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Abstract                   The purpose of this paper was to investigate the special services for immigrants which are o f-

fered by Swedish libraries on their  different levels (regional, local and school) as well as immi-
grants’ experiences of the library services and how these services and experiences conduct them-
selves to the development of the harmonic multicultural society. The methods used were inter-
preting reflexive interviews with immigrants and librarians. The guiding theory in this study was 
a three-phase model by Gillis Herlitz according to which a newcomer goes through three stages 
in an adaptation period. Phase 1 is a positive ”honeymoon” phase, that later is replaced by phase 
2, a critical disappointment period, which then ideally should be resolved in phase 3, where the 
individual reaches a balancing stage of cultural adaptation. The results of my observations indi-
cate that the performances of the different libraries seem to operate in a way that corresponds to 
the different phases in this model. The approach of the local library is more individual and help-
ful for those immigrants, who find themselves in the ”disappointment” phase, whereas the activi-
ties of the regional library, with its wider possibilities, are suitable for the ”balancing” phase 
when the immigrants’ need for information is of more general nature. The school library has 
educational features and can direct its attention at helping the immigrants who stay too long in 
the ”disappointment” phase to find the way out. As is argued in this paper, it can, in many ways, 
be a task for libraries, to help immigrants overcome the difficult adaptation period.  
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1. Inledning 
Den förvånande omständigheten för mig som en nykomling i Sverige, var den mångkulturella be-
folkningen med olika accenter som hördes och olika klädstilar som sågs överallt. I samband med 
detta kom en följdfråga helt naturligt: hur kan trevlig samvaro mellan människor från olika kultu-
rer, med olika mentaliteter och religionsbekännelser verkligen möjliggöras?  
 
Det är svårt att vara likgiltig för det mångkulturella samhällets framtid och dess skärpta problem. 
Många beundrar dynamisk integration och inser fördelarna och de nya möjligheterna för separata 
etniska kulturer i ömsesidig berikning av erfarenhetsutbyte. Andra förutspår att det mångkulturella 
samhället kan bringa till världen svårigheter och oförståelse som möjliga orsaker till konflikter av 
olika slag och till och med leda till samhällsupplösning. Några funderar filosofiskt utan att gå från 
den ena ytterligheten till den andra i hoppet att det skall lösas på något sätt. 
 
Det har under en lång tid pågått en internationell diskussion om det mångkulturella samhällets 
problem och möjligheter, eftersom de flesta länder i dagens samhälle är etniskt heterogena, men 
problem förenade med mångkulturalismen är inte lösta för närvarande. Om vi betraktar det mång-
kulturella samhället som ett ideal för blomstrande av olika kulturer i allmänhet och personliga 
identiteter i enskildhet, börjar vi från moraliskt värde som associeras med kulturell självständighet. 
Det innebär att människan inte skall påtvingas en kultur eller en livsstil. Det innebär också att in-
dividen ska få ett antal kulturella valmöjligheter för sitt självförverkligande. Information och 
mångkulturell undervisning är centrala i processen. 
 
Olika länder har olika sätt att skapa sin nationella identitet. I Sverige där invandrare möter en rela-
tivt homogen majoritetskultur är det aktuellt att fråga om hur en dominerande nationell identitet 
kan bli mer öppen och flexibel i förhållandet till minoriteter. Det finns ingen panacé för att lösa 
problemet. Likväl är viljan att förstå någon annans position det första steget till respekt och sam-
arbete. I sin tur, bringar information utvecklad i kunskap förståelse till världen.  
 
En av de betydelsefulla uppgifterna som biblioteket är ansvarig för är att undervisa, informera och 
förena människor. Jag vill också argumentera för att bibliotek skulle ta på sig uppgiften för att 
förbereda nykomlingarna till medborgarskap.  
 
Invandrarna går genom en begynnelseperiod av integrering, genom stora prövningar men alltid 
med tron på ett bättre liv. Just under den perioden har de ett livsnödvändigt behov av information 
och biblioteket måste överföra den på ett pålitligt och effektivt sätt.  
 
Enligt den tredje versionen av UNESCO folkbiblioteksmanifest och skolbiblioteksmanifest är 
folkbibliotekets uppgifter att verka för läskunnighet, information, utbildning och kultur bland an-
nat genom att: ”Främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera kulturell mångfald” (UNE-
SCO Public Library Manifesto, 1994:11). Dessa ord fann gensvar i Sverige. Den officiella rappor-
ten från svenska regeringen lade tonvikten på identitetens betydelse och placerade den i centrum 
trots de stora olikheterna mellan invandrare med olika etniska ursprung. Det är också viktigt att 
ständigt ta hänsyn till skillnaden mellan ursprungsland, religion, utbildning, livsstil och seder. 
 
Theodor Kallifatides, svensk författare med invandrarbakgrund från Grekland, uttalade sig i frågan 
om vikten av självbilden för varje människa – ”en stark personlig mytologi som skapar mening 
och sammanhang, som underordnar det egna ödet ett större mönster som man själv har ritat” 
(Theodor Kallifatides, Ett nytt land utanför mitt fönster, 2001, s.68). Sådan personlig mytologi är 
av speciell vikt för invandrarlivet: hur tydligt föreställer sig en människa det väsentliga i livet, 
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vilka värderingar och principer har hon, i vilken utsträckning är människan målmedveten och hu-
vudsakligen har hon förmåga att klamra sig fast vid livet och vad är detta som håller henne fast vid 
livet? 
 
 ”Självidentitet är självet så som det reflexivt uppfattas av personen utifrån hans eller hennes bio-
grafi”(Castells, Identitetens makt, s.24). Om vi tillämpar dessa ord på invandrarfall får vi ungefär 
följande: bakgrund av kunskaper, erfarenheter, upplevelser både positiva och negativa – allt som 
människan skapar och ärver under livets gång och tar med sig som ovärderlig skatt till ett nytt 
land. 
 
Jag var själv som invandrare från mina första dagar i Sverige, när jag helt okunnig i svenska språ-
ket, obekant till och med med svenska bokstäver, medveten om att språket skulle utgöra förbindel-
sen mellan mig och en ny främmande värld. Och då gick jag till stadsbiblioteket i hopp om att få 
en lärobok för att lära mig språket självständigt. Vi tre, min man, som är från Malmö, vår dotter 
och jag som var nya i Borås, promenerade varje dag för att utforska områden i Borås och dess om-
givning och jag försökte att dra nytta av varje tillfälle som bjöds: läste högt olika skyltar och lik-
nande. Men vår dotter delade inte mitt intresse för detta utan sade: ”Var tyst! Annars går jag inte 
med er mer på promenader”. Viljan hade jag stort i jämförelse med möjligheten, men i alla fall när 
jag efter två månader började på SFI (Svenska För Invandrare) kunde jag några ord och lite av 
alfabetet.  
 
Innan jag lämnade Ukraina, hade jag lyckats komma över två stora ordböcker rysk-svensk och 
svensk -rysk (det var inte lätt, därför att svenska är inte ett populärt språk i Ukraina) men jag var 
så stolt att jag var så bra förberedd. Man kan bara ha 25 kilo i bagaget när man flyger och då kun-
de inte jag och vår dotter ta med alla våra favoritböcker från Ukraina, utan jag smög i böcker i 
våra väskor och varje gång min man avslöjade detta och tog bort dem, men till slutet han orkade 
inte att kämpa med oss och kapitulerade: ”Gör som ni vill!”. Men det gick bra och med en stor 
övervikt i bagaget flög vi till Sverige. 
 
Varför har jag som invandrare som bott och fortfarande bor på Hässleholmen i Borås, aldrig be-
sökt Hässlehus bibliotek? Kanske på grund av att jag var storstadsmänniska eller på grund av att 
jag inte var bekant med någon som pratade mitt språk, rusade jag till det stora biblioteket i cent-
rum och fick inte veta att på Hässlehus bibliotek kunde man få tillsammans med böcker några ef-
terlängtade och livsnödvändiga ord av förståelse, råd, stöd, och vardagsinformation från Hässlehus 
bibliotekarier? Allt ligger bakom mig nu och jag överlevde mina svåra depressioner, hemlängtan, 
sömnlösa nätter, ångest och besvikelse själv och med min familjs hjälp.  
 
Detta arbete kan betraktas som fortsättning på en tidigare studie som jag har genomfört med syfte 
att undersöka hur bibliotekstjänster för invandrare ser ut i Sverige och hur olika biblioteksnivåer 
(lokal, regional och skolbibliotek) kan fördela sina uppgifter i överensstämmelse med olika perio-
der av invandrarens integration i samhället. Denna tidigare undersökning var baserad på intervju-
erna med bibliotekarier i tre olika bibliotek i Borås kommun. Eftersom uppsatsens storlek var be-
gränsad lyckades jag aldrig att belysa frågan från en annan vinkel, nämligen med hänsyn till in-
vandrarnas egna funderingar, önskemål och behov (Jönsson-Lanveska, Yelena, 2003, The Gate to 
Understanding: Swedish Libraries and Immigrants). 
 
Jag funderar mycket över allt detta. Hur kan nykomlingens onödiga lidande på grund av bristande 
kunskaper och information om vardagslivet i det nya landet undvikas? Hur kan biblioteket bidra 
till detta? Och eftersom alla dessa frågorna och många andra intresserar mig djupt, blev mitt val av 
ämne till min magisteruppsats sådant som ni ser framför er nu. 
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1.1 Syfte 
Biblioteket hör till de kulturella institutionerna, dit en nykommen invandrare vänder sig i första 
hand: både under de första stegen som han/hon gör i sina språkstudier och för att söka återuppta 
kontakten med sin kultur genom att t ex låna böcker och tidningar på sitt hemspråk. Här träffar 
invandraren sina ”första” svenskar – bibliotekspersonalen, människor som kan ge råd, förklaringar 
och stöd.  
 
Svenska bibliotek arbetar mycket just med invandrare och det finns mycket positivt inom denna 
inriktning av bibliotekens tjänster. Men dock, det finns plats för innovationer och förändringar. 
Det viktigaste är inte bara att effektivisera bibliotekariernas arbete inom området utan också att få 
bibliotekspersonalen att förstå den betydelse de har för invandrarnas språkutveckling och deras 
integrering i det nya landet.  
 
Mitt arbete görs för att hitta metoder för genomförande av sådana förändringar och på det viset, få 
inblick i problemet från individorienterat perspektiv. Och därför är syftet med mitt arbete att un-
dersöka de speciella tjänster för invandrare som erbjuds av svenska bibliotek samt invandrarnas 
erfarenheter av bibliotekens tjänster och hur dessa tjänster och erfarenheter förhåller sig till ut-
veckling av ett harmoniskt mångkulturellt samhälle. 
 

1.2 Problemformulering 
Varje dag hör vi orden ”kulturmöte” och ”mångkulturalism” i flera olika sammanhang. Begreppen 
är oerhört aktuella i dagens Sverige, i dagens kulturpolitik, för dagens kulturella institutioner. Bib-
lioteket är ett speciellt område tillgängligt för alla, med stor popularitet och inflytande, men också 
med många olösta problem när det gäller biblioteksverksamheten med flyktingar och invandrare. 
Biblioteken är alltså platsen för dessa kulturmöten och denna mångkulturalism. 
 
År 2000 utgjorde antale t utrikes födda i Sverige 11,4 % av hela befolkningen på nära 9 miljoner. 
Om man räknar samtliga personer med utländsk bakgrund, de som är födda utomlands samt de 
som är födda i Sverige med en eller båda föräldrar födda utomlands, har i dag var femte invånare i 
landet anknytning till andra länder än Sverige (sammanlagt 1,8 miljoner). År 2000 var drygt en 
miljon av Sveriges befolkning född utomlands, varav knappt hälften utländska medborgare (Utri-
kesdepartementets skrift Migration 2002). 
 
Problemställningen kan därför formuleras i följande frågor: 
 
Vilka specifika behov förekommer hos invandrarna när det gäller information, litteratur och 
språk? 
 
Vilka likheter/olikheter i bibliotekets tjänster för invandrare kan urskiljas/anpassas till de olika 
biblioteksnivåerna såsom regional, lokal och skolbibliotek? 
Vad kan och behöver förändras i detta problematiska område om det betraktas genom prisma av 
invandrarnas och bibliotekariernas önskemål? 
 

1.3 Definitioner 
Många begrepp i detta arbete kan tolkas på olika sätt. Således har jag valt att definiera sådana cen-
trala begrepp och förklara hur de skall förstås i arbetets kontext. 
 



 
 

 6  

• Adaptation används här i betydelsen nykomlingarnas anpassning till omständigheterna i det 
nya landet. Processen är ett komplicerat psykiskt och fysiskt tillstånd som i bästa fall avslutas 
med framgångsrik kulturell integration i samhället. 

 
• Etnicitet är termen som, enligt Thomas Hylland Eriksen (Etnicitet och nationalism, 1993, 

s.14), betecknar ”…aspekter på relationer mellan grupper som betraktar sig själva - och betrak-
tas av andra – som kulturellt särpräglade”. Eftersom majoriteter är lika etniska som minorite-
ter, kan vi definiera etnicitet som en identifikation av ”oss”. 

 
• Med flykting anses, enligt den svenska Utlänningslagen, en utlänning som befinner sig utanför 

det land, som han är medborgare i, därför att han känner välgrundad fruktan för förföljelse på 
grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin reli-
giösa eller politiska uppfattning, och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begag-
na sig av detta lands skydd. Vad som nu har sagts gäller oberoende av om förföljelsen utgår 
från landets myndigheter eller om dessa inte kan antas bereda trygghet mot förföljelse från en-
skilda. Som flykting skall även anses den som är statslös och som av samma skäl befinner sig 
utanför det land där han tidigare har haft sin vanliga vistelseort och som inte kan eller på grund 
av sin fruktan inte vill återvända dit (Utrikesdepartementets skrift, Migration 2002, s.3). 

 
• Invandrare används här för att beteckna en person som har lämnat sitt hemland frivilligt, fast 

bosatt i ett annat land och som kan återvända till sitt hemland om han/hon vill. I detta arbete är 
begreppet ”invandrare” ofta använt i vidsträckt bemärkelse. Det definierar personen som bor i 
Sverige permanent, men berör inte hans/hennes personliga tillhörighet till den svenska kultu-
ren. (Utrikesdepartementets skrift, Migration 2002, s.3). 

 
• Kultur definieras här som en samling regler, värden och symboler som upprätthålls och hyllas 

av en grupp människor, definierad enligt etnologen Karl-Olov Arnstberg (enl. Hans Ingvar 
Roth,  Mångfaldens gränser, 1996, s.12). 

 
• Mångkulturalism eller kulturpluralism (den sista termen har en bredare tillämpning) och an-

vänds för att beteckna ett accepterande av kulturella skillnader i ett samhälle. Begreppen an-
vänds också i betydelsen av en samhällsmodell där olika grupper ges utrymme att uttrycka sina 
kulturella särdrag (Roth, 1996, s.27). 

 

1.4 Metod 
Jag vill använda mig av intervjuer i min undersökning. ”Vill man få fram människors förståelse av 
fenomenet, väljer man intervjuformen” (Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, 2001, 
s.17). Vid användning av kvalitativa metoder, vilket enligt Widerberg ”är synonymt med intervju-
er” (ibid,s.65), vidgar man sina kunskaper och ”det ligger ju i ”sakens natur” att kvalitativ forsk-
ning är något som man bäst lär sig genom praktiken” (ibid, s.32) dvs. genom att genomföra, tolka 
intervjuer och mer än så, göra det kreativt. 
 
”Om man vill arbeta med reflexiv ansats så låter man sig drivas av sin fantasi och kreativitet, men 
också av sin förmåga och vilja till insikt” (Heléne Thomsson, Reflexiva intervjuer, 2002, s.41). 
Syftet med förståelsegrundande undersökningar är att gå djupare i förståelse av något fenomen och 
försöka att hitta nya nyanser och aspekter. 
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Intervjuerna sker parallellt med analysen, och i den processen förändras, förbättras frågeställning-
arna och varje intervju blir unik. Man gör analys i syfte att nå förståelse. Det finns två olika ana-
lysdelar.  

 
Genom att tolka och försöka förstå vad som sägs av enskilda deltagare, genom viss koncentration på språkan-
vändandet och genom att anlägga en kritisk reflektion över innehållet i varje intervju får man en god grund för 
vidare analyser där alla intervjuer ingår (Thomsson, 2002, s. 152).  

 
Eftersom en reflexivt tolkande analys förutser att läsaren kan "följa med i reflektionerna, måste 
tillvägagångssättet under analyserna vara väl genomtänkt och tydligt beskrivet”. (ibid, s.152-153) 
dvs. ge läsaren en möjlighet att vara deltagare i förståelseskapandet! 
 
I överensstämmelse med hermeneutiken måste man använda sig av tidigare kunskaper för att kun-
na förstå fenomenet tydligare. Detta förutsätter läsning och studium av en mängd litteratur som 
belyser fenomenet ifråga. I mitt fall var inspirationen hämtad från läsningen av Gillis Herlitzs, 
Thomas Hyland Eriksens och Hans Ingvar Roths böcker, men det var självklart otillräckligt för 
arbete med projektet. Varje kunskap är värt att reflektera över, att pröva och tolka under loppet av 
undersökningsprocess för att uppnå den relativa förståelsen av fenomenet. Jag ville arbeta herme-
neutiskt, således basera mig på förståelsen och förklaringen som, enligt Paul Ricoeur, är grundbe-
grepp i hermeneutiken. Han menar att "förståelsen är det som föregår, ledsagar och bygger upp en 
förklaring, medan en förklaring är det som utvecklar förståelsen analytiskt" (Thomsson, 2002, 
s.43). 
 
Den tolkande reflexiva undersökningen ger möjlighet att förena delarna i syfte att förstå he lhet och 
více vérsa. Intervjuprocessen ger upprinnelse till intervjuarens hypoteser - förståelse. Hans/hennes 
intuition, fantasi och insikt som är produkt av intervjuarens egen erfarenhet bygger upp förklar-
ingen som öppnar en väg till högre förståelse. 
 
Vilka är kriterierna för den tolkande reflexiva metoden som jag har valt? Under undersökningens 
gång sköter man kvalitetskriterierna med tanke på att ha en god kvalitet på resultaten. Med herme-
neutiken som utgångspunkt kan inga hypoteser fastställas som sanna eller falska. Vad är det som 
är av värde för förståelsevetenskap och hur betraktas sanningsbegreppet? I hermeneutiken intres-
serar vi oss för att öka förståelsen så att de nya aspekterna av det aktuella fenomenet ska bli synli-
ga. När vi talar om sanningsbegrepp ställer vi frågan om sanningens betydelse. "Ett nyckelbegrepp 
för att nå den signifikativa sanningen är tolkning" ( ibid, s.31). Det andra viktiga kriteriet är validi-
tet. Steinar Kvale betonar att validitet är "en slags hantverksskicklighet där valideringen beror på 
förmågan hos den som genomför undersökningen att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka 
sina resultat" (ibid, s. 32 ). "Generaliserbarhet innebär möjligheter att föra över resultat från exem-
pelvis en studerad grupp till en annan" (ibid,s.33). Det hävdas av positivismen. Men hermeneuti-
ken intresserar sig i att utvidga en relevant sfär för förståelse. Det betyder, enligt Kvale, att man 
måste framställa "så mycket information att läsaren kan göra en egen bedömning av resultatens 
generella värde" (ibid,s.34). I mitt arbete kan förväntat resultat ha sitt generella värde inom biblio-
teksvetenskapen i syfte för att hjälpa invandrarna och flyktingarna under deras anpassnings period. 
Begreppet rimlighet passar mer än riktighet eftersom "rimligheten i en tolkning bedöms via en 
kritisk genomlysning och i dialog med de argument som den tolkande studien ger" (ibid, s. 34). 
Tolkningen är kopplad till historia och kontext, det betyder att de gamla studierna ersätts med de 
nya, sålunda inga argument kan vara slutliga.    
 
Under processen av resultatredovisningen lägger man fram slutsatser, utmaningar till diskussion, 
visar intressanta erfarenheter, argumenterar, "men man är hela tiden reflexiv". 
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Resultatet som förväntas är först och främst förståelse av fenomen i form av svar på de analytiska 
frågorna som uppstod i samband med problemformuleringen. Det är inte alls säkert att dessa frå-
gor kan besvaras på ett enkelt och tydligt sätt, men det viktigaste är att få insikt i frågan, vilken i 
sin tur kan hjälpa att få fram idéer till olika förändringsförslag när det gäller bibliotekets verksam-
het. 
 
I syftet att analysera bibliotekets funktioner på dess olika nivåer när det leder till invandrarnas 
integrering i det nya samhället, har jag valt Borås Stadsbibliotek, KOMVUX bibliotek (Den 
kommunala vuxenutbildningens bibliotek) och Hässlehus bibliotek, som ligger i ett område där 
den mesta befolkningen är invandrare och flyktingar, för mitt arbete. Min viktigaste informations-
källa har varit intervjuer med bibliotekarierna, som aktivt biträder invandrarna och flyktingarna, å 
ena sidan, och med själva invandrarna och flyktingarna som upplever bibliotekariernas biträde och 
uppmuntran men har alltmer olika erfarenheter av bibliotekstjänster, å andra sidan. 
 
Jag är medveten om att ett sådant arbete som jag genomför nu knappast kan ge några odiskutabla, 
matematiskt klara och ”korrekta” resultat.  Jag befinner mig i ett område där det rör sig snarare om 
människornas stora problem, oftast dolda djupt under ytan, om mycket otrevliga upplevelser så 
som missförstånd, isolering, förvirring och depression. Det handlar också om individens ständiga 
kamp för tillvaron, om invandrarens otroliga, ofattbara ansträngningar för att hinna ifatt, att bli 
som alla andra utan att sluta vara sig själv.  
 
Det pratas mycket om hjälp, men det som saknas först och främst är förståelse. Man måste förstå 
problemet för att kunna handskas med det. Det är därför jag har valt reflexiva intervjuer som min 
metod. De ger författaren möjlighet att själv analysera och att ge läsaren chansen att komma in i 
problemet, vara med i undersökningen och dra egna slutsatser som, förhoppningsvis, ska överens-
stämma med författarens egna. Man kan vara kreativ och ha fria händer. Man samarbetar med in-
tervjudeltagaren på hans/hennes villkor. Bara sådana levande intervjuer och levande samtal på en 
mycket vänskaplig nivå kan leda till öppenhet i så pass personliga frågor som diskuteras här, och 
sedan leda vidare till insikt i dessa frågor och, vem vet, kanske till en lösning?    
 
Förförståelse 
Förförståelse är, enligt Heléne Thomsson, huvudbegrepp i intervjuarbete. Det är någonting som 
innebär i sig förtroende och levande intresse som uppkommer, får stöd och utvecklas i frivilligt 
deltagande, ömsesidigt berikande, ständig analys, flexibilitet – allt som bringar till världen sam-
spel mellan intervjuaren och intervjudeltagaren. Det harmoniska samspelet i sin tur leder till efter-
längtade resultat – förståelse av fenomenet som lockar till sig intresse.  
 
”Fördomar är ett annat ord för förförståelse. Det vill säga en bedömning eller en dom som fällts i 
förväg, redan innan de fenomen som är av intresse blivit undersökta” (Thomsson, 2002, s. 47). 
Fördomar är inte en negativ laddad term i detta fall, utan egna erfarenheter och antaganden utifrån 
vår världsåskådning, åskådning som är unik hos varje individ, alltså kan den inte vara felaktig eller 
negativ och är ”mig inneboende”, ”min sanning” hos varje människa. Heléne Thomsson betraktar 
detta som redskap för förståelse. När vi börjar en undersökning har vi bara antaganden att basera 
oss på. ”Lutar vi oss mot vår förförståelse” (ibid, s. 48) och skjuter fram den under intervjuarbetet 
som vårt potentiella stöd.  
 
Inom undersökningen ställer man framförallt frågor: Varför och hur då? "Vad tror jag mig veta om 
detta fenomen? Vad har jag för kunskaper? Vad har jag för personliga erfarenheter av liknande 
fenomen? Har jag något i min historia som kan hjälpa mig att förstå det som jag stöter på? "(ibid. 
s. 48). 
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För att undvika felaktiga bedömningar och ett felaktigt resultat riktar vi vår uppmärksamhet ”på 
tanken att undersöka om det verkligen förhåller sig så som vi tror” (ibid, s. 49). Likväl kan detta 
inte undvikas: studerar man personliga historier lutar man sig mot stereotypisering. I undersök-
ningsarbetet är det helt omöjligt att inte röra sig utanför sin egen trånga värld utan att diskutera det 
pågående arbetet, strategin, undersökningsfenomen med andra personer även om de är oliktänkan-
de. Det är också en felaktig åsikt att man kan göra undersökning utan fördomar – ”den som tror att 
han eller hon kan göra en studie utan fördomar är låst av just sina fördomar” (ibid, s. 49). Man 
måste dra nytta av allt som kan hjälpa förståelsen av intressefenomenet och i en sådan process ska 
ingenting föraktas: tillfälliga möten, bekantskap, inträffade tidningsartiklar, TV-program och till 
och med iakttagelse av människor i vardagslivet. ”Allt som kan tillföra nya sätt att se på världen 
och det fenomen som ska undersökas är bra” (ibid, s. 49). ”Den förförståelse som vi har med oss, 
samspelar med allt annat i en ständigt pågående process” (ibid, s. 52). Det betyder att man vill 
förstå hur ens egna ”sanningar”, erfarenheter, synsättet sammanfaller och samarbetar med detta 
som undersöks.  
 
Förförståelse är ett ting som är svårt att hantera, man kan inte använda samma förförståelse vid 
varje intervjutillfälle, såväl som undersökningsresultat vågar man uttala antaganden och undvika 
påståendet. 
  

Den senaste förståelsen överskuggar så lätt tidigare förståelser, att en fullständig redogörelse för vår förförstå-
else är mer eller mindre omöjlig. Det enda vi kan göra är att ständigt iaktta oss själva och det vi tror oss veta 
om oss själva och använda förförståelsens föränderlighet som underlag för reflexion  (Thomsson, 2002, s. 52).  

 
Om man väljer att reflektera som förhållningssätt till undersökningen skulle det vara rimligt att 
vända sig till den välkända reflexive forskaren Pierre Bourdieu. Heléne Thomsson (2002, sid. 52-
53) skriver att Bourdieu betraktar självinsikt "som utgångspunkt för de tolkningar som man gör av 
andras situationer".  
 
Den som genomför intervjuarbetet bär ansvaret för goda tolkningar och åtnjuter läsarens förtroen-
de, ”eftersom den reflexiva tolkande metoden hävdar att det inte finns någon otolkad data eller 
empiri som vi kan undersöka och skriva rapporter om”. Idealiskt resulterar självinsikten i de goda 
tolkningar som lutar sig mot förförståelse, egna erfarenheter, ”mig inneboende” och ”min san-
ning”, och befinner sig i ständig pågående reflektioner ”över det som sägs och över sitt eget sätt 
att förstå, och därefter bryta sig loss från det” (ibid, s. 53). Det enda möjliga sättet är att hålla sig 
till en sådan strategi och vara konstant redo att vidtaga något nytt för att rädda intervjuundersök-
ningen från banal rapportering och omformulering, som knappast leder till en riktig slutsats. 
  
Varför positiv särbehandling? 
I den svenska verkligheten debatteras begreppet ”positiv särbehandling” livligt i samband med en 
fråga om invandrares jämlikhet på arbetsmarknaden. Positiv särbehandling (affirmative action) är 
en metod som leder till förbättring av samhällets position för olika minoritetsgrupper, som upple-
ver att de inte kan delta på lika villkor i samhällets aktiviteter och känner sig diskriminerade. 
  
Positiv särbehandling har till syfte att tillfredsställa människans viktigaste behov att vara sam-
hällsnyttig och att få leva värdiga liv, dvs. aktivt deltagande i socialt och kulturellt samhällsliv. 
Positiv särbehandling har för avsikt att gruppmedlemmarna, enligt principen av jämlikhet, kan 
söka och få kvalificerade utbildningar och arbete. 
 
Svensk kulturpolitik har som mål att behålla och utveckla invandrarnas kulturella identitet som 
förutsätter ett extra stöd för minoritetskulturer, eftersom majoritetskulturen inte har liknande pro-
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blem med att anpassa sig och överleva under nya förhållanden. Utan att betvivla riktigheten i en 
sådan politik hävdar statsvetaren Iris.M.Young ”att positiv särbehandling just syftar till att göra 
samhällets institutioner mer lyhörda inför människors specifika behov” (enl. Hans Ingvar Roth, 
1996, s.109). Invandrare är en sådan människogrupp av specifika behov i olika slag av information 
om vardagslivet, kulturen och språket. 
  

1.5 Disposition 
I kapitel ett framställer inledningsvis uppsatsen problemet, bakgrunden, motiveringen och mitt 
eget förhållande till valet av undersökningsområde. Den innehåller också syfte, frågeställningar, 
metod och definitioner. Kapitel två, som jag kallar ”Bakgrund – historik och nuläge”, innehåller 
beskrivningar av invandring till Sverige samt invandringspolitik. I kapitel tre presenteras olika 
teorier om integration i samhället samt 3-fasmodellen som är teoretisk utgångspunkt för mitt arbe-
te. I kapitel fyra belyser jag tidigare forskning i frågan om sambandet mellan språk, identitet och 
integritet. I kapitel fem presenteras intervjusamarbete med tio intervjudeltagare som har invand-
rarbakgrund. Kapitel sex ger översikt av intervjuer med bibliotekarier. I kapitel sju gör jag analys 
av intervjuerna med en tolkande reflexiv ansats som metod och stöd. I kapitlet redovisar jag också 
resultatet av studien. Diskussion genomförs i kapitel åtta. Slutligen sammanfattas uppsatsen i kapi-
tel nio och därefter kommer källförteckning och bilagor. 
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2. Bakgrund – historik och nuläge 
I detta kapitel kommer invandringen till Sverige att behandlas i ett historiskt perspektiv. Några ord 
måste sägas om hur invandringspolitiken förändrades i samband med skiftningarna i folkförflytt-
ningen. Jag har valt att presentera varje invandrargrupp var för sig, beroende på de skäl de hade 
för att lämna sitt hemland. På så sätt delades kapitlet in i fyra delar under följande underrubriker: 
Arbetskraftsinvandring, Flyktingar och Anhörighetsinvandring, som tillägnas respektive invand-
rargrupp, samt Några ord om politik där det behandlas bl.a. de viktigaste migrationspolitiska be-
greppen och sambandet mellan dessa. 
  

2.1 Arbetskraftsinvandring 
Från andra världskrigets slut och till mitten av 1970-talet rådde ett strukturellt efterfråge-överskott 
på arbetskraft i Sverige. Då det krigshärjade Europa behövde återuppbyggas, ökade produktionen 
inom den svenska exportindustrin nästan oavbrutet fram till oljekrisen 1974. Den inhemska ar-
betskraften räckte inte till och den s.k. arbetskraftskommissionen fann lösningen i att rekrytera 
arbetare från andra länder. Enligt 1955 års arbetskraftskalkyler var den önskvärda årliga nettoin-
vandringen 10 000 personer. För att möjliggöra detta behövdes stora institutionella förändringar i 
invandringspolitiken. Tre stora förändringar kan anges: 
  
• År 1946 föreslogs det att regeringen skulle kollektivt överföra arbetskraft från              
      utomnordiska länder. Redan nästa år slöts det avtal om arbetskraftsöverföring med Italien                    
      och Ungern. 
 
• År 1954 slöts överenskommelsen om den gemensamma nordiska arbetsmarknaden som fortfa-

rande gäller och som innebär att medborgare i de nordiska länderna fritt kan bo och arbeta i de 
övriga nordiska länderna. 

 
• 1954 års utlänningslagstiftning ledde till allmän liberalisering i invandringspolitiken. Vägen 

för fri ”turistinvandring” från Europa öppnades och ett bosättningstillstånd, uppehållstillstånd 
utan begränsningar infördes för utlänningar som vistats i Sverige i minst 5 år. 

 
Dessa åtgärder resulterade i att arbetskraftsinvandringen blev nästan helt fri fram till mitten av 
1960-talet (Lundh, Christer; Ohlsson, Rolf. Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring. 1994, 
s.67-72,74). Men den fortsatte även därefter och nådde sin högsta nivå 1969-1970 (Nationalencyk-
lopedins internettjänst NE.se). Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden innebar att den nor-
diska invandringen under 1960-talet motsvarade tre fjärdedelar av den totala invandringen till Sve-
rige. Den huvudsakliga invandringen kom att gå från Finland till Sverige (Utrikesdepartementets 
skrift Migration 2002). När det gäller den kollektiva arbetskraftsöverföringen skedde den främst 
från Västtyskland, Österrike, Italien, Belgien, Holland och Ungern. Arbetarna rekryterades till 
metallindustrin, skogsindustrin, textilindustrin samt hotell och restaurangnäringen (Lundh & Ohls-
son,1994 s.72). Under 1960-talet pågick en omfattande invandring av greker, turkar och jugosla-
ver. Den sammanlagda invandringen under 1960-talet var 424 000 personer. 
 
Efterfrågan på arbetskraft från den svenska industrin var fortfarande mycket stor i mitten av 1960-
talet, men fackföreningarna började ifrågasätta om fortsatt arbetskraftsinvandring verkligen var 
nödvändig. Varför inte använda sig av olika arbetskraftsresurser istället - gifta kvinnor, äldre, han-
dikappade? (Migration 2002). 
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Under slutet av decenniet började konjunkturen minska och de nykomna var inte längre säkra på 
att få arbete. Det påpekades också att invandrarna exploaterades av vissa arbetsgivare och arbetade 
under sämre villkor än de inhemska arbetstagarna skulle gå med på. År 1967 infö rdes åtgärder 
som blev en början för den reglerade invandringen. Dessa åtgärder innebar att alla immigranter 
från utomnordiska länder måste ha arbete, arbetstillstånd och bostad ordnade före ankomsten till 
Sverige (Lundh & Ohlsson, 1994, s. 81-83). År 1970 invandrade cirka 17 000 personer. Efter detta 
upphörde arbetskraftsinvandringen i stort sett helt och hållet. Detta skedde på grund av svårare 
ekonomiska villkor som en följd av oljekrisen och ledde till att efterfrågan på arbetskraft inom 
industrin ebbade ut och de nya arbetstillfällena tillkom inom den växande offentliga sektorn. Un-
der andra halvan av 1970-talet kom bara ett tusental personer per år och beviljades arbetstillstånd i 
Sverige. Under 1980-talet har antalet sjunkit ännu mer. Mellan åren 1984-1992 fick i genomsnitt 
200 personer per år uppehållstillstånd i egenskap av arbetskraft, vilket är mindre än 1 % av den 
totala utomnordiska invandringen (ibid, s. 85). 
 

2.2 Flyktingar 
Under mellankrigstiden var svensk flyktingpolitik mycket restriktiv och det var inte mer än 5 000 
flyktingar från det nazidominerade området i Centraleuropa som beviljades asyl i Sverige. I och 
med krigets utbrott förändrades situationen drastiskt, vilket fick sin återspegling i en betydligt ge-
nerösare flyktingpolitik med den positiva inställningen till folkutbyte och migration. Under krigs-
tiden har Sverige tagit emot 201 000 personer från Norge, Danmark, Finland och de baltiska län-
derna (Lundh & Ohlsson,1994, s. 88).  
 
Svensk utlänningslag från 1954 angav en enda grupp som skulle ha rätt till en fristad i Sverige – 
de politiska flyktingarna. En sådan definition av flyktingskap överensstämmer med den internatio-
nella definitionen från Genèvekonventionen (1951). Eftersom denna utlänningslag ratificerade 
Genévekonventionen blev Sverige bunden att ta emot de politiska flyktingarna, s.k. konventions-
flyktingar. Sedan 1950 har över 260 000 flyktingar invandrat till Sverige. Dessa kan delas in i två 
grupper beroende på det sätt som de kommit hit på. 
 
Kvotflyktingar är personer som överförs på svenskt initiativ från internationella flyktingläger ut-
ifrån en viss kvot som Sverige har förbundit sig att ta emot. På grund av detta är dessa flyktingar 
garanterade uppehållstillstånd och mottagande (ibid, s. 90). 
 
De enskilt hitresta flyktingarna har inte varit garanterade en fristad i Sverige när de lämnade sitt 
hemland. De har fått asyl först sedan deras asylansökan utretts av myndigheterna (ibid, s. 91). 
 
Dessa enskilt hitresta flyktingar eller asylsökande hade avvisats från Sverige om de inte var flyk-
tingar i Genévekonventionens mening. Problemet blev dock att från slutet av 1960-talet  ökade 
antalet asylsökande som inte var konventionsflyktingar kraftigt. Detta ledde till en successiv för-
ändring av praxis i flyktingfrågor och sedan till motsvarande ändringar i lagstiftningen. Nya flyk-
tingkategorier godkändes av lagen. Bland dessa är krigsvägrare, de facto-flyktingar och personer 
med humanitära skäl. 
 
Med krigsvägrare har i lagändringen från 1976 avsetts utländska desertörer som övergett en krigs-
skådeplats eller lämnat sitt land med avsikt att undvika krigstjänstgöring. Som exempel på sådana 
kan anges de amerikanska soldater som flytt Vietnamkriget och krigsvägrare under kriget mellan 
Iran och Irak. Lagen kan alltså tillämpas bara när det gäller väpnade konflikter mellan stater och 
inte vid inbördeskrig eller gerillakrigföring. 
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Samma år lagfästes rätten till uppehållstillstånd och asyl för de facto-flyktingarna. Dessa kan defi-
nieras som personer vilka utan att vara flyktingar, dvs. konventionsflyktingar, kan åberopa tungt 
vägande omständigheter för att inte återvända till sitt hemland på grund av de politiska förhållan-
den där. Med andra ord är detta de personer som har på ett eller annat sätt blivit utsatta för trakas-
serier från samhällets sida, t ex personer som förhindrades yrkesutövning, utbildning, utsattes för 
polisförhör och hotades av orimligt stränga straff. 
 
Genom lagändringen 1989 blev det möjligt att bevilja uppehållstillstånd på grund av humanitära 
skäl. Det är bra att uppmärksamma att denna grupp beviljas bara uppehållstillstånd och inte asyl 
och det är därför att de, till skillnad från krigsvägrare, de facto-flyktingar och flyktingar har flytt 
sitt hemland på grund av förhållanden som har drabbat hela befolkningen lika och inte berott på 
deras egna handlingar, politisk åskådning, trosbekännelser eller liknande. Den enda orsaken till att 
de kunnat få stanna är att det bedömts som inhumant att skicka tillbaka dem. Oftast rör det sig om 
personer med fysiska eller psykiska handikapp och människor som flytt pågående krig eller inbör-
deskrig (ibid, s. 95-96). 
 
Avslutningsvis en liten punktlista om invandringen till Sverige under efterkrigstiden och fram till 
1990-talet. Jag anger information som bara gäller flyktingar och andra skyddsbehövande. 
 
• 1956 – den sovjetiska inmarschen i Ungern; ca 3 000 personer flydde till Sverige. 
• 1967 – juntans maktövertagande i Grekland; ca 5 000 personer flydde till Sverige. 
• 1968 – Tjeckoslovakienkrisen; ca 2 100 personer flydde till Sverige. 
• 1969 – antisemitiska kampanjen i Polen; ca 2 300 personer flydde till Sverige (Lundh & Ohls-

son anger siffran 2 700 personer). 
• 1973 – Pinochets maktövertagande och militärkuppen i Chile; ca 13 000 personer. Bland dessa 

inte bara chilenare utan också flyktingar från Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasilien och Peru 
som under Alliendes tid fick fristad i landet flydde till Sverige. 

• Senare hälften av 1970-talet. Syrisk-ortodoxa assyrier från Libanon, Turkiet och Syrien. Ansåg 
sig förföljda av religiösa skäl men blev inte erkända som flyktingar. En del av de ca 12 000 
fick stanna i Sverige på grund av humanitära skäl. 

• Början av 1980-talet ca 3 000 flyktingar från Vietnam som flydde till Sverige. 
• 1985 – 1988 ytterligare flyktingar från Chile; 10 000 personer sökte asyl i Sverige. 
• 1980 – kriget mellan Iran och Irak; mellan 1985 – 1990 kom från 4 300 till 6.200 asylsökande 

från Iran årligen till Sverige. 
• 1990 – 1999; 245 500 asylsökande, varav 159 500 personer fick uppehållstillstånd av skydds-

behov eller av humanitära skäl. 1992 – 84.000 personer kom till Sverige i samband med kriget 
i f.d. Jugoslavien (Migration 2002, s.7-8). 

 

2.3 Anhörighetsinvandring 
Frågan om anhörighetsinvandring har uppstått i samband med arbetskraftsinvandringen i början av 
1950-talet. Den politiska inställningen var i stort sett positiv. Man ville ge den invandrande ar-
betskraften möjlighet att förenas med sina familjer. En rad överenskommelser med andra europe-
iska länder gav arbetskraftsinvandrarnas familjemedlemmar rätt till olika sociala förmåner, såsom 
barnbidrag, sjukförsäkring och studiemedel, efter en viss kvalificeringstid (Lundh & Ohlsson, 
1994, s.110-111). 
 
Det är svårt att uppskatta omfattningen av anhörighetsinvandringen före år 1976, då Invandrarver-
ket först då började särredovisa uppehållstillstånd som beviljats på grund av familjeanknytning. 
Efter 1976 finns följande siffror tillgängliga: från 1976 till mitten av 1980-talet beviljades mellan 
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5 000 och 10 000 uppehållstillstånd baserade på anknytningsskäl varje år; därefter ökade antalet 
till över 20 000 personer per år (ibid, s.112). Den praxis när det gäller anhörighetsinvandringen 
som har utvecklats i Sverige har varit mycket generös. I fall med anknytning till flyktingar som 
fått asyl i Sverige gällde det följande regler – uppehållstillstånd beviljades: 
 
• make/maka, sammanboende 
• ogifta barn under 20 år 
• föräldrar till invandrare som var äldre än 60 år eller hade humanitära skäl 
• andra släktingar om de var s.k. ”sista länk” i hemlandet 
 
Uppehållstillstånd för utländska medborgare som gift sig eller ville sammanbo med någon bosatt i 
Sverige beviljades från början automatiskt. Men vid mitten av 1970-talet började myndigheterna 
misstänka att skenäktenskap ingicks för att få utlänningar att få stanna i Sverige och kringgå reg-
lerna. För att minska möjligheten till skenäktenskap infördes 1975 prövningstid på sex månader 
innan uppehållstillstånd beviljades; år 1977 förlängdes prövningstiden till två år. Om förhållandet 
fortfarande bestod när tvåårig period var slut och om myndigheternas prövning genom regelbund-
na intervjuer under prövningsperioden visade att anknytningen var grundad på reella förhållanden 
beviljades permanent uppehållstillstånd (ibid, s.113-114). 
 
 Dessa regler, både i fråga om prövningstiden och myndigheternas intervjuer utsattes för kritik, 
dels därför att hela handlingssättet har upplevts som kränkande intrång i privatlivet och dels för att 
den invandrade parten under prövningstiden befinner sig i en utpressningssituation inom äkten-
skapet, där en skilsmässa skulle leda till utvisning. Trots kritiken finns reglerna kvar i nästan oför-
ändrad form även om vissa förbättringar har genomförts (Lundh & Ohlsson, 1994, s. 114).  
 
Genom ändringen i utlänningslagen som trädde i kraft den 1 juli år 2000, där skyddet för kvinnor i 
anknytningsärenden förbättrats. Ändringen innebär att kvinnan kan få fortsatt uppehållstillstånd 
även om förhållandet upphört inom tvåårig period, om hon kan bevisa att hon eller/hennes barn 
hade ”utsatts för våld eller för handlingar som innefattar allvarlig kränkning av sökandes eller bar-
nets frihet eller frid” (Migration 2002, s. 15).  
 
Under perioden 1990-1999 fick totalt 209 700 personer stanna på grund av anknytning i Sverige. 
Detta är följden av den stora flyktingsinvandringen under det sista decenniet, eftersom nära 60 % 
av de personer som fick uppehållstillstånd är anhöriga till personer som tidigare fått uppehållstill-
stånd på grund av skyddsbehov. 
 

2.4 Några ord om politik 
Här kommer jag inte att fördjupa mig ytterligare i frågan om olika politiska åtgärder i dagens Sve-
rige eller i ett historiskt perspektiv. Anledningen till detta är att jag anser det inte vara av större 
nödvändighet för min undersökning och dessutom så har jag redogjort för det historiska parallellt 
med beskrivningen av olika invandrargrupper under föregående underrubriker. Men för att undvi-
ka förväxlingar och missuppfattningar vill jag förtydliga något i de olika punkter och former som 
jag redan hade berört i detta kapitel.  
Nationalencyklopedin ger mycket bra definitioner åt alla migrationspolitiska områden och förkla-
rar schematiskt förhållandet mellan dessa.  
A:   invandringspolitik = invandringsreglering, de principer och regler enligt vilka utländska  
       medborgare kan få tillstånd att bosätta sig i Sverige. 
B:   invandrarpolitik, termen är lätt förväxlad med invandringspolitik = integrationspolitiska  
       åtgärder, dvs. åtgärder som samhället vidtar för att underlätta invandrares och   
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       flyktingars integration. 
C:   flyktingpolitik = (A+B) för asylsökande och flyktingar samt internationellt bistånd och 
      deltagande i de åtgärder som bidrar till att flyktingproblemen minskar i världen. 
D:  migrationspolitik = A+B+C                         (Nationalencyk lopedins internettjänst, NE.se) 
 
Det finns ett klart samband och nödvändighet i samarbetet mellan invandringspolitiska och kultur-
politiska områden. I Bibliotekslagen från 1996 finns det tydliga anvisningar om att stöd för perso-
ner med invandrarbakgrund ska ingå i bibliotekets verksamhet. ”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 gruppens 
behov” (Bibliotekslagen 1996:1596 § 8).  
 
I UNESCO:s  Public Library  Manifesto från november 1994 förklaras det mångkulturalismens 
nödvändighet och en av folkbibliotekets uppdrag är ”fostering intercultural dialogue and favouring 
cultural diversity”. 
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3. Det teoretiska perspektivet 
I detta avsnitt vill jag ge en kort beskrivning av tre klassiska teorier om integration i samhä llet. 
Med hjälp av insikt i idéutveckling blir det lättare att förstå hur och varför mångkulturalismen bör-
jade uppfattas av många som ett ideal med nästan ett moraliskt värde, även om jag inte går djupare 
in i frågan.  
 
Sedan beskriver jag Gillis Herlitz 3-fasmodell av invandrarens adaptation i det nya landet.  
Modellen är av stor vikt för min undersökning, eftersom det inte bara inspirerade mig till arbetet 
och gav mig djupare förståelse i frågan, men också på grund av att det kommer att fungera som ett 
viktigt analysverktyg vidare i mitt arbete. Med andra ord är modellen den avgörande delen av min 
teoretiska utgångspunkt.   
 

3.1 Teorier om integration i samhället  
Samhällen som präglas av kulturell mångfald är inte isolerade eller enstaka företeelser nuförtiden. 
Även om mångkulturalismens problem har förlorat nyhetens behag blir de inte mindre aktuella. I 
de flesta länder uppstår ett och samma problem genom förhållande mellan majoritetsbefolkningen 
och de nationella minoriteterna, med andra ord frågan om invandrarnas adaptation i det nya landet. 
Livliga debatter med syfte att lösa den gordiska knuten förs bland politiker, samhälls- och invand-
rarforskare. 
 
Det finns tre klassiska samhällsmodeller som behandlar frågan om invandrarnas adaptation: 
 
• Gordons assimilationsmodell – minoriteten tas upp i ett majoritetssamhälle och ansluter sig till 

dess livsstil och kultur genom att gå ifrån sin egen kultur, språk, traditioner osv. 
 
• Emersons smältdegelsmodell – två eller flera besläktade kulturer smälter samman och bildar 

en gemensam kultur 
 
• Kallens kulturpluralism eller kulturell mångfald – hävdar att harmonisk samvaro mellan helt 

olika kulturella grupper är möjlig. 
  
De har sitt ursprung från Nordamerika (USA och Kanada). Modellerna är ett försök att svara på 
frågan hur de olika kulturerna bör förhålla sig till varandra i mångfalden. De tolkar relationer mel-
lan majoritetsgruppen och minoriteter, där majoriteten betraktas som den större och dominerande 
gruppen i samhället. Det är rimligt att rikta uppmärksamheten på modellerna eftersom invandrar-
politiska utredningar i Sverige har påverkats av dem (Roth, 1996, s.16). 
 
 Assimilationsmodellen har presenterats av en amerikansk sociolog Milton Gordon. Han beskriver 
fyra faser av invandrarnas assimilation i ett nytt samhälle. Den första fasen är kulturassimilation, 
när minoritetsgrupperna befinner sig i mottagandet och anpassningsprocessen i förhållande till 
majoritetskulturen. Nästa fas är giftemålsassimilationen, när minoriteter införlivar sig med majori-
tetskulturen via äktenskaplig förening. Strukturell assimilation är ett stadium när minoriteterna 
uppgår i samhällets centrala institutioner: statsförvaltningen, de stora företagen, militär, religiös, 
utbildnings och de politiska kretsarna. Civil assimilation är en konfliktfas mellan invandrare och 
majoritetsgruppen när det gäller värderingar. Milton Gordon uppfattar den strukturella assimila-
tionen som speciellt viktig, eftersom det är en fas då minoriteternas och majoritetens status blir 
likvärdiga. 
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Assimilationsmodellen betraktas inte längre som normativt ideal i dagens USA som i fallet med 
utbildningstemats utformning. Många kritiker av assimilationsmodellen skjuter entusiastiskt fram 
det mångkulturella idealet, då mångkulturalismen blir föremål för strid och en diskutabel fråga. 
 
I den svenska invandrarpolitiska debatten har ordet ”assimilation” negativ värdeladdning och istäl-
let används ”integration” som förutser att majoriteten för det mesta bestämmer samhällets färd-
riktning men också möjliggör minoritetens delaktighet i majoritetskulturens Sverige. 
  
Hans Ivar Roth presenterar tre typer av integration: 
  
1. ett accepterande av majoritetens ”grundvärderingar” 
 
2. en ökad identifikation med majoritetens kultur 
 
3. ett jämbördigt deltagande i samhällets centrala verksamheter. 
 
Till skillnad från ”assimilation” betyder ordet ”integration” invandrarnas delaktighet i samhä llet 
och motsvarar den tredje typen av integration, som tar avstånd från fragmentarisering. Men ge-
mensamma normer inom rätt och skolsystem måste begränsa toleransen, dvs. att alla medborgare 
lever i överensstämmelse med det existerande rättssystemets regler. 
 
De flesta länder i världen nuförtiden är heterogena på grund av att redan existerande nationella 
identiteter möter den ökande invandringen. Sålunda kan assimilationsmodellen inte  
betraktas som idealisk på samma sätt i Sverige som i de andra länderna med undantag av Island. 
Vi har assimilationspolitikens negativa exempel i världens historia som resulterade i konflikter, 
inbördeskrig och till och med statens sönderfall. I kulturpluralistisk politik måste framförallt upp-
märksammas minoriteternas strävan efter den kulturella självständigheten dvs. frihet att följa sina 
egna vägar i kulturell formning och utveckling utan någons tvång (Roth, 1996, s.27-29). 
 
Smältdegelsmodellen förutsätter att de skilda, men ganska så jämställda, kulturerna skall förenas 
på lika villkor och bilda en gemensam kultur. En sådan nyfödd kultur kan komma till världen un-
der betingelser att religiösa eller livsåskådningsmässiga ideal särpräglas och kan förenas harmo-
niskt. Den amerikanske filosofen Ralph Waldo Emerson (1803-1882) presenterade beskrivningen 
av denna modell. Emerson höll fast vid att smältdegeln var en idealisk modell i fallet med USA, 
enligt honom skulle nytt folk och nya kulturer uppkomma där. Några kritiker av smältdegeln har 
tyckt att den praktiskt sett inte är tillämpbar, men är ett uttryck för ett moraliskt acceptabelt ideal.  
 
Modellen kan inte fungera i ett samhälle som redan har en majoritetskultur, således är den inte alls 
idealisk för det svenska samhället med relativt homogen majoritetskultur. Smältdegelsmodellen 
kan vara rimlig så länge identiteter kan förenas med varandra och inte inrymmer drag som är 
omöjliga att kombinera dvs. gäller bara för besläktade kulturer och då kan modellen till och med 
tillfredsställa människans eviga strävan till den kulturella självständigheten.  
 
Om vi adresserar oss till den svenska verkligheten, kan man svårligen associera och helt omöjligt 
förena den kristna livsåskådningen med den ateistska livsuppfattningen eller de muslimska religiö-
sa kriterierna. Religiösa övertygelser och religiös frihet har alltid varit en principfråga och ett 
kompromissomöjligt område. I Sverige har religionsfriheten en gammal historia och just de många 
olika religiösa riktningarna ledde ursprungligen till lagen om religionsfrihet, som förklarar svens-
karnas enkla acceptering och respekt för invandrares religiösa övertygelser (Gillis Herlitz, Svens-
kar, 2003 s. 141-146). 



 
 

 18  

 
Kulturpluralismen eller mångfald är den enda möjliga perfekta och värdefulla modellen som kan 
tillfredsställa det allt mer och mer ökande pluralistiska behovet i dagens Sverige. I kultur-
pluralismen får olika kulturella identiteter chans att yttra sig och ge uttryck för sin unika natur, 
dvs. kulturellt mångfald som ömsesidigt erkänns och respekteras, men det förutsätter inga tvång i 
acceptans eller refusering av vissa kulturella normer.  
 
Den judiska filosofen Horace Kallen var den första ideologen för kulturpluralismen. Han betrakta-
de USA som ett unikt samhälle med utvecklingen av amerikanskt medborgarskap och optimistiskt 
trodde att immigranternas etniska identiteter kunde bevaras om de skulle få de demokratiska fri- 
och rättigheterna (Roth, 1996, s.27).  
 
Sverige har inte så lång erfarenhet med mångfald i jämförelse med USA. En sådan relativt ny före-
teelse som långvarig invandring tog sin början efter andra världskriget. ”Den svenska invandrar 
och minoritetspolitiken har sedan 1975 officiellt haft jämlikhet, valfrihet och samverkan som led-
stjärna” (ibid, s.28). Invandrarpolitiken skisserar inte upp något slag av assimilation utan medver-
kar med majoritetskulturens möjlighet att utöva sina kunskaper med nya positiva erfarenheter, å 
ena sidan, och invandrarens strävan att lära sig behärska majoritetens sedvänjor och språk, å andra 
sidan.  
 
Men hur bör invandrare manövrera i det landet för att klara sig och samtidigt bevara sin kulturella 
identitet, tradition och språk? Hur kan invandrare lära sig språket och nya traditioner mer effek-
tivt? I hur stor grad måste invandrare tillägna sig majoritetens sedvänjor och bruk för att känna sig 
nästan som hemma? Hur måste mångfald begränsas för att landet som helhet skall fungera? Ett 
mångkulturellt samhälle har många problem som bör undersökas, analyseras, hanteras och lösas. 
Ett av dem, invandrare och bibliotek, studeras i denna uppsats. 
 

3.2 Teoretisk utgångspunkt 
Som teoretisk utgångspunkt använder jag Gillis Herlitz studier om invandrarens väg från kultur-
chock till framgångsrik integrering i det nya samhället. Gillis Herlitz är antropolog och etnolog. 
Kulturmöten är det centrala ämnet i hans böcker, och hans långa praktiska erfarenhet av främman-
de kulturer ligger till grund för att analysera problem i dagens Sverige i samband med en växande 
mångfald. 
 
 Jag finner det rimligt att definiera Gillis Herlitz framställning av den av honom beskrivna proces-
sen som adaptation. Vi kan inte hitta denna definition inom antropologin eller etnologin, men den 
existerar inom andra vetenskapliga områden, såsom i utvecklingspsykologin. Jean Piaget (1896-
1980), schweizisk utvecklingspsykolog och pedagog använde begreppet adaptation med vilket 
menas ”individens anpassning till den omgivande miljön genom processerna assimilation och ac-
kommodation” (Pedagogisk uppslagsbok, 1996, uppslagsord adaptation). 
 
Hos Piaget definierar begreppet adaptation (eller adaption) en kortare period av tillfällig balans 
mellan olika stadier av barnens utveckling. För att barnet skall kunna gå vidare till nästa, högre 
utvecklingsstadium måste de nya, för nästa stadiet nödvändiga strukturerna etableras. Jämvikts-
rubbningen uppstår vid mötena mellan de kognitiva strukturerna och omgivningen. Balansen, ad-
aptation, uppnås först på en högre utvecklingsnivå. Det är självklart att vi inte kan påstå att in-
vandraren (i detta fall – en vuxen person) skulle liksom barnet komma från en lägre till en högre 
utvecklingsnivå. Här pratar vi om vuxna personer och även om förändringarna sker under hela 
livet, kan ingen bevisa att det föregående stadiet var en nivå lägre än den kommande. Dock kan 
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själva tillståndet av förvirring vid ”upptäckten” av det nya samhället och konfrontationen med det 
nya sättet att leva, jämföras med barnets förvirring och jämviktsrubbning vid konfrontationen med 
nya ”vuxnare” abstrakta teorier och logiska strukturer. Därför, även om Piagets begrepp kommer 
att ligga i grunden, kan det inte användas direkt, utan jag föredrar att komma med ändringarna i 
begreppsdefinitionen som är nödvändiga för att anpassa begreppet till vårt ämnesområde. 
 
Enligt mig passar adaptation bäst i detta fallet eftersom först och främst begreppet inte har negativ 
värdeladdning som assimilationsbegreppet, men inte he ller har en ensidig värdeladdning som be-
greppet integrering, dvs förening till en enhet. 
 
Jag utgår från begreppet adaptation och ser på det från en annorlunda vinkel; hur biblioteksverk-
samhet på olika nivåer, regional-, lokal- och skolbiblioteksnivå, motsvarar invandrarnas behov 
under olika adaptationsfaser. Genom denna tolkning ser jag sedan metoder till effektivisering av 
biblioteksverksamhet inom området.   
 
Adaptation förutsätter att förening till enheten förekommer på det villkoret att anpassning är nöd-
vändig och sker samtidigt med förening. Ta exempelvis anpassning av människans organism till 
det helt annorlunda klimatet: i början mår människan dåligt, till och med går igenom sjukdomar. 
Emellertid människan har en sjukdom bakom sig, organismen vänjer sig vid klimatet med tiden, 
men det innebär inte att organismen har förlorat dess egenskapspotential utan utnyttjar dess latenta 
möjligheter för att anpassa sig till de nya förhållanden och att välja det bästa sättet i användningen 
av sina resurser. För invandraren betyder detta att fatta situationen och välja sitt eget uttryckssätt. 
 
Anpassning hos Gillis Herlitz är en trestegsprocess (Gillis Herlitz, Kulturgrammatik, 1999, s.108-
110). Jag väljer att benämna dessa steg som faser och processen i sig själv som 3-fasmodell av 
invandrarens adaptation. 
 
Enligt hans modell går en nykomling igenom de tre adaptationsperioderna in i den nya kulturen:  
 
Den första fasen: upptäckarens glädje - ”smekmånaden”- den positiva fasen. Individens stora 
förväntningar på någont ing exotiskt och ovanligt underbart har formats innan ankomsten till det 
nya landet. Såväl är de första månaderna en beundransperiod. 
 
Den andra fasen: upptäckarens besvikelse- den kritiska perioden av negativa känslor. Det kommer 
förvirring eller främlingskänsla, när nykomlingen hamnar i den situationen där han/hon ”tvingas 
reflektera över det som vi hållit för självklart, rätt och riktigt” (ibid, s.108). 
 
 Det är en period av förvirring som kännetecknas av:  
 
• aggressivitet, kritik och förkastelse av allt som står i förbindelse med värdlandet och tvärtom, 

glorifieringen av hemlandet 
• isolering, rädslan för konfrontation med verkligheten och osäkerhet  
 
• depression eller svår ångest, speciellt gäller det flyktingar som väntar på uppehållstillstånd.  
 
Krisfasen är alltid en följd av djupa individuella lidanden och en period av återvinning som inte är 
identisk för olika personer. Tidsavsnittet är långvarigt för de flesta flyktingarna. Det som är posi-
tivt under en period är att personen börjar anpassa sig till vardagslivet utan idealisering av verklig-
heten. 
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Den tredje fasen: balansgång- kulturell integration- framgångsrik adaptation. Många väljer ett 
beprövat och säkert medel. Man respekterar den sociala myndighetssfären lagar, förordningar och 
informella regler, vilket förväntas från varje individ, men man bibehåller sin livsstil och ärvda 
drag i personlig och intim sfär. En sådan strategi har prövats av många men består varje nykom-
ling sitt eget prov på ett individuellt sätt. 
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4. Tidigare forskning 
Under arbetet med materialet om Hässlehusbiblioteket träffade jag på namnet Lilian Nygren-
Junkin. I en av broschyrerna beskrevs hennes verksamhet: hon föreläser, ofta för helsvenska för-
skolelärare med en mångkulturell vardag, om vad tvåkulturell anpassning innebär och om språk-
undervisningens betydelse för eleverna med invandrarbakgrund. Jag blev intresserad av det jag 
läste och bestämde mig för att ta reda på detaljer och få information om hennes eventuella arbeten. 
Lilian Nygren-Junkin, lektor på Göteborgs Universitet, har vänligen svarat på mitt e-mail och se-
dan skickat en kopia på de delar av hennes avhandlingsarbete som tar upp frågan om sambandet 
mellan språk, identitet och integritet – ja, individens välbefinnande som helhet. Jag är mycket 
tacksam både för den givna informationen och för tillåtelsen att referera till den som tidigare 
forskning i mitt arbete. 
 
Lilian Nygren-Junkins avhandlingsarbete är skrivet på engelska eftersom hon (som är till hälften 
kanadensiska) disputerade vid Torontos Universitet i Kanada. Arbetet heter ”The heritage langua-
ge classroom as a cultural bridge with two-way traffic” (1997) och handlar om modersmålsunder-
visning och kulturinlärning. Den tar upp situationen och händelse-utvecklingen i två länder, Kana-
da och Sverige, som material för jämförelse och analys. Kanada är ett land som har stor erfarenhet 
i frågan om tvåspråkighet och sedan flerspråkighet och mångkulturalism. Även om många pro-
blem är lika nya i Kanada som i Sverige, finns det mycket att lära sig från Kanadas erfarenhet, 
menar hon. Och det är i särskilt hög grad viktigt när det gäller själva synen på frågan om bilingua-
lism och bikulturalism. Kanada är ett levande exempel på att det kan vara helt naturligt för landets 
medborgare att tillhöra två kulturer och att behärska två eller flera språk och använda dessa. Det, 
enligt Nygren-Junkin, är den viktigaste förutsättningen för den personliga integriteten. Man ska 
vara förankrad till en eller flera definierbara kulturella identiteter, känna sig hemma i två kulturer 
istället för bara en. 
 

Då vet man vem man är och vad man står för och först då kan man välja att lägga till nya aspekter som  blir de-
lar av den nya integrerade identiteten, den vidgade tvåkulturella personligheten. Denna process kan kallas   
”additive biculturalism” på samma sätt som man talar om ”additive bilingualism”, något som berikar individen 
istället för att skapa utanförskap och vilsenhet  (Ur Lilian Nygren-Junkins e-mail till mig från den 25 februari 
2004). 

 
Från en sådan synvinkel blir ett arbete som vid första anblicken ingenting eller mycket litet har att 
göra med min undersökning av biblioteksverksamheten, eftersom den handlar istället om skolun-
dervisning för invandrarbarn och lärarnas erfarenhet i frågan, en inspirationskälla eller tydligare 
formulerat källa till realistiska förslag till problemets lösning. Varför kan inte biblioteket medver-
ka i och accentuera en del av sin verksamhet på invandrarnas språkutveckling om bilingualism och 
språkkunskaper är en nyckel till samhället och det aktiva livet? 
 
Denna fråga vill jag ägna uppmärksamhet åt bilingualismen och dess betydelse. Nygren-Junkin 
beskriver dessa begrepp i ett särskilt kapitel och jag tycker att det är mödan värt att återge dess 
innehåll. Enligt Nygren-Junkin är bilingualism ett direkt och berikande resultat av den successivt 
uppnådda integrationen. Utan språk blir kultur ett ganska livlöst och amorft begrepp och för att 
hitta vägen till förståelse och liv inom två kulturer måste man kunna två språk flytande. Bilingua-
lism innebär därför förening, men inte sammansmältning, av två kulturer genom behärskning av 
två språk. Ett av dessa språk måste vara det som används av den omgivande majoriteten. Om fär-
digheter i majoritetsspråket är otillräckliga – och det spelar ingen roll om detta språk är individens 
modersmål eller ej – blir individen hårt begränsad såväl inom bildningen som inom den sociala 
sfären. Dåliga språkkunskaper blir likaväl ett hinder på arbetsmarknaden som inom den privata 
mellanmänskliga kommunikationen.  
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Det är lika viktigt för minoriteter i Sverige att lära sig svenska som för nykomlingar till Ontario att 
lära sig engelska, jämför Nygren-Junkin. Men den beklagliga omständigheten – anmärker hon – är 
att den svenska bostadsplaceringspolitiken försvårar situationen för minoriteter i landet. Man sam-
lar flera icke svenska nationaliteter i samma område, vilket resulterar i att svenskan används av 
dessa invånare som ”lingua franca”, dvs. dialekt, innan de kan tala svenska på ett sätt som närmar 
sig bruket av hemspråket. På så sätt lät man utveckla en intressant ”dialekt” vilken stämplades 
som ”Rinkebysvenska”. Sådan dialekt är inte problem i sig själv om en person kan kommunicera 
på ”standardsvenska” som afroamerikaner kan växla mellan ”svart” och ”vit” engelska. Olyckligt-
vis, händer det sällan i Sverige. Alldeles för ofta stagnerar minoritetsrepresentanterna på den låga 
nivån och deras upprepade misstag i användning av språket stelnar till, vilket förmodligen för-
stärks av samma felaktiga språkanvändning som de hör från andra immigranter i grannskapet (Ny-
gren-Junkin, The heritage language classroom as a cultural bridge with two-way traffic, 1997, 
s.294-295). En annan omständighet, menar hon, är att svenska är relativt onyttigt utanför landet. 
Det har heller inte mycket hög kulturell status i dagens Sverige (ibid, s.294).  
 
Som jag redan omnämnt använder Nygren-Junkin termen ”biculturalism” eller ”additive bicultura-
lism” för att identifiera personens tillstånd, då hon eller han känner sig lika hemmastadd i två olika 
kulturella miljöer och kan uttrycka sig med samma lätthet på två olika språk (”additive bilingua-
lism”). Hon menar att ”additive biculturalism” och ”additive bilingualism” är ett säkert tecken på 
att individens gradvisa övergång till den nya kulturen äntligen är fullbordad och att människan har 
hittat sin plats, inte på gränsen mellan två världar utan i en för henne tillfredsställande kombina-
tion av dessa två (ibid. s.290). Nygren-Junkin understryker att sådana definitioner och slutsatser 
inte är en verklighetsfrämmande utopi utan en del av vardagen i sådana länder som Kanada. Det är 
en erfarenhet värd att uppleva och – det skulle vara önskvärt – att ta efter, menar hon.  
 
Lilian Nygren-Junkin använder också begreppet ”integration”. Hennes förklaring av dess betydel-
se sammanfaller med mitt eget begrepp ”adaptation”. Hon säger att begreppet ”integration” ska 
inte förväxlas med ordet ”assimilation” (min personliga åsikt är att det gör det i alla fall, även om 
den negativa laddningen inte är så iögonfallande som i fallet med ”assimilation”). Assimilation, 
skriver hon, är en process där ursprungskulturen förkastas avsiktligt eller omedvetet, överges till 
förmån för fullständig införlivning i den nya kulturen. Idén om integration ,å andra sidan, innebär 
att en hel repertoar av förslag på olika slags kulturbeteenden kan vara till hands för individen att 
välja ifrån och sedan styra och ställa med hur hon eller han tycker är passande just för hennes/hans 
personlighet. Och detta är inte på bekostnad av de traditioner, normer och beteendemönster man 
redan känner till och har med sig från hemlandet. Människan ska inte dras ut med rötterna från sin 
gamla kultur för att stickas in i den nya marken – tänk om omplanteringen går fel och plantan 
vissnar. Oftast händer det just på det viset i fallet med assimilation. Det är assimilation och inte 
integration ( i Nygren-Junkins positiva mening) som leder till psykologiska problem.  
 
Personer som avvisar den gamla kulturen och sin ursprungliga bakgrund och tankesätt – det är 
oftast unga personer som försöker att likna majoriteten till varje pris – hamnar i ett tillstånd av 
tomhet, som Nygren-Junkin kallar ”moral vacuum”. De blir oförmögna att återvända till de gamla 
moralreglerna och värderingarna men också oförmögna att ta till sig de nya som är starkt förknip-
pade med en helt annan mentalitet och historisk idébakgrund i sådan grad att dessa nya regler kan 
tjäna som en tillfredsställande ersättning för de inhemska.  
 
Lilian Nygren-Junkin berättar att inom projektet vid religionspsykologiska institutionen i Uppsala 
har O. Wikström och V. De Marinis studerat frågan och kommit fram till att nervsammanbrott och 
allvarliga beteendestörningar hos barn och ungdomar kan spåras tillbaka till sådan ”moral vacu-
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um”. I deras försök att ”passa in” i den svenska ungdomskulturen överger dessa invandrarungdo-
mar de religionsbaserade värdesystem som deras föräldrar har. De hittar emellertid inget att ersätta 
dem med och på det viset hamnar de i ett normativt ingenmansland, eftersom de inte har tillräcklig 
språkkunskap för att nå fram till de mest invecklade beteendemönster som finns under ytan och 
som håller deras svenska kamrater ”out of trouble”. Som resultat blir dessa invandrarungdomar 
inte bara till sorg för deras föräldrar och mer eller mindre småkriminella som besvärar polisen, 
utan själva faller de offer för frånvaro av normativa ramar i deras liv och lider av detta. De är 
osäkra i vad man ska göra med sitt liv och ännu mer osäkra i vad de själva är för några. Deras per-
sonliga integritet har lidit allvarlig skada på grund av brist på moralisk identitet. Personens integri-
tet är på det viset starkt beroende av ens identitetskänsla, medvetenhet om sitt eget ”jag” i samhäl-
lets ramar. Och utan en sådan medvetenhet blir det inte någon integration, skriver Nygren-Junkin 
(ibid, s.292-293).   
 
Det är otvivelaktigt att det finns mycket som är skrivet om invandrare, deras psykologi, anpass-
ning i det nya landet, samt bibliotekets tjänster för invandrare. För att begränsa mig tog jag de ar-
beten som har skrivits under de sista tio åren vid Högskolan i Borås. Jag har valt två kandidatupp-
satser och en magisteruppsats som berör ämnet. Magisteruppsatsen är, självklart, den mest djupgå-
ende av dessa tre. Den är också den äldsta av arbetena – skrevs 1995. 
 
 Uppsatsen heter ”Invandrare, kulturmöte och bibliotek. De iranska invandrarna och biblioteket i 
Borås kommun”. Författaren Mohsen Haidarian är själv iranier. Arbetet berör endast en invand-
rargrupp från samma land – Iran. Dock får slutsatserna ha bredare betydelse och kan tillämpas om 
de flesta invandrare och minoritetsgrupper. Mohsen Haidarian, liksom Lilian Nygren-Junkin, un-
derstryker att människan behöver identitet för att utvecklas. ”Språket är den första byggstenen i 
identitetsprocessen. Att förstå och kunna göra sig hörd är oerhört viktigt för att man inte ska isole-
ras från andra människor eller samhället” – skriver han (Haidarian, 1995, s.66). Som en viktig 
insats från bibliotekets sida kan därför tillgången till litteratur på olika språk betraktas.  
 
Det finns en del moment som bör förbättras och utvecklas, menar Haidarian. Invandrare ska in-
formeras om sina möjligheter att få biblioteksservice, fler invandrarkvinnor ska komma  till biblio-
teket, större plats ska ges åt invandrarbibliotekarier och deras verksamhet. Biblioteket ska utveckla 
samarbetet med andra institutioner som invandrarbyråer, skolor, etc. och informera om vad som 
kan erbjudas i själva biblioteket och utanför dess väggar. Allt detta och, möjligtvis, mycket mer 
kan göra att ”biblioteken ska fungera som en bro mellan invandrarna och det svenska samhället. 
Detta skulle kunna minimera den sociala isoleringen som de flesta invandrarna har fått i dagens 
samhälle” (ibid. s.66).  
 
Det finns också en tanke hos Haidarian som, enligt min mening, är av oerhört stor betydelse just 
för min undersökning. Det är nämligen så, att han, liksom jag, inser att alla människor med bak-
grund från andra kulturer och länder inte bör och inte kan klumpas ihop som ett allmänt begrepp 
”invandrare”. Han förklarar att det finns ”nyanlända invandrare”, ”första generationen”, ”andra 
generationen”. Men det måste finnas ytterligare grupper (eller faser) som man kan och måste ur-
skilja. Vilka är de? Det är min fråga som jag ska försöka att hitta svar på, vilket kan ses som en 
direkt fortsättning av Haidarians undersökning. 
   
Ulf Georgsons arbete ”Hur läser du? Om några iraniers läsning på svenska respektive persiska” 
(2002) är av mindre intresse för mig. Här behandlas frågan om invandrarnas läsvanor (även i detta 
arbete väljer författaren en särskild nationalitet att utgå ifrån). Georgsons undersökning visar bl.a. 
att invandrare behöver bättre språkkunskaper för att ta till sig information och utnyttjande av 
svenska medier. De flesta läser på sitt modersmål för nöjets skull och avkopplingens skull och på 
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svenska läser de mera instrumentalt, dvs. ”för att få kunskaper att utnyttja i ett annat samman-
hang” (Georgson, 2002, s.40). Men det viktiga med läsningen är att den används ”som ett slags 
terapi oavsett på vilket språk man läser” (ibid. s.40). Detta kan betraktas som en ytterligare anled-
ning till att biblioteket ska rikta sin uppmärksamhet till litteraturen på invandrarspråk. 
 
Mona Abrahamsson använder kvalitativa metoder för sin undersökning som hon redovisar för i 
kandidatuppsatsen ”Är invandrarungdomarna nöjda med biblioteket? En undersökning bland 
iranska ungdomar i Borås” (1996). Hon är mycket positiv i sin slutdiskussion och menar att ung-
domarna är mycket nöjda med bibliotekets tjänster och att deras läsvanor som är helt olika var-
andra, trots samma bakgrund – är tillfredsställande och att de är välinformerade om vad olika bib-
liotek har att erbjuda. Ungdomar anpassar sig till det nya landet på en betydligt kortare tid än deras 
föräldrar, de har det lättare för att ta till sig språket. Men det finns den mentala instabiliteten som 
förorsakas av den unga individens identitetssökande. Om processen misslyckas leder det till stora 
problem och djupgående psykiska skador hos den unga. Detta har en mycket övertygande förklar-
ing hos Nygren-Junkin. 
 
Jag, som delar hennes synpunkt i frågan, kan därför inte vara helt överens med Mona Abrahams-
sons förslag ”att man inte ska lägga för stor vikt vid just invandrarbakgrunden”. Visst är det så, att 
människan inte ska känna sig särbehandlad och överbeskyddad i onödan. Men man ska tänka två 
gånger innan man avvisar de särskilda behoven som måste tillfredsställas och problemen som 
måste lösas. Är det så bra att de iranska ungdomarna inte läser så mycket eller inte alls på sitt 
hemspråk? Abrahamsson ser det som ett positivt tecken att de iranska ungdomarnas behov är un-
gefär som de svenska. Det är självklart glädjande att invandrarungdomar är så pass integrerade i 
samhället, men det skulle varit bättre om det inte gjordes på bekostnad av deras eget språk och 
kultur, anser jag. 
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5. Intervjuer med invandrare 
Som stöd, bakgrund och ständig påminnelse för mig, som genomför intervjuerna, har jag både 
tanken om Kallens idealiska och i högsta grad eftersträvansvärda idé om ett kulturpluralistiskt 
samhälle och Gillis Herlitz 3-fasmodell av invandrarens adaptation i det nya landet som på ett 
klart och lättbegripligt sätt illustrerar den djupt problematiska processen. Arbeten som jag presen-
terade i det föregående kapitlet om tidigare forskning är också av stor vikt, särskilt Nygren-
Junkins avhandling om sambandet mellan språk, identitet och individens välbefinnande, som är 
både min inspirationskälla och en givande och djup studie med många praktiska förslag. 
  
Jag har intervjuat tio invandrare och fem bibliotekarier. Begreppet adaptation förutsätter inte livs-
lång anpassning och därför har jag valt att intervjua tio invandrare som bott i Sverige ca fem år. I 
min studie har jag funnit det rimligt och passande att benämna personer som jag har intervjuat som 
deltagare. Det vill säga de intervjuade betraktas inte som personer som ska lämna information 
(=informant) utan snarare som personer som ska vara delaktiga i konstruktionen av kunskap ge-
nom att delta i en intervjuundersökning (deltagare). Det betyder att finna personer som vi kan 
samspela med i vårt kunskapsbyggande (Thomsson, 2002, s.55). De valda intervjudeltagarna med 
invandrarbakgrund är mellan 22 och 35 år. En sådan begränsning kan förklaras med att de tillhör 
den mest aktiva gruppen av människor. Jag har valt bort barn, tonåringar och äldre människor ef-
tersom andra regler gäller för dessa grupper och de måste behandlas på ett annat sätt. Barn och 
tonåringar genomgår adaptationsperioden mycket fortare än vuxna och har lättare för att lära sig 
språket och ”reglerna” i det nya landet, medan de gamla oftast förblir isolerade och har nästan inga 
chanser till lyckad integration i det nya samhället. 
 
Min egen erfarenhet tillåter mig att uttala den förmodan, eftersom jag själv har varit ett ögonvittne 
till processen perestrojkan i före detta Sovjetunionen, nämligen Ukraina. Jag var själv en människa 
som genomgick olika slag av prövningar under den fortfarande pågående processen. Statsupplös-
ning, ekonomisk krasch och genomgripande förändringar som skedde i landet berörde alla i mer 
eller mindre grad. Likväl uppfattade olika generationer det som hände, anpassade sig och överlev-
de på olika sätt. Förresten hade jag en extrachans, för att på grund av mitt läraryrke kunde jag iakt-
ta hur barn, tonåringar och ungdomar reagerade för ändringarna och anpassade sig till de nya om-
ständigheterna i överensstämmelse med sin ålder: jo yngre desto snabbare, lättare och med mindre 
patologisk verkan. Tvärtom var det och är med vuxna: de gamla, till och med människor i medel-
åldern, anpassade sig inte fullständigt bara med sällsynta undantag. Naturligtvis, är allt detta rela-
tivt och beror på andra faktorer t ex vissa individuella särdrag av enskilda människor som har sig-
nifikativ betydelse i anpassning, men jag betraktar saken i allmänhet. 
 
I den svenska verkligheten har jag många gånger råkat på situationer när barn eller tonåringar tar 
på sig tolkens roll för sina föräldrar i vardagslivet. Till exempel hade jag någon gång grannar från 
Albanien, en familj som inte kunde tider för användandet av tvättstugan och då var jag tvungen att 
vända mig till deras barn för att översätta vad jag ville och förklara reglerna fastän familjen hade 
bott i Sverige i tio år.  
 
Intervjuerna är en process av undersökning, och varieras därför i varje aktuellt fall. Jag hyser obe-
gränsat förtroende för mina intervjudeltagare. Härav följer att jag inte ifrågasätter något av det de 
berättat om, min uppgift är att tolka. Dessutom är intervjuerna beroende av vad som, enligt min 
åsikt, behövde kompletteras och förklaras. Jag har intervjuat både kända (t ex jag studerade med 
vissa personer i samma klass för 1,5-2 år sedan), och för mig helt okända människor bland inter-
vjudeltagarna.  
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Jag försökte att dra nytta av varje tillfälle som bjöds för att vidga intervjudeltagarnas cirkel. Bland 
annat använde jag mitt kontaktnät, till exempel ringde jag till min före detta lärare i svenska från 
KOMVUX och bad om tillåtelse att komma till hennes klass och erbjuda hennes nuvarande elever 
att delta i intervjuprocessen. Innan detta möte tänkte jag igenom det in i minsta detalj och jag var 
medveten om att min framgång var helt beroende på det intryck som jag skulle göra på de för mig 
obekanta eleverna. Svaret på frågan som de själva kunde ställa: ”Vad för slags människa är hon 
egentligen?” – skulle eller skulle det inte bli det första steget i vårt ömsesidiga förtroende dvs. 
förförståelse.  
 
Under min presentation av studien har jag hela tiden försökt att skapa förutsättningar för fö rtroliga 
intervjuer och förklarat att de kunde prata efter eget gottfinnande. Jag har också utgått ifrån inter-
vjuetiken som ett oeftergivligt villkor. Jag bad dem att vara uppriktiga och hålla fast vid sina me-
ningar och framföra egna förslag. De kunde inte tycka fel och skulle utforma svaren på ett kreativt 
sätt. Jag skrev på tavlan: ”Varför skall man tänka som alla andra, det är ju redan så många som gör 
det”. Jag ville att var och en av dem skulle uttrycka sina tankar fritt och öppet, så att deras person-
lighet skulle sätta sin prägel på intervjuernas stil och innehåll.  
 
När deras skoltid började ta slut återkom jag för att fastställa tidpunkten och mötesplats med dem 
som hade bestämt sig för att delta i mina intervjuer. En student ville umgås med mig samma dag 
då vi gick till kaféet. Men eftersom det var efter lektionernas slut var det redan stängt och därför 
var det väl till pass med min termos med kaffe och lite konfektyr som räckte till oss båda två. På 
grund av att det var sent och fredag var det folktomt och till min stora glädje blev intervjun posi-
tivt laddad och befrämjade vårt samtal.  
 
De övriga tre intervjuerna har jag genomfört hemma hos mina obekanta intervjudeltagare.  
 
De någorlunda bekanta har jag träffat för att intervjua antingen hemma hos dem eller hos mig. 
Som undantag har jag intervjuat en person hemma hos hans väninna och en kvinnlig intervjudelta-
gare har jag träffat på en neutral plats. På lördagseftermiddagen satte vi oss i högskolans fåtöljer, 
drack kaffe och kom igång att prata på allvar och pratade så länge att hennes man ringde och på-
minde henne om tiden. Det intressanta faktumet var att just i fallet med den här kvinnan hamnade 
jag i en besvärlig situation, till och med kände jag mig förorättad av hennes misstänksamhet. Jag 
ville till och med ringa henne kvällen innan intervjun och för att ställa in den. Men sedan samlade 
jag mina krafter och med brydsam känsla vågade träffa henne.  
 
Just henne betraktade jag innan som den intervjudeltagare jag kände bäst, eftersom under mina 
studier på KOMVUX träffades vi på skolcafeterian ibland och pratade med varandra förtroligt – 
eller var det bara jag som föreställde mig att det var så? När jag frågade henne om hon ville ställa 
upp på intervjun, visade hon en uppenbar misstro och förklarade detta med att hon kände mig inte 
tillräckligt bra för att öppna sig för mig och prata om de personliga sakerna, som hon visste att jag 
skulle fråga om. Jag försökte stilla hennes misstankar med min vanliga förklaring att hennes per-
son ska hemlighållas att hon har rätt att vägra svara på de frågor som hon finner obekväma och att 
ingenting annat än hennes egna ord ska skrivas ned och användas i arbetet. Jag sa att det var obli-
gatoriskt att hon skulle läsa alla mina anteckningar efter intervjuns slut och bekräfta att inget var 
missförstått av mig eller av någon annan anledning förändrat. Till slut, under samtalets gång bör-
jade hon visa förtroende, blev öppen och nöjd med resultatet.  
 
Med annan kvinnlig intervjudeltagare fann jag en utväg från bryderiet genom att bjuda henne hem 
till mig , istället för att prata hemma hos henne i närvaro av ett fantastiskt trevligt men bullersamt 
barn som hela tiden ville väcka uppmärksamhet.  
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På det viset, försökte jag varje gång hitta ett nytt sätt att skapa den gynnsamma atmosfären för 
intervjun, men, tyvärr, inte alltid med framgång. Efter varje misslyckande gjorde jag nya försök 
med hänsyn till de gamla misstagen. Som regel träffade jag varje intervjudeltagare minst en gång 
till för att läsa och diskutera de färdigskrivna intervjuerna. Ibland innebar det inte bara ändringar 
utan också uppkomst av nya tankar, som tog en överraskande vändning, vilket ibland förändrade 
hela intervjuns gång och tolkning. Jag försökte att ge intervjudeltagaren en chans till för att ut-
trycka sig och att vara herre över situationen utan att ana att det är intervjuaren som sitter vid sty-
ret.   
 
Både de grupper jag har intervjuat, de kända och de okända, hade sina fördelar och nackdelar när 
det gäller den erhållna informationens kvalité. Jag kände på mig att de kända intervjudeltagarna, 
fast det fanns förståelse och förtroende mellan oss, började vara tillbakadragna eller tveksamma  
när det förväntade svaret antog att personen måste öppna sig lite mer och visa sina tanke-
sätt/känslor eller skulle svaret bryta mot uppfattningen jag redan hade om honom/henne. Ibland 
föll omedvetna tankar mig in att vi inte ville förlora tidigare uppfattningar om varandra samt rela-
tioner. Då lämnade jag den intressanta frågan ifred och fyllde förvirringsluckan med berättelser 
om mig själv eller formulerade frågan mer försiktigt. Ibland intog jag en avvaktande hållning för 
att välja ett lämpligt tillfälle att ställa frågan med samma meningskontenta men med andra ord. 
Spontana frågor var mer lämpliga och mottagna än de som var skrivna och tänkta över i förväg. 
Jag hängav mig inte åt illusioner att intervjudeltagarna skulle öppna sina känslor till hundra pro-
cent utan försökte lägga märke till personens kroppsspråk, tonfall och blick.  
 
När man väl lyckats med att skapa förförståelse och få intervjusamspelet igång började de okända 
intervjudeltagarna visa mig större förtroende än de kända. Jag vågar att göra mina gissningar att 
den okände öppnade sitt hjärta för främmande lättare än för en bekant person och speciellt för en 
sådan främmande person som hade samma erfarenheter, möjligt samma kunskaper, kombination 
av omständigheterna – alla fakta tillsammans hjälper lätt till övergång från vanlig intervju till ett 
förtroligt samspråk. Meningslösa fraser som ”jag förstår” var inte för mig obligatoriskt artig strä-
van att förstå utan riktig förståelse av människan med utländsk bakgrund.  
 
Med mera  umgänge med mina intervjudeltagare blev det verkligen en intressant och nyttig upple-
velse för mig och med glädje utbytte jag tankar och meddelade  mig med dem. Jag försökte orien-
tera dem om mitt undersökningsmål, att hos de kända samt de okända väcka solidaritet och strävan 
att medverka till problemlösningar, dvs. jag uppmuntrade dem att samarbeta i intervjun, i min un-
dersökning, att reflektera över sina svar, att dra slutsatser självständigt, att ta den aktiva positionen 
i intervjun, till och med att ge sina egna förslag. 
 
För att tillmötesgå mina intervjudeltagares begäran spelade jag inte in våra samtal på band utan jag 
gjorde istället anteckningar, vilka ofördröjligen efter varje intervjutillfälle var återkallade i minnet 
och reproducerats på papper in i mista detalj. Och naturligtvis, är alla namn på intervjudeltagarna 
med invandrarbakgrund påhittade. Men det var annorlunda med bibliotekarierna, de hade ingen-
ting emot och till och med var för användning av deras namn i stud ien. Jag var också överens med 
intervjudeltagarna att närvaron av bandspelare skulle förstöra det förtroendefulla samtalet, även 
om det var obekvämt för mig. 
 
Följande kommer att analyseras: 
 
• intervjudeltagarens bakgrund 
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• intervjudeltagarens tankeriktning och känslointryck i samband med livet i det nya landet. Detta 
presenteras och analyseras för att ta reda på vilken av de tre adaptationsfaser som personen kan 
tillhöra, vilka behov och problem hade personen i en tidigare fas, vad kan man förvänta sig i 
framtiden och liknande. 

 
• Intervjudeltagarens läsvanor och erfarenheter av bibliotekstjänster i hemlandet och i Sverige. 

Möjligtvis, önskemål och förslag. 

 

5.1 Första Intervjun – ”Människan är skurkaktig nog att vänja sig vid 
vad som helst”  
Bakgrund 
Marina, 29 år gammal, födelseort Sankt Petersburg i Ryssland, modersmål ryska. Hennes nuva-
rande hemvist är Borås i Sverige, område Hässleholmen. Marina har en dotter i skolåldern. Marina 
har många vänner, de flesta har invandrarbakgrund. För tillfället är hon arbetslös, eftersom företa-
get där hon hade fast arbete som kallskänka gick i konkurs. Innan läste hon svenska på SFI 
(Svenska för invandrare) och hade extraarbete som städare på Grand Hotell i Borås. Från hennes 
hemland har hon yrkesinriktad gymnasieutbildning med inriktning till frisör. I Ryssland arbetade 
hon som frisör och försökte att fortsätta med detta i Sverige, men eftersom hon fick allergi av det-
ta, var hon tvungen att byta arbetsinriktning. Hon behöll sina gamla intressen när det gäller fritid. 
Läser mycket regelbundet, stickar, syr och träffar vänner.  
 
Tankeriktning och känslointryck 
Marina har varit på besök i sitt hemland tre gånger i början av sitt liv i Sverige, men inte under de 
sista två åren. Hon har sina släktingar i hemlandet och hon ville att hennes dotter skulle besöka 
sina mor och farföräldrar. Enligt Marina kan hennes dotter svenska och engelska mycket bättre än 
ryska. Hon kan emellertid inte gå i rysk skola eftersom utbildningsprogrammet och tempot i 
svenska och ryska skolor är olika. Den ryska skolan ställer stora krav på barn, de måste ha ett högt 
uppdrivet tempo och har knappt någon fritid. Om de skulle flytta tillbaka till Ryssland då skulle 
hon få börja från början. Hennes dotter tycker om livet i Sverige och har många vänner både 
svenska och invandrare, en tillvaro i Ryssland är henne avlägsen. ”Många människor tycker att 
min dotter är svensk,” sa Marina.  
 
Själv tycker Marina att det är bättre, säkrare och att det inte finns så mycket spänningsladdat liv i 
Sverige. I Ryssland finns små miserabla problem som kan förbittra livet. Enklare moraliskt? Mari-
na tycker om samhällssystemet i Sverige och om livet i landet. Det enda hon är mycket missnöjd 
med är sjukvården. Man får inte hjälp när man behöver det, det medicinska valet görs utan beräk-
ning av patientens psykiska hälsotillstånd, vissa sjukdomar behandlas men inverkar menligt på 
hälsan i sin helhet eller på något enskilt organ hos människan. Med ett leende Marina tillägger: 
”Men som Fjodor Dostojevskij säger: ”Människan är skurkaktig nog att vänja sig vid vad som 
helst.” 
 
När Marina pratar om sin umgängeskrets understryker hon viljan att skaffa svenska väninnor. ”Jag 
har svenska vänner som är män till mina ryska väninnor. Jag tycker det är svårt för invandrare, 
som jag är, att få svenska vänner helt enkelt, utan bara få dem via någon annan. Människor blir 
trötta på att lyssna på dålig svenska och gissa vad du menar eller vad du vill säga. När man och 
kvinna träffas blir det inte lika svårt: språket har då inte så stor betydelse. Men inte med vänner, 
där tappar man fort intresset och tålamodet och som resultat avbryter umgänget”. 
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Om sin arbetslivserfarenhet i Sverige säger hon: ”Allt beror på kollektivet. När jag kommer till ett 
arbete så är jag lite generad från början, men inte sedan. Om man arbetar känner man sig viktig. 
Det beror på inte på ursprung och bakgrund utan på att man är sysselsatt”. Hon brukar inte tänka 
på att hon är invandrare då. Hon har inte själv träffat människor som är öppet illasinnade och fi-
entligt inställda till invandrare som henne. Hon lägger märke till att invandrarkvinnor som har 
svenska män är mer välkomna i samhället. Hon har hört att muslimer har det svårare.  
 
Hennes beteende och livsstil har förändrats: samhällsförhållandet dikterar detta. Språket är den 
största förändringen, men annars är det ingen skillnad mellan kulturerna, hon menar rysk och 
svensk kultur i stora drag. Man vänjer sig snabbt till det ekonomiska välståndet och bättre service. 
Men tyvärr, i Ryssland är människor mycket vänligare, öppnare och roligare än i Sverige. Här 
känner inte ens grannar varandra. ”Förhållanden mellan människorna är inte tillfredsställande för 
mig, men vad kan man göra”, säger hon. ”Människorna är sådana som de är.” Marina behåller 
ryska traditioner i sin lilla familj, kombinerar de med de svenska och firar alla helger, både ryska 
och svenska. ”Man måste respektera traditionerna i det nya landet.”  
 
Hemma pratar Marina ryska med sin dotter, som ofta besöker ryska språkets lektioner i skolan. 
Hon är väldigt glad att hennes dotter läser flera språk i skolan. Marina är stolt över sitt modersmål 
och värderar det mycket. ”Jag är också medveten om att ryska är ett av de stora internationella 
språken men det är inte svenska. Jag tycker att ryska är nästan lika stort som engelska, därför vill 
jag inte att min dotter ska glömma sitt modersmål”. Marina undrar om de invandrare som hon 
känner till, har rätt att förbjuda sina barn att prata hemspråket för att behärska svenska mycket 
fortare? Hon känner en familj där mannen är svensk och kvinnan med sina barn är från Vitryss-
land. I deras familj finns regler för att bara prata svenska, men fördelen har en baksida och ingen 
vet, kanske barn tillsammans glömmer bort sitt ursprung, tror Marina.  
 
Marina är glad att hennes dotter klarar sig bra i skolan. Hon tycker om djur och det är hennes fri-
tidsintresse som har påverkat hennes yrkesval att bli veterinär. ”Jag vill att hennes dröm ska upp-
fyllas. Men jag själv har ingen stimulans att läsa svenska, kanske jag inte är den människan som 
tycker om studier”. Hon tycker att umgänget med andra människor på arbetet kan hjälpa henne 
med språket och hon föredrar att arbeta och sedan ha sin tid till sina egna intressen. Hennes öns-
kemål är att få ett bra arbete och ha pengar för att resa runt i världen och se andra kulturer som är 
mycket spännande. Till och med när hon är arbetslös har hon en mycket optimistisk syn på framti-
den och känner sig aldrig underlägsen, det kanske snarare handlar om personliga kvaliteter och på 
människans självbild.  
 
Bibliotekstjänsterna och läsvanor 
Som jag redan har omnämnt, är Marina en bokälskare och använder biblioteket varje månad. I 
Ryssland brukade hon att köpa böcker, men här i Sverige började hon att gå till biblioteket oftare. 
I hennes hemland hade hon biblioteket i närheten och brukade låna böcker för sina studier och 
senare litteratur om barn och för sitt barn, oftast barnböcker. Här i Borås besöker Marina stadsbib-
lioteket och lånar böcker för hennes dotter både på ryska och svenska. Varje gång tar hon hem 
ryska tidningar och tidskrifter. När hon studerade läste hon vanligtvis de lättlästa böckerna på 
svenska, som lånades på det lilla biblioteket på SFI och på Hässlehus bibliotek, men sedan vände 
hon sig till stadsbiblioteket, eftersom antalet av böcker på ryska är mycket större där. Hässlehus 
lilla datasal är en plats, där hennes dotter lärde sig att använda data. Men hon brukar läsa tidningar 
på svenska regelbundet både Borås Tidning och Göteborgs-Posten. Hon använder bibliotekets 
datorer, men inte ofta därför att det finns långa köer och tiderna passar sällan. ”Jag brukar inte 
använda fjärrlån. Det är bara i Borås stadsbibliotek som det finns böcker på ryska”. Hon brukar 
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inte låna filmer och musik därför att lånetiden är för kort och man glömmer ofta bort den och mås-
te betala för detta.  
 
Marina är i allmänt tillfredsställd med bibliotekets arbete. Men hon önskar att det skulle finnas fler 
böcker på ryska, flera tidningar och tidskrifter som är särskilt efterfrågade. ”Bibliotekarier vet inte 
vilka tidningar som de flesta läser”. Om hon letar efter något är bib liotekarierna alltid redo för att 
hjälpa till.  
 
Hennes önskan är att alla svenskar och invandrare kan till sitt förfogande få ha en sal för diskus-
sioner, en plats där människor kan träffas och prata med varandra, diskutera böcker som de läser. 
Hon tycker också att aktiviteterna för barn eller för mammor och barn är önskvärd kanske med 
lek, språklek, dockteater eller något annat dylikt. 
 

5.2 Andra Intervjun – ”Vi bor i vår egen värld”   
Bakgrund 
Sausan, 25 år gammal, födelseort, Libanon, är född och uppvuxen på landet med arabiska som 
modersmål. I Sverige har hon bott i 3,5 år, hela tiden i samma område Hässleholmen. Hon har 
man som också är libanes och en tvåårig son som började på dagis, och då fick Sausan möjlighe-
ten att fortsätta sina studier som hon avbrutit i samband med barnets födelse. I Libanon hade hon 
fyra trevliga år som studerande på högskolan. Sausan hade under sina alla studieår i Libanon en 
dröm om att bli översättare i framtiden, så hon arbetade hårt för att kunna engelska och franska. 
Enligt henne var det avgörande beslutet för att gifta sig med libanesen som bott i Sverige i några 
år och tillsammans med honom lämnat Libanon. ”Men om jag fattar kärlek till honom måste jag 
följa honom var som helst”. I Sverige studerade hon från början på SFI (Svenska för invandrare) i 
nio månader. På semestern åkte hon med sin man till Spanien, där fick hon veta att hon hade blivit 
gravid. Hennes hälsotillstånd blev sämre när hon kom hem och blev tvungen att sluta sina studier. 
 
Tankeinriktning och känslointryck 
Sausan känner sig bra i Sverige men trivs med hennes egna ord ”så där”. I Libanon har hon bara 
en gång varit på besök sedan hon kom till Sverige. Hon har stor hemlängtan, ”men jag vill aldrig 
åka tillbaka och bo där, bara åka på besök” för att träffa sina föräldrar, släktingar och vänner och 
sen tillbaka till det säkra Sverige.  
 
Sausan värderar friheten och demokratin som råder i det svenska samhället högt ”det är så viktigt 
att själv få bestämma över sitt liv och sin framtid. Sausan och hennes man besöker kyrkan rege l-
bundet och hon tycker att deras tro på Gud gör deras relationer starkare och mer harmoniska. ”Det 
hjälper också till att överleva svårigheter.”  
 
Hon har många vänner, men tyvärr bland dem bara en svensk kvinna. ”Jag vill gärna ha fler 
svenska vänner, men det verkar inte som de är intresserade av mig, de visar likgiltighet. Vi bor i 
vår egen värld och umgås med libaneser, men jag vill veta mer om svenskarna. Hur kan jag göra 
detta utan att umgås med dem?”  
 
Ibland känner hon sig okunnig, och frågar sig varför det finns sådan paradox, om hon är en utbil-
dad kvinna och till och med kan två språk förutom sitt eget modersmål. Hon spekulerar att många 
binder ihop dålig svenska hos invandrarna med dumhet. Ibland känner hon sig mycket besviken 
och oförtjänt kränkt. Hon vill fortsätta sina studier på Komvux och senare på högskolan för att 
kunna lika bra svenska som hon kan engelska och franska för att stå i klass med svenskarna, å ena 
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sidan, och att hon ska få arbete som översättare, å andra sidan. Hon tycker att det kan hjälpa att 
trivas bättre. 
 
Bibliotekstjänsterna och läsvanor 
Eftersom Sausan tillbringade sin barndom på landet, ”det fanns ingenting att göra bara att läsa 
böcker, om man ville vidga sina horisonter och om man ville veta mer om det bästa som existerar i 
världen”. Som hon har sagt har hon alltid gillat att läsa böcker som handlar om verkligheten, om 
skillnader mellan stadsliv och lantliv samt fakta böcker. Som barn besökte hon biblioteket för att 
låna böcker, som student fick hon mer möjligheter till läsning, och stadsbiblioteksvärlden föreföll 
för henne otrolig, sagolikt rik. 
  
Under hennes studier på SFI besökte hon (det var hennes första år i Sverige) det lokala biblioteket 
på Hässleholmen – Hässlehus bibliotek. Det var så bekvämt att det fanns i närheten av hennes hem 
och bibliotekarierna var så vänliga och begrep sig på det nödvändigaste för nyinflyttade människor 
i Sverige och förstod hur man skulle behandla dem. På begäran lånade bibliotekarierna böcker från 
stadsbiblioteket. ”Man känner sig behaglig på Hässlehus bibliotek och bibliotekarierna löser våra 
problem.” Sausan behöll i minnet att när hon var bekyttad, då fick hon kloka råd från en av biblio-
tekarierna och problemet kunde lösas. Hon besöker Hässlehus bibliotek en gång i månaden och 
beställer ibland böcker från stadsbiblioteket. Hon bekymrar sig över att hon inte läser så mycket, 
men omsorg om barnet tar mycket tid och hon försöker att vara en omtänksam mamma.  
 
Från stadsbiblioteket lånar hon böcker och videofilmer, men för det mesta är det svenska böcker 
för att hon skall kunna behärska det svenska språket bättre. Hon använder också fjärrlån om det 
behövs för henne.  
 
I allmänhet är hon belåten med stadsbibliotekets tjänster, men för att tillmötesgå hennes önskemål 
behövs det fler böcker på hennes modersmål. Hon skall med nöje gå för att diskutera böcker på 
möte för invandrare samt svenskar om sådana möten försiggår på biblioteket. Hon är mycket in-
tresserad av bibliotekstjänster för barn, men hon vet inte bara hur de utförs och vilka som finns, 
men hon ”tror på bibliotekariernas fantasi och kunnighet.” 
 

5.3 Tredje Intervjun – ”Intelligensnivån och språkkunskap är inte syno-
nymer”  
Bakgrund 
Lan, 30 år gammal, från en stor stad i Vietnam, modersmål vietnamesiska. Lans man har också 
utländsk bakgrund, men har kommit till Sverige för länge sedan redan 1989. De har inte samma 
nationalitet. Lan har varit i Sverige i nästan 4 år. ”Så mycket tid erinrar jag mig, som jag studerar,” 
skämtar hon. Lan har inte arbetat i Vietnam, därför att hon har studerat sedan hon var sju år, först i 
skolan och senare läste hon franska och engelska på högskolenivå. I Sverige studerade hon på 
KOMVUX på både grund- och gymnasienivå. Nu studerar hon på högskolan i Borås. Förra som-
maren här i Borås arbetade hon inom äldreomsorgen. Hon gillar naturen och eftersom den är un-
derbar i Sverige så promenerar hon så mycket som möjligt. ”Jag lyssnar ofta på musik. Allt möj-
ligt, men inte på hip-hop utan det blir för det mesta klassiskt". Eftersom hennes mans arbete inklu-
derar sig med en stor bekantskapskrets har de många gemensamma vänner, bland annat en svensk 
familj. 
 
Tankeriktning och känslointryck 
”I Sverige är vädret helt annorlunda än i Vietnam, vädret är för kallt, mörkret påverkar mig myck-
et, därför kan jag inte säkert svara på frågan om jag trivs i Sverige, det känns som någonting mitt 
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emellan: både ”ja” och ”nej”. Hon har varit på besök i sitt hemland fyra gånger, att återvända dit 
vill hon inte eftersom det finns möjlighet att utvecklas i Sverige, ”jag ska återvända till Vietnam 
på ålderns dagar för att dö i mitt hemland”. Lan gillar allt i Sverige: sjukvården, socialvården och 
skyddet, livsformen, förhållanden inom samhällets servicesektor och demokratin, som ger olika 
möjligheter. 
 
Enligt Lan är hon en människa med ambitioner och klandrar sig själv när hon misslyckas i någon-
ting. "Jag är mycket besviken på mig själv på grund av språket, att jag inte kan uttrycka mig nor-
malt”. Människor runt omkring henne säger att hon forcerar med sina studier allt för snabbt för att 
ha varit en så kort period i ett nytt land, men hon sitter och pillar med språket för att behärska det 
bättre. 
 
Hennes livsstil har förändrats mycket. ”Moraliska och etiska normer, som existerar i Sverige är 
samma som i mitt land”. Som hon uppfattar, här i Sverige råder det individualism, och det är 
främmande för henne: ”Enighet ger styrka.” Lan betraktar människan som kollektivets varelse och 
då även om människan har ansvarskänsla och är ansvarskännande, betyder det inte att hon, männi-
skan är alldeles ensam, isolerad och övergiven. ”Det verkar som om ingen hjälper dig, du måste 
ensam få ordning på dina saker.” Det låter konstigt för henne att ungdomar flyttar tidigt hemifrån. 
Hon uttalar en förmodan att det finns ett ömsesidigt sammanhang mellan den fö reteelsen och pla-
cering av de, som är i hög ålder på ålderdomshem, utan samvetskval och de gamla mottager detta 
ödmjukt som att det vore självklart. ”Men det är onaturligt att få tillbringa ålderdomen i ensamhet. 
Heter den företeelsen som ömsesidigt hårdhjärtenhet, eller?” 
 
Hemma pratar Lan och hennes man svenska, därför att de ursprungligen är från olika kulturer och 
olika länder, svenskan är en av de många faktorer som förenar dem. Lan respekterar vie tnamesiska 
på samma sätt som svenska språket. Hon fattar inte hur man kan sätta ut likhetstecken mellan brist 
på kunskap i svenska och dumheten. ”Intelligensnivån och språkkunskap är inte synonymer”. Lan 
hoppas att hon ska lyckas i Sverige med att avsluta studierna på högskolan och skaffa ett arbete 
som lärare. ”När jag blir hemmastadd i Sverige, ska jag föda mitt första egna barn, därför att Sve-
rige är den bästa platsen för att ge liv åt barn och de som blir födda i Sverige har tur.” 
 
”Varken jag eller min man tror på Gud, vi är fördomsfria och det gäller inte bara religionen. Om 
det skulle vara så, skulle vi inte ha gift oss eftersom våra folks kulturer och religiösa åsikter mot-
säger varandra. Vi kan acceptera alla traditioner som stämmer med våra föreställningar om det 
goda”. 
 
Bibliotekstjänsterna och läsvanor 
Lan säger att det är svårt för henne att föreställa sig världen utan böcker. ”De berikar människan i 
ordets rätta bemärkelse. I framtiden blir jag lärare, då vill jag lära mina elever att förstå böckernas 
vikt för människans utveckling. Ingenting kan utgöra ersättningen för läsning. Jag gillar nytryckta 
böckers doft, med glädje öppnar jag den och börjar att läsa.” Innan i Vietnam köpte hon inte så 
ofta böcker, därför för henne var det ett dyrt nöje. Nu köper hon böcker oftare och besöker bok-
handeln med glädje. Hon lånade skönlitteratur på stadsbiblioteket men för närvarande hinner hon 
inte att läsa skönlitteratur eftersom studierna på högskolan tar lång tid. ”Tyvärr läste jag mycket 
mer i Vietnam”. Här tar hon studielitteratur på högskolans bibliotek och på stadsbiblioteket lånar 
hon böcker för att skriva rapporter och andra uppgifter. I början brukade hon besöka Hässlehus-
biblioteket och också fritidsgården. Bibliotekarierna på Hässlehus är allvetande och ger hjälp på 
bästa sätt. På den tiden bodde hon vid Borås lasarett, då var hon ofta på Hässlehus bibliotek. En-
ligt henne var det säkrare för henne som nykomling att gå på ett lite mer hemtrevligt bibliotek. 
”Där fick jag för första gången hjälp med datorer. Tyvärr kunde jag inte data i Vietnam”. När hon 
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började att studera på KOMVUX besökte hon biblioteket där, det var i samband med hennes stu-
dier. ”Lärare i svenska språket tog hela gruppen till biblioteket och vi fick välja bland de böcker 
som erbjudits oss av bibliotekarierna. Vi läste dem, diskuterade dem i klassen och skrev uppsatser. 
Om lärare gav mig en svår uppgift kunde jag alltid fråga bibliotekarierna som även de erbjöd sina 
tjänster”. Lan är nöjd med bibliotekstjänsterna och bara undrar om det kanske är möjligt att göra 
biblioteksverksamheten bredare och mer omfattande, eftersom biblioteket är en sådan speciell 
plats som är tillgänglig för alla och lockande för de flesta. 

 

5.4 Fjärde intervjun – ”Jag har som önskemål att låna böcker på  dari” 
Bakgrund 
Hamid, 26 år gammal, födelseort Afghanistan i Kabul, modersmål - dari. Hans nuvarande hemvist 
är Borås, område – Sjöbo. Hamid är gift, hans dotter är nio månader gammal. Han har bott i Sve-
rige i nästan två år. Hamid har inga vänner här, bara klasskamraterna att umgås med. Nu studerar 
han på gymnasienivå på KOMVUX i Borås. Han har från Afghanistan gymnasieutbildning. Han 
har goda kunskaper inom Internet, då han i skolan arbetade som datalärare i Afghanistan. Han 
tyckte om att dela sina kunskaper med barn och hjälpte dem att behärska datorer. Sin fritid till-
bringar han med sin familj, fru och lilla dottern. Under dagen studerar han på KOMVUX och stu-
derar mycket hemma. På nätterna arbetar han som tidningsbud. ”Jag har bott i Sverige mindre än 
två år, därför får jag inte studiebidrag ännu, men socialbidraget räcker inte och jag är man vars 
uppgift är att försörja sin familj”. Han försöker att träna på morgnarna regelbundet. Hans favorit-
kanal i TV är ”Discovery”. 
 
Tankeriktning och känslointryck 
En gång under sin vistelse i Sverige besökte han Afghanistan. För närvarande prioriterar han att 
vara bosatt i Sverige, men i tankarna är han alltid i sitt hemland. ”Om situationen skulle vara nor-
mal i Afghanistan och fritänkande människor inte skulle vara förföljda skulle jag aldrig lämna mitt 
hemland”. Han tror på Gud och om Gud ska göra underverk och allt ska förändras i Afghanistan 
återvänder han hem omedelbart. 
 
Hamids livsstil och beteende har förändrats. ”Jag blev mycket försiktig i relationer med människor 
och misstänksam, det är inte lätt för mig att komma närmare sig andra även om jag hyser sympati 
för någon. I Afghanistan var jag mer öppen. Jag skulle gärna bli bekant med svenskarna, men de 
är mycket försiktiga, kanske jag lärde mig försiktighet från dem?” 
 
Hamids familj bevarar sitt hemlands traditioner, men har ingenting emot svenska traditioner. ”Vi 
är från Afghanistan båda två, jag och min fru, därför pratar vi hemma bara dari”. Han älskar sitt 
modersmål, men tycker om svenska språket, som är så melodiskt. ”Jag kan engelska, dari och om 
jag ska behärska svenska så bra som möjligt får jag bara fördelar av detta, eller hur?” 
 
Hamid känner sig aldrig besviken, hjälplös eller underlägsen: ”Jag tror på Gud, han hjälper en 
troende människa att vara stark och modig”. Hans dröm är att gå på högskolan och att få ett ingen-
jörsdiplom. ”Min far är en bildad man och jag vill visa för honom mitt diplom. Jag ångrar mig att 
jag inte studerade efter gymnasiet i Afghanistan. Jag förlorade mycket tid, det är skamligt men 
faktum är att jag kan inte mitt eget språk perfekt. Men jag bevisar för min fader att jag är värd nå-
gonting”. 
 
Bibliotekstjänsterna och läsvanor 
”Som jag har sagt vill jag behärska svenska, men också utveckla mitt eget språk, men tyvärr finns 
det på alla biblioteken i Borås bara böcker på persiska, men mitt modersmål är dari. Jag har som 
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önskemål att låna böcker på dari”. Nu läser han bara böcker på svenska, besöker KOMVUX bibli-
oteket, där bibliotekarierna är så tjänstvilliga och kan hjälpa en student med allt, som behövs 
han/hon för sina studier. Han beställer ofta böcker från stadsbiblioteket. Det mesta är faktaböcker 
som innehåller information av olika slag. ”När jag var liten föredrog jag också faktaböcker och 
hatade alltid fantasi. Det är bara verkligheten som intresserar mig, fakta och information om allt 
möjligt”. Att leta sig fram till sanningen var alltid intressant för honom. Han vill komma fram till 
sakernas verkliga läge i världen, i varje enskilt land och speciellt i Afghanistan. Hans intressesfär 
är naturligtvis historia. Han besöker inte så ofta stadsbiblioteket därför att allt som han behöver 
kan han hitta hittills på Komvux biblioteket. Han tycker att hans svenska måste förbättras för att 
besöka stadsbiblioteket regelbundet. Han trivs på biblioteket på Komvux, här finns en lugn miljö, 
ingen som pratar högt, eller stör, bibliotekarierna håller ett öga på ordningen och är alltid redo för 
att hjälpa till. 
 

5.5 Femte intervjun – ”Svenska bibliotek är paradis i jämförelse med 
bosniska”  
Bakgrund 
Sabahudin, 25 år, födelseland - Bosnien, från en stor stad. Modersmål är bosniska. Han har bott i 
Sverige i 15 månader och från början är han bosatt på Norrby i Borås. Sabahudin är gift med en 
bosnisk kvinna som har bott i Sverige i en lång tid och slutar sina studier på Högskolan i Borås till 
sommaren. Sabahudin har många kompisar, bland dem en svensk som han bor granne med. De 
brukar promenera på kvällarna och variera sina samtalsämnen som gör deras umgänge intressant 
och nyttigt för bägge. Sabahudin läser svenska för invandrare på KOMVUX och vill anmäla sig 
till högskolan till höstterminen. I Bosnien läste han pedagogik och juridik men hans båda utbild-
ningar är oavslutade. Enligt honom själv tillbringar han sin fritid genom att studera språk. 
 
Tankeinriktning och känslointryck 
”Eftersom jag är kosmopolit kan jag bosätta mig var som helst i världen och känna mig som hem-
ma i Sverige eller i ett annat land. Jag har aldrig haft hemlängtan, men jag är ledsen på grund av 
att mina gamla föräldrar är ensamma i Bosnien. Jag har besökt mina föräldrar en gång och har 
lämnat dem med dåligt samvete, ändå vill jag inte återvända dit.” Men trots allt vill Sabahudin 
vara i Bosnien när han närmar sig döden, ”det är naturligt”.  
 
Sabahudin sade att hans livsstil och beteende inte kan ändras så plötsligt på grund av en ny miljö. 
Det är helt naturligt för honom att mottaga allt det bästa från svenska folket samt deras traditioner, 
men han är inte benägen att ta emot allt utan urval. Det finns saker som han inte accepterar, t ex 
har han inte samma åsikter på barnuppfostran: ”För mycket frihet för så omogna. Först måste man 
bli vuxen och självständig för att bestämma allt själv”.  
 
Han vill inte avskärma sig från den nya miljön. Av naturen är han beslutsam och ambitiös, skisse-
rar upp sina framtidsplaner och utstakar ett program av handlingar. Han slösar inte tid på depres-
sioner eller dåligt humör, ”det får inte styra mig”. Istället underordnar han sig sitt mål – att be-
härska svenska språket. Sabahudin får stöd från sin fru, de handlar samordnat: pratar inte sitt mo-
dersmål hemma utan bara svenska. Hans fru ser noga till hans språkutveckling och bara ibland 
övergår de till bosniska. ”Jag har olika slags lexikon och ordböcker hemma som hjälp och när jag 
studerar, befinner sig böckerna överallt i mitt rum”. 
 
Bibliotekstjänsterna och läsvanor 
Böcker för Sabahudin är en källa av information, kunskaper och ”ett verktyg till prestationsuppnå-
ende”. Böcker har alltid existerat i hans liv.  
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Han ville alltid rätta sig efter livets omständigheter för att börja på nytt nånstans i världen, i ett 
sånt land där man kan nå nya höjder. ”Sverige är ett perfekt land för detta och svenska biblioteket 
är ett paradis i jämförelse med det bosniska, jag kan inte klaga på någonting, utan vill utnyttja 
möjligheterna.”  
 
Sabahudin besöker KOMVUX bibliotek och stadsbiblioteket. ”När det gäller användning av litte-
raturmaterial passar det just nu för mig bättre KOMVUX bibliotek. Senare, i takt med min språk-
utveckling, uppkommer behovet i bredare bibliotekstjänster.” Från stadsbiblioteket lånar han band 
med språkkurser, tidningar, tidskrifter på svenska och använder också Internet. På KOMVUX bib-
liotek lånar han böcker som behandlar samhällsfrågor, historiska och faktalitteratur. Skönlitteratur 
passar inte i hans intressesfär. Han betraktar sig som en väldigt pragmatisk människa, alltså är 
poesi, musik, fantasi, kärlek och till och med klassisk litteratur främmande för hans livsfilosofi, 
men han respekterar oliktänkande och kan acceptera tanken att detta är viktigt för många. 
 

5.6 Sjätte intervjun – ”De får inte arbete inom sitt fack” 
Bakgrund 
Karim, 35 år, födelseland Afghanistan, modersmål – poshto. Hans nuvarande hemvist är Hässle-
holmen i Borås.  
 
Karim har många släktingar, men inte i Sverige utan i Danmark och Norge. Han kom som barn-
flykting till Sovjetunionen 1984, då var han 14 år gammal och började ett självständigt liv i ett 
främmande land, och bodde på ett studenthem i många år. Först studerade han på skolan, senare 
när han var 19 år gammal på universitetet i Sankt Petersburg. ”Mina bästa år förgick i Sankt Pe-
tersburg där överlevde jag också alla osäkra år efter den epokgörande perestrojkan innan jag kom 
hit till Sverige”. Från Ryssland har han en utbildning som magister i historievetenskap och arbeta-
de som historielärare i en småstad nära Sankt Petersburg.  
 
I Sverige arbetade han på flygplatsen Landvetter på en restaurang och innan på en pizzeria.  
I Sverige har han bott i fem år. Han är för tillfället arbetslös. Karim har många kompisar i Sverige, 
men inte så många nära vänner. Han träffar sällan de som är från Afghanistan och med svenskarna 
umgicks han bara på arbetet. Han umgås flitigt med en rysk vän. Karims favoritsysselsättning är 
musik, han spelar själv till och med ett indiskt musikinstrument. Politik är hans särskilda stora 
intresseområde: han lyssnar på informationsradio från BBC och läser regelbundet tidningar. Han 
tycker om teknik, syr, lagar mat och tvättar kläder utan maskin, därför att han tycker att kläderna 
ser mycket bättre ut efter handtvättning. 
 
Tankeinriktning och känslointryck 
Karim tycker om att leva i Sverige: ”Jag är glad att jag bor här, men besviken att jag inte kan hitta 
ett arbete och att min utbildning inte kan användas här”. Studera för att bekräfta sin utbildning 
finner han inte rimligt eller nödvändigt eftersom han känner många från hans nationalitet för vilka 
det har kostat svett och möda utan resultat, de får inte arbete inom sitt fack ändå. 
 
För Karim var det inga problem med ryska språket men med det svenska språket är det tyvärr an-
norlunda. Men han klagar inte och bevarar sin själsliga jämvikt i alla livssituationer och klarar sig 
i vardagslivet här. Han har inte varit i Afghanistan i alla dessa år. Hans beteende och livsstil har 
inte förändrats. 
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 ”Jag är inte troende med tanke på traditioner och religioner. Jag tror att Gud existerar. Men jag 
tror inte på profeter och muhammedaner. Den bästa religionen är den som finns i människans in-
nersta inre. Karim håller sig inte till de nationella traditionerna. ”Jag var född i Afghanistan och 
tillbringade där 14 år av mitt liv. I Sovjetunionen tillbringade jag 16 år. Jag gillar de helger som 
man firar i Ryssland: 9 Maj – Seger Dag, Författningsdagen och Den Internationella Kvinnodagen 
den 8 Mars. 
 
”Jag skulle inte kunna undervärdera mitt språk. Namn t ex har sin innebörd och jag skulle inte 
byta mitt namn. Man är vad man är och människan kan inte byta identitet”. Han tycker att männi-
skan har sin nationella förtjänst. Människan måste alltid återvända dit varifrån ”hon har sina rötter 
och ursprung. Jag önskar mig och mina vänner en bra hälsa i livet. Allt annat får man i vilket land 
som helst”. 
 
Bibliotekstjänsterna och läsvanor 
Som barn läste han böcker i Afghanistan, men han besökte inte biblioteket. Som tonåring besökte 
han skolbiblioteket i Ryssland. Som student besökte han universitetsbiblioteket i Sankt Petersburg 
och han var mycket intresserad av historia. När han blev äldre försökte han hitta svar och lösning-
ar på de politiska och samhälleliga problemen i böckerna. 
 
 I Sverige besökte han den första tiden Hässlehus biblioteket, men senare också stadsbiblioteket 
för att låna tidningar på ryska. Han riktar uppmärksamheten på de politiska nyheterna och världs-
händelserna, men tycker att det saknas tillräcklig information och den är inte alltid sanningsenlig. 
Han läser också svenska tidningar på biblioteket och använder stadsbibliotekets Internet för att 
hitta olika slags information. Han lånar böcker på ryska. För det mesta är det historiska böcker, 
men enligt honom, är inte antalet böcker så stort. Eftersom han gillar klassisk musik lånar han ofta 
musikkassetter eller CD-skivor men önskemålet är att urvalet kunde ha varit mycket större. 
 

5.7 Sjunde intervjun – ”Människan med invandrarbakgrund måste arbe-
ta tredubbelt så mycket…”  
Bakgrund 
Delyana, 21 år från Bulgarien med modersmål – bulgariska, är från en stad stor som Borås. Hen-
nes hemvist sedan 2,5 år är området Hässleholmen i Borås.  
 
Delyana kom till Sverige med sin man som också är från Bulgarien. De bägge försökte samsas 
med Delyanas fader och hans nya fru, men det är inte alls lätt att bo tillsammans. De drömmer om 
att skaffa arbete och flytta till en egen lägenhet. Delyanas moder stannade kvar i Bulgarien till 
Delyanas stora bedrövelse. Delyana var klar med sina studier på gymnasiet i Bulgarien men här 
studerar hon igen på gymnasienivå på KOMVUX. Hon har efter sin korta vistelse i Sverige varit 
på besök fyra gånger i hennes hemland. Hon har inga vänner, bara familj och klasskamrater. Dely-
anas närmaste vänner är hennes man och hennes mamma, en av dem bor lyckligtvis intill och kan 
komma henne till undsättning när det behövs. Det blev en vana för henne att promenera ensam till 
centrum. Sådana promenader blev hennes favoritsysselsättning. 
 
Tankeinriktning och känslointryck 
”Om jag inte skulle besöka mitt hemland så ofta skulle jag inte kunna överleva här. Varje besök 
ger mig kraft för att leva vidare. Mina promenader i ensamhet till centrum är nödvändigt för mig 
för att vara i hopen av människor. Det är inte alls så konstigt, i hopen känner jag mig inte så över-
given och onödig”. Hon bevarar sina nationella traditioner. Hon trivs i Sverige men känner sig 
ensam. Hennes beteende och livsstil har förändrats, på grund av de nya omständigheterna. De po-
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sitiva förändringarna har också skett i hennes medvetande. ”Många bulgariska ungdomar har för-
lorat hoppet på framtiden, vägen i livet, de har begränsade möjligheter. Vem har råd för att betala 
studier på högskolan och universitet? Utbildning blev ett privilegium för de rika. Många ungdo-
mar spårade ur, du vet själv vilken ekonomisk situation det är i dagens Bulgarien. Därför är jag så 
lycklig att få tillfälle att studera vidare. Jag inser att människan med invandrarbakgrund måste 
arbeta tredubbelt så mycket som svenskarna för att uppnå framgång, det är ingenting att göra åt, 
jag är redo för att kämpa”. 
 
 
Bibliotekstjänsterna och läsvanor 
Delyana besöker stadsbiblioteket två gånger i veckan. Hon lånar där skönlitteratur, företrädesvis 
romaner och noveller. Hon gillar inte populärlitteratur, kriminallitteratur, skräcklitteratur, science 
fiction och fantasilitteratur. Parallellt besöker hon KOMVUX bibliotek, vars tjänster passar bra för 
nybörjare och vars litteratur behövs för studierna. Från början lånade hon lättlästa böcker, där 
språket är begripligt och där svårighetsnivån är anpassad med hänsyn till möjligheterna för de in-
vandrarstudenter som nyligen börjat med svenska. Hon använder både KOMVUX och stadsbiblio-
teket datorer. Delyana brinner av en önskan att behärska svenska språket genom att läsa mängder 
av böcker på svenska, medan hon vill likaledes läsa böcker på bulgariska. Tyvärr finns det på 
KOMVUX bibliotek inte böcker på hennes modersmål utan endast lexikon på biblioteket som man 
inte får låna hem. Det finns inte heller böcker på bulgariska på stadsbiblioteket, alltså är hennes 
önskemål naturligtvis att möjliggöra lån av böcker, kassetter för studier, tidningar samt tidskrifter 
på hennes modersmål.” Jag har inte sagt att jag är missnöjd med tjänsterna eller verksamheten på 
KOMVUX bibliotek eller stadsbiblioteket, men möjligtvis biblioteket kan hantera problemet på 
något sätt”. 
 

5.8 Åttonde intervjun –”Jag lever för dagen” 
Bakgrund 
Patricia, 30 år gammal, från Lima – huvudstad i Peru med modersmål peruansk. Hennes nuvaran-
de hemvist är Borås, i stadsdelen Norrmalm. Hon är gift med en svensk man och upprätthåller 
bekantskapen med sin mans vänner som han har i stort antal. Patricia har bott i Sverige i fyra år. I 
Peru studerade hon journalistik på högskolan i fem år. Hon har avslutat sin utbildning men på 
grund av giftermålet och följande flyttning till Sverige så hann hon inte att arbeta som journalist i 
sitt hemland. För nuvarande studerar hon det sista året på KOMVUX och vill studera vidare på 
högskolan.  
 
Tankeinriktning och känslointryck 
Enligt Patricia trivs hon rätt bra i Sverige, känner sig här som fisken i vattnet, har ingen hemläng-
tan fast hon inte varit på besök i Peru. Tiden förgick omärkligt för henne. Hon har inget svårt di-
lemma framför sig: ”Jag försöker inte att leva på mina minnen eller planerar långt in i framtiden, 
istället lever jag för dagen. En vacker dag börjar jag att studera på högskolan för att bekräfta min 
utbildning från Peru”. Hon har inga fasta traditioner att behålla, och eftersom hon inte känner nå-
gon från sitt hemland är den enda förbindelsen mellan henne och andra människor svenska språ-
ket. 
 
Bibliotekstjänsterna och läsvanor 
”Under åren som studerande besökte jag biblioteket nästan varje dag. Naturligtvis kunde man inte 
undvara biblioteket och dess tjänster eftersom när man studerar på en journalistisk fakultet behö-
ver man att läsa mängder av litteratur, vara kompetent i olika sfärer av samhällslivet och ta reda på 
exakt vad som är betydande i flödet av dagens nyheter”. Som student besöker hon ofta KOMVUX 
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bibliotek för att låna nödvändig studielitteratur. ”Bibliotekarierna vet precis vad som behövs för 
studierna, ofta kommer vi alla eleverna från vår klass med vår svenska lärare och väljer skönlitte-
ratur som bibliotekarierna redan valt för oss.” Patricia besöker ofta stadsbiblioteket tillsammans 
med sin man för att välja någon svensk film och då lånar hon också någon bok som verkar att vara 
intressant. ”Jag använder inte så ofta lexikon för att läsa böcker på svenska. Men tyvärr finns det 
inte tidningar eller tidskrifter samt böcker på peruanska, allt är bara på spanska. Så småningom 
kan jag glömma mitt modersmål och vad händer då med mina barn som jag vill skaffa i framti-
den?” 
 

5.9 Nionde intervjun – ”Jag träffar brist på vetgirigheten och likgiltighe-
ten”  
Bakgrund 
Svetlana, 25 år gammal, födelseort huvudstaden Tallinn, Estland, modersmål – ryska. För nuva-
rande bor hon i centrum av Borås. Svetlana är gift med en landsman och de har bott i Sverige i 4 
år. De har många kompisar, men att skaffa nära vänner är svårare. I sitt hemland studerade Svetla-
na på teknologiska högskolan och hade högskoleexamen i ingenjörsekonomi. Hon arbetade också 
extra när hon fick tillfälle till detta. Nuförtiden är hon student på Borås högskola. Hon är en mång-
sidig person: läser böcker och har alltid läst mycket, tycker om musik, spelar dataspel, läser böck-
er och artik lar på Internet, deltar i konferenser via datorn och stickar. Under sina 4 år i Sverige har 
hon varit på besök i sitt hemland tio gånger. 
 
Tankeinriktning och känslointryck 
Svetlana säger att hennes och hennes mans avsikter undergår förändringar hela tiden, men just nu 
tror hon: ”Det är bättre att återvända till hemlandet någon gång, kanske efter utbildningen är slut-
förd: europeisk utbildning har hög status, men umgängeskretsen är väldigt begränsad i Sverige och 
det finns ingenting att göra här”. Svetlana trivs inte i Sverige men det är inte på grund av språk-
hinder. Hon vill nå fram till det fullkomliga i svenska språket och gör allt möjligt för att bättra på 
sina kunskaper i detta. Hon känner sig besviken eftersom det är viktigt att berika sig som männi-
ska i umgänget med andra, men tyvärr är den inte ömsesidig och sviker hennes förväntningar. 
Istället möter hon hos svenskarna både brist på vetgirighet och likgiltighet. Eftersom förhållanden 
utvecklades på ett sånt sätt, engagerade hon sig mer, lärde sig att opponera sig mot någon när det 
behövdes, anpassa sig och inte hänge sig åt illusioner. ”Jag har inte märkt att mitt beteende eller 
min livsstil har förändrats, ingenting nytt.” Svetlana gillar ryska traditioner och har sina egna fa-
miljetraditioner. Svetlana anser att ryska språket är mycket rikare än det svenska och hon är stolt 
över att hon är ryska och gömmer aldrig eller skäms över var hon har sina rötter. ”Uppriktigt sagt 
så gillar jag inte hur föräldrarna uppfostrar sina barn i Sverige, därför vill jag inte och är till och 
med  rädd för att skaffa egna barn här i Sverige, men jag har ingenting emot svensk kultur och om 
det händer så att jag skaffar barn här vill jag att de tar det bästa från den svenska kulturen men 
förkastar samtidigt inte sin ursprungskultur”. 
 
Bibliotekstjänsterna  och läsvanor 
Svetlana besöker stadsbiblioteket en gång varannan vecka. När hon studerade på KOMVUX låna-
de hon studieböcker där. Svetlana besökte inte det lokala biblioteket från början utan gick till 
stadsbiblioteket direkt och började låna böcker på ryska samt matematikböcker, tidningar och tid-
skrifter på svenska. Hon lånade också franska filmer, kassetter samt jazzmusik. Svetlana besöker 
Borås högskolebibliotek. Hon understryker vissa nackdelar i biblioteksverksamheten. Det saknas 
möjlighet att få råd från bibliotekarierna om man till exempel vill veta vilka moderna svenska för-
fattare som är mest populära och varför de är värdefulla att läsa, ibland är bibliotekarierna hjälplö-
sa när det gäller att lämna tillräcklig och nödvändig information. Hon föreslår följande: begränsa 
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litteraturen enligt dess olika genrer och organisera böckernas placering som kommer att bli till stor 
nytta för låntagarna. Det måste också finnas separata lokaler för läsesalar. Biblioteket bör organi-
sera gemensamma möten för invandrare och svenska läsare. Man måste få möjlighet att lyssna på 
musik innan man lånar den, studielitteraturen behöver vara bredare och med bättre kvalité. ”Men 
det viktigaste och önskvärdaste är att få olika slags råd från bibliotekarierna och inköpet av littera-
tur måste vara mer genomtänkt”. 
 

5.10 Tionde intervjun –”Informationen är det viktigaste som vi, invand-
rare, behöver”   
Bakgrund 
Mariam, 27 år gammal, födelseland Iran, födelseort – Isfahan (en storstad), modersmål – persiska. 
Hon har bott i Sverige 3,5 år och under hela denna tid bott på Hässleholmen i Borås. Hon är gift 
med en iransk man som har bott i Sverige lång tid. Hans brors familj är bosatt i Göteborg och Ma-
riam med hennes man är alltid välkomna gäster där. Eftersom Mariam är en medkännande och 
social människa försöker hon att skaffa bra relationer med alla sina klasskamrater på receptarie-
programet vid Göteborgs Universitet. I sitt hemland studerade hon matematik i 2,5 år på högsko-
lan. ”I mitt land arbetade jag också som journalist i ett år och då lärde jag känna livet mycket när-
mare. I Sverige arbetade jag inom hemtjänsten i sex månader, men från början, förstås, studerade 
jag i nio månader på SFI och efter det på KOMVUX”. Under sin fritid tränar hon, läser böcker på 
persiska, svenska och ibland på engelska. Mariam föredrar att läsa noveller, romaner som handlar 
om verkligheten, historiska romaner, biografier om kända människor och faktaböcker. 
 
Tankeinriktning och känslointryck 
”Det var mycket svårt för mig att anpassa mig i Sverige, speciellt det första året. Jag hade en stark 
hemlängtan och var på besök i Iran en gång. Om situationen i Iran förbättras kan jag gärna åka 
tillbaka. Men de regler som nu råder i landet är icke mänskliga. Den osminkade sanningen är allt-
mer fasansfull. Om någon gift kvinna vågar bryta med sin man eller om han bara misstänker henne 
för detta även utan att några bevis finns, grävs lagbrytarinnan ner i marken så huvudet bara syns 
och stenas ihjäl. Helt enkelt… som i mångt och mycket annat”. Mariams beteende och livsstil har 
förändrats i Sverige. För det första, blir hon undan för undan van att uttrycka efterlängtad frihet, 
för det andra, befinner hon sig ständigt i ett studerande tillstånd: som student i skolan suger hon i 
sig alla nödvändiga kunskaper, ”utanför skolan min kropp och min hjärna hela tiden arbetar för att 
fatta vardagslivets regler, begripa den svenska mentaliteten och tränga mig in i språkets hemlighe-
ter”. Mariam blev mycket lugnare och försiktigare. I Sverige är hennes betänksamhet av annat slag 
än i Iran. ”Sverige har en sådan miljö som påverkar människan för att sköta sin varje gest och ord, 
att tänka hela tiden vad kan de andra säga om dig.” 
 
Bibliotekstjänsterna och läsvanor 
Eftersom Mariam hela tiden har bott på Hässleholmen besöker hon Hässlehus bibliotek, tränar på 
Hässlehus fritidsgård och gör detta fortfarande. Hon värderar högt Hässlehus bibliotekariers arbe-
te: ”Det finns bra organisation där. Bibliotekarierna är duktiga, bistår invandrarna med råd, infor-
merar, hjälper till att välja litteratur och ger moraliskt stöd”. Mariam besöker Göteborgs universi-
tets bibliotek, stadsbiblioteket i Borås, tidigare besökte hon KOMVUX bibliotek som alla andra 
studenter, men de gamla förbindelserna med Hässlehus bibliotek underhåller hon varsamt. ”Infor-
mationen är det viktigaste som vi invandrare behöver, men svenskarna behöver också information 
om oss. Jag känner mig underlägsen under grupparbetet i min klass på universitetet, mina åsikter 
är betydelselösa för mina klasskamrater, de lyssnar aldrig till min mening. Kanske är det mitt 
ofullkomligt språk som ger svenskarna rätt att betrakta mina tankar som värdelösa? Till och med 
en av mina lärare brukade glömma mitt namn alltför ofta och uttalade det annorlunda varje gång, 
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även om jag fortsatte att rätta henne. Till slut fick jag intrycket att hon inte ens försökte att komma 
ihåg mitt namn, eller ännu värre avsiktligt förvränger det för att understryka sin bristande respekt 
för mig. Kanske kan biblioteket som offentlig plats och med sin stora auktoritet lösa sådana pro-
blem, därför att jag tror inte jag är den enda som konfronteras med sådana problem”. 
 



 
 

 41  

6. Intervjuer med bibliotekarier 
Personal från tre bibliotek i Borås har medverkat i dessa intervjuer. Biblioteken har valts  med 
tanken på att varje av dem ska representera olika inriktningar i arbetet, olika biblioteksnivåer och 
eventuellt olika arbetssätt i förhållandet till invandrare.  
  

6.1 Stadsbiblioteket i Borås 
Stadsbiblioteket i Borås och stadsbiblioteket i Göteborg är två center för långdistans låneresurser 
(lånebibliotek) för hela Västra Götalands område, som består av 48 kommuner. De fungerar också 
som förrådsbibliotek av litteratur på invandrar- och flyktingspråk.  
 
Stadsbiblioteket i Borås har sina lokaler i Kulturhuset. Här kan man låna böcker inom olika genrer 
och söka information inom alla möjliga ämnesområden. Dagstidningar från hela Sverige och från 
en mängd andra länder, ett stort urval av tidskrifter är fritt för besökarnas förfogande. Man kan 
använda datorer och i ordbehandlare 2 och 3 finns ”Global Writer” som ger möjlighet för att skri-
va på mer än 100 språk. Som länsbibliotek har stadsbiblioteket en stor samling västgötalitteratur 
och världslitteratur. Videofilmer, CD-skivor, språkkurser och talböcker för alla som inte kan läsa 
tryckta böcker erbjuds här.  
 
Stadsbiblioteket har sedan 1972 haft bibliotekstjänster för invandrare men har börjat köpa in litte-
ratur till invandrargrupper mycket tidigare när arbetskraftsinvandringen började under 60-talet. 
Massvis med band, grammatikböcker, lexikon, ordböcker såväl encyklopedier som lättläst littera-
tur är till invandrarnas förfogande. Litteraturen representerar 34 olika invandrar- och flykting-
språk. Den största samlingen är på finska (8936 böcker och audiovisuella hjälpmedel, material 
(AV)), på arabiska (2075), serbocroatiska (2059), på persiska (1931) och på spanska (1424). Totalt 
finns det 24457 böcker och AV på invandrarspråk (engelska, franska, tyska, norska och danska 
exkluderas, därför att de inte anses som invandrarspråk i Sverige).  
 
Ulla-Maija Airola, som själv var invandrare från Finland, har arbetat som bibliotekarie på stads-
biblioteket i 25 år och fyller uppgiften som bibliotekarie för flyktingar i 11 år. Tjänsteandan, med-
vetandet om folkets behov av hennes hjälp och solidaritet är hennes direktiv, som hon försöker att 
följa efter i hennes verksamhet.  
 
Från början har hon i några år varit lärare i modersmål för finska invandrarbarn. Hon tycker att: 
”Barn måste utnyttja sin överlägsenhet och tillhör en privilegierad grupp, som får speciell upp-
märksamhet och all möjlig hjälp från bibliotekarierna”. Det finns böcker för barn på 34 olika 
språk. Bibliotekstjänst köper in tidskrifter, musik och videos från olika länder. Hon som bibliote-
karie för flyktingar fyller även en funktion som handledare. Ulla-Maija har kontakter med skollä-
rare och hjälper dem att välja och låna böcker för barn med invandrarbakgrund. Enligt henne är 
kontakten med deras föräldrar en oundgänglig betingelse för att nå framgång för att behärska 
svenska språket.  
 
Ulla-Maija berättar att det finns en speciell grupp av låntagare, bildade och ambitiösa invandrare 
med höga krav på sig själva. Det mesta är de arabiska och människor från f.d. Sovjet Unionen. De 
vill få erkännande av deras utbildningar och tillämpar sina kunskaper i praktiken. För att samman-
träffa med användarnas önskemål levererar biblioteket ett omfattande sortiment av nya böcker. 
Användarna har tillgång till ungefär 160 tidskrifter och tidningar på invandrarspråk. Det är tillåtet 
att låna ut tidskrifter hem med undantag för den sista upplagan. En låneperiod är ungefär en månad 
för böcker, 24 timmar för video och cirka 14 dagar för CD-skivor. Alla böckerna är katalogiserade 
i form av broschyrer, anslagstavlor och på Internet. Bibliotekets hemsida är ett effektivt sätt för att 



 
 

 42  

publicera tjänster. Direkt kopplade resurser på invandrarspråk länkar ihop flerspråkiga resurser 
med stadsbibliotekets resurser. Det görs möjlighet att hitta information på 13 olika språk.  
 
Men det är inte en lätt uppgift att göra inköp av aktuell litteratur och litteratur av hög kvalitet, ef-
tersom, å ena sidan, att få reda på aktuell litteratur från vissa länder ibland är nästan omöjligt. Å 
andra sidan, förflyttningen av invandrare är en så okontrollerad process att biblioteket inte hinner 
med den. Inköp av invandrarlitteratur förverkligas genom speciella svenska bokförlag och bokför-
säljare, direktimport från utlandet och till viss del genom Bibliotekstjänst. Anslaget till biblioteket 
har minskat katastrofalt och det blockerar naturligtvis all planering och förbättring av bibliotekets 
verksamhet och bland annat tjänster för invandrare. 
 
På kommunbiblioteket bör, enligt länets medieförsörjningsplan, finnas ett basbestånd dvs. dags-
tidningar, tidskrifter, lexikon, språkkurser i svenska, religiösa urkunder, enklare handböcker, klas-
siker samt några barnböcker, för alla språkgrupper som omfattas av fler än 50 personer. För mind-
re språkgrupper ska kommunbiblioteket tillsammans med länsbiblioteket stå för basförsörjningen. 
 
Borås Stadsbibliotek är också i samarbete med Borås Kommun och de andra kulturella organisa-
tionerna och är arrangör av en Internationell Kulturdag, som äger rum varje höst den 19 oktober. 
Man kan säga att det är dagen för kulturella träffar av olika nationalitetsgrupper. Sagostunder för 
barn, poesiläsning, exilfilmfestival, konst och fotoutställningar, animationsverkstad, sångstunder 
för barn och vuxna, klassiska och moderna musikkonserter och internationell underhållning kan 
vara exempel på aktiviteter för varje. Interna tionell Kulturdag är en åtgärd mot segregation och 
missförståelse mellan olika nationaliteter. 
 

6.2 Biblioteket på KOMVUX 
KOMVUX bibliotek är ett litet bibliotek. Bokbeståndet är för närvarande cirka 8 000 titlar och 
14 000 exemplar. Antalet anställda är tre, två bibliotekarier (deltid) och en kanslist (deltid). Biblio-
teket öppnades läsåret 1992-1993. 
 
Antalet elever på Komvux Borås är omkring 2 000 uppdelade på flera enheter. I den byggnad där 
biblioteket befinner sig studerar cirka 400 elever. Av dessa är många invandrare. En svensklärare 
gjorde härom året ett projekt där invandrarelever beskrev sina hemspråk och det visade sig bli 
drygt 70 olika språk som fanns representerade i elevgruppen. Flera av dessa språk saknar skrift-
språk. 
 
Hela elevgruppen på Komvux är mycket heterogen, det gäller inte bara invandrare. Här finns ro-
mer från Kosovo som aldrig gått i skola och högutbildade personer som mött kärleken i Sverige 
och vill lära sig svenska för att kunna utöva sitt yrke. Men här finns också svenskar med läs- och 
skrivsvårigheter och unga elever som läser upp gymnasiebetyg och mera medelålders som vill 
byta yrke eller bara förkovra sig för sin egen skull. Den här blandningen av människor gör arbetet 
intressant, allmänbildande och stimulerande, men ställer naturligtvis också krav på flexibilitet och 
lyhördhet. 
 
”Målet för vår verksamhet skiljer sig egentligen inte beträffande invandrare och svenskar. Vi vill 
hjälpa och stötta kursdeltagarna så att de så småningom med ökat självförtroende och på egen 
hand kan söka information och utveckla sin svenska” (Inger Berglund-Nättorp). 
 
Bibliotekarier måste anpassa bokinköpen till elevgruppernas behov, vilket innebär att de köper 
böcker både på mellanstadienivå och högskolenivå. Att införskaffa litteratur till alla dessa olika 



 
 

 43  

behov är också det en spännande och intressant uppgift och en utmaning. De samarbetar med lä-
rarna i svenska som andraspråk för att hitta lämplig litteratur för lästräning för invandrare. Detta är 
en mycket grannlaga uppgift. Att ge eleverna en text med rätt svårighetsgrad är inte lätt, även om 
eleverna har ett bra och väl utvecklat talspråk kan stora brister finnas i förståelsen av skriven 
svenska. ”Att välja skönlitteratur som inte väcker anstöt eller rör upp traumatiska minnen från det 
förgångna är även det en grannlaga uppgift och en balansgång. Vi trampar säkert grovt i klaveret 
ibland. Ibland finns också fäder, makar eller bröder i bakgrunden som har synpunkter på kvinnors 
läsning” (Ulla Hökås). 
 
Bibliotekarier försöker köpa in lexikon på elevernas hemspråk, så att de åtminstone ska kunna slå 
upp ord när de sitter och arbetar i biblioteket. En del lexikon är dyra för eleverna att köpa in. En 
kinesisk ordbok kostar närmare 1 000 kronor. 
 
Vilka problem har Komvux invandrarelever och bibliotekarierna att göra med: 
 
Ovana vid uppslagsverk. Kommer man från en kultur eller diktatur där informationen inte är fri 
har man aldrig använt en uppslagsbok. 
 
Blandar ihop svenska för- och efternamn. Först lär man sig att tilltalsnamnen står först, sen ska 
man ändå gå efter det sista namnet när man letar alfabetiskt. 
 
Ovana vid det svenska bibliotekssystemets klassifikationsmodell kräver undervisning i biblio-
tekskunskap, men det gäller även svenska elever utan biblioteksvana. 
 
Ovana vid krav på självständighet när man löser uppgifter. I vissa kulturer premieras utantillär-
ning, men i Sverige förväntas man ha egna synpunkter och får inte skriva av. Det tar ofta lång tid 
innan dessa elever vänjer sig vid det svenska tankesättet. De vill ofta ha en bok att läsa ur även om 
de bara ska hålla föredrag i fem minuter om ett ämne som inte kräver faktakunskaper. Då får man 
hjälpa dem och kanske hitta en artikel så att de inte överarbetar en enkel uppgift. Det här hänger 
naturligtvis också ihop med att många elever inte är så integrerade i det svenska samhället och att 
de inte har några erfarenheter av och åsikter om förhå llanden som för de flesta svenskar är helt 
självklara som t.ex. skola, dagis, arbete, husdjur mm. Att som personal ta något för givet är fel. 
”Det som är självklara storheter för oss (Strindberg, Moberg osv.) är det inte för många elever, 
liksom vi inte alltid är bekanta med deras natione lla ikoner” (Anita Johansson). 
 
Ofta har eleven inte förstått en uppgift. Då vill det till att bibliotekspersonalen begriper att ele-
vens tolkning av uppgiften är orimlig på det stadium eleven befinner sig, och skickar tillbaka ve-
derbörande till läraren. På så sätt kan mycket lidande undvikas. 
 
Eleven har svårt att uttrycka sina behov. Då gäller det att ta sig tid och använda sin fantasi. Med 
tiden blir man som personal bättre och bättre på att gissa. ”Språkförbistringen kan ibland ge upp-
hov till komiska missförstånd men med god vilja och tid kan det mesta lösas mer eller mindre bra. 
Som personal vet man egentligen inte om eleven är nöjd, även om det verkar så” (Ulla Hökås).  
 
Regelsystemet för lån förefaller för vissa elever att vara byråkratiskt och stelbent men det gäller 
säkert inte bara bibliotekets regler utan samhället i stort. ”Eleverna begriper inte eller vill inte be-
gripa varför vi håller så strikt på bestämmelserna: Detta tror vi har att göra med att vi inte alltid 
har samma värdegrund. Fördomsfullt?” (Inger Berglund-Nättorp). 
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”Att arbeta i ett bibliotek med många invandrarelever som låntagare är både spännande och läro-
rikt. Att möta låntagare med de mest skilda förkunskaper och erfarenheter berikar vårt vetande och 
breddar vår omvärldsuppfattning” (Anita Johansson). 
 
KOMVUX bibliotek har, liksom många andra institutioner, en rad uppgifter för sin verksamhet. 
Bland dessa uppgifter finns det många som på direkt eller indirekt sätt berör just elever med in-
vandrarbakgrund:  
 
• svara för inköp i samråd med övrig bibliotekspersonal och lärare 
 
• informera elever och lärare om bibliotekets verksamhet  
 
• vara kontaktperson för skolledning, andra verksamhetsledare, lärare och elever 
 
• vara med och utveckla skolans IT-strategi 
 
• delta i pedagogiskt utvecklingsarbete 
 
• ha pedagogiskt ansvar för och utveckla undervisning i informationskunskap 
 
• planera för den långsiktiga verksamheten och driva utvecklingen framåt 
 
• se till att bibliotekspersonalen får fortbildning. 
 

6.3 Hässlehus Biblioteket 
Kommundelen Brämhult i Borås har starkt kontrasterande social struktur. Kommundelen består av 
det mångkulturella Hässleholmen med det flesta kommunägda hyreslägenheter och i närheten vil-
laområdet Brämhult. Hässleholmen var planerat i mitten av 1960-talet. Nu för tiden befolkar 5845 
personer i området och 46 % av dem är födda utomlands eller har utländskt medborgarskap. Enligt 
SCB 2002-12-31 är 79,9 % av dem från länder utanför Norden och Västeuropa (se Bilaga 4). 
 
Brämhult som inte så länge sedan var kommundelen för sig själv, är ett område med både gamla 
fashionabla hus och små nya. I Brämhult är 1 % av befolkningen mellan 20 och 65 år arbetslös, i 
Hässleholmen är det antalet ungefär 49 %. Familjer i Brämhult har en genomsnittsinkomst dubbelt 
så stor som familjer i Hässleholmen.  
 
I skolan på Hässleholmen har 85 % av de studerande invandrarbakgrund och där mer än 30 olika 
språk förekommer på skolan. Barn från Brämhult går i skolan med endast svenska studerande. 
Efter 6-års undervisning börjar barn från Hässleholmens och Brämhults skolor att studera tillsam-
mans i högstadieskolan. Ännu på 1980-talet fortsatte barn att studera i högstadienivå separat. 
 
En konsekvens av en sådan segregation blev att elever med invandrarbakgrund fick det vä ldigt 
svårt att behärska svenska och således de andra skolämnena. Deras möjligheter att bli antagna till 
högskolan blev minimala. Kriminalitet och arbetslöshet blev ett problem. Området fick dåligt ryk-
te, hyresgäster flyttade ut och många lägenheter stod tomma och området blev försummat. Vissa 
omedelbara åtgärder krävdes att vidta. 
 
Det offentliga filialbiblioteket var grundat på Hässleholmen som en del av ett nytt kommunalt 
projekt. Lokalen där biblioteket samsats med fritidsgården fick namnet Hässlehus. Såväl bibliote-
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ket som fritidsgården för ungdomar, inte bara delar lokalen men också delar åsikterna, verksamhe-
terna och målet för att ägna sin verksamhet med barn, ungdomar och deras föräldrar för att förbätt-
ra deras språkutvecklings förmåga. Den ambitionen kan inte genomföras av en handfull bibliote-
karier utan måste omfattas av varje medarbetare inom kommundelen som arbetar med barn och 
ungdomar dvs. inom varje sektor och speciellt skolan, daghem och fritidsgården. Det finns inte det 
sekundära och alla sektorerna måste arbeta enhetligt. 
 
”Att inte se människor som problem utan att se deras möjligheter” betonar språkutvecklaren i 
kommundelen Inga-Lena Persson som är en förespråkare av ett hälsoperspektiv: att se det positiva 
i de olika kulturella bakgrunderna, de extra möjligheterna istället för att söka orsaker till fel, och 
mera betrakta kulturen som ett redskap i språkutvecklingen i hela kommunens verksamhet. 
 
Brämhult kommundels övergripande mål i beröringspunkten med biblioteket och utvecklingen av 
barnens språkutveklings förmåga, enligt språkutvecklings programmet som antogs i januari 2001, 
är bl.a.: 
 
• Språkstimulans skall beröra alla barn inom förskolan i Brämhults kommundel. 
 
• Arbetet skall ske tillsammans med föräldrarna. 
 
• Förskollärare, socialsekreterare, bibliotekarier och distriktssköterskor skall ingå i öppna för-

skolans team. 
 
• Kommundelens bibliotek skall anpassas efter den struktur och de behov som finns inom kom-

mundelen. 
 
• Bibliotekarie skall söka upp familjer på Hässleholmen i deras hem. 
 
• Alla fyraåringar skall få en egen bok som gåva av kommundelsnämnden och hämta denna på 

biblioteket. 
 
I Brämhults kommundel finns det en speciell koncentrering av verksamheten för att ge stöd till 
familjer med invandrarhärkomst. Målet för stödet är att dra föräldrarnas uppmärksamhet till deras 
barns språkutvecklings förmån och att delta aktivt i processen. Enligt bibliotekarie rna är det ofta 
en väldigt svår väg att gå fram, eftersom många flyktingar och invandrare börjar på nytt i Sverige. 
Att studera i skolan som tonåring, att behärska och lära in ett främmande språk, att känna sig 
hjälplösa, ovälkomna, besvikna på grund av arbetslöshet, ha svårigheter med att hitta kontakter 
med sina familjer och speciellt med sina barn. De ifrågasätter sina föräldrars auktoritet. Å ena si-
dan, tycker många av dem att deras hemspråk inte har samma status som svenska och vägrar där-
för att prata sitt modersmål med sina barn. Å andra sidan, det finns många flyktinga r som tycker 
att det är skolan som är ansvarig för deras barns språkundervisning i skolan. 
 
På Hässlehus bibliotek finns det datarum, i närheten ligger kaféet inom fritidsgårdsdelen och en 
liten läshörna gränsar till den, biograf som också kan användas för teater eller andra framträdan-
den, styrketräningslokal, video- och musikverksamhet och sammanträdeslokal. Det finns fyra bib-
liotekarier, tre av dem med invandrarbakgrund, alla fyra av dem har svensk biblioteksexamen. 
Sanja Letic arbetar som barnbibliotekarie. Hon växte upp i Bosnien och flyttade hit för nio år se-
dan som 22-åring. Amin Beik från Iran, som var lärare i engelska och spanska där, är IT-
bibliotekarie. Shahla Sheikholeslami är också från Iran och hade en färdig examen som forsk-
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ningsbibliotekarie, nuförtiden har hon yrkesbeteckningen flyktingsbibliotekarie. Britta Wahlund är 
svensk och hennes speciella ansvarsområde är äldreomsorgen. 
 
Utlandsfödda bibliotekarier säger att de gör allt möjligt för att hjälpa sina låntagare av olika natio-
naliteter med råd hur det görs för att tillägna sig det nya språket. De hoppas att människor hyser 
förtroende för dem och till och med anförtror sig till dem. Bibliotekarierna tycker att deras öppen-
hjärtiga inställning till låntagarna är ömsesidig, därför berättar de om vardagliga saker och pro-
blem på ett öppet och enkelt sätt. Delaktigheten och förståelsen är centrala begrepp i deras verk-
samhet. Sanja kan dela hennes erfarenhet hur hon lärt sig svenska genom att läsa mängder av 
böcker och lyssnat på kassettband, förutom den obligatoriska SFI-undervisningen. Men varje 
människa måste utarbeta sin egen strategi för att leva och uppnå någonting i det nya samhället, för 
att förtjäna respekt från sina barn och det viktigaste att överleva och inte bryta samman, det bety-
der att inte tappa bort självförtroendet, bevara livets meningsfullhet och sammanhang. 
 
Ett av målen är att på ett tidigt stadium fånga upp de barn som kan få svårigheter med att lära sig 
läsa och skriva på grund av otillräcklig språkförmåga. Ett annat var att göra föräldrarna medvetna 
om vikten av att tidigt uppmärksamma sina barns språkutveckling. Med detta syfte besöker Shahla 
invandrarfamiljer när barn är ungefär 18 månader gamla för att prata med deras föräldrar och för-
klara vikten för dem av deras barns språkförmågas utveckling. Hon kontaktar barnavårdscentralen 
och erbjuder sina tjänster till unga invandrarmammor. Det är inte alla föräldrar som inser att bi-
lingualism kan bli en fördel, att genom att lära sig modersmål kan människan få förståelse av na-
tionella traditioner samt kan vidga sina horisonter. Shahla säger själv att hennes ansträngningar 
har gett resultat och hjälper invandrarfamiljer för att hitta harmoni på gränsen mellan två olika 
världar. Under det första besöket blir hon bekant med barnen i familjen och ger dem böcker. Efter 
detta upprätthåller hon vänliga relationer med familjen tills barnet börjar studera på skolan. 
 
Enligt de intervjuade bibliotekarierna har deras arbete med invandrarfamiljer krävt både psykolo-
giska kunskaper och intuitiv fynd ighet. Kommunikationen är ofta ett problem eftersom många 
invandrare inte kan svenska, engelska, eller persiska som är Shahlas modersmål. I detta fallet an-
vänder hon enkel svenska tillsammans med kroppsspråk för att skapa förståelse och under hela 
perioden av umgänget iakttar hon oupphörligt om det finns förståelse mellan henne och den hon 
talar med. Men vänder sig aldrig till tolkens hjälp för att bevara integritet och förtrolighet. I ytters-
ta nödfall finns det alltid lexikon till hands. ”Om någon vill kommunicera, kan hon hitta en väg för 
att göra detta”, säger Shahla enkelt. Fast det finns alltid gränser. Kommunikationens privata sätt 
resulterar ofta i situationen när invandrarfamiljer utgjuter deras hjärta för Shahla, placerar deras 
förtröstan och hopp på henne och betraktade henne som en kär vän istället för att lyssna efter och 
följa hennes råd om deras barns språkförmågas utveckling. Tvärtom finns det många flyktingfa-
miljer som kom till Sverige från länder, där de skadats i krig och är i ett tillstånd av chock eller 
depression. I det aktuella fallet är det inte ett passande ögonblick för att diskutera böcker eller bib-
liotekets tjänster. Shahla säger: ”Man måste dra nytta av varje tillfälle som bjuds men i passande 
ögonblick och på ett lämpligt ställe. Om man vill få bra resultat av sitt arbete, får man räkna   med 
att få lägga ner tid och energi”. 
 
En eftermiddag i veckan arbetar Shahla i öppna förskolan i Hässleholmen, med syfte att både ut-
veckla flyktingarnas barns språkförmåga och deras mödrar för att hjälpa dem med framgångsrik 
kulturell integrering. Öppna förskolans team, barn och unga mödrar uppfinner mängder av barnle-
kar som är intressanta, men ändå av stort undervisningsvärde. Barn leker med olika leksaker: bilar, 
bollar, djur, möbler för dockor, dockor som blir föremål för sånger och diskussioner, som hjälper 
till att lära sig nya ord och fraser. Bibliotekarien tar med sig barn bildböcker och de lyssnar på 
hennes läsning med stort intresse, därför att alla barn, trots allt det elaka i världen, befinner sig i 
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sagoland och behöver bekräftelse på dess existens. Några gånger i veckan har barnen sångstunder 
och sagostunder. Man talar svenska på öppna förskolan, men i yttersta nödfall finns det lexikon på 
olika språk. 
 
Som en bibliotekarie på Myråsskolan och såväl en bärare av kultur för svenska barn, Shahla anser 
att hennes uppgift är att synliggöra en människa bakom invandraren. 
 
Vilka problem har Hässlehus biblioteket? Det är som överallt planering och utveckling av biblio-
teket beror på de yttre omständigheterna dvs. av genomgripande förändringar och nycker av eko-
nomin såväl nationellt som internationellt. Den sista tendensen med nedskärningar av utgifterna på 
det kulturella området ifrågasätter Hässlehus och Hässlehus bibliotekets existens och ger anled-
ning till tryckande eftertanke. Hässlehus filialbibliotek är idag tänkt som ett bibliotek för hela 
kommundelens invånare, med Brämhults och Hässleholmens olika strukturer. Det innebär att lån-
tagarna, både de som kommer idag och de som är tänkbara har väldigt olika behov och behov exi-
sterar för att tillfredställa. 
 
Fritidsgården och biblioteket som delar samma lokal har samma verksamhetsmål och deras aktivi-
teter sammanfaller, å ena sidan, men bibliotekets väsende och bokens värld kräver speciella vill-
kor, å andra sidan. Bibliotekets egna enkät tyder på att många besökare gärna skulle se en lugnare 
och mera ostörd miljö på biblioteket för att kunna sitta ner och läsa tidningar eller böcker på plats. 
Fritidsgårdens besökare använder sig heller inte av bibliotekets resurser, bortsett från lokalen och 
biblioteksbeståndet vänder sig inte till ungdomarna som målgrupp. Men som säger Amin Beik 
”Nöjd ska man aldrig vara, även om det finns mycket som är bra”. 
 
Det finns inte siffermässig data för att demonstrera de positiva resultaten av stora mödor som var 
vidtagna av Hässlehus bibliotekarier för utveckling av invandrarnas språkförmåga och underlät-
tandet av deras adaptation. Folk i området kommer och flyttar bort och det innebär att det alltid 
finns nya invandrare som behöver komma till medvetenhet om språkets betydelse som grund till 
deras succé i det nya samhället, deras källa av kunskaper och deras makt. Bibliotekarierna hoppas 
att deras arbete har effekt och det syns genom att nya besökare kommer till biblioteket och tycker 
att det ”betyder mycket för demokratin”. 
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7. Analys av intervjuerna 
Jag har intervjuat tio invandrare, rättare sagt försökte att skaffa samspel med tio olika personer 
under min undersökning av fenomenet adaptation. De kom till Sverige från tio olika länder, kultu-
rer och har olika religiösa övertygelser eller tror inte alls på Gud. Alla har förvånansvärt olika per-
sonliga historier, erfarenheter, synsätt, principer och sina egna ”sanningar”. Alla har sina egna 
strategier och sätt att anpassa sig i ett nytt land och för att förverkliga detta har varje intervjudelta-
gare förstås olika möjligheter och förmågor. Men det finns någonting som förenar dem: önskemål 
att behärska svenska språket, få närmare kontakter med svenskarna och att skapa sin plats i svens-
ka solen. De är också i olika grad bildade människor med läsvanor och biblioteksvanor. Uppenbar-
ligen hör inte min grupp av intervjudeltagare till den mest problematiska invandrargruppen som 
saknat möjligheter att besöka biblioteket eller till och med att läsa böcker. Det är ett oerhört pro-
blematiskt område men också en fråga om vems ansvaret är. Detta finner jag väldigt intressant, 
men det passar inte i min studie som har för avsikt att undersöka invandrarnas erfarenheter av bib-
liotekstjänster och förutser en diskussion med möjliga förslag och önskemål. Tyvärr är det inte 
tillräckligt att ha en dröm om läskunnighet för att diskutera biblioteksproblem och möjliga lös-
ningar. Människan måste ha behovet, komma till insikt om ett sådant behov och ha kännedom om 
hur dessa behov kan tillfredsställas. Jag förnekar inte att en sådan problematisk grupp hör till bib-
lioteksverksamhets området, tvärtom det är alldeles nödvändigt att genomföra en omfångsrik un-
dersökning av frågan.  
 

I analyseringsarbete kan det vara konstruktivt att dela upp arbetet, så att man först gör en lodrät analys som 
skär rakt igenom varje enskild text eller intervju, för att därefter gå över till en vågrät analys som skär tvärs 
över flera eller till och med alla texter, textavsnitt och intervjuer. (Thomsson, 2002 s.152) 

 
Men Heléna Thomsson understryker också att det finns ingen bestämd ordning och ”var och en 
som gör en analys måste själv använda sin fantasi och utforma en analysmodell som passar henne 
eller honom och som på bästa möjliga sätt besvarar den frågeställning som man satt upp”. I min 
studie finner jag rimligt att utforma mitt analysarbete i följande ordning: först och främst att analy-
sera varje intervju med invandrare. 
 

Under den systematiska analysen behandlas varje intervju med största möjliga respekt. För att det ska vara 
möjligt måste varje intervju ses som ett eget verk och analyseras var för sig. Varje intervju innehåller intressan-
ta och viktiga aspekter av betydelse för den förståelse som eftersträvas. Trots vår önskan om att behandla varje 
intervju med respekt och intresse så kommer vissa intervjuer spontant att upplevas som att de tillför mer till 
förståelse-utvecklingen än andra. De intervjuerna kan betraktas som nyckelintervjuer med betydelsen att de 
fungerar lite som ”dörröppnare” för vår förståelseutveckling (ibid. s.153). 
  

Efter analys av nyckelintervjuerna vänder jag uppmärksamheten till de övriga intervjuerna och 
genom denna komplettering av nyckelintervjuerna får jag en helhet som kan benämnas till exem-
pel ”invandrarnas belysning av frågan”. I nästa steg är intervjuerna med bibliotekarierna med 
samma respekt och uppmärksamhet och slutligen genom jämförelser av likheter och olikheter går 
jag vidare till förståelse av fenomenet – att genomföra analys av intervjuer med två grupper av 
intervjudeltagare, invandrare och bibliotekarier.  
 

7.1 Lodrät analys med nyckelintervjuer 
”Eftersom vi ägnar oss åt reflektera över de tankar som intervjuerna väcker, så är vi själva ett slags 
analytiskt instrument i kunskapsprocessen” (Thomsson, 2002, s.155) Och det är rena sanningen 
därför när arbetet påbörjats ordnar man för sig och till och med hör inte längre till sig själv utan 
arbetet, som bestämmer över ens beteende, med tankar som dyker upp när som helst och var som 
helst och måste antecknas ofördröjligen, med idéer som utvecklas och ständigt ersätts. 
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Första intervjun med Marina framstår som en nyckelintervju. Framförallt är jag intresserad av 
hennes själstillstånd. Det är självklart att hon inte befinner sig i ett lyckligt tillstånd fö r att beundra 
och idealisera livet i Sverige. Hon kritiserar sjukvården, lägger märke till att invandrarkvinnor som 
har svenska män är mer välkomna i samhället, hon har hört att muslimer har det svårare, å ena 
sidan, men hon erkänner det ekonomiska välståndet och en bättre service i Sverige, vill inte åter-
vända till Ryssland men förskönar inte sitt hemland, å andra sidan.  
 
Det är detta som finns på ytan och är synligt, men hur tolkas det som bara visar sig i en tillfällig 
gest, ögonblick, i skiftning av ansiktsfärg, ansiktsuttryck, i andlös tystnad, i avbrytande fras och 
till och med hållning av andan hos intervjudeltagaren. Är det bara sjukvården som hon är missnöjd 
med? Är hennes anföring ett citat från ”Brott och Straff” en positivladdad mening? Snarare säger 
citatet mer om förlikning med verkligheten än om framgångsrik adaptation i ett nytt samhälle. Jag 
minns mycket väl hennes bedrövelse i blicken och gest som om hon ber om ursäkt för var under-
kuvad av omständigheterna. "Om man arbetar känner man sig viktig”. Det är Marinas egna ord, då 
uppstår en fråga: känner hon sig viktig under nuvarande förhållanden? Hon vill visa att hon är 
lyckligare än hon är. Hennes konstlade optimism och glädje kan inte lura mig därför att i den för-
sta stunden hennes ansikte hade ett spänt uttryck när vi byter samtalsämne och börjar att prata om 
hennes sysselsättning, och då dyker det upp att hon är arbetslös för tillfället och detta ”för tillfäl-
let” har pågått i åtta månader.  
 
När hon berättar om sina svårigheter med språkutvecklingen och språkbarriären får man intrycket 
att hon är besviken och känner sig osäker. Hennes medvetenhet av sin dåliga svenska och omstän-
digheterna att hon är generad för att uttrycka sig på svenska endast förstärker det intrycket. Hon är 
en social människa, vill godta nya traditioner, nya bekantskaper speciellt med svenskarna därför 
säger hon bittert: ”Här känner även grannar inte varandra”. Hennes fras ”Många människor tycker 
att min dotter är svensk” kan tolkas ”Jag gillar Sverige och svenskarna och hela min varelse är 
emot den kyliga mottagningen jag fick. Jag vill också vara uppfattad som inhemsk”. Det är inte 
min avsikt att dramatisera, men jag kan inte hjälpa att det tolkas sålunda.  
 
Marina ställer inte så stora krav på bibliotekstjänster, hennes nuvarande läsintressen verkar att 
vara lite ensidiga: hon lånar böcker, tidningar och tidskrifter bara på ryska och då önskar hon att 
det fanns mer böcker på ryska och valet mer genomtänkt. Jag vågar att uttala en förmodan att kan-
ske Marinas position kan tolkas som passiv eftersom hon hoppas att få hjälp i sin språkutveckling 
bara utifrån: ”umgänget med andra människor på arbetet kan hjälpa med språket”. Det kan också 
uttalas en förmodan att hennes svenska lämnas på nästan samma utvecklingsstadium som när hon 
studerade på SFI och lånade lättlästa böcker på SFI:s lilla bibliotek. Det bereder möjligtvis stora 
svårigheter för vidare språkutveckling. Men varför har hon ingen stimulans att läsa svenska är 
fortfarande en gåta för mig och för henne själv. Kanske som hinder är hennes för stora kärlek och 
beundran av sitt modersmål? Däremot finner svenska inget gensvar och väcker inga känslor. ”Hur 
skall man lära sig ett språk om man inte älskar det? Jag kom hit för att skapa mig ett liv bland des-
sa människor och med detta språk” (Theodor Kallifatides, 2001, s.71). Kanske någon slags impuls 
behövs för att knuffa människan till fattandet av detta. Sådan passiv inställning kan också tolkas 
som brist på färdigheter i studier och bristande erfarenhet att lära sig främmande språk eller brist 
på ambition. Men, som omtänksam moder, hon inser nödvändigheten för att bevara sitt modersmål 
hos sitt barn för att inte glömma bort sitt ursprung. Marina tycker att biblioteket har stor påverkan 
på både invandrare och svenskar och har möjligheter för att förena dem under sitt tak för att disku-
tera böcker, att hjälpa barn och deras mammor i språkutvecklingen. 
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”Ibland kan valet av nyckelintervjuer ske utifrån vissa premisser eller kriterier” (Thomsson, 2002, 
s.154). Om jag ska utgå från valet av nyckelintervjuerna enligt vissa kriterier väljer jag ”den stude-
rande” och ”den icke studerande”, eftersom, jag tycker, att det kriteriet är det avgörande för in-
vandrare.  
 
Tionde intervjun är med ”den studerande” och, bland annat, betraktar jag den som tillräckligt gi-
vande för förståelse av fenomenet adaptation. Mariam anser själv sitt tillstånd i Sverige som stän-
digt studerande. Jag vill benämna en sådan process hos Mariam och alla andra invandrare, som 
”invandrarens absorberingsförmåga” vilken karakteriseras av insugning av kunskaper och infor-
mation åt sig. Hennes nuvarande tillstånd av ”den studerande” kan förklaras av dessa omständig-
heter att hon var van att studera i sitt hemland och hennes arbetsskicklighet som journalist förutser 
informationssökning och behovet av informationen. I Sverige fortsätter bara Mariam för att göra 
likadant som i sitt hemland, med den skillnaden att hon befinner sig i ett land med en helt ny om-
givning, därför ibland obegriplig, med svenska som ett verktyg till kunskaper och som är ett 
kommunikationsmedel och inte som någonting ”självklart ägande” och ”själv naturligt ärvande”.  
 
Mariam har fortfarande hemlängtan, upplever anpassningen i Sverige som svår och lämnar inte 
tanken på en eventuell återvändning till Iran. Det betyder att ännu idag är hon ibland deprimerad, 
djupt förtvivlad och lätt sårbar. Såvitt man vet är det ett hårt arbete, trots ständig psykisk ansträng-
ning och efter bosättning i 3,5 år i Sverige, att lyckat studera på universitetet liksom svenskarna. 
Det kan förklaras av hennes överfyllda energi, aktiva position och en målmedveten inställning. 
Eftersom hon är en medkännande och social människa kan man inbilla sig hennes besvikelse och 
sårbara självkänsla, att hon inte är välkommen och inte kan hitta ett gemensamt språk med sina 
klasskamrater. När hon säger att de aldrig räknar med hennes mening håller hon andan för att 
överkämpa darrningen i rösten, förstår jag: det gör nästan fysiskt ont.  
 
Under sin tid i Sverige har Mariam lärt sig eftertänksamhet och förmåga att behärska sig. Hon 
betraktar sådana förändringar som negativa och det har till resultat att hon saknar öppenhjärtighet 
och hjärtevärme i relationer mellan människor. Theodor Kallifatides skriver om svenska folket att 
det inte vill störa och det vill inte bli stört. Mariams sociala natur vill tvärtom och ”tycker om när-
het istället. Kom hit, var med oss, var som en människa” (Theodor Kallifatides, 2001, s.74). Ge-
nom prisma av Mariams livsfilosofi är brist på umgänge den största nackdelen av svenska livet, 
men demokrati med dess stora möjligheter inser Mariam som det största privilegiet, och glädje att 
utnyttja dess överlägsenhet, som den största gåvan i livet.  
 
Jag funderar igen och igen över allt som var sagt eller bara menat. Trivs Mariam i Sverige? Inte 
än. Låter svenska samhället Mariam komma in i ordets reella bemärkelse? Det är en fråga som 
tiden får utvisa, eller en fråga av förändringar i hennes livsstrategi och livsfilosofi. Efter vårt, jag 
menar Mariams och mitt intervjusamarbete, uttolkar jag hennes nuvarande situation på sånt sätt: 
hon är på väg till en framgångsrik adaptation i ett nytt samhälle, som passar henne på det hela ta-
get. Hon har alla grundade förhoppningar, förutsättningar och personliga resurser dvs. ”invandra-
rens absorberingsförmåga” för framgång.  
 
Mariam är en människa som sen gammalt läser mycket och behåller sina vanor att utnyttja biblio-
tekstjänsterna. Från början besökte hon Hässlehus bibliotek men även om hon idag växt ur möj-
ligheterna på Hässlehus bibliotek underhåller hon varsamt de gamla förbindelserna med Hässlehus 
bibliotekarier, eftersom här har hon träffat förståelse och fått moraliskt stöd, vilket hon behöver 
som förut.  
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Parallellt med sin språkutveckling och sina studier på KOMVUX och på universitetet använder 
Mariam bibliotekstjänster på KOMVUX bibliotek, på Göteborgs universitetsbibliotek och på 
stadsbiblioteket i Borås. Anmärkningsvärd är hennes förmodan om bibliotekets stora potentialer 
såsom  förmedling av ömsesidig information för både  invandrare och svenskar. Fördomar och 
förutfattade meningar  kan besegras genom mottagande av tillräckligt rätt information om var-
andra, det menar Mariam. Hennes ord att ”informationen är det viktigaste som vi, invandrare be-
höver” förutser information som kan utvecklas inte bara i vetenskapliga kunskaper utan i kunska-
per om vardagsliv, språk, samhället, litteratur dvs alla formella och informella kunskaper som ny-
komlingar behöver för att trivas och orientera sig i Sverige. 
 

Syftet med nyckelintervjuerna är att med hjälp av dem finna uppslag till fördjupad och förändrad förståelse re-
lativt de vardagliga och omedelbara. Det fenomen man vill förstå faller nu ofta sönder i flera mindre aspekter, 
delar och pusselbitar, som kan ses som ingångar till något nytt. De här mindre bitarna kan betraktas som rubri-
ker, under vilka vi nu kan börja beskriva det vi funnit intressant. Under analysfasen betraktas och kallas ofta 
dessa rubriker som koder  (Thomsson, 2002, s. 154). 
 

Analys av de två nyckelintervjuerna ger impulser och nya idéer till mindre fragment (koder): 
”Själstillståndet”, ”Behovet i umgänget”, ”Förhållandet till studierna”, ”Erfarenhet i biblioteks-
tjänster”, ”Självuppfattning”, ”Invandrarens absorberingförmåga”, ”Adaptations nivå”, ”Förslag 
och önskemål”. Dessa koder ligger till grund av min analys.  
 

7.2 Lodrät analys med övriga intervjuer 
”Varje intervju har nu givit koder och memoreringar som kan tas med och användas som analytis-
ka redskap och sökinstrument i nästa intervju” (Thomsson,2002 s.156). Deltagare av övriga inter-
vjuer har sina egna unika personliga historier, erfarenheter och utmärkande drag, därför förtjänar 
de stor uppmärksamhet.  
 
Från första blicken på innehållet av den femte intervjun får man veta att Sabahudin tillhör ”de stu-
derande”, han ägnar sin fritid till språkutveckling, men det verkar som att någon fritid nästan inte 
existerar eftersom hans nuvarande sysselsättning är studier på KOMVUX. Frun medverkar i hans 
språkutveckling. Han har program, avhandlingar och framtidsplaner, de inkluderar studier på hög-
skolan. Allt detta visar tydligt att han är ambitiös, beslutsam, målmedveten och har hög kapacitet 
av ”invandrarens absorberingsförmåga”. Sabahudin säger att han inte slösar tid på dåligt humör 
eller depression. Det betyder att han kan känna sig nedstämd men hans högt utvecklade självupp-
fostran ger depressionen ingen chans att ta över och påverka hans handlande. Jag vill igen under-
stryka att det inte är lätt att utforska någons tankesätt. Jag kan inte påstå utan endast förmoda. 
Möjligen motsäger han sig själv, när han förnekar hemlängtan. Dåligt samvete på grund av att han 
har lämnat sina gamla föräldrar, avsikten att återvända till Bosnien när han närmar sig döden anty-
der detta. Fast den första omständigheten kan peka på utvecklad pliktkänsla, medan den andra 
sidan visar att begreppet fosterland är mycket tydligt för honom. Förutom att han har en tydlig 
självuppfattning varifrån han kommer och sitt ursprung är hans principtrohet förståelig när det 
gäller livsstil och beteende. Han vill umgås med svenskar och träffa sin svenska granne. Jag antar 
att om ”deras umgänge är intressant och nyttigt för bägge”, är det mycket möjligt att det kan vara 
just detta ömsesidiga utbyte av information som Mariam nämner. Han har en positiv inställning 
till svenska traditioner och betraktar Sverige som ett perfekt land för sina mål. Man kan inte före-
gripa händelserna men förmoda att Sabahudin har alla chanser för en framgångsrik adaptation 
även om det är en för tidig slutsats idag. Han har bott i Sverige i 15 månader och man är inte säker 
att Sabahudin förstår allt i sin omgivning och kritiskt granskar situationen. Han är självkritisk och 
förstår att för honom just nu passar mer KOMVUX biblioteket hans språknivå och studieuppgifter 
på KOMVUX. Han lånar språkkurser, tidningar och tidskrifter och använder Internet och det för-
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klarar först och främst hans behov i språkutvecklingen och information av olika slag. Valet av 
litteratur visar att information är väldigt viktigt för honom. Han betraktar sig själv som en pragma-
tisk människa och det förstärker intrycket av att han är väl medveten om informationens betydelse 
för nykomlingar.  
 
Lan är också ”den studerande” och som jag uppfattar är det helt naturligt för henne. Möjligheten 
att utveckla sig och medverka till andras utveckling (hon studerar pedagogik för nuvarande) upp-
skattar hon mycket. Lan är en kollektivorienterad människa och livliga kontakter med andra be-
traktar hon som ett naturligt beteende, medan att avskärma sig från mänskliga relationer och bli 
inlåst i sin egoistiska värld, vilket är individualism, är onaturligt i hennes ögon. Hon trivs inte full-
ständigt i Sverige och det kan inte förklaras endast på grund av vädret utan att hon lider brist på 
umgänge eller på dess kvalité. Möjligtvis är det att olika mentaliteter kolliderar. Hennes mentalitet 
accepterar inte en sådan paradox att fastän en gammal människa har släktingar är hon övergiven. 
Lan är en väldigt självkritisk människa och detta innebär att hon ställer stora krav på sig själv, hon 
brukar inte anklaga någon för sina misstag, bara sig själv. Lan har en utvecklad självrespekt och 
kan därför respektera och acceptera alla kulturer och traditioner. Hon kommer troligtvis finna en 
fridfull tillflyktsort i Sverige eftersom hon önskar att bli hemmastad och föda sina barn här; ”de 
som blir födda i Sverige har tur”. Hennes ord betyder att hon har svåra tider bakom sig och värde-
rar allt som hon får i Sverige: demokrati, säkerhet och vidsträckta möjligheter. Hon visar tacksam-
het. Jag förmodar att hon redan gjort sina första steg på den vägen till en framgångsrik adaptation. 
Eftersom hon är fördomsfri och vidsynt förstår hon inte, hur själsförmögenhet kan nedvärderas på 
grund av språkkunskap. Det är en orsak till förtrytelse och i detta finns förklaring till hennes nit 
med språkutvecklingen. Som många andra bildade har hon regelbundna läsvanor och ett stort be-
hov av bibliotekstjänster. Från början var Hässlehus för henne en källa till tröst. Hon behåller i 
minnet för alltid att Hässlehus bibliotek är det bästa när det berör moraliskt stöd, information om 
vardagslivet och förståelse. Enligt hennes bedömning ”säkrare” och det kan innebära mycket för 
nykomlingen. I överensstämmelse med språkutveckling och studier använder Lan KOMVUX bib-
liotekstjänster, och det faktum att bibliotekarierna själva  tar initiativet för att hjälpa, förklarar Lans 
tillfredsställelse av deras arbete. Nuförtiden besöker hon både stadsbiblioteket och högskolebiblio-
teket och, som jag förstår, de tillfredsställer hennes studiebehov. Men som en kunnig människa 
undrar hon, om hon utnyttjar bibliotekens potentiella resurser till fullo. 
 
Följande intervju ökar förståelsen av begreppet adaptation ytterligare en nyans. Hamids tanke om 
modersmålets utveckling parallellt med svenskan visar tydligt hans självrespekt och förståelse av 
att ett nytt språk måste grunda sig på modersmålet och detta är grundbetingelsen för att behärska 
svenska. Det betyder att människan tänker genom sin situation och vill hitta lösningen av proble-
met. Ändringar i hans beteende från öppenhet till försiktighet kan förklara hans osäkerhet i sig 
själv. Det kan hända att människornas misstänksamhet mot honom också kommer in i bilden, vil-
ket försämrar situationen. Han vill bli bekant med svenskarna och är så besviken att det inte går. 
Hans patriotiska känslor är i konfrontation med demokratinfrånvaron i hemlandet, därför bor han i 
Sverige. Han kämpar med hemlängtan och tror att Gud ska hjälpa honom att vara modig och lyck-
lig. Men han är aktiv och förstår att man måste hjälpa sig själv. Han studerar hårt eftersom han 
betraktar sina studier som plikt på samma sätt som sin plikt att försörja familjen. Hans övertyge l-
ser kan vara ett hjälpmedel till en framgångsrik adaptation i det svenska samhället och för att nå 
fram till hans mål att bli ingenjör. Som en röd tråd som går genom hans berättelse om sina läsva-
nor och bibliotekstjänsternas erfarenheter en tanke om behovet av information. Som student på 
KOMVUX besöker han dess bibliotek och inser att deras tjänster är tillräckliga på detta stadium 
som han befinner sig med språkutveckling och som passar för hans nuvarande studier. Eftersom 
han inte vill förlora förbindelserna med sin kultur och sitt språk har han ”önskemål att låna böcker 
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på dari”. Men senare fick jag veta från bibliotekarier att det finns tio böcker på dari, vilket själv-
klart inte är ett tillfredsställande antal. 
 
Från vilka kriterier skulle jag sammanfatta den sjätte intervjun med Karim? De skulle vara två 
”barnflykting” och ”övergång till självutbildning” som är betecknande för hans liv och världs-
åskådning. Eftersom Karim kom till Sovjetunionen som tonåring betyder det att han redan hade 
insikt varifrån han har sina rötter och sitt ursprung. Detta inpräglas för alltid ”Man är vad man är 
och människan kan inte byta identitet”. Slutgiltig formas hans identitet i Ryssland genom miljön, 
traditioner, livsstil, vanor, utbildning och till och med språk. Han håller sig inte till afganska na-
tionella traditioner men respekterar ryska helger. Han vill att inköpandet av ryska böcker ökas i 
antal och kvalité, ett självklart krav därför att 16 år i Ryssland är en lång tid. Förutom att han fick 
sin utbildning som magister i historievetenskap i Sankt Petersburg och arbetade han som historie-
lärare i fem år. Ryska kan för honom betraktas med samma vikt som poshto och enligt hans egna 
ord ”det var inga problem med ryska språket”. Problemen kommer i Sverige från alla håll dvs med 
språk, utbildning och arbete. Med stor besvikelse berättar han om sitt arbetslösa tillstånd och onö-
dig utbildning. Det kan tolkas på ett sånt sätt: Karim har förlorat hoppet och säkerheten att invand-
rare från hans nationalitet kan få arbete enligt utbildning. Och därför förlitar han sig på att det går 
av sig själv. Han tar varje arbete som yppar sig och ägnar sig åt självutbildning i vilken informa-
tion av olika slag spelar en avgörande roll. Umgängesbristen med invandrare och svenskar ersätter 
han med en mängd fritidssysselsättningar som för honom är det så kallade lufthålet. Han har bott i 
Sverige i fem år men det är svårt att säga i hans fall om det finns någon slags framgångsrik adapta-
tion i det svenska samhället. 
 
Under samarbetet med Patricia, deltagare i den åttonde intervjun, har jag fått det intrycket att bak-
om sitt skenbara själsliga lugn, fåordig och gömmande av sina känslor finns en lätt sårbar männi-
ska. Då förhållandet i vårt samarbete har varit på ett komplicerat sätt, då har jag koncentrerat mig 
speciellt och lagt uppmärksamheten på hennes ändringar i ansiktet, gester, tonfall, andhämtning 
och liknande. Jag har fått bevis för mina fördomar om att det var självförsvaret från intrånget av 
en främmande människa, som var jag. Hon är medveten om modersmålsundervisningens betydelse 
för människan. Därför är hon rädd att hennes framtida barn inte får en aning om sitt ursprung, kul-
tur och språk och till och med att hon så småningom själv kan glömma sitt modersmål, eftersom 
möjligheten med modersmålsundervisning är begränsad. Det finns ingenting på peruanska på bib-
lioteket. Hon använder inte så ofta lexikon för att läsa svensk litteratur och det tolkas på så sätt att 
Patricia har inga svårigheter att behärska svenska. Hon lånar böcker och filmer på svenska rege l-
bundet på stadsbiblioteket. Som student på KOMVUX uppskattar hon bibliotekariernas arbete 
högt. Hon är bra orienterad i informationssökning och kan välja kärninformation eftersom hon har 
studerat på en journalistisk fakultet och det klargör hennes erfarenhet. Man inser att Patricia inte 
har brist på umgänge med svenskar för att hennes svenska man känner många, om bara de motsva-
rar hennes kriterier. Hennes fras ”Jag försöker inte att leva på mina minnen eller planerar långt in i 
framtiden, istället lever jag för dagen”. I kombination med ett bittert tonfall låter detta som en ut-
maning av hemlängtan och osäkerhet. Att det inte finns några att prata peruanska med låter lite 
tragiskt. 
 
Den nionde intervjudeltagaren misströstar att skaffa umgängeskrets i Sverige och är inte säker på 
att hon med sin man stannar kvar i Sverige efter utbildningens slut. Som jag tolkar Svetlana ställer 
hon stora krav på vänner och det gäller inte bara svenskar. Orsaken till detta är att hon vill ha äkta 
vänskap som berikar ömsesidigt. Men kanske är det omöjligt att räkna ut hur mycket man ger och 
hur litet man får och hur dessa kriterier bedöms. I alla fall sviker hennes förväntningar och det 
innebär besvikelse. Ibland är det obotligt. En besvikelse leder till andra besvikelser som i sin tur 
leder till omedveten isolering och därmed följande främlingsskap. Det förklarar varför hon slutar 
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att vara självkritisk och i stället börjar att kritisera allt omkring sig. Svetlanas rädsla att skaffa barn 
i Sverige kan tolkas som en önskan att hos sina barn bevara kulturell identitet, dvs. att identifiera 
sig med språk, kultur och nationella traditioner. Med uppfostran är det ännu svårare därför att barn 
uppfostras inom familjekretsen men också i skolan och i bekantskapskretsar, och ingen vet vem 
som påverkar mest. Det är självklart att om hon skulle föda barn i Sverige så skulle det vara föga 
troligt att de blir fullständigt ryska, snarare svenska. Har hon någonting emot den svenska kultu-
ren, visar det sig inte: hon vill att hennes barn ska ta det bästa från den. Svetlana trivs inte i Sveri-
ge men det finns också stor sannolikhet för att hon kommer att trivas här: hon studerar på högsko-
lan, behärskar svenska, och vill acceptera det bästa i svenska kulturen. Hon besöker stadsbibliote-
ket regelbundet under sina studier och på KOMVUX har hon använt dess bibliotekstjänster. Hon 
visar sin kunnighet och sin erfarenhet i bibliotekstjänster mycket bra, när hon påpekar nackdelarna 
som existerar i biblioteksmiljön. Hennes förslag är värda att uppmärksamma, därför att de innebär 
behovet av information, förbättring av litteraturkvalitén, genomtänkta inköp, gemensamma möten 
för invandrare och svenskar och mycket annat. Det innebär att Svetlana är engagerad och funderar 
mycket över detta. 
 
Två uttalande hos Sausan, den andra intervjudeltagaren, ger en intressant riktning till mina tankar 
mot förståelse av fenomenet adaptation. Det första uttalandet är ”vi bor i vår egen värld”. Om man 
uttolkar det positivt låter det ungefär så att Sausan och hennes man har intuitivt hittat en utväg, ett 
sätt för att leva och trivas. I brist på umgänge med svenskar har de prövat att bygga sitt privatliv 
på sitt eget sätt och umgås med libaneser. Det andra uttalandet är att hon ”tror på bibliotekariernas 
fantasi och kunnighet”. Det innebär att hon visar förtroende för bibliotek som hon inser kan med-
verka att lösa många invandrarproblem såsom att köpa in mer böcker, att utveckla bibliotekstjäns-
terna för barn, att organisera diskussionsmöten för invandrare samt svenskar. Sausan har hemläng-
tan, trivs ”så där”, är besviken på grund av brist i umgänget, träffar likgiltighet hos svenskar, kän-
ner sig oförtjänt kränkt därför hon har märkt att ”dålig svenska hos invandrarna binder ihop med 
deras dumhet”. På sånt sätt kan det betraktas negativa sidor i Sausans moraliska tillstånd för nuva-
rande. Men det finns också en positiv stämning därför att hon har en optimistisk syn på framtiden. 
Eftersom hon redan kan tre språk, efter studier på högskolan, förmodligen kan hon få uppfyllelsen 
av sin dröm att bli översättare och det är mycket möjligt, eftersom hon studerar på KOMVUX och 
fäster stora förhoppningar i sina studier. Hon visar sig som en ambitiös människa, vill behärska 
svenska och för att nå detta läser hon böcker på svenska. Förresten har hon läsvanor från sin barn-
dom och från sina första dagar i Sverige har hon besökt Hässlehusbiblioteket. Hon utnyttjar idag 
även stadsbibliotekets tjänster, men avbryter inte förbindelserna med Hässlehusbiblioteket, därför 
att dess ”bibliotekarier löser våra problem”. 
 
Den sjunde intervjun är genomsyrad av motsägelser. Delyana är en mycket mogen men samtidigt 
är mycket aningslös person. Hon erkänner varken för sig själv eller för andra omgivande hur svårt 
hon tar adaptation i Sverige. Hennes rörande försök att se modig ut bara förstärker intrycket. Hen-
nes promenader i ensamhet till centrum för att vara i hopen av människor ersätter riktigt umgänge 
med dem. För att få ytterligare styrka åker hon ofta till Bulgarien. Även hennes ord om att hon 
trivs i Sverige låter som självsuggestion. Å ena sidan, låter hennes berättelse om den förfallna 
unga generationen i Bulgarien också som självsuggestion och hon försöker själv att övertyga sig 
om att hon är lycklig i jämförelse med dem. Å andra sidan, är hon medveten om att hon har fått en 
stor chans. Delyana önskar att behärska språket, att studera vidare på högskolan: att begagna sig 
av tillfället. Delyana intar en aktiv position. Hon läser mängder av böcker på svenska, studerar på 
KOMVUX, besöker KOMVUX bibliotek och stadsbiblioteket för att utnyttja alla dessa tjänster, 
från att låna skönlitteratur till att använda datorer. Om vi tar hänsyn till omständigheterna att De-
lyana har kommit till Sverige som artonåring och att hon fortfarande saknar sin moder kan hennes 
beteende betraktas som modigt. Hon är en tillräckligt mogen människa och hennes avsikt att ”ar-
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beta tredubbelt så mycket som svenskarna för att uppnå framgång”, kan man tolka ungefär på så 
sätt: den flickan kan kämpa mot strömmen. Hon inser sina nationella rötter, vikten av modersmålet 
och därför är hennes naturliga önskan att möjliggöra lån av böcker, kassetter för studier, tidningar 
samt tidskrifter på sitt modersmål. 
 

7.3 Den vågräta analysen  
”Efter genomgången av de enskilda intervjuerna var för sig, analyseras nu olika frågor och feno-
men tvärs över alla eller åtminstone flera av intervjuerna” ( Thomsson, 2002, s.157). Jag vill uttala 
förhoppningen att mina läsare har gått framåt i rask takt i förståelsen av fenomenet adaptation. Jag 
vill nu diskutera likheter/olikheter i självuppfattning och omvärldsuppfattning dvs. själstillstånd 
hos mina intervjudeltagare samt deras specifika behov, vilka uppstår hos dem när det gäller infor-
mation, litteratur, språk och moraliskt stöd, erfarenheter i bibliotekstjänster och deras önske-
mål/förslag till biblioteksverksamheten. Lite senare vill jag komma till det väsentliga genom ana-
lyssammankoppling av ”invandrarnas belysning av frågan” med bibliotekstjänster och biblioteks-
verksamheten med utgångspunkt i bibliotekariernas önskemål/förslag för utveckling av detta pro-
blematiska område. 
  
Alla mina intervjudeltagare befinner sig egentligen i en ny roll som invandrare. Denna roll är inte 
medfödd hos mina intervjudeltagare. Tvärtom är den förvärvad, eftersom de har kommit till Sveri-
ge som vuxna. Varje person av dem har hamnat här av olika anledningar men av omständigheter 
som kräver eller tvingar dem till detta. De har varit i beroendeställningar men av omständigheterna 
och de flesta har inte lämnat sitt hemland frivilligt. Kanske orsaken inte är krig eller politisk för-
följelse, utan att i deras hemland fanns det ingen framtid att hoppas på. De har förlorat sitt land, 
kontakten med människor där, men det sämsta som har hänt är att språket har också förlorats. 
 
De flesta intervjudeltagarna, med undantag av Marina och Karim, är studerande fastän att de inte 
varit så länge i Sverige. Tre av dem Mariam, Lan och Svetlana studerar på universitets- och hög-
skolenivå. De övriga fem personerna studerar på KOMVUX sista året förutom Sausan 
som efter barnfödelse har börjat att studera igen. De inser alla vikten av språkutvecklingen och de 
som hör till ”de studerande” bearbetar språkbehärskningen mycket aktivt dvs. läser böcker på 
svenska, studerar svenska på KOMVUX eller använder redan det relativt nya språket som verktyg 
för sina studier på högre nivåer. Hamid vill fylla luckorna i sin bildning, han ångrar att han inte 
studerade så hårt i Afghanistan. Nu har han för avsikt att inte spara på besväret att behärska sitt 
modersmål (dari) ordentligt. Alla har de svenska som kommunikationsmedel i samhället, som stu-
derande eller som före detta arbetande. Endast två av intervjudeltagarna Marina och Karim intar 
den passiva ställning mot ”detta livsnödvändigaste” för alla invandrare. Man vet att undantaget 
bekräftar regeln och det är förmodligen så i detta fall också därför att deras språkkunskap är mind-
re i jämförelse med ”de studerande”. ”De studerande” och ”de icke studerande” har olika synsätt 
på språket i allmänhet. ”De studerande” har för avsikt att bevara sitt modersmål och parallellt att 
behärska det nya språket genom hårt arbete. ”De icke studerande”, som t ex Marina, väntar på 
hjälp utifrån, medan Karim låter sakerna ha sin gång. Och då har naturligtvis de två grupperna 
olika önskemål när det gäller bibliotekstjänster. ”De icke studerande” vill ha mer böcker på ryska 
inköpta samt tidningar och tidskrifter, men också på ryska, medan ”de studerande” såsom Mariam, 
Hamid, Patricia, Svetlana och Sausan är intresserade av litteratur på sitt modersmål och på svens-
ka. Patricia, Delyana och Hamid inser att det miserabla antalet av böcker eller dess frånvaro är en 
katastrof och situationen kommer att vara mer katastrofal för deras framtida barn. 
 
Informationen för invandrare och svenskar måste vara ömsesidig, därför menar de att brist på in-
formation bringar till världen fördomar hos invandrarna och svenskarna, brist på vetgirighet, ovil-
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jan att umgås med varandra, likgiltigheten och andra negativa företeelser. Mariam och Lan under-
stryker tanken speciellt tydligt. Alla intervjudeltagarna vill ha mer information om vardagsliv och 
om den svenska mentaliteten. De tycker att brist på information och dåliga språkkunskaper kan 
vara möjliga orsaker till ovilja hos svenskarna att mottaga invandrare i sina umgängeskretsar. Och 
detta förorsakar i sin tur känslor av osäkerhet, förödmjukelse, isolering och besvikelse, som kan 
utläsas ur intervjuerna med Svetlana, Delyana, Sausan, Marina, Lan och Mariam. Alla intervjudel-
tagarna befinner sig i adaptationsperioden. 
 
Deras adaptationsperiod är alltför kort för att med säkerhet förutsäga framtida resultat. Den kortas-
te adaptationsperioden har Sabahudin i 1,5 år och den längsta hos Karim i 5 år. Flödet av ny in-
formation och missförståelser av olika slag både formell och informell översköljer dem. Ett 
mänskligt psyke är ibland inte i stånd att klara av detta. Psyket protesterar mot detta med depres-
sioner, ångest, aggressivitet, känslor av isolering, osäkerhet, misströstan, självförödmjukelse och 
liknande. Just därför behöver invandrare hjälp utifrån, inte läkarhjälp utan moraliskt stöd. Mariam, 
Sausan, och Lan har erfarenhet av sådant moraliskt stöd från Hässlehus bibliotekarier och avstår 
inte från deras hjälp för närvarande. Mariam, Hamid, Lan Delyana, Patricia och Sabahudin tycker 
att på KOMVUX bibliotek finns vänskaplig atmosfär och sånt betyder mycket för dem. 
  
Intervjudeltagarna betraktar biblioteket som en källa av formellt/informellt stöd och som plats att 
luta sig emot. Att lämna invandrare moraliskt stöd är inte alls bibliotekets officiella uppgift. Det är 
snarare en frivillig mission. Bibliotekarierna accepterar den uppgiften och gör allt efter förmåga. 
Här, enligt mina tolkningar, visar sig uppenbara beröringspunkter i förhållandet mellan invandrar-
nas specifika behov och biblioteksverksamheten. Bibliotekarier från Hässlehus lokala bibliotek, 
Shahla, Sanja och Amin har som en viktig uppgift att ge stöd till invandrarfamiljer i deras språkut-
veckling, med bakgrund av föräldrarnas roll när det gäller såväl deras egen som deras barns språk-
utveckling. Bibliotekarierna förstår att bilingualism är en fördel och deras avsikt att visa det syn-
ligt för invandrare visar bibliotekariernas kompetens i den frågan. De betraktar utveckling av 
språkförmågan som den enda vägen till framgångsrik adaptation hos invandrare. Bibliotekarierna 
vägleder i den processen. Eftersom de flesta invandrare som bor på Hässleholmen är nykomlingar 
och på grund av detta befinner sig i den svåraste perioden av adaptation är bibliotekariernas upp-
gift att ge alla möjlighet till moraliskt stöd, information om vardagslivet och det nya samhället. 
Fem av mina intervjudeltagare Marina, Mariam, Lan, Karim och Sausan visar sig mycket nöjda 
med deras arbete och tre av dem bryter inte kontakten med Hässlehus bibliotekarier till och med 
idag.  
 
Det faktum att invandrare placerar sin förtröstan och hopp på Shahla utan gräns och att hon slutli-
gen har haft tid för sitt privata liv uttolkas och visar klart hur mycket energi, kraft och personliga 
egenskaper som krävs för arbete med invandrare och hur mycket icke påbörjat arbete som väntar. 
Men det förklarar också hur viktigt detta arbete är för invandrare, eftersom fem intervjudeltagare 
av de sex som bor på Hässleholmen redan fått hjälp, stöd och tröst från Hässlehus bibliotekarier. 
 
Vanligtvis börjar invandrare såsom mina intervjudeltagare, studera på KOMVUX när deras liv 
långsamt ordnar upp sig. De börjar långsamt att lämna det kritiska tillståndet, förstår det som för-
siggår runt omkring och med dem själva. Mina intervjudeltagare har börjat sina studier på KOM-
VUX med någon uppfattning om verkligheten, det sociala livet, samhället och vissa kunskaper i 
språket. Eftersom de har en aktiv ställning i livet och motivation för studier är det mycket möjligt 
att med en sådan kombination gå stegvis mot framgångsrik adaptation in i det svenska samhället. I 
den perioden är det väldigt viktigt att få kunnig hjälp, som mina intervjudeltagare har fått från 
KOMVUX bibliotekarier, som kvalificerar sig i undervisning och samarbetar med lärare och spe-
ciellt med språklärare. Självklart att bibliotekarier bidrar till invandrarstudenters språkutveckling 
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och hjälper dem att lära sig ”att på egen hand söka information”. Bibliotekarierna Inger, Ulla och 
Anita understryker den avgörande vikten av ömsesidig information. Även bibliotekarierna känner 
brist på kunskaper och information om invandrarnas kultur, traditioner och mentalitet. De menar 
detta när de talar om ömsesidig ignorans av nationella ikoner. Identisk förklaring hittar man i 
Shahlas (bibliotekarie från Hässlehus) genomgripande informeringsarbete med svenska barn på 
Myråsskolans bibliotek. KOMVUX bibliotekarier improviserar, det finns många oväntade situa-
tioner i deras arbete. Men improvisering utan kunskaper i psykologi är ”en grannlaga uppgift och 
en balansgång” menar de. Ett och samma problem har Hässlehus bibliotekarier därför att ”intuitiva 
fyndigheter” hjälper inte alltid utan teoretiska kunskaper. Det känns som att bibliotekarierna har 
brist på pedagogiska kunskaper och eftersom de är indragna i en undervisningsprocess möter det 
svårigheter som t ex att undersöka svårighetsgraden av texter som de erbjuder till studerande, att 
lära dem att söka information, att undervisa i bibliotekskunskap och i många andra fall. Inte alla 
studerande är tillräckligt bekanta med det svenska vardagslivet och då tolkar man att informe-
ringsuppgifterna måste också hanteras av bibliotekarierna. Det faktum att bibliotekarierna från 
Hässlehus tar på sig uppgiften att undervisa invandrare, både föräldrar och deras barn i modersmål 
och svenska visar tydligt bibliotekariernas behov av pedagogiska kunskaper och kan bara tolkas på 
ett sånt sätt. 
 

7.4 Författande av resultat 
Heléne Thomsson noterar ”att gränsen mellan analys och författande inte är absolut, att tolknings-
fasen fortsätter under författandets gång” (Thomsson, 2002, s.160). Min uppgift är alltså att be-
skriva min ”förståelse på ett sätt som gör de tolkningar som gjorts till inte bara troliga tolkningar, 
utan till de mest sannolika och de mest intressanta tolkningar just nu”  (ibid, sid.161).  
 
Det är tid att dra slutsatser och anknyta förståelse av fenomenet adaptation till teorin. Mina begyn-
nelsehypoteser var att olika bibliotekstjänster och arbetsmetoder kunde vara passande till olika 
adaptationsfaser som nämnts tidigare. På den lokala avdelningsnivån har de mer individuella och 
till och med psykologiska metoder och de utgör tjänster som förefaller att vara av stor vikt för den 
”upptäckarens besvikelse”-fasen, därför att dess tjänster stämmer överens med nykomlingarnas 
behov av följande: 
 
• information om och bekantskap med vardagsliv 
• moraliskt stöd 
• ledarskap och råd. 
 
En uppgift till som är av stor vikt är en förklaringuppgift: 
 
• att bidra till invandrarnas förståelse av bilingualismens vikt och fördel. 
 
Med hjälp av intervjuanalys drar jag slutsatser att just Hässlehusbibliotekariernas arbete var och är 
högst nödvändigt för de invandrare som befinner sig i den kritiska perioden av adaptation. Jag har 
fått det intrycket att de av mina intervjudeltagare som hade kontakter med Hässlehus bibliotekarier 
under sin första period i Sverige (”upptäckarens besvikelse”-fasen) var nöjda med dessa bibliote-
kariers tjänster. Exempelvis sådana uttalande kan tolkas att det förefaller så: ”Man känner sig be-
haglig på Hässlehus bibliotek och bibliotekarierna löser våra problem” (Sausan), ”Där fick jag för 
första gången hjälp med datorer” (Lan), ”Det finns bra organisation där. Bibliotekarierna bistår 
invandrarna med råd, informerar, hjälper till att välja litteratur och ger moraliskt stöd” (Mariam). 
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På KOMVUX bibliotek har bibliotekariernas arbete undervisningsdrag, som är typiska för skolan. 
Och därför kan det vara lämpligt för alla invandrare som har valt att komplettera sin undervisning 
och i allmänhet, ser ut som att inte vara beroende av faserna på deras adaptationsperiod, men i 
några fall kan det kan bli lämpligt för ”upptäckarens besvikelse” fas också. En utväg för att över-
vinna svårigheterna, såsom uppfa ttning av den nya kulturen och samhället, kan vara att bidra ak-
tivt till deras inlärning om detta samhällets kännetecken. Verksamhetsfält av undervisningsbiblio-
tek kan tillhandahålla sådan hjälp. Emellertid uttalar mina observationer förmodan att, fastän det 
finns många invandrarstudenter som befinner sig i den andra fasen av adaptation, de flesta studen-
ter, som biblioteket har undersökt, har redan gått genom den fasen av ”upptäckarens besvikelse” 
och de är på väg till framgångsrik kulturell adaptation i samhället (fas 3).  
 
Det verkar som att på regional nivå dvs. på stadsbiblioteket, den totala uppgiften för biblioteket 
och bibliotekariernas verksamhet har mer informativ karaktär. Regionala bibliotek har ett stort 
antal av olika material som invandrare är intresserad av: information av det nya landet, undervis-
ningsmaterial, böcker och periodiska skrifter i mångfaldigt invandrarspråk och så vidare. I jämfö-
relse med de andra biblioteksnivåerna i min studie, så finns det mindre utrymme för individuell 
personlig behandling och specialåtgärder. Således kan detta vara ett tecken på fasen ”balansgång”, 
som karakteriseras av invandrarnas medvetenhet av nödvändigheten att vidga sina horisonter, för-
djupa sina kunskaper och språkutveckling. Hamid och Sabahudin tänker ungefär på samma sätt. 
Sabahudin tycker att ”senare i takt med min språkutveckling, uppkommer behovet av bredare bib-
lioteksrum och tjänster”. Av hans ord att döma är de medvetna att det är för tidigt för att använda 
sig av stadsbibliotekets tjänster på grund av språket och kort vistelse i Sverige.  
 
Enligt bibliotekarier och enligt mina observationer, som grundats på samarbetet med invandrarin-
tervjudeltagarna och bibliotekarierna, blir det uppenbart att bibliotekarierna på alla nivåer arbetar 
för att bevara invandrarens kulturella identitet. De väcker upp invandrarens självrespekt, hållning 
på sin värdighet, självförtroende, förhoppningar om framtiden och övertygelse om framgång. Re-
sultatet av mitt intervjuanalysarbete visar tydligt att alla intervjudeltagare från bibliotekariernas 
grupp försöker att inkludera ett skiftande och brett spektrum av aktiviteter i sina plikter som yr-
kesmänniskor. 
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8. Diskussion 
Nuförtiden står mänskligheten inför nya utmaningar som berör oss alla och måste bli lösta med 
gemensamma ansträngningar. Internationella fenomen som mångkulturalism och globalisering 
föder många frågor för att diskutera. Enligt min mening, är den viktigaste frågan hur kan man, 
med hänsyn till alla de ändringarna i världen, undvika allvarliga förluster? Förlusten av den kultu-
rella identiteten och samhällets transformation till den ansiktslösa massan är enormt farlig. 
 
Den svenska kulturpolitiken är inriktad mot att bevara den unika identiteten i ett mångkulturellt 
samhälle. Bibliotekariernas roll som pedagoger och informatörer sammanfaller med en sådan poli-
tik. Jag tycker att bibliotekariernas verksamheter, som jag har haft möjlighet att analysera, inte 
berör det materiella  i världen och kan därför inte beräknas i siffror. Det krävs kunskaper, enga-
gemang och personliga egenskaper hos bibliotekarier. Bibliotekarierna som arbetar med invandra-
re tycker att de måste hålla i mer än en uppgift, arbeta spontant, vara involverade i undervisnings-
verksamhet, vara rådgivare och psykologer.  
 
Vad kan alltså göra det svenska bibliotekssystemet mer effektivt i stödjande av utformning av ett 
väl fungerande mångkulturellt samhälle? Som en följd av mitt undersökningsresultat vill jag före-
slå några möjligheter för att utveckla biblioteksverksamheten för invandrare. Enligt min uppfatt-
ning är det viktigaste att lägga uppmärksamhet på följande: 
 
• den mångkulturella undervisningen för bibliotekarierna 
 
• koncentrering på barnens kulturella undervisning och språkutveckling 
 
• pedagogiskt och psykologiskt utbildad bibliotekarie är önskvärd på biblioteket. Kanske en ny 

inriktning behövs i bibliotekariernas utbildning såsom flyktingsbibliotekarie. Detta förutsätter 
att bibliotekarien samtidigt får med de professionella pedagogiska och psykologiska kunska-
perna 

 
• ömsesidig information om varandra för både invandrare och svenskar för att berikas; samt ut-

veckla, samverka och fullständigt utnyttja alla möjligheter som ett mångkulturellt samhälle 
kan ge. Detta kan bli bibliotekets förmåga att vara diplomatisk förmedlare och föreningslänk 
för olika nationaliteter och kulturer.  

 
Fördomar som saknar varje stöd men som leder till chauvinism, nazism och hat kan besegras ge-
nom ömsesidig, fullständig och verklighetstrogen information, vilken inte separerar utan förenar. 
Information möjliggör utveckling, bringar till världen nya bedömningar, nytt tänkande och nya 
önskemål. ”Om man är invandrare och samtidigt inte beredd att möta det nya med välvilja och 
intresse, då är man dömd att hamna i samhällets utkanter; och om ett samhälle tar emot nya män-
niskor utan att vara berett att möta det nya hos dem då blir det dömt att få problem” (Theodor Kal-
lifatides, 2001, Ett nytt land utanför mitt fönster, s. 75). Biblioteket, som är i beröring med folk 
och enligt intervjudeltagare Lan ”är en sådan speciell plats som är tillgängligt för alla och lockan-
de för de flesta”, har substantiella möjligheter på dess lokala, regionala och skolnivåer för att 
medverka till invandrarnas adaptation i det svenska samhället. 
 
I min studie hade jag för avsikt att undersöka fenomenet adaptation i syfte att hitta möjliga lös-
ningar till problem som uppstår hos invandrare under deras adaptationsperiod i det svenska sam-
hället. Det förefaller så att biblioteksverksamheten på dess olika nivåer (lokal, regional och skol-
bibliotek) står i förbindelse med invandrarnas specifika behov under deras olika adaptationsfaser. 
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Efter allt att döma kan biblioteket nyttiggöra kunskaper om adaptationsfaserna för att ha med-
vetande orientering om precis på vilken invandrargrupp man måste rikta uppmärksamheten och 
vilka specifika behov predominerar hos denna grupp. 
 
”Om vi reser till en plats där vårt sätt att leva och förstå inte fungerar därför att alla lever och för-
står saker på ett annat sätt, märker vi snart hur viktig förståelsen är” (Thomsson, 2002, s.47). Just i 
en sådan situation hamnar nykomlingar till Sverige och just därför är de en grupp med speciella 
behov och i detta fallet är det rimligt att prata om positiv särbehandling. Darwins selektionsteori 
när det gäller invandrarproblem kan ruinera de bästa bevekelsegrunderna, därför kanske invandra-
re som är omedvetna om sina livsnödvändigaste uppgifter behöver speciellt bibliotekariernas upp-
lysningsverksamhet. Men man måste se på saken även från en annan synpunkt. Att bli ”ett önske-
barn” och vara hemmastadd i Sverige är inte en lätt uppgift för invandrare. Invandrare behöver 
spänna alla sina krafter, mod och sitt psyke. Hässlehus bibliotekarier genomför förklaringsarbete 
för invandrare som befinner sig i ”upptäckarens besvikelse” fas och försöker att lära dem balanse-
ringskonst med en emfas på modersmålsundervisning. Man måste lära sig en sak till: ”Jag kom hit 
för att skapa mig ett liv bland dessa människor och med detta språk… Att inte välsigna huset som 
ger en tak över huvudet är att be om att få det på huvudet” (Kallifatides, 2001, s.71).  
 
Undersökningsarbetet som jag har genomfört och som presenteras i denna uppsats är baserat på 
min tidigare studie med samma huvudtankar. Frågan som intresserade mig, och som då fick läm-
nas olöst, skulle kunnat formuleras på följande sätt: kommer 3-fasmodellen att hålla och vara rele-
vant om en undersökning med invandrare ska genomföras angående deras erfarenheter av biblio-
tekstjänster och upplevelsen i samband med deras konfrontation med den svenska verkligheten 
(människorna, samhällsuppbyggnaden, livsstil o s v).  
 
De tio intervjuerna med invandrare visade att 3-fasmodellen inte bara är aktuell och en verklig-
hetstrogen bild av de existerande förhållanden utan kan också vara av stor vikt som tillvägagångs-
sätt och nyckeln till förståelse av situationen för bibliotekarierna och inte mindre för andra som 
har anknytning till problemet. När jag påstår att sambandet modellen – biblioteksnivåerna existe-
rar och är tillämpbar vill jag inte påstå att modellens indelning av människor och deras behov i tre 
olika grupper ska tas alltför bokstavligt. Biblioteket fortsätter att vara offentligt och tillgängligt för 
alla och ska inte gärna favorisera en särskild grupp på andras bekostnad. De önskvärda ändringar-
na, så som införandet av invandrarbibliotekariens tjänst i alla bibliotek, pedagogiskt och psykolo-
giskt utbildad personal, mängder av nyttiga och intressanta aktiviteter för invandrare, deras barn 
(och inte mindre för svenskar om invandrare och mångkulturalism) och liknande behöver, som vi 
alla vet, bra finansiering. Därför är krav på dessa ändringarnas genomförande inte särskilt realis-
tiska för tillfället. Man kan bara hoppas att framtida budgeten kommer att tillfredsställa dessa be-
hov och att man kommer att inse den stora nytta dessa pengar ska göra. 
 
Det finns dock en sak som kan göras och bringa stor nytta utan några som helst utgifter. Det är den 
personliga insikten hos varje enskild bibliotekarie. Man måste ha användning för de kunskaper 
man erhåller. Kommer en invandrare till en svenska kulturinstitution och behöver hjälp av psyko-
log, pedagog, IT-bibliotekarie eller invandrarbibliotekarie, så är det alltid mycket mer än ”ett möte 
mellan” en kategori eller grupp och en annan kategori eller grupp mellan kund och yrkesutövare 
som är avsedd att tillfredsställa dennes behov. Det är alltid människa mot människa. Det är ett 
möte, där indelning i grupper enligt olika faser, modeller, kategorier inte ska särskiljas och av-
gränsas utan förena, skapa förståelse och gemenskap. Det är just den okonstlade uppriktiga, natur-
liga och självklara gemenskapen som de flesta invandrare vill bli en del av.  
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9.  Sammanfattning 
Min undersökning baseras på ett tidigare arbete och utgjorde en fördjupning i frågan om invand-
rarnas psykologiska problem och de sätt på vilka bibliotek kan bidra till deras lösning och hjälpa 
invandrarna på vägen till framgångsrik adaptation i det nya samhället. Termen adaptation som här 
betecknar nykomlingarnas anpassning till förhållandena i det nya landet har tidigare använts av 
utvecklingspsykologen och pedagogen Jean Piaget som definition åt en kortare period av tillfällig 
balans mellan olika utvecklingsstadier hos barn. Invandrarens adaptation i det nya landet innebär 
att individen ska kunna leva ett mentalt och socialt rikt liv och delta i samhällets olika aktiviteter 
med samma frihet (men också samma ansvar) som människorna som är födda och uppvuxna i det-
ta land.  
 
Nygren-Junkin, en lektor från Göteborgs universitet, har i sitt avhandlingsarbete kallat ett sådant 
tillstånd för ”additive biculturalism”. Den viktigaste aspekten, understryker hon är att personens 
absorbering av den nya kulturen och inlärning av det nya språket inte ska nås på bekostnad av 
hemlandets språk och kultur. Assimilation ska inte äga rum: personlig identitet måste behållas 
även om de gamla vanorna och självbilden ska kompletteras med och existera vid sidan av de nya. 
Två kulturer istället för en, och två språk istället för ett – människan ska känna sig som vinnare, 
berikad – inte stympad.  
 
Adaptation är ett slutresultat av en lång och invecklad process. En sådan process leder inte alltid 
till den lyckliga ”happy end” då individen finner sin plats i livet och mottagas som jämlike av 
andra människor. Det som man ser i Sverige idag fyller inte en med optimism. De äldre invand-
rarna blir oftast totalt isolerade medan ungdomarna ofta hamnar i det tomma mellanrummet mel-
lan två kulturer, oförmögna att ta till sig den ena eller andra.  
 
Den svenska majoriteten kan faktiskt mycket litet om dessa människor och deras problem. I bästa 
fall grundas deras åsikter på ett antal fördomar, vilket inte hjälper situationen. Bibliotek som är en 
viktig kulturinstitution har stora möjligheter både för att informera och hjälpa till med språkut-
vecklingen, men bibliotekarierna kan också vara vägledare och medhjälpare, de är de första svens-
karna invandrarna möter efter ankomsten till landet.  
 
Den komplicerade adaptationsprocessen hos invandrare kan delas in i tre faser, vilka i sin tur mot-
svarar bibliotekets verksamhet på tre nivåer: stadsbibliotek (centrala bibliotek), lokala bibliotek 
(särskilt i områden med ett stort antal invandrare) och skolbibliotek, såsom KOMVUX bibliotek, 
gymnasieskolors bibliotek och högskolebibliotek. Som min metod har jag valt de tolkande reflexi-
va intervjuerna med invandrarna (10 personer) och med personalen i tre olika bibliotek: KOM-
VUX biblioteket i Borås, Hässlehusbiblioteket och Stadsbiblioteket i Borås. Dessa har visat att 
bibliotekens specialisering efter invandrargrupper som tillhör olika adaptationsfaser kan vara en 
effektiv och efterfrågad åtgärd. Det lokal biblioteket är t.ex. perfekt för invandrare i ”besvikelse” – 
i den andra fasen då dess personal har tid (och oftast erfarenhet) att ge stöd, råd och förklaring. 
Stadsbiblioteket uppgift är att ge så varierad information som möjligt, särskilt information som 
kan vara efterfrågad av invandrare och hjälpa dem att behålla kontakten med den egna kulturen 
och språket.  
 
Användningen av modellen leder inte nödvändigtvis till strukturella förändringar inom biblioteks-
väsendet även om vissa förändringar, särskilt införandet av de nya tjänsterna så som psykolog och 
pedagog skulle vara önskvärda. Det viktigaste är den djupare insikten hos varje enskild biblioteka-
rie, större förståelse och öppenhet. 3- fasmodellen kan bild ligt och enkelt förklara situationens pro-
blematik och visa sambandet mellan biblioteksverksamheten i Sverige och invandrarnas behov av 
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information, undervisning, stöd och positiva kulturmöte. Men vi måste minnas att bibliotekarier-
nas frivilliga arbete inte räcker till för att bana vägen till förståelsen om den möter majoritetens 
och minoritetens ovilja. Bara konstruktiva förändringar i varje människas medvetande, som sker 
genom ömsesidig information kan öppna förståelsens portar. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor till invandrare (till gemensamt funderande och behandling) 
 
Bakgrundsfrågor (Avsnitt A) 
1. Varifrån kommer du? 
2. Är du från en stor stad eller bodde du på landsbygden? 
3. Vilket är ditt modersmål? 
4.    I vilket område bor du i Borås? 
5.   Vad gör du på din fritid? 
6. Med vem umgås du med? Har du släkt här/eller några vänner?  
7. Vad sysslar du med nu, vad har du sysslat tidigare med i Sverige/i ditt hemland? 
8. Vilken utbildning har från ditt hemland? 
9. Hur länge har du bott i Sverige? 
 
Personliga frågor (Avsnitt B) 
1. Har du varit på besök i ditt hemland? 
   Om nej, vill/kan du åka tillbaka? 
2. Trivs du i Sverige; Har du svenska vänner? 
3. Hur är det med dina barn, trivs de?4.                                                                                  
4. Blev ditt/barnens beteende, din/deras livsstil förändrad i Sverige? Hur? Vad är det för orsak  
    till detta? Betraktar du detta som en positiv företeelse? Vad vill du eller vill du inte 
   acceptera?    
5. Vilket språk talar du hemma? 
6. Vilka traditioner håller du fast vid i det privata livet? Varför vill du och dina barn göra sig  
    bekant med svenska traditioner? Varför inte? 
7. Kan du jämföra ditt modersmål och det svenska? Vad är det för skillnad/likhet? Vad tänker  
    du om språkets betydelse för människan? 
8. Vad önskar du för dig/dina barn i framtiden? Hur kan du uppnå detta? Vill du uppnå  
    långt eller/ är du nöjd med litet?  
10. Hur mår du moraliskt? Vad kommer till hjälp när du känner dig tung till sinnes? 
 
Frågor om läsvanor och erfarenheter av bibliotekstjänster (Avsnitt C) 
1.  Vilken roll spelar böcker i ditt liv? 
2.  Köper du böcker eller du lånar på biblioteket? 
3.  Vilken betydelse har/hade biblioteket för dig? 
4.  Brukade du besöka biblioteket i ditt hemland? 
5.  Vilka bibliotek känner du till i Borås? Varför besökte du det eller något annat 
     bibliotek? 
6.  Vilka bibliotekstjänster använder du: 

- lånar böcker, tidningar eller musik? 
- lånar böcker på ditt modersmål, svenska, engelska, etc. 
- använder du böcker, kassetter och annat material för språkstudier? 
- använder du bibliotekets datorer? 
- brukar du låna från andra bibliotek (fjärrlån) 
- frågar du om något du vill ha reda på eller söker du själv fram informationen? 
- deltar du i något program? 

7.   Får du tillräcklig hjälp/tillfredsställande information på biblioteket? 
8.   Är du nöjd med servicen du har fått på biblioteket? Har du svårt att hitta i biblioteket, 
      få kontakt med personalen, någonting annat? 
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9. Hur skulle du vilja förbättra servicen för invandrare på biblioteket? 
10. Hur skulle biblioteket kunna få fler besökare? Vad tycker du? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till bibliotekarier 
(med försök att bemärka deras identiteter, önskemål och idéer) 
 
1. Vilken utbildning har du? 
2. Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 
3. Vad tänker du om biblioteksyrket? 
4. Hur gjorde du ditt yrkesval? 
5. Varifrån har du fått inspiration till din verksamhet? Vad är det som inspirerar dig för närvaran-

de? 
6. Kan du berätta om dina uppgifter? 
7. Vad driver dig i ditt arbete? Varför? 

- lagar? 
- målsättning? 
- egna idéer? 
- serviceanda? 

8. Finns det användare som du prioriterar? Varför? 
9. Finns det vissa grupper som har särskilda behov? 
10. Vilka kunskaper behöver du i din verksamhet? Varför? 
11. Vad behövs för att förbättra biblioteksverksamheten?  

– Varför tycker du så? 
- Huruledes möjliggörs detta? 
- Vilka hinder ser du? 

12. Hur kan du själv/biblioteket bidra till en positiv utveckling av relationer mellan olika nationali-
teter? 

13. Hur ser du på biblioteks/bibliotekariernas yrke i framtiden? 
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Bilaga 3 
Bokbeståndet av invandrarlitteratur på Stadsbiblioteket i Borås 2004-01-01 
 
Alfabetiskt                                                  Systematiskt 
 
Albanska Hrf                           Hda Danska 
Amhariska Hsie Hdb Norska 
Arabiska Hsg Hdc Isländska 
Assyriska Hses He Engelska 
Baluchi Hqcg Hf Tyska 
Danska Hda Hg Nederländska 
Dari Hqce Hhb Rumänska 
Engelska He Hi Italienska 
Estniska Huc Hj Franska 
Finska Hub Hk Spanska 
Franska Hj Hl Portugisiska 
Grekiska Hob Hma Ryska 
Gujarati Hpde Hmc Polska 
Isländska Hdc Hmd Tjeckiska 
Italienska Hi Hmf Serbokroatiska 
Kinesiska Hva Hmj Makedonska 
Kurdiska Hqcc, Hqö Hob Grekiska 
Kurdiska (kurmandji) Hqcca Hpdb Urdu 
Kurdiska (sorani) Hqccb Hpd Gujarati 
Makedonska Hmj Hpdk Singalesiska 
Nederländska Hg Hpr Romani 
Norska Hdb Hqc, Hqca Persiska 
Pashto Hqcd Hqcc, Hqö Kurdiska 
Persiska Hqc, Hqca Hqcca Kurdiska (kurmandji) 
Polska Hmc Hqccb Kurdiska (sorani) 
Portugesiska Hl Hqcd Pashto 
Romani Hpr Hqce Dari 
Rumänska Hhb Hqcg Baluchi 
Ryska Hma Hrv Albanska 
Samiska Hue Hses Assyriska 
Serbokroatiska Hmf Hsg Arabiska 
Singalesiska Hpdk Hsic Tigrinja 
Somali Htca Hsie Amhariska 
Spanska Hk Htca Somali 
Thailändska Hvba Hub Finska 
Tigrinja Hsic Huc Estniska 
Tjeckiska Hmd Hue Samiska 
Turkiska Hutt Huk Ungerska 
Tyska Hf Hutt Turkiska 
Ungerska Huk Hva Kinesiska 
Urdu Hpdb Hvba Thailändska 
Vietnamesiska Hve, Hvea Hve, Hvea Vietnamesiska 
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Bilaga 4 
Statistiska centralbyrån  BEFPAK – Folkmängd 2002-12-31 
 
Tabell C16 : Utrikes födda eller utländska medborgare efter födelseland, medbor-
garskapsland, kön och ålder 
 
Län: 14   Västra Götaland     Kommun:  1490  Borås     Områdeskod:   26 HÄSSLEHOLMEN 
 
Födelseland                       Medborgarskapsland                  Kön                    Totalt 
 
Utlandet                             Sverige                                       Män                      738 
                                                                                              Kv                         673 
 
Utlandet                             Utlandet                                     Män                       577 
                                                                                              Kv                         530 
 
Sverige                               Utlandet                                     Män                      106 
                                                                                              Kv                         98            
 
Samtliga                                                                                Män                      1421 
                                                                                              Kv                         1301 
                                                                                              S:a                         2722 
 


