade till området.



        59

D_50 har sedan länge bott på Väster. Han brukar ofta gå på Stadsbiblioteket. Han kommer
inte ihåg sitt första möte med biblioteket. Men han känner som att biblioteket är hans vardags-
rum.

-Kan du beskriva ditt första möte med det svenska biblioteket?

A_22 Svarade, att han blev mycket glad att de hade blivit så trevligt bemötta. Han tycker
mycket synd om de kurdiska barnen för de går nästan aldrig till biblioteket, dessutom finns
det överhuvudtaget inte någon barnavdelning där.

B_28 har också mer eller mindre likadana synpunkter om det svenska biblioteket.

C_26 har däremot en annan uppfattning om det svenska biblioteket. Eftersom hon har en aka-
demisk utbildning har hon mer erfarenhet av bibliotek. Hon säger att det finns så kallade all-
männa bibliotek i iranska städer men inte lika omfattande som här i Sverige när det gäller
antal, bestånd och sortiment. När det gäller service och teknik, går det absolut inte att jämföra,
säger hon.

-Hur ser du biblioteket som en mötesplats?

Alla ger nästan samma svar; de går dit för att träffa sina vänner, ofta sina landsmän eller
kurskamrater som är också invandrare. A_22 och C_26 som relativ ny i Sverige, säger att de
hittills inte hunnit skaffa någon svensk vän har de inte hunnit skapa kontakt med än.

Kulturaftnar har A_22 och C_26 hört talas om, men de har inte varit på någon av dem av oli-
ka anledningar.

C_26 satsar mest på att lära sig svenska språket och hon studerar intensivt, och det gör hon på
Stadsbiblioteket.

A_22 och C_26 anser att det är mycket bra att man arbetar med invandrarnas kulturprogram,
men de har inte börjat sakna det än så länge.

B_28 däremot har varit där i två tillfällen. Han tycker också att det är bra att Biblioteket Väs-
ter arrangerar sådana kulturaftnar, eftersom andras kulturer och seder är svåra att lära känna
på annat sätt, t.ex.. genom böcker.

D_50, tror inte att invandrare kommer till biblioteket för att träffa svenskar. De kommer hit
för att läsa tidningar. Det finns möjligheter att få kontakter med andra, t.ex. att kommentera
en artikel eller fråga om någonting, men det händer sällan, tycker D_50, eftersom svenskarna
är vana att sitta för sig själva. Han hävdar att vi invandrare alltid är nyfikna på andras sätt att
tycka och tänka, men det är inte svenskarna. Han tror att svenskarna förutom att de saknar
intresse för oss invandrare, också är rädda för oss. Han menar att så fort en invandrare flyttar
till ett nytt område börjar svenskar se sig om. Han tycker att det är svårt med integration, men
det är bra vad biblioteket Väster gör med kulturprogram, det kan påverka positivt. Men pro-
blemet har historiska rötter. ”Deras vannor har blivit deras lagar”, säger han.
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-Hur använder du biblioteket?

A_22 Svarar, att han ofta går dit för att surfa på nätet. Han mailar och chattar med sin flick-
vän, sina vänner och släktingar i Kurdistan. Eftersom han har varit politiskt aktiv brukar han
följa nyheter och utveckling i Kurdistan. Han läser dessutom kurdiska och persiska böcker
som finns på biblioteket.

B_28 och C_26 använder också mycket Internet på samma sätt som A_22, men eftersom de
båda läser på komvux brukar de gå till stadsbiblioteket istället för att läsa i läsesalen. De tyck-
er att det är bra miljö att studera; där har man tillgång till lexikon, facklitteratur och referens-
böcker m.m.. De tycker att det är synd att det inte finns någon läsesal här på Biblioteket Väs-
ter, något de verkligen saknar.

D_50 är van vid att gå till Stadsbiblioteket, eftersom där är bättre sortiment när det gäller na-
tionella och internationella tidningar. Han är mest intresserad av att läsa tidningar, tidskrifter
och surfa på Internet. Dessutom kommer han hit för att träffa sina spansktalande vänner, de
diskuterar ofta kultur, politik och invandrarfrågor.

-Anser du att biblioteket kan förstärka invandrarens självkänsla, i så fall hur?

A_22 och B_28 anser; att det bara finns en avdelning med kurdisk litteratur är i sig en identi-
tet. B_28, säger att han inte har tid över att läsa kurdisk litteratur idag, men han känner sig
stolt över att det finnas böcker på hans språk, ”man vill gärna flyga”, säger A_22. De följer
nyheter om den politiska utvecklingen från hemlandet via Internet.

C_26, lyssnar för det mesta på iransk musik via hemsidor, när hon inte pluggar. Hon tycker
att musik är bra för avkoppling. Hon tittar på dagens tidningar också medan hon lyssnar på
musik.

D_50 tycker som övriga informanter, att bibliotekets bestånd på spanska är något som även
om det inte kan förstärka identiteten så medverkar böckerna till att man bibehåller sin identi-
tet.


