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Sammanfattning 1 Abstract 

The main aim of this paper is to illurninate how a group of immigrants meet the public 
library in Sweden. I have chosen to discuss Iranian immigrants' meeting with the public 
library in Borås. The investigation (qualitative interviews and inquiries) has taken place 
in the public library of Borås and partly in a local library with high density of immigrants. 

A theoretical perspective deals with the case study of dual marginality, where the 
conception of the "Marginal Man" or "The Outsider" is central. I have indicated how the 
previous authors have considered this problem, to live on the verge between two 
different cultures and how individuals react on it. 

The interviews and inquiries answered by Iranian immigrants are the most important 
material in this investigation and the result of them is connected to the theoretical 
perspective and a discussion, what it means for the public library. 
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Det finns idag ett stort flyktingproblem i världen. FN har beräknat att ca 15 
miljoner människor befinner sig p3 flykt fiån sina hemländer. Till Europa kommer 
omkring 200 000 flyktingar per år . Det stora flertalet flyktingar tas emot i fattiga 
granniänder i tredje världen. Sverige har tidigare i samband med andra världskriget 
tagit emot ett stort antal flyktingar fran i första hand nordiska grannländer och de 
baltiska staterna. 

Invandringen till Sverige har under senare år ändrat karaktär. Den tidiga 
arbetskraftsinvandringen f& Syd- och Mellaneuropa har ersatts av en 
flyktinginvandring fran länder i Latinamerika, Mellersta Östern och Asien. 

1979 till 1993 var Sverige ett av de europeiska länder som generöst öppnade sina 
gränser för b1.a. iranska flyktingar. Under denna period kom ca 53000 iranier till 
Sverige. Jag är själv en av de som kom till Sverige för 6 år sedan. Det var p3 persiska 
som jag hörde de första orden, det är p& persiska som jag fortfarande utbyter tankar 
med min familj och mina kompisar. Detta språket har förblivit det enda spraket för . 

mig. Svenska ar ett fiämmande sprak, persiska ar mitt sprak. Samtliga invandrare och 
flyktingar i Sverige upplever, antar jag, samma sak. Den finska författaren, Antti 
Jalava menar att "Det är mitt finska sprak som är min hud, min luft, mitt snöfall, min 
vrede och min sorg, det är i det spraket jag läker mina djupaste sår och det ar dar jag 
fomar och planterar mina känslor. Mitt finska sprak är själva ursprunget och grunden 
till mitt jag." 

Bibliotekens roll i detta sammanhang är enorm . Man kan konstatera att 
biblioteken här i Sverige är en av f5 genomtänka mångkulturella arenor. Biblioteket 
kan hjälpa invandrarna att halla den medtagna kulturen levande. Enligt invandrarveket 
har biblioteken en viktig roll i kommunens flyktingarbete. Före detta . 
generaldirektören för invandrarverket, Thord Palmlund, har sagt: "Biblioteken har en 
viktig roll för genomförandet av var invandrarpolitik, inte minst nu nar det lagts större 
ansvar och tyngd p& kommunerna." 

Eftersom jag själv är en flykting från Iran föll det sig naturligt att välja ämnet 
invandrar-och minoritetsaspekter p5 biblioteksverksamhet som magisterarbete. 
Bakom valet ligger ett kombinerat intresse för kultur och invandrarfrågor och det är 

' områden som jag kan vänta mig att möta i nagon form i mitt framtida arbete. 
Biblioteken har alltid haft en internationell atmosfar. Man har haft böcker av 

utländska författare, om andralander, om andra kulturer. Sveriges isolering gjorde 
dock att dessa kulturer var~tokkultur, nigot för fantasin. Ingen associerade t ex Jesus 
med svartskallar. Jag hoppas att genom min s)ift sprida mer kunskap och större 
förstaelse för en grupp flyktingar som jag lärt känna p3 ett speciellt satt. Ulla Nordin 
Siebolds chef för invandrarlåncentralen menar att "Ett verkligt mångkulturellt 
samhälle kan skapas först när minoriteter har självförtroende nog att ta upp en 
dialog."(Nordin, Ulla Britt, Invandrarbibliotekarie- vad är det? Bis1982:1, s. 25) 

Bland övrigt innehall finns även en kort beskrivning av iransk kultur samt av 
iraniernas aktuella situation i Sverige. Jag tycker att det är nödvändigt att ge en kort 
historik över iranier och varför de lämnade Iran och den iranske flyktingens möte med 
Sverige. Tyngdpunkten i arbetet kom att bli de iranska invandrarnas möte med . 

folkbiblioteket i Boras. 



Historisk bakgrund 

Iran har en yta som är 3.5 ggr så stor som Sveriges. Invånarantalet är ca 58 
miljoner. Av dessa bor ungefar hälften i städerna. Teheran är huvudstad med 9 till 10 
miljoner invånare. Iran är ett stort land med mycket varierande natur och växlande 
klimat. Av invånarna utgör perserna 45%, azerbajdzjanena 25%, och kurderna 16%. 
Bland övriga grupper finns bl a bolucher (S%), araber (5%) och turkmener (3%). 

Persien - nuvarande Iran - har en mycket gammal kultur. Landets historia är 
skriftligt belagd 2 500 år tillbaka i tiden. Redan 500 år f kr. hade Persien sin första 
storhetstid. Persien har ständigt under historiens gång varit utsatt för folkvandringar 
och erövringar. B1 a erövrades det pi3 600-talet av araberna och ställdes under kalifatet 
i Bagdad. I och med detta inleddes en från början tvångsmässig islamisenng av 
Persien. 

Efter den allierade ockupationens slut (1943) kom Iran alltmer under amerikanskt 
inflytande, såväl ekonomiskt, politiskt som militärt. Muhammed Reza Pahlavi som var 
Irans sista shah konsoliderade alltmer sin makt. Hans främsta stöd var armén och'hans ... 
för sin grymhet beryktade hemliga polis, SAVAK, som fick enorma personella och 
andra resurser. 
Missnöjet med regimen och med shahen ökade inom stora grupper. 1978 tog sig 
missnöjet uttryck i jättelika strejker och demonstrationer. I januari 1979 fann shahen 
för gott att lämna landet. 

Vad är kultur? 

Kulturbegreppet är svårt att definiera och har av olika forskare fatt olika innebörd. 
Antropologen Geertz har definierat kulturer som "historiskt formade meningssystem 
genom vilka vi ger form och ordning, innebörd och riktning i våra livv.( Geertz, C, 
The interpretation of cultures. 1973, s. 43). 

. Denna definition säger att kulturen är historiskt formad och därför föränderlig. 
Kulturen ger tillvaron mening bortom själv; överlevandet. Kulturen ar en dimension 
av allt socialt liv. 
Genomolika byggsknar-i-31 vi oss en världsbild. Världsbilden bär vi 
med oss, ofta till stora delar osynlig för oss själva, som nagot outtalat och självklart. 
De grundläggande värderingarna tas för givna och uttrycks ofta i symbolisk form. 

Kulturen genomsyrar p3 s3 satt hela var tillvaro. Den förs vidare fdn en generation 
till en annan genom barnuppfostran. Det är i relationer mellan människor som kulturen 
skapas, uttrycks, förmedlas och långsamt förändras. 

Historiskt sett växer en kultur fram ur nödvändigheten för en grupp människor, som 
bor p5 samma ställe , att skapa gemensamma värderingar för att kunna leva 
tillsammans. Fragor som galler t ex synsättet p& hälsa/ohälsa och livldöd måste lösas. 
Regler för vad som är rattloratt och vad som är tillatetlinte tillatet maste skapas. 
Genom att olika grupper pi3 olika satt löser problemen , kommer våra respektive 
kulturer att skilja sig at. 
Man kan säga att kulturen är den gemensamma livsformen för en grupp människor. 

Kulturen utvecklas hela tiden genom inflytande från andra omgivande kulturer och 
genom att våra livsvillkor förändras, t ex när det gäller v& ekonomi. 
Kulturen förmedlas till den enskilda individen genom uppfostran. Dels imiterar vi som 
barn de vuxna, dels paverkas vi av vuxenvärlden genom direkta förmaningar och 
genom deras reaktioner p5 vart satt att uppträda. 



Y. Sörman i boken "invandrare, sexualitet och samlevnad" menar att kulturen består 
av en kärna och ett hölje. I kärnan finns de värderingar som är viktigast för oss och 
som däriör knappast går att förändra. De är inte heller förhandlingsbara. (Sörman, Y, 
Invandrare, sexualitet och samlevnad.1984, s.136-152) 
När det gäller mer ytligt liggande delar av kulturen-kan man vara beredda att 

förändra sig. Det kan gälla sättet att uppträda, att umgås , att ta kontakt, hur man klär 
sig, matvanor och annat liknande. 

Kjerstin Almqvist skiljer p5 jag-kultur och vi-kultur. Hon menar att "I Sverige är 
malet för uppfostran av barnen att skapa självständiga människor som tar ansvaret för 
sitt liv". "Ensam är stark" och andra liknande uttryck vittnar om den svenska synen p& 
kulturen.-n  ag-kultur där den enskilda människans behov st& i centrum.. 
(Almqvist, Kjerstin & Brandell-Forsberg, Margareta, iranska flyktingbarn i Sverige, 
1992, s. 17) 

I Iran är familjen med ett utvidgat familjebegrepp den pelare som samhället är 
uppbyggt omkring. Många av de uppgifter som samhället tagit över i Sverige vilar i 
Iran p& familjen. Gruppen och gruppens fortlevnad blir d& viktigare an individen, Den 
enskilda människan får underordna sig. Vi talar d& om vi-kultur. 

Hon använder också begreppet skuld-kultur och skam -kultur. Det vill säga att 
man har i Sverige närmare till att lägga skulden för vad som händer p& sig själv än 
man har i Iran. Skamkänslan jnför familjen dominerar den iranska kulturen. 
Inga kulturer $r dock -- -- - renodlade skam eller skuld kulturer. Man finner knappast niigon 

------__ 
%EläEánrigc?im likartad k ~ ~ ~ ' r ä a ä g ä i ~ ~ e e f 1 6 ~ t ä k u 1 t u r e r  sker dock en betoning 
av antingen skammen eller skulden. 

Det är svårt att i ord fånga och beskriva en kultur. Jag tror att kulturen i allmänhet 
ar osynlig för den enskilda människan. Det är först nar nagon bryter en regel i ett 
regelverk som regeln blir synlig. Man kan saga att det är först nar man konfronteras 
med en annan kultur som man kan se sin egen. Jag ska berätta om detta närmare i det 
teoretiska perspektivet där begreppet marginalitet är centralt. 

Iransk kultur 

Trots alla svårigheter vill jag - utifrån viss kulturförstaelse och utan att ha verklig 
kulturkompetens - lyfta fram vissa särdrag i den iranska kulturen som uppenbart 
krockar med den svenska kulturen. 
Iranierna i mitt material tillhör medelklassen och bodde i Irans stora stader, de flesta i 
Teheran. Jag är medveten om att det ar stora skillnader p3 kulturen siidan den ter sig p5 
landsbygden med en befolkning som delvis är analfabeter och sadan den ter sig i 
städerna. Min beskrivning gäller endast stadsbefolkningen och i första hand 
medelklassen. 

Det iranska storstadslivet ar ett liv med manga dagliga kontakter. Gränsen mellan 
tid för arbete och tid för fritid är inte så strikt som i Sverige. Man strövar omkring p& 
gatorna, pratar med släktingar och andra bekanta man träffar. Man handlar hos 
gatuförsäljare, i basarerna eller i andra affarer. Överallt växlar man nagra ord. Mycket 
av umgänget är spontant liksom fritidsaktiviteterna. Den iranska kulturen är 
könssergegerad, dvs män umgas med män och kvinnor med kvinnor biide i arbetet 
och under fritiden. 

Familjen är som redan nämnts pelaren i den iranska kulturen. Den iranska familjen 
motsvarar inte den svenska kärnfamiljen. Det rör sig om ett utvidgat familjebegrepp 
som närmast motsvaras av det svenska "släkt". Familjen kan vara mycket stor, det ar 



vanligt att man räknar 20-40 personer till familjen. Medlemmarna i den stora familjen 
umgås ofta och lätt med varandra. 

Alla familjer är dock inte så stora. Genom kriget, genom politisk förföljelse och 
inte minst genom utvandring till andra länder, har många familjer splittrats och 
familjebanden klippts sönder. 
Familjen har en stor betydelse inte minst darför att den fungerar som ett socialt 
skyddsnät. I Iran tar varje familj själv hand om sina sjuka, handikappade, aldringar och 
andra som behöver stöd. Ensamma människor fran splittrade eller inte fungerande 
familjer hamnar i en svår situation om de inte kan klara sig själva. Den statliga hjalp, 
som de då har ratt att uppbära, räcker inte till försöjningen. 

Inom familjen handlägger man inte bara ekonomiska fragor. Kriser som drabbar de 
enskilda medlemmarna löses genom samtal med och rad av de äldre och klokare inom 
familjen. Man använder i mycket liten utsträckning professionell hjalp, vilket man gör 
mycket mer i Sverige. Det kan vara viktigt att veta eftersom det av denna orsak kan 
vara svårt för en iranier att tala med utomstaende om känslor och relationer. 

Familjen är hierarkiskt uppbyggd precis som det iranska samhället. Alla vet sin 
plats inom hierarkin. Den som sitter i toppen ar en aldre man med erfarenhet och' 
klokskap, god samhällsstallning och bra ekonomi. 

Att inga äktenskap anses som varje vuxen individs plikt. Äktenskapets innersta 
mening ar att föda barn, uppfostra dem tillsammans och därmed föra samhället och 
traditionerna vidare. Äktenskapet ingas mer som ett förbund mellan tv2 lämpliga 
familjer än som en bekräftelse av ett kärleksförhållande mellan tvi unga människor. 
De unga har dock rättighet att säga nej till ett föreslaget äktenskap- 

Man menar att kärleken kommer med åren. Med en liknelse kan man p3 följande 
satt mer skämtsamt uttrycka skillnaden mellan att ingå ett iranskt äktenskap och ett 
svenskt äktenskap: I Iran sätter man en kastrull med kallt vatten p i  spisen och slir p5 
plattan. Efter en tid kokar vattnet. I Sverige sätter man en kastrull med kokande vatten 
p8 en kall platta. 
Det ar viktigt att komma ihåg att mer an 50 procent av iranska par separerat har i 
Sverige. 
Man har talat mycket om kvinnoförtrycket i dagens Iran i Sverige. Efter Khomeinis 
revolution har kvinnans stallning i många avseenden förändrats. Den sista shahen 
genomförde en del reformer som gav kvinnorna fler rättigheter. Dessa har nu ater 
försvunnit genom den tolkning av Koranen som nu bl a reglerar mäns och kvinnors 
förhalande. 

Om man jämför med tidigare svensk kultur, finns i iransk kultur ett bejakande av 
erotiken som inte funnits i Sverige. I Sverige har kvinnan själv fatt ta ansvaret och bara 
skammen för sina sexuella övertramp. Ända fram till 60-talet fördömdes i Sverige 
föräktenskapliga förbindelser - en bra flicka skulle "halla p3 sig". P8 samma satt 
dömde man hårt äktenskapsbrott. 

Kvinnans kropp är atravärd och vacker begär hos mannen enligt iransk Islam. 
Kvinnan måste darför dölja sin kropp för alla man än den äkta maken. Kvinnans 
orördhet före äktenskapets ingående och kvinnans trohet är det som bär upp samhället 
och förhindrar kaos. Man maste med bestämdhet veta vem som är far till det barn som 
föds och som ska föra släkten vidare. 

Under shahens tid förbjöds polygamin och familjedomstolar bildades som gav 
lcvinnorna samma stallning som männen vid äktenskapstvister och skilsmässor. Nu är 
polygami ater laglig, men är ovanlig i storstäderna. På landsbygden förekommer 
polygami, t ex om kvinnan inte kan f& barn eller inte lyckas föda en son. I allmänhet är 



det kvinnan som får bara skulden för barnlöshet. Det är mannens ansvar och vilar p4 
hans heder att försvara familjens ara. 

I hans patriarkaliska samhälle är könsrollerna klart definierade. Det finns en tydlig 
gräns mellan manliga och kvinnliga sysslor, som bevakas av en informell social 
kontroll. Det har i och för sig, både under shahtiden och senare, funnits 
kvinnoorganisation men de har bildats av makthavarna i propagandasyfte for att man 
lättare skall nA den kvinnliga befolkningen. 

Alfabet, siffror och läsning 

Trots att det persiska språket tillhör samma språkfamilj som det svenska (den indo- 
europeiska) har iranier vanligen inte lattare att lära sig svenska an andra 
invandrargrupper. MAnga saknar dessutom motivation att lära sig svenska sprilket, 
som är nästan okänt i Iran och betraktas som ett udda språk. 

Engelska läser man i skolan och genom internationella kontakter har engelska 
länge funnits i Iran. 
Persiska kallas också Farsi eller nypersiska. Dct har språket ar slakt med baluchi; 
kurdisk, pashto m. fl. Pcrsiska språket används också i Afghanistan (dari) och 
Tadjikistan. 
 et-är viktigt att vara uppmärksam på att det persiska alfabetet är helt olikt det 
latinska. Iranierna läser och skriver från höger till vänster och f5 har vana att läsa och 
skriva från vänster till höger. 

2 zh 
i kli 

J gh 
Dessa bokstäver har en svenska öron ovanligt bud: rh_ kh; sh, -h; ch 

do Nan (bröd) 
+T Ab (vaiten) 

YWW ketabkhancii (bibliotek) 

w Ketab (bok) 
5 Toran (en iranskt namn för fiickor j 

Mohsm (et! iranskt namn fnr pojkar) 

Nir det galler siffror och r3kenskaper arbnar män frin vinster t i i l  höger. 
1 I 
r 2 
l- 3 
f 4 
b 5 
I 6 



När det gäller läsning, kan man först och framst säga att iranier älskar sina klassiska 
dikter. Inte minst den gamla generationen läser mycket sådan litteratur som har 
skrivits av kända poeter Sadi , Hafiz, Fardoosi osv. 

För den växande medelklassen har det nästan alltid funnits olika hinder t.ex censur 
och jakten p& oliktänkande, för att välja litteratur. Många författare som inte är helt 
trogna den islamiska regimen ar alltdi p& goda grunder radda för att anklagas för att 
vara anti-islamiska. De kan i så fall avskedas från sitt arbete , fbgslas eller f3 sina 
tillgångar konfiskerade. P& grund av detta är det en mycket stor avsaknad av litteratur 
inom områden som demokratibegreppet, folkrörelser och politiska 
organisationer. Trots allt är den växande medelklassen och de som är intresserade av 
ett bättre liv mycket aktiva för att n8 inte bara tryck- och pressfrihet utan för att 
publicera och sprida litteratur och information i samhället p& olika sätt. Man kan säga 
att medelklassen är en ganska läsande grupp i Iran. Man läser mest romaner, 
biografier, dikter och facklitteratur. 

Varför lämnade de Iran? 

Efter Khomeinis maktövertagande och den s k islamiska revolution i Iran 1979 har 
utvandringen fiån Iran ökat väldigt kraftigt. Enligt iranska exilkällor vistas 3,s- 4 
miljoner iranier legalt eller illegalt utanför Irans gränser. De finns huvudsakligen i 
USA (över 1 miljon) , Frankrike (ca 220 000) , England (ca 70 000 ) , Tyskland (över 
100 000) och i Sverige . Det finns tusentals iranier i Österrike, Italien, Spanien , 
Danmark, Norge, Kanada, Nederländerna och Japan. Många befinner sig i 
grannländerna till Iran: Pakistan, Turkiet, Irak, Kuwait och andra arabstater- 

Av de ca 80 000 iranier som studerade utomlands innan islamiska revolution fanns 
de flesta vid anglosaxiska universitet. En översikt av flyktingsektion vmd Statens 
invandrarverk, visar att den 1979 bara fanns 2200 iranier i Sverige som 
gäststuderande. De utgjorde ungefär hälften av de gäststuderande vid Sveriges 
universitet och högskolor.( Bäckman, Hans, Iranska flyktingar i Sverige. 1989, s.12). 

1993 fanns 53000 kyrkobokförda iranier i Sverige. Tidigare var de flesta iranierna 
bosatta i de stora universitetsstäderna t ex Stockholm, Göteborg, Uppsala, Lund, 
Linköping och Ume&. Men bosättningsmönstret för iranierna har sedan år 1985 
successivt förändrats. Detta hänger samman med att statens invandrarverk (SIV) sedan 
den 1 januari 1985 har huvudmannaskapet för flyktingmottagandet i Sverige, vilket 
innebär att SIV träffar överenskommelser med kommuner om mottagandet av 
flyktingar. Dessa överenskommelser har lett till att iranier bosätter sig i allt fler 
kommuner mnt om i landet. 

Hur många av iranierna som tillhör de olika etniska, religiösa och språkliga 
minoriteterna i Iran- kurder, armenier, assyrier, azeri-(Azerbajdzan) , balucher, 
turkmener, araber, judar, bahaier, vet man ej. 

" Push " faktorer 

Orsakerna till varför en människa lämnar sitt eget land och söker sig till ett annat är 
många och varierande. Generellt försöker man beskriva emigrationen utifrån "Push" 
och "pulln- faktorer. Till "push"- faktorerna hör de utstötningsmekanismer som är en 
följd av att ett lands politiska, ekonomiska, kulturella och religiösa förhallanden 
drabbar grupper, familjer och individer, sa att de känner sig tvingade att lämna sitt 



land och söka sig en framtid nagon annanstans. Bland de "push" -faktorer som drabbat 
iranier kan man nämna följande, utan n3gon inbördes rangordning 

* Den totalitära tolkningen av islamisk ideologi och livssyn: 

Rättskipningssystemet har byggt p3 de islamiska lagarna, som säger att allt-fiån de 
offentliga till de privata- som strider mot islam, inte bara är omoraliskt utan ocksa 
kätterskt och olagligt. Det är mullorna och ayatolalla som tolkar vad som är islamiskt. 
Enligt dessa teologer måste t ex alla kvinnor bära Chador (en särskild slöja). Den som 
bryter mot förbuden kan hamna i fhgelse eller f5 offentlig bestraffning. 

* Jakten p& oliktänkande: 

Enligt Amnesty International- som bekämpar brott mot mänskliga rättigheter i hela 
världen - har det enbart under de första 5 åren, efter den s k revolutionen, skett minst 
5000 avrättningar i Iran. Andra hävdar att antalet avrättningar och försvinnanden 
uppgåx till närmare 150 000. ( Nyberg, Eva, den islamiska revolution i Iran.1985, s.6) 

* Kriget mellan Iran-Irak samt obligatorisk militärtjänstgöring Iför man: 

Antalet krigsoffrer, döda och handikappade var 115 miljon. De flesta var unga män. 
Det ledde till att många ungdomar flyr för att undga det utdragna kriget. 

* Kvinnornas situation: 

Tusentals utbildade och yrkesverksamma kvinnor inom förvaltningar och 
serviceyrken har tvingats att sluta sitt arbete. Lärare vid flickskola ar egentligen det 
enda yrke som teologerna godkänner att kvinnorna utövar. Den nya islamiska 
författningen ger en rad rättigheter för män. Månggifte , som var förbjudet under en 
period, är t ex åter tillatet enligt lagstiftningen.( Bäckman, Hans, Iranska flyktingar i 
Sverige.1989, s. 26) 

* Yrkesförbud: 

I samband med den s k islamiska revolutionen försvann en rad yrken eftersom 
islamiseringen fick stor spridning inom alla omraden. 

* Hinder för högre studier: 

Islamiseringsprocessen nidde ocksa universiteten. 

* Minoriteternas situation: 

De etniska minoriteterna - bl a kurder, turkmener, balucher och araber - kräver 
ökad självständighet (autonomi), social och kulturell jämställdhet och jämlikhet med 
majoritetsbefolkningen. Redan fran b6 jan kolliderade de med centralmakten. 
Förstiielsen för minoritetsgruppernas rättigheter blev ännu mindre i och med att de 
flesta minoritetsgrupperna hörde till en annan islamisk gren, Sunnismen, och hade 
sv& att sympatisera med den nya islamiska revolutionen, som från början baserade 
sig p3 Shiismen och använde sig av dess vokabulär. 



* Brist p& trygghet och rättsäkerhet: 

De olika bestraffnings och belöningsinsrtument som används av regeringen angår 
alla medborgare, i synnerhet de unga. De som inte vill engagera sig i den s k islamiska 
revolutionen har ingen rättssäkerhet. 

* Personliga skäl 

Varför valde de Sverige? 

Sammanfattningsvis kanske man kan säga att liksom de flesta andra 
"flyktingvAgorl' är den iranska framst ett resultat av de inhemska "push" faktorerna. 
Det är först och fiämst de inhemska omstandighetema, utstötningsmekanismerna och 
förtrycket som tvingar människor till beslutet att lämna sitt land. Först när 
beslutsprocessen kommit så långt att man flyr ur hemlandet blir "pull" faktorerna 
intressanta för flyktingen. Här har de "pull" faktorer som finns i Sverige d3 spelat en 
viktig roll för valet av asylland. Till de faktorer i Sverige som verkade tilltalande och 
mycket attraherande för iranier kan framför allt nämnas följande, utan rangordning: 
Sveriges flykting och invandrarpolitik, freden och stabiliteten, tidigare anknytning, 
social trygghet, möjligheter till sjukvård och utbildning. 

Den iranske flyktingens möte med Sverige 

För de iranier som sökt en fristad i Sverige , innebär mötet med det svenska 
samhället,att iranier för första gången konfronteras med den västerländska kulturen på 
dess egna villkor. Det är en konfrontation som är smärtsam och svårhanterlig för 
mhga, da man i sin egenskap av flykting befinner sig i en underlägsen och utsatt 
situation. Dessa upplevelser skiljer sig avsevärt fran tidigare möten med den 
västerländska kulturen. DA satt hanhon kanske tryggt hemma i sitt vardagsrum i 
kretsen av familj, vänner och grannar. Läppjande på en kopp te ur samovaren såg de 
en västerländsk film på TV. Filmen var censurerad och klippt dar det förekom bilder 
av nakna människor, socialkritiska och samhällskritiska budskap. 

Här drabbas hanbon av en kulturchock och genomgår en livsförandringskris, som 
är svår att hantera när man är avklippt från sitt tidigare sociala nätverk, familj och 
vänner, språk, arbete och troligen utan möjlighet till stöd eller ridgivning. 

De flesta iranier kommer från medelklassen och har en förhiillandevis god 
utbildning. 23% av iranierna i Sverige har högskoleutbildning och 43% är fardiga med 
gymnasieutbildningen. En del fortsätter också sina studier i Sverige. De 
färdigutbildade aterfinns inom de flesta yrken, t ex läkare, ingenjörer och ekonomer. 
Men som flyktingar har de sällan möjlighet att använda sin utbildning, sitt 
yrkeskunnande eller sin arbetslivserfarenhet. P8 grund av detta är arbetslösheten bland 
iranier mycket hög, dvs 53%. Utbildningen motsvarar inte de krav som de svenska 
myndigheterna ställer. Den måste kompletteras eller i värsta fall måste man börja om 
på nytt. Det är motigt för personer i 30-40 ArsAldem med kunskap och erfarenhet, som 
deltagit i produktion i manga år, att satta sig på skolbänken igen. Ett påfallande stort 
antal ägnar sig åt affhverksamhet men många naturligtvis ocksa åt enklare arbete. 
Man kan knappast säga att någon yrkeskategori ar speciellt karakteristisk för iranierna 
i Sverige. ( Utas, Bo, Det mångkulturella Sverige. 1991, s. 176) 



För att f& en uppfattning om hur djupt en kulturchock paverkar iranier här i Sverige, 
bör vi titta närmare p5 vad som skiljer den iranska kulturen från den västerländska i 
allmänhet och den svenska i synnerhet. 

Det västeuropeiska kulturarvet 

Enligt boken "I väntan p& frihet" vilar det västeuropeiska kulturarvet p5 
sammanflödet från tre kallor: ( I väntan p& fiihet, Statens invandrarverk.1986, s.19) 
* Den europeiska (indo-europeiska) folkspråkstraditionen med skapelse berättelser, 
myter och sägner. 
* Det grekisk- romerska lärdomsawet med Aristoteles, Platon, Sokrates , Archimedes 
m fl. Aten , Rom, och Alexandna var länge dess viktigaste kulturcentra. 
* Den kristet -judiska trostraditionen med Gamla och Nya testamentet och med 
Jerusalem som dess heliga stad, har givit den västerländska kulturen dess egenart. 
Vi kan diskutera hur t ex det grekiska lardomsarvet i sin tur paverkats och befruktats 
av de mesopotamiska och egyptiska kulturema eller hävda att den kristet-judiska 
trostraditionen har en gemensam inspirationskälla i det orientaliska bildspråket. 

Det iranska kulturarvet 

Enligt boken "I väntan p& frihet" vilar det iranska kulturarvet p&: 
* Den indoeuropeiska folksprakstraditionen. 
* Det preislamiska lärdomsarvet med semitisk och zoroatisk lärdom och filosofi. 
* Den arabiska erövringen p3 600 talet ledde till en langsam islamisering av Iran med 
dess trostradition där Koranen har samma funktion som Bibeln. 

Genom sitt strategiska läge vid de stora samfärdsledema mellan Öst - Syd, och 
Centralasien och Medelhavsländerna har Iran ständigt varit utsatt för folkvandringar 
och erövringstag. Trots det vittnar dess historia om en stark kulturell kontinuitet. 

Utöver den indo-europeiska folksprlikstraditionen, som i viss mån är gemensam för 
den svenska och den iranska kulturen, kännetecknas den svenska av att 
protestantismen är statsreligion. Man har här p3 ett tidigt stadium försökt skilja 
undervisningen från kyrkan. Genom denna sekularisering betonade man mera 
praktiska kunskaper och arbetslivserfarenheter och mindre jämfört med tidigare, den 
kristet-judiska trostraditionen. Man byggde vidare p& det grekisk-romerska 
lardomsarvet där begrepp som vetenskap, teknologi, demokrati och välfärd hör 
hemma. Den svenska kulturen ar inriktad mot framtiden och med hjälp av dessa 
nyckelbegrepp kunde man skapa ett harmoniskt och rättvist samhälle för alla. Det som 
kännetecknar den iranska kulturen a andra sidan är, langvarig diktatur kontra 
demokrati i form av despotisk monarki samt islamitiska trostraditionen. Eiter den 
iranska islamitiska republikens bildande, har man islamiserat alla sfärer inom 
samhälls- och kulturlivet. "Man söker sin förlorade utopi i det ursprungliga islam, d5 
samhället reglerades av islamiska lagar om vilket man tror var det mest harmoniska 
och rättvisa av alla samhällen. P& det sättet riktar sig hela kulturen mot det förflutna". 
( Fazel, Golamresa , Muslim Peoples A World Ethnographic Survey. 1984, s. 90) 



Kulturkonflikt 

Mot denna bakgrund är det lätt att först3 vad som sker när dessa tv3 kulturer, som 
bygger ph helt olika traditioner och institutioner, möter varandra. De flesta iranier i 
Sverige tillhör dock de sociala grupper som haft tillgång till en n3gorlunda 
sekulariserad utbildning under shahtiden. Men trots detta och att de flesta p3 ett eller 
annat sätt är emot den rådande teokratin i Iran uppstår oftast stora svhrigheter i deras 
möte med Sverige, det svenska samhället och den svenska kulturen. 
I bästa fall tänker man i polariserade temer. Det finns alltid tv3 sidor: 
regimanhugare-motsthdare, höger-vänster, fel-rätt. Den bilden räcker inte för att 
man skall kunna orientera sig i det myller av schatteringar som finns i ett öppet 
samhäile som det svenska. Det är t ex inte lätt att först3 att en riksdagsledamot fran ett 
politiskt parti i Sverige diskuterar gemensamma fragor tillsammans med många av en 
annan politisk uppfattning. Diskussioner om samhällsproblem mellan politiska 
motsthdare, som slutar med ett gemensamt förslag till lösning, kan te sig ännu 
märkligare. Många är misstänksamma mot massmedia och deras sjalvständiga sätt att 
arbeta och granska olika fragor. Det ar ocksa svårt att första svenskarna satt att behålla 
partitillhörighet och politisk uppfattning som en privatsak. 

I Sverige är attityden till sexualitet och nakenhet öppnare an i manga andra länder. 
Jag tycker att detta kan ses som en följd av freudianismen, psykoanalysens inflytande, 
sekulariserad fostran i skolorna och kvinnornas höga deltagande i arbets- och 
organisationsliv. 

I Iran kom familjeplanering och preventivmedelsrådgivning igång i liten 
omfattning under den tidigare regimens sista år, men möttes av protester från 
prästema/mullorna och aven från en del av befolkningen. Abort har alltid varit 
förbjuden. Speciellt efter Khomeinis maktövertagande ar synen på sexualitet och 
nakenhet helt präglad av islamiska värderingar, som t ex förbjuder man att g8 i 
kortbyxor och kortärmade skjortor. En ogift flicka som blir gravid eller en man, som 

1 har haft utomäktenskapliga förbindelser kan utsättas för brutala straff. 
Sexualundervisning är inte tillåten och har aldrig förekommit varken i skolor för barn 
och ungdomar eller pa universiteten. 
För iranierna blir det naturligtvis en chock att se kön och Aldrar blandade mer eller 
mindre nakna p i  badstränder eller kanske till och med i bastun. 

Mötet med det sekulariserade svenska samhället, gör det sociala samspelet svart för 
många iranier. De 2r inte vana att se kvinnor verksamma inom alla områden. 
För många iranier är gränsen mellan arbete och fritid ganska suddig. Folk kan stå på 
gatan och samtala med varandra i timmar efter arbetets slut. Umgänge och 
fritidsaktiviteter ar spontana. En iranier kan g2 till vänner och bekanta med hela sin 
familj, utan att säga till i förväg, för att dricka eftermiddagste eller bli bjuden på 
middag. 

Vardagslivet i Sverige, framför allt i storstäderna, skiljer sig totalt från det iranska. 
Har finns det klar gräns mellan arbete och fritid och relationerna är oftast knutna till 
antingen privatliv, arbetsliv, eller intressegemenskap. 

Kulturskillnaderna skall emellertid inte överbetonas. Man kan säga att iranier i stort- 
sett har anpassat sig ganska val till det svenska samhället. Enligt Ulla-Maija Airola, 
som har ansvaret för invandraravdelningen p i  stadsbiblioteket i Borås, "ar iranierna de 
kulturellt aktiva". Iranier har bildat ett flertal föreningar, utger tidskrifter och böcker o 
s v , i Sverige. Eftersom en stor del av dem är flyktingar, ar den politiska utvecklingen 
i Iran av avgörande betydelse för deras fortsatta tillvaro i Sverige. Jag tror att en 



drastisk förändring av situationen i Iran skulle kunna medföra att stora grupper 
atervänder dit. 
Enligt många svenska författare i invandrarfragan t ex Hans Backrnan (Iranska 
flyktingar i Sverige.1989, s. 56) "i politisk exil är integration och assimilation 
svårhanterbara Eragor", och bland iranierna i Sverige måste vi tills vidare räkna med ett 
vitt spektrum av inställningar från kulturellt avståndstagande till helhjärtad 
assimilationsvilja. 

Invandringskris 

Man kan sägg.att al!a som kommer till ett land och till en ny kultur som flykting 
genomgår en livsförändringskris. Man kan inte leva som fön. De nya villkoren 
bestäms av förhallande i värdlandet och dem ser man inga möjligheter att kunna 
paverka. Detta hindrar flyktingar att bearbeta sina sorg och skuldkänslor. De medför i 
sin tur svårigheter i anpassningen till de nya förhallandena vilket kan skapa ett 
depressivt och destruktivt reaktionsmönster. Det är i den situationen lätt att se sina 
problem som ett resultat av att man hamnade just i Sverige. 

Invandringskrisen består av olika faser och har lång utsträckning i tiden och en viss 
pendling h och tiiibaka m e l l a n . ~ & ~ - o ~ c _ b ~ ~ k ~ ~ ~ i  olika faser är oundviklig. 
Eller som en intenjuperson uttryckte det: "Nu nar jag fått svenskt medborgarskap är I 

jag i statistiken och passet svensk. Men psykologiskt sett kommer jag nog alltid att 
-yar.ajnxadrare." 

Det är vanligen först efter en längre tid , ett eller ett par ar, som man verkligen 
böj'ar uppleva att man ar invandrare och i någon bemärkelse alltid kommer att vara 
det. Och det är först da som man böjar reagera p5 vad det innebär. I boken 
"Invandringens psykologi" av Elsie Söderlindh menar författaren att 
invandringskrisens faser-består av: chockfasen, reaktionsfasen, reparationsfasen och 
nyorienteringsfasen. Typiskt för reaktionsfasen vilket ar mycket vanligt hos iranier, är 
att känslorna hotar välla fram, starka och okontrollerade. Att s5 översvämmas av 
känslor är förödande för personligheten och då träder i stället de psykologiska 
försvarmekanismerna in. "Vilken eller vilka psykologiska försvarsmekanismer som 
aktiveras hos en viss person i ett krisläge beror i hög grad p5 den personens tidigare ., 
utveckling och erfarenheter." (Söderlindh, Elsie , Invandringens psykologi. 1984, s 
.56) 

De flesta iranier i Sverige kommer från en extraordinär och kritisk situation. De har 
befunnit sig i en pressad situation under lång tid och har varit i en sorts 
alarmberedskap bade psykiskt och fysiskt. Manga olika stressymptom, som ökad 
retlighet, irritabilitet och depressioner fortsätter att visa sig l5ngt efter ankomsten. Det 
är inte ovanligt att iranierna också har andra svara och traumatiska upplevelser bakom 
sig när de kommer tiH Sverige. Enligt Iranprojektet av statens invandrarverk "I väntan 
p3 frihet" : " De flyktingar, som har varit utsatta för tortyr eller har levt under 
outhärdliga förhallande i iranska fängelser, visar angestsymptom och är nästan 
paranoiskt misstänksamma mot andra landsmän. Ångest och misstänksamhet som 
skulle kunna vara "reala" och en naturlig reaktion p3 upplevelserna i Iran upplevs som 
oförklarliga när de lever under förhallqden i ett nytt land. De har svart att första sin 
reaktion eftersom de nu ar i säkerhet. De som levt illegalt i andra länder före 
ankomsten till Sverige har erfarenhet av ständig oro och panik, och har lurats p5 
pengar av smugglare som har lovat dem "guld och gröna skogar". De har kanske också 
varit tvungna att ljuga för att komma hit, vilket ger skuldkänslor, som för lang tid kan 
prägla deras förhallande till det nya landet, om de inte lyckas bearbeta dem." 



Brist p& kulturbyte 

Det finns inget traditionellt kulturbyte mellan Iran och Sverige. Detta kan bidra till 
brist p& först&else och kommunikation mellan svenskar och flyktingar från Iran. Ända 
torde de tidigaste kontakterna mellan Iran och Sverige ha ägt rum p3 vikingatiden. 
Enligt Bo Utas i boken "Det m3ngkulturella Sverige" inträdde de iransk-svenska 
förbindelserna i en ny fas i i och med att svenska officerare, under ledning av H.O. 
Hjalmarson, från 1911 anförtroddes uppdraget att bygga upp ett landsvägsgendarmeri i 
Iran. Under åren 1911-1915 var sammanlagt en sextiotal svenska officerare i iransk 
tjänst, och ett par av dem hemförde ocksa iranska fruar. Även polisväsendet i Teheran 
upprustades från 1912 och nagra år £ramat under ledning av svenska poliser, -för 
allt kommissarie G. Westdahl. Särskilt insatsen för gendarmeriet gav Sverige ett gott 
namn i Iran, och under Reza Shahs regeringstid, 1925 - 1941, växte 
handelsförbindelserna mellan de två länderna snabbt i betydelse. Detta förde en hel del 
iranier till Sverige, bland annat som kontrollörer av vapenleveranser från Bofors. 
Enstaka andra iranier besökte Sverige, bl a den sedermera berömde författaren M.A. 
Djmalzadeh, som talade om "den persiska frågan" inför den internationella socialist 
konferensen i Stockholm 1917, och Yahya Daulatabadi som 1918 i Uppsala 
undervisade bland andra H.S. Nyberg i persiska.(Utas, Bo,1991, s.175) 
Flera svenska företag har varit verksamma i Iran. De flesta bö jade sin verksamhet i 
början av 60-talet och svenska produkter som Volvolastbilar ar välkända. Hur 
samhället fungerar i Sverige vet iranier däremot knappast nagot om. 

De svenska böcker som översatts till persiska liksom de persiska böcker som 
översatts till svenska är lätt raknade. De böcker och artiklar som skrivs och behandlar 
de västerländska samhällena, speciellt efter den islamiska revolutionen, är oftast 
skrivna utifran en snäv och etnocentrisk hållning. År 1979 skrev en iransk präst, en 
mulla, (efter en kort vistelse p3 ett sjukhus i Tyskland) en bok med titeln "Simaye 
tamadone Gharb" vilket i Översättning betyder "Den västerländska civilisationens 
profil". Boken, som kritiserade de västerländska samhällena utifrån ett muslimskt 
perspektiv, saldes i en miljon exemplar och trycktes i flera upplagor. 



2- Problemställningen 

Nu vistas 33-4 miljoner iranier utanför landets gränser. Under åren 1980 till 1993 
invandrade ca 53000 iranier till Sverige varav 883 till Borås och är dänned den näst 
största invandrargruppen efter den finsktalande minoriteten i Borås. Magisterarbetets 
huvuduppgift är att belysa de iranska invandrarnas möte med biblioteket i Borås. För 

- att uppnå detta har jag ocksa studerat varför iranier flyttat till Sverige och deras 
.möte med Sverige samt iraniernas bakgrund - historiskt, kulturellt, religiös, 
ekonomiskt, socialt samt deras aktuella situation i Iran respektive Sverige. Jag 
har också studerat den svenska invandrarpolitiken som ä r  ett underlag för det 
m&ngsprAkliga biblidgke,tii&erige. Invandrarverksamheten p& folkbiblioteket i 
Borås kommun harssksLxarit en viktig punkt för undersökningen. 
Problemställningen ska ses mot bakgrund av hur folkbibliotekens service till 
invandrare och flyktingar utyecklades samt biblioteksservice till invandrare i - 

Boras kommun. 

Det a r  i huvudsak följande fragor som skall besvaras: 

1. Hur uppfattas biblioteksverksamheten till invandrare och flyktingar av iranier 
i Borås kommun? 
2. Vilken betydelse har biblioteket för de iranska invandrarna och flyktingarna? 
3. Hur använder iranier biblioteket? 
4, Hur önskar iranierna att biblioteksverksamheten ska förbättras för 
invandrare? och i sa fall på vilket satt? 

Material och metod 

. . I min uppsats har jag valt att använda mig a v ~ i o d x ~ ~ d å  
jag vill försöka belysa och få fram en bild av de iranska invandramas möte med 
biblioteket i Borås. 
Jag har valt att gå närmare in på filialbibliotek i invandrartäta bostadsområden, .-- 

nämligen Hässlehus bibliotek och på stadsbiblioteket i Borås. Jag har intervjuat tre 
personer ur bibliotekspersonalen på resp bibliotek. Detta var ämnat att ge nya 
vinklingar och idéer i undersökningen, att ta reda på deras synpunkter kring 
problemställningen samt ta reda p5 vilken typ av invandrarverksamhet som finns på 
biblioteket i Borås kommun. Jag genomförde ocksa en intervju med Iranska 
föreningens ordförande i Borås. ! f 

Jag genomförde 15 st intervjuer med iranier. Avsikten var att f3 en uppfattning om 
dessa personers kulturbakgrund, läsvanor , informationsinhämtande, 
bibliotekserfarenheter, språkbevarande osv. Jag strävade efter att få ett så brett urval 
bland intervjupersonerna som möjligt både avseende kön, ålder och tid i Svexigg. De 
var slumpmässigt utvalda, men består delvis av bekantas bekanta och i sin tur dessas 
bekanta, delvis av tillfiågade biblioteksbesökare. Jag tycker att intervjupersonerna var 
tillräckligt diversifierade för undersökningens behov. 

Intervjuerna genomfördes företrädesvis hemma hos de intervjuade. En 
kassettbandspelare, modell mindre, användes vid alla tillfallen utom ett. Intervjun 
som genomfördes p3 persiska inleddes med en definition av de medverkandes roller 
med speciell betoning p& vem intervjuaren var -le användas t u  1,' 

bur den skulle användas. Därpå ställdes intervjufrågorna. Jag tycker också att det var 



viktigt att intervjuarbetet genomfördes av en landsman till de utfragade och p3 deras 
modersmal. De kände sig trygga. Trots svårigheter som jag aterkommer till , 
genomfördes undersökningen p5 ett tillfiedsstäilande sätt genom öppna och 
förtroendefulla samtal mellan landsman, dvs genom intervjuer utförda av en 
invandrare. 

För att komplettera övrigt materiel i undersökningen genomförde jag 20 st enkäter. 
Enkäterna utdelades bland iranska biblioteksbesökare, bekantas bekanta och iranska 
föreningens medlemmar. De var pa svenska. De inkomna enkätsvaren är 15 st vilket 
betyder att andelen inkommande svar är större än vad man £rån början kunde förvänta. 

Litteratursökningar 

Arbetet innehåller olika delar. Den delen som handlar om Iran och iraniernas 
kulturbakgrund bygger p3 personlig kunskap och studier av olika böcker och 
tidskriftartiklar pa persiska samt p i  engelska och svenska Den delen som handlar om 
mångkulturella bibliotek i Sverige och kulturpolitik för invandrare samt invandring 
utifrån socialpsykologiskt perspektiv har jag tagit fr3n ett flertal böcker, tidskrifter, 
Biblioteksbladet m fl. Jag har i första hand satt min tilltro till Artikelsök, LISA och 
ERIC. Mina sökningar har kretsat kring termer som invandrare, flyktingar, 
flerspråkigt/flerkulturellt biblioteksarbete. Jag har prövat olika former och 
kombinationer av termerna och främst begränsat mig till folkbibliotek. 

Övriga material har jag hittat dels genom tips från min handledare, dels genom 
relevanta bibliotekshyllor. 

Svarigheter vid datainsamlingen 

En första svarighet var att mina kontakter med intervjupersonerna skedde hemma 
hos dem. Detta innebar att vissa behandlade mig som en gast, enligt iransk kultur, 
vilket paverkade situationen i den meningen att den inte blev naturlig. Det är nämligen 
s3 att när man kommer som gast till iranierna måste man visa mycket respekt bl. a. 
genom Tarof. Jag vet inte hur man skall förklara Tarof p& svenska. Man säger helt 
enkelt inte det man verkligen menar utan det som man tror förväntas att man ska säga. 
Man är väldigt tillmötesgående. Tarof kan alltså vara en artighetsattityd i ord och 
beteende, men Tarof kan därmed ocks3 dölja sanningen. Mitt rad till 
intervjupersonerna var att : Glöm Tarof. Sanningen skall galla. Jag försökte minska 
risken för att den tillfragade hamnar i en position dar han eller hon besvarar fragorna 
p& ett satt som han eller hon tror ska gillas av mig. 
En annan svårighet är att det finns risk för misstolkningar i intervjuundersökningar. 
Beroende p3 frågor och olika intervjuförhallande kan b3de jag och intervjupersonerna 
ha bidragit till felaktiga svar. De iranska invandrarna var ovana vid den här sortens 
fiagor och visste ibland inte vad de skulle svara eftersom de inte hade s& stor 
kännedom om samhallsinstitutionerna. Det svenska biblioteket ar helt annorlunda än 
det iranska. Eftersom det finns stora skillnader mellan det svenska och det iranska 
samhället. Iranier kommer från ett land med langvarig diktatur som saknar 
demokratiska traditioner och institutioner, representativa riksdagsval, politiska partier, 
press , yttrandefrihet och fackföreningar. 

I tv5 fall fanns ocksa gäster med i rummet och detta kan ha paverkat maren. Jag har 
vid mina Översättningar till svenska i största möjliga mån försökt tolka den 
ursprungliga innebörden. Jag har under hela mitt arbete försökt vara medveten om min 



uppgift att söka efter kunskap om de förhallanden som undersöks. Jag har försökt att 
vara objektiv i min tolkning av insamlade data. 

Tidigare forskning 

Vad har tidigare skrivits om de iranska invandrarnas möte med folkbiblioteket i 
Sverige? Det finns bara en ganska kort undersökning som ger en presentation av 
invandrarverksamheten p i  Jönköpings stadsbibliotek som är inriktad p8 den iranska 
invandrargruppen, när de hade kommit till kommunen 1988. Arbetet heter: Bibliotek& 
är allas och har skrivits av Anna Klein, Chatarina Söderholm. (Ahlqvist, Lena , . 
Invandrare och biblioteken.1987 ). Det huvudsakliga arbetet består av en 
enkatunersökning om biblioteksvanor som iranier i Jönköping har besvarat. 
När det galler folkbibliotekens service till invandrare eller flerspråkigt 

biblioteksarbete kan man presentera nigra relevanta avsnitt ur böcker. 
"Invandrarna och biblioteket. En handbok utarbetad av ~ 0 : s  arbetsgrupp för . 

bibliteksverksamhet bland invandrare,"(l974) är precis som titeln anger en praktisk 
handbok för bibliotekspersonal och boken avslutas ocksa med beskrivning av praktiskk 
biblioteksarbete i stadsdelen Kirseberg i Malmö. T 

1986 gjorde Statens kulturrad en enkätundersökning angaende folkbibliotekens 
service till invandrare. Enkäten skulle kartlägga bestandet och fördelningen mellan 
olika typer av bibliotek, göra en inventering av eventuella problem kring 
litteraturförsörjningen till invandrargrupper samt ge förslag till förbättringar p5 dessa 
punkter. Resultaten publicerades i Det mangspråkiga biblioteket - rapport £rån Statens 
Kulturråd 1986:8. 

En annan handbok i biblioteksverksamhet för invandrare ar "KITAB Kulturell 
identitet tryggad av biblioteken. Nordisk bibliotekhandbok om innvandrere eg 
minoriteter". 
Boken tillkom efter en nordisk konferens 1979, rörande folkbiblioteken och 
invandrarlitteratur. Malsättningen med denna konferens var att söka n2 £ram till 
konkreta förslag till nordiskt samarbete kring biblioteksservice för invandrare. 
Handbokens mal ar att dels vara praktiskt arbetsredskap i det dagliga arbete, dels ge 
nödvändig bakgrundskunskap till arbete med invandrare. 
Boken är uppdelad i en bok + ett lösbladssystem samt n5gra tillägg. Den innehaller 
artiklar av mera allmän karaktär och här kan man hitta fakta som man svarligen hittar 
p& annat hall. De tre tilläggen £rån 1985 och 1989 handlar enbart om tidningar och 
tidskrifter p5 nagra utvalda, vanligt förekommande invandrarspråk. Jag tror att denna 
bok är den mest omfattande och detaljerade bok angaende invandrare och bibliotek i 
Norden idag. 

"A public library service for ethnic minorities in Great Britain", fokuserar som 
framgår av titeln p8 Storbritannien. Boken består dels av bakgrundsfakta kring 
invandringen till Storbritannien, dels av rapporter av olika faltundersökningar. Den 
beskriver ocksa ingaende nuläget på de brittiska biblioteken vad betraffar 
invandrarlånen och avslutas med kapitlet " What is to be done"? 

En annan handbok är IFLAs publikation Multicultural Librarianship: An 
international Handbook. Den ger detaljerade råd i praktiskt taget allt som rör 
biblioteksservice till invandrare, fran kapitelrubriker sasom "Bloodbonds" (dvs. 
invandrares släktförhallande) till " Blankets orders" (dvs. hur man skriver blanketter)! 
Boken belyser invandrarnas olika behov och önskemål vad betraffar litteratur. 



Alla hittills nämnda böcker innehaller avsnitt som ger allmän kunskap om 
flerspråkigt biblioteksarbete. Det finns ocksa ett antal kortare artiklar och rapporter 
som berör olika invandrargrupper och biblioteksarbete, t ex Finskspråkiga önskemal i 
fraga om biblioteksservice osv. Jag tror dock att dessa oftast inte ger nagon 
problematiserad syn p i  flerkulturellt biblioteksarbete, utan beskriver enbart pAgAende 
projekt och arbetsformer. 

Slutligen vill jag tillägga att kunskaper om de iranska flyktingarna i Sverige och 
inte minst deras möte med folkbiblioteket saknades när denna undersökning började. 
Man kan säga att vi vet betydligt mer om denna grupp och bl a deras möte med 
biblioteket än när jag började. 



3. Bakgrund och historik till folkbibliotekens service till invandrare 

Från arbetskraftsinvandring till flyktinginvandring 

Ibland nämns siffran en miljon invandrare i Sverige, ibland en halv miljon. Att 
uppgifterna kan variera så mycket beror på att det inte finns någon bestämd definition 
av vem som är "invandrare". I regel avses med invandrare de utländska medborgare 
som bor i Sverige. Deras antal var cirka 400 000 mot slutet av 1980-talet varav 85000 
var födda i Sverige. Till detta kommer ungefar 375000 som är födda utomlands men 
senare blivit svenska medborgare. Räknar vi ocksa in de som är födda i Sverige och är 
svenska medborgare och som har minst en förälder som är född utomlands s& får vi. 
lagga till ytterligare ungefar 300 000 personer. (Andra generationens invandrare.) Då 
är vi uppe i något över en miljon "invandrare". 

Är det befogat att använda denna siffra som underlag för en diskussion om 
invandrarfrågor? I så fall är t ex prinsen och prinsessorna invandrare. De ar andra 
generationens invandrare medan drottningen räknas in i gruppen första generationens. 
Slutsatsen är att vi maste göra klart för oss vilka människor och grupper vi egentligen 
avser när vi talar om "invandrare" och diskuterar deras situation i Sverige. 

Med invandrare menar jag i första hand utländska medborgare som utifrån en 
juridisk definition ar invandrare eller flyktingar. Invandrare är den som frivilligt 
läninar sitt hemland och bosätter sig i ett annat land för kortare eller längre tid och som 
kan atervända hem. En flykting är en person som lever p3 flykt, i exil i ett annat land 
och som inte kan atervända till sitt hemland sa länge han riskerar förföljelse. 

Under 1950- och 60-talen var det brist på arbetskraft i Sverige. Stora svenska 
företag som Volvo, ASEA, SKF m fl liksom arbetsmarknadsmyndigheterna var 
mycket aktiva för att få hit arbetskraft från t ex Finland, Jugoslavien, Italien och 
Grekland. Arbete och tillstånd för att få komma till Sverige var klara före hitresan och 
företagen ordnade bostäder. 

Invandringen till Sverige bestod långt in på 1970-talet av ett fatal större grupper. 
Nordbor var den största gruppen invandrare. Finländare utgjorde vid mitten av 1970- 
talet drygt 45 procent av samtliga utländska medborgare enligt statiska centralbyrån. 
Därefter kom jugoslaver, danskar, norrmän, greker och tyskar. Den utomnordiska 
invandringen var ganska låg. 

Efter 1972 ändrade invandringen karaktär. Den utomnordiska 
arbetskraftinvandringen upphörde nastan helt på 1970-talet. Invandringen bestod mot 
slutet av 1980-talet nastan helt av flyktingar och nära anhöriga till flyktingar som fått 
uppeh~llstillst~nd. T ex kom år 1986 fler iranier än finländare till Sverige, enligt 
statistik fran Statens invandrarverk 1988. I Sverige finns i dag representanter för 166 
olika nationer. Enligt boken "Det mångkulturella Sverige " ar antalet etniska grupper 
givetvis fler. (Harald , Runblom & Svanberg, Ingvar,(red), Det mångkulturella Sverige 
,1991, s. 5) 
När Sverige efter hand blev ett bland andra invandrarlander, bö jade också en 

invandrardebatt. Dvs fram till ca 1965 var det egentligen bara en debatt om Sverige 
och svenskarna: "Var det bra att ha invandring?" Men sa blev invandrarna sa många, 
att de blev utomordentligt "synliga" och vid mitten av 60-talet startade en alltmer 
livlig debatt om invandrarna själva och deras väl och ve. 
Invandrardebatten i Sverige under 60-talet handlade om konflikten mellan två 
motsatta minoritetspolitiska ideologier: anpassning kontra kulturell pluralism. 
Traditionellt sett har Sveriges minoritetspolitik byggt på assimilationsideologin: 



malsättningen har varit att försöka snabbt assimilera invandrarna, dvs tvinga dem att 
uppge sin gamla identitet, sin kultur och sitt förflutna. Man talade om för 
invandrarföraldrar, att de skulle tala svenska med sina barn för att hjälpa dem att sa 
snart som möjligt lära sig det nya språket och därmed bli assimilerade svenska barn. 

Tiden gick, invandrarbarnen blev fler och fler, växte upp och hamnade i allt svårare 
kulturkollisioner. Inte gick det bra för dem i skolan heller, och problemen växte p8 alla 
hall och kanter. Man började se sig om efter forskning om invandrare, 
kulturkollisioner, språk, identitet, och sakta kantrade debatten. Man bö jade långsamt 
fatta att det nog inte är sa lätt att byta kultur, att modersmålet nog har nagonting med 
människans identitet, utveckling, trygghet att göra. Och att svensk kultur kanske rent 
av inte är det enda gångbara ens i Sverige. Att invandrare har en rikedom med sig i sitt 
språk och sin kultur och att man m5ste lära sig att leva mångkulturellt. 

Den svenska invandrarpolitiken 

Den politiska flyktingen har funnits så länge människan velat bekämpa orättvisor i 
det samhälle hon lever i . Det demokratiska Sverige har alltid velat se sig som en 
tillflyktsort för förföljda. Men hur har det varit i verkligheten? Ett exempel, strax före 
andra världskriget tog svenska regeringen initiativet till att alla tyska judars pass 
försags med ett stämplat J, vilket skulle underlätta den svenska gränspolisens uppgift 
att, redan vid gränsen , sända flyktingarna tillbaka till Tyskland. Mer an hälften av de 
judar som sökte fristad i Sverige avvisades innan krigslyckan vände till de allierades 
förmån. Detta allts5 efter det att kristallnatten och de antijudiska lagarna natt allmän 
kännedom i Sverige. 
Ur allt detta växte 1975 invandrarpolitikens tre huvudmal fram: jämlikhet, valfrihet, 
och samverkan, som innebär en lång rad viktiga ting. En kulturpolitik utformad efter 
dessa mal innebar följande: 

"Jämlikhet innebar att invandrare och språkliga minoriteter ska ha samma tillgång 
till och delaktighet i det allmänna kulturbudet som den övriga befolkningen. Detta ar 
en nödvändig grund för att invandrarna skall kunna vidmakthalla en egen kulturell 
identitet och leva i harmoni med sin omgivning. 

Valliihetsmålet innebär, att invandrarna skall välja, i vilken utsträckning de vill 
uppg5 i en svensk kulturell identitet, dvs de skall själva bestämma i vad man de vill 
"försvenskas". De invandrargrupper som vill bevara det egna kulturmönstret skall bl a 
få ekonomiskt stöd. 

Samverkansmalet innebär , att en ömsesidig och omfattande samverkan maste 
komma till stand mellan invandrare och svenskar. För invandrarnas del innebär detta, 
att de maste följa de regler och bestämmelser, som galler t ex p& skolans omrade, i 
arbetslivet, för politisk och facklig verksamhet m m. Men anpassning innebar inte att 
en invandrare skall tvingas ge upp sin egenart för att helt anamma svenskarnas 
beteendemönster. Man bör aktivt arbeta för ökad tolerans och solidaritet. Ett 
förverkligande av samverkansmillet innebär bl a att invandrarna ges större möjligheter 
att aktivt delta i det politiska livet i Sverige, att de ges vidgade möjligheter till 
kulturell verksamhet och att invandrin ens positiva kulturella effekter 

1982, s.30). 
t uppmärksammas i ökad utsträckningw Widgren, Jonas, Svensk invandrarpolitik. 

Riksdagen tog beslut om invandrarpolitiken 1986 där malen om jämlikhet, 
valfrihet, och samverkan ater slogs fast. D8 betonades dock starkare än tidigare vikten 
av ömsesidig tolerans, solidaritet och gemenskap mellan människor av olika ursprung. 



"Goda etniska relationer bör prägla det svenska samhället och samhället bör markera 
sitt avståndstagande från alla av etnisk intolerans." ( Kjellberg, C, Vi ska bygga landet. 
1981, s.56) 

Invandrare, sprakliga minoriteter och biblioteken 

"P8 60-talet s8gs invandrarna som en slags konstig ras. Det var brist p5 
språkkunnig personal p& biblioteken, ingen visste nAgot om invandrares bakgrund eller 
kände till deras författare. Alltsa "glömde" man fack-och barnlitteratur p3 främmande 
sprak och köpte i stallet in svenska författare p8 utländska språk. Uppsökande 
verksamhet och kontaktarbete bland invandrare saknades, liksom medvetenhet om . 
deras behov. "( Nordin Siebolds, Ulla, Mångspråklig är inte mångkulturell. BBL 
1992:3) 

När behovet av arbetskraft var som störst kom cirka 40 000 invandrare per år till 
Sverige. I dag ligger den totala invandringen på cirka 25 000 personer per år. Sa länge 
arbetskraftsinvandringen dominerade kom de flesta invandrare att bosätta sig i . 
storstäderna och p8 större industriorter. Industrins behov av arbetskraft styrde 
bosättningen. Invandrarna koncentrerades p5 satt till ett fatal platser i landet. 

Sedan invandringen till Sverige ändrade karaktär och ersattes av flyktingar har man 
fatt en ny flyktingpolitik , som innebar att flyktingarna ska spridas till alla kommuner i 
landet. Därmed har flykting- och invandrarpolitiken blivit en fråga som berör nästan 
alla människor i samhället. 
Det kommunala flyktingmottagandet ställer stora krav p& den kommunala 
förvaltningen, inte minst p3 biblioteken och deras personal. Kommuner utan tidigare 
erfarenhet av invandring ställs nu inför en ny verklighet med nara kontakter med 
människor från andra kulturer och med andra språk och andra religioner. 

Folkbibliotekens verksamhet för invandrare och sprakliga minoriteter baseras p3 de 
rekommendationer som utarbetades av en ar 1972 tillsatt arbetsgrupp inom davarande 
skolöverstyrelsens (SO) bibliotekssektion (nuvarande Statens kulturråd Enhet för 
litteratur och bibliotek). Arbetsgruppen skisserade en uppbyggnadsplan. 
Utgangspunkten var att invandrarna skulle ha samma biblioteksservice som 
majoritetsbefolkningen. Ambitionsnivån angavs i antal band per invandrare i relation 
till gruppens storlek. I uppbyggnadsplanen ligger ocksa en ansvarsfördelning mellan 
kommunbibliotek, länsbibliotek och lanecentral. Ansvaret för olika sprak fördelades 
mellan lanecentralema. 

Invandrarpolitiken p& folkbibliotek en stor reform 

Den år 1975 fastlagda invandrarpolitiken innebar flera konkreta reformer i syite att 
förverkliga malen om jämlikhet, valfrihet och samverkan. En reform fick stor 
betydelse för folkbiblioteken. I regeringens proposition 197520 Statlig kulturpolitik 2 
inrättades ett statligt stöd till folkbiblioteken för inköp av litteratur p3 invandrar-och 
minoritetsspråk under en uppbyggnadsperiod om fem ar. Under budgetaret 197511976 
uppgick bidraget till 1.7 Mkr. Statsbidraget har sedan successivt höjts för att under 
budgetåret 1984185 uppg3 till ca 4.5 Mkr. 

Under den till tio år förlängda uppbyggnadsperioden förvärvade kommunbibliotek, 
länsbibliotek och lanecentraler bestånd på invandrarlitteratur utifrån de normer, 3 band 
per invandrare, som SO och sedermera statens kulturråd rekommenderade. Vid sidan 
av detta ytterst tidskrävande och dyrbara inköpsarbete och därtill hörande 
katalogisering, bedrevs ett minst lika krävande arbete med att föra ut litteratur till 



låntagare. Bibliotekarier specialiserade sig p8 att förbättra folkbibliotekens service till 
invandrare. 

JamlikhetsmAlet innebär att invandrare skall ha samma möjligheter, rättigheter 
och skyldigheter som den övriga befolkningen. Alla grupper i samhället skall ha 
likvärdiga möjligheter att bibehålla och utveckla sitt modersm31 och att bedriva 
kulturell verksamhet. Invandrar- och minoritetsgrupper bör ha möjlighet att inom 
ramen för en intressegemenskap, som omfattar hela det svenska samhället, ge uttryck 
för en egen språklig och kulturell identitet. Folkbibliotekens roll för uppfyllandet av 
jämlikhetsmålet innebär att , medier erbjuds dels p3 svenska , dels p% invandrarnas 
modersm8l och biblioteket maste även informera invandrarna om deras möjligheter. att 
f3 biblioteksservice. Bestånd p3 inuandrarspråk skall som övriga medier hallas 
aktuella. 
Folkbiblioteken har efter viljdförm3ga tillhandahAllit följande medier: 

a arbetsmarknaden 

Språkinlärningsmedier inkl. språklexikon 
Samhallsinformation p3 utländska sprak 
Facklitteratur p3 grundskoleniv5 p3 utländska sprak 
Nyheter om Sverige p3 lätt svenska (tidskrifter) 

En flykting som får uppehållstillstånd erbjuds (1989) en "basutrustning" av 
Socialförvaltningen i kommunen. Varje kommun bestämmer själv innehållet i 
utrustningen. Ett växande antal kommuner anser att ett adekvat sprfiklexikon skall 
inga. 

turella identiteten Till invandraren för bevarande av den kul 

Nyheter från /om hemlandet på det egna spraket (tidningar) 
Skönlitteratur p3 det egna språket 
Facklitteratur på det egna språket 
Tidskrifter 
Musik med rötter i hemlandets kultur 

Valfrihet på biblioteken innebär tillgång till såväl svenska som utländska medier. 
Det innebär dels en satsning på utländska medier men även aktiva atgärder för att 
öka tillgängligheten av det svenska bestandet som satsningar pil sprakmedier 
(svenskkurser, spr3klexikon m m) och försök med flerspråkig lantagarvägledning. 
Medier skiljer sig fran varandra i den betydelse de har för individers identifikation 
med sin kultur. Ett läsande av tidningar ger en annan upplevelse, har en annan roll 
för kulturidentifikationen, än läsande av en bok. 

"SamverkansmAlet" innebär att folkbiblioteken ger invandrarna möjlighet att bli 
part i de beslutsprocesser som styr medieförsörjningen. 



inte förrän immigrationen till Sverige bö jade ta fart uppmärksammades 
tvåspråkighets- problematqken i Sverige. Den tidigare forskningen ansag att 
tvåspråkighet var skadlig för barns personlighetsutveckling. Modersmalet hindrade 
barnet att lära sig nationals/xåket. Det var detta synsätt man utgick ifrh. 
Målsättningen var att barnen skulle lära sig svenska s& fort som möjligt sa att de 
kunde inlemmas i det svenska samhället. 

Redan 1953 ordnade unesco en konferens där de betonade vikten av att barnen 
undervisades pa modersmålet . ( The use of vernacular languages in education, 
Unesco,1953, s.18) 
Denna Unesco-konferens har haft stor betydelse för forskning p5 omriidet. Den ' 

poängterar att det är undervisningen sker pA modersmalet. Bland innehallet 
märks förutom aven redogörelser av en del experiment samt en 
länderöversikt. 
Här i Sverige väckte Bertil Malmberg stor uppmärksamhet d& han 1964 framförde 
denna åsikt. Den första svenska sammanfattningen av tvåspr3kighetsproblemet ' 

gjorde Hansegård, d3 han 11968 gav ut sin bok Tvilspråkighet eller halvspråkighet. 
Han berörde problemen i ~brnedalen och hävdade att om barnen inte får lära sig läsa 
och skriva p5 sitt modersrdal finns det en risk att de i stället för tvaspråkiga blir 
halvspråkiga. 

Numera är forskarna enika om att tvaspråkighet ar en tillgång och underlättar 
inlärningen av fler språk saht utvecklar personligheten. Man vill komma bort från 
den negativa synen att tv8sbr3kighet är nagot suspekt. Man vill i stället ge 
invandrarnas egna moders å1 samma status som svenska, genom att visa intresse för m språken och invandrarnas kultur. Samtidigt bör man visa, att tviispråkighet är en 
tillgång i samhället, här är Jäl alla forskare eniga. Men hur man bäst ska arbeta £ram 
en aktiv tvåsprakighet, det yet man inte. Nigra hävdar att man först m(åste lära sig sitt 
modersmal ordentlig och det måste ske i enspråkiga klasser där alla har samma 
modersmal. Vad är problemet då? Segregationen kan vara negativ. Svenskar och 
invandrare splittras, viket kan leda till missförsthd, kontaktsvårighetler och i värsta 
fall aggressioner mellan grdppema. Den andra falangen hävdar att alla ska blandas 
för att samarbetet ska kunna förbättras. Man maste urngas över alla gränser. Därför 
behövs sammansatta klassek där barnen lär kanna varandra snabbare och bättre, 
accepteras mer. Svårigheten har ar att modersmålet halkar efter medan svenskan 
däremot utvecklas mer. 

Vad man måste vara uppmärksam på, är att barnen inte får bli halvspråkiga d v s 
att de inte kan behärska nadot språk tillfredsställande. 

invandramngdomarna , den andra generation, har i olika sammanhang omtalats 
som en tidsinställd bomb. Än så länge har den bomben inte briserat, och för dagen 
ligger pessimisterna nar det! galler invandramngdomamas svenska £ramtid lagt. 

När det gäller den andra generationens kunskaper i svenska, en ack så viktig 
kunskap i ett land där man inte ostraffat pratar med utländsk brytning, rapporteras de 
vara bra. Den som undersökt dessa kunskaper ar Kenneth Hyltenstam, professor i 
tvåspråkighetsforskning. Hyltenstam menar sa här:"Vi blev själva förvanade över att 
inte finna nagon tydlig skillnad mellan elever som hade svenska som andrasprak och 
svenska elever. Även om vårt urval i undersökningen ar begränsat drar vi slutsatsen 
att många tvåspråkiga barn lyckas mycket bra med svenskan, helt i niva med 
jämnåriga svenska barn." 



Vad invandrarnas barn däremot hade svårare med än infödingarnas barn var 
grammatik och stavning. Där gjorde barnen till finska föräldrar dubbelt s& många fel 
och barnen till spanslrspråkiga föräldrar tre gånger fler fel än den svenska 
kontrollgruppen. En bieffekt av resultaten fran den här undersökningen, utförd vid 
avdelningen for tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet, var att man 
tyckte sig finna kulturella skillnader i sättet att skriva uppsats. Medan de svenska och 
finska ungdomarna shev uppsats p& ett konventionellt och förutsägbart sätt, var 
variationen i den spansktalande gruppen stor med mer levande berättelser och 
överraskande angreppspunkter. I ett mångkulturellt perspektiv later väl det senare 
ganska spbande ,  inte sant? 
När invandrarungdomar i invandrartata omraden talar sinsemellan kan man ibland 

nästan f& uppfattningen att det är blandspråk de talar. Det är ord ur de här 
ungdomarnas många olika hemspråk som blivit till ett slags slang, som talas av alla 
ungdomar i ett område. Sarskilt populära brukar svordomar fran olika språk vara att 
ta efter, men det kan också bli så att man Översätter sina mustiga och ofta sexuellt 
laddade invektiv till svenska. Andra populära omraden att ta över ord från är nar det 
handlar om det andra könet, nar det är fråga om pengar och om det rör skolans 
omrade. 

Ulla-Britt Kotsins som är docent i nordiska språk, har i sin forskning kommit 
fram till att "ungdomsspråket skiljer sig från "vanlig" svenska. Det gäller sådant som 
ett annat uttal - med bland annat ett "arabiskt" sje-ljud - och en annan grammatik dar 
framför allt propositionerna verkar väljas p& m&f& aven bland svenska barn som " 
borde" veta bättre, men som i den här miljön har lättare att acceptera avvikelser". 
(KITAB, Kulturell identitet tryggad av biblioteken, red :Olaf BerggrenJ983, s. 191) 

Man skulle kunna se de bär sprakliga divergenserna som dialekter och ge dem 
namn som rinkebysvenka (Stockholm), rosengårdska (Malmö) och gårdstenska 
(Göteborg). 
De andragenerationsungdomar som vaxer upp i invandrartata omraden har 
naturligtvis samma behov som alla andra att med språket visa samhörighet och 
gruppidentitet. Denna sin samhörighet visar de i musiksmak, val av kläder och 
fritidssysselsättningar och i allt det andra som ingar i det vi p3 senare tid börjat 
sammanfatta i begreppet ungdomskultur. Samhörigheten visar man också i valet av 
språkdrag. Darför finner vi ungdomsspråket i de invandrarrika områdena både 
typiska svenska drag, som visar att ungdomarna bor i Sverige , men ocksa "sprakfel" 
blandade med ord haimtade från de många olika språken i områdena. Att tala 
"kebabspråk" eller "spaggespråk" kan på så satt ses som en akt av solidaritet 
gentemot till Sverige nyanlända kamrater, föräldrar och andra vuxna som talar en 
bristfallig svenska. 

Om språk och identitet 

Jag är ett barn igen 
av Fred Klasen . 

Jag ar ett barn igen. 
De har tagit mitt sprak. 
Jag kan inte längre uttrycka 
mig som jag kunde fömt. 

Jag är ett barn igen. 



De har tagit min identitet 
Jag är inte längre den 
som jag var förut. 

Jag är ett barn igen. 
Men jag ville komma hit. 
Jag kunde inte längre stanna 
där jag var, tror jag. 

Jag är ett barn igen. 
Det blir ett nytt liv. 
Jag har fatt en chans. 
Den tar jag gärna. 
(1983) 

Det känns naturligt att inleda en diskussion om spraket med en invandrardikt.,Just 
den här dikten har publicerats i Invandrartidningens svenska version, På lätt svenska 
(1983:l). 
Dikten är ocksa skriven p& lätt svenska. Den återger sa enkelt och självklart nagra av 
de allra viktigaste invandrarupplevelsema: att inte kunna uttrycka sig som förut, att 
de har tagit ens identitet, att man känner sig förminskad, som ett barn. Med diktarens 
säkra förmaga att fanga komplicerade skeenden i en språkligt enkel form har Klasen 
p3 sexton rader lyckats uttrycka det mesta av vad jag behövt en hel bok att förklara. 

Det mänskliga spraket ar en unik funktion. Ingen annan djurart har ett 
kommunikationssystem som i variationsrikedom kan mata sig med det mänskliga 
språket. Förmagan att med sprakets hjälp föra vidare kunskap, abstrakta begrepp, 
tankar, idéer, symboler och förestaIlningar över tid och rum fran människan till 
människa, generation till generation saknar jämförelse. Kan man tanka sig 
människans unika särställning utan möjligheten till kommunikation genom det 
talade och skrivna språket? 

Jag tycker att det är viktigt att f8 vara stolt över sitt sprak. Det ar viktigt att f3 sitt 
språk accepterat och erkänt. Att inte få sitt sprak erkänt är att inte bli erkänd själv. 
I våra tankar passerar dagligen oandligt många fler ord och meningar an vi uttalar. 
Den inre monologen är djupt personlig och privat och den sker p% det sprak vi lär oss 
som barn. Språkets betydelse för tanken kan också sparas i fraser som " tänk om du 
kunde läsa mina tankar". I själva föreställningen om vad tanken ar finns inbyggd en 
känsla av ett den bestar av ett läsbart sprak. 
Lars Gyllensten uttrycker det så här: 

"Språket ar den viktigaste av de sa att saga mentala klädedräkter, varmed 
människan under sin mognad till människa bland människor iför sig sin personlighet 
och egenart, eller far den patrugad sig. Det inre jagat, upplevelsen av den egna 
individualiteten, med alla minnen, tankar, åsikter etc, byggs kanske först och främst 
upp av det material och möjligheter som spraket erbjuder. Att iftagasatta spraket, det 
språket som man själv brukar, är att ifrågasatta människan själv. Kritik mot nagons 
språkbruk upplevs oftast som nagonting lika narganget och kränkande som om ens 
utseende, röst eller lukt utsatts för rannsakningar och fördömanden." (NTAB, Olaf 
Berggren ,1983, s. 82). 

När man invandrar till ett land som Sverige med ett riksspråk som talas av den 
överväldigande majoriteten invånare och i alla offentliga sammanhang, ar det lätt att , 
uppleva att ens eget språk har föga värde. I den upplevelsen finns emellertid också ~ 



känslan av att ens tankar och ens person inte heller har så stort värde. Det vill saga, 
så länge man inte kan svenska ordentligt SA har man inte så stort värde. 

Många olika element ingår i vad en individ betraktar som sin identitet. Lika 
betydelsefulla är de egenskaper vilka skiljer en människa från vissa andra, som de 
egenskaper hon delar med somliga andra. 

Olaf Berggren menar : "Geografiskt ursprung, social klasstillhörighet, utbildning, 
niodersmal, nationalitet, religion hör till de egenskaper vilka var för sig eller i 
Ereningar kan avgöra en individs tillhörighet till en viss grupp. Dessa faktorers vikt 
varierar efter omständigheterna och de har olika betydelse under skilda tidsskeden 
och inom olika kulturer." (IUTAB, Olaf Berggren,l983, s.75). 
"Som exempel kan vi ta en svensk frikyrklig musiklärarinna p& semester i Spanien. 
Hon känner troligen större gemenskap med en danska trosfrände aven om han skulle 
pisa sig vara kylsk5pdÖrsäljare än med en yngre rocksångerska fiån Göteborg. Är 
vår musiklärarinna p~lötsligen p3 en utflykt med en grupp engelska turister och d5 
W a r  rocksångerskan ser hon da antagligen en "landsmaninna" som hon kan ty sig 
tili . Troligen känner hon också större gemenskap med göteborgskan än med nagra 
brasilianska trosfränder - utom möjligen vid gudstjänsttillfällena". (KITAB, Olaf 
Berggren,l983, s. 77). 

Danskar i Spanien tyr sig till varandra och bildar en dansk förening. Möjligen kan 
de tillsammans med norrmän och svenskar bilda en "skandinavisk klubb" dar 
pingstvänner är lika välkomna som statskyrkomedlemmer och ateister. De utgår från 
nationalitetetsbegreppet som i deras fall sammanfaller med det geografiska 
ursprunget och spraket. 

De flesta forskare menar att det är spraket som ger oss vår kulturtillhörighet. Anna 
Greta Heyman som har skrivit nagra böcker om kultur och invandrarkulturer anser 
-sin identitet får människor främst genom spraket. Genom det förs de nya 
gruppmedlemmerna , barnen, vartefter de utvecklas, djupare och tätare in i just sin 
egen grupp och sin egen kultur med alla dess komplexa delar, regler och värderingar. 
Språket tolkar livet och världen för dem , förs deras närmaste, senare en alltmer 
vidgad omvärld p3 ett alltmer nyanserat satt. För invandrarbarn blir detta en 
komplicerad process, därför att kulturen för dem inte ar en, och de olika kulturerna 
pressar p5 med s2 olika uttrycksmedel och SA olika innehall." (KITAB, Olaf 
Berggren,l983, s. 85). 

De första åren i Sverige har många av invandrargrupperna p& eget initiativ och 
med egna krafter anordnat språkkurser för sina barn. Det gjorde , för att namna nagra 
exempel, italienarna i Västerås, grekerna i Stockholm och jugoslaverna i Göteborg. 

I Norge och i Sverige vill man ge barnen undervisning i (och delvis aven pA) 
modersmiilet (hemspraket), för att de dels skall behålla sin identitet, dels bättre kunna 
första det skolan skall lära ut förankra de nya kunskaperna i den egna verkligheten 
etc. (KITAB, Olaf B;erggren,l983, s. 85). 
Det är därför man talar om hemspråk eller modersmal. I Danmark har man ansett 
hemlandets officiella språk vara det språk barnen skall f& "modersmAlsundervisning" 
i, aven om barnet inte hör detta språk i hemmet. Här kan man anföra argument om 
möjligheten att ateranpassa sig till förhallandena i hemlandet vid en aterutvandring, 
men man kan inte (tiven om man skulle försöka) anföra samma argument som i 
Norge och Sverige om att förankra kunskaperna etc. 



Mangkulturella bibliotek 

"Bibliotekens största problem var i bö jan att bygga upp mediabesthdet. Många 
invandrare visste inte att det fanns böcker p& deras språk, många var inte ens vana vid 
att det fanns bibliotek". (Nordin, ~lla-B&, ~ å n ~ s ~ r 5 k i ~ t  är i& mångkulturell. BBL, 
1992:3) 

Den verksamheten startade 1975 med att nagra statliga myndigheter, bland andra 
dåvarande Skolöverstyrelsen, antog normen att det skulle finnas tre band per 
invandrare. Det gjorde att det tio år senare , inte minst då med hjälp av statliga pengar 
till folkbiblioteken, fanns 1,s miljoner band fördelade p8 60 språk. Sedan dess har den 
kvantitativa uppbyggnaden av bibliotekens bestånd av invandrarlitteratur fortsatt 
samtidigt som ett antal kvalitativt inriktade fragor kommit in i bilden. Exempelvis har 
statistik över utlån satts i relation till beståndsstatistik visat att stor del av bestanden av 
invandrarlitteratur har laga omsattningstal. 

Men svenskarnas intresse för det utländska och invandrarnas intresse för det 
svenska ökade - man fick fler och fler fragor kring invandrarnas kultur. Begreppet 
mångkulturellt till skillnad från mangsprakigt bibliotek uppstod- det räckte inte med 
bara böcker p8 icke-svenskt språk. Dar det fanns stora och starka invandrargrupper 
kom man med tiden allt närmare det mångkulturella biblioteket. Pi3 80 talet inrättades 
specialtjänster i invandrartata kommuner. Basinformation för invandrare producerades 
liksom listor över mediabeståndet p8 fiämmande språk. Nya inköpskanaler 
etablerades. Lånereglema översattes eftersom invandrarföraldrar inte kunde första de 
enklaste anvisningar på svenska. 

Man bö jade ordna chilenska författaraftnar, musikprogram, etc. Svenska böcker 
om turkiska stickmönster fick kanske en plats i bokutställningarna. 
I Raslätt i Jönköping, i Rosengård i Malmö, i Rinkeby och Botkyrka i Stockholm 
bö jade man utbilda förmedlare av biblioteksservice - Lärare, barnomsorgspersonal 
och andra. 
Förutsättningen för denna utveckling var intresse fran politikernas sida och stöd pa 
lokal niva. Saknades detta blev biblioteken bara mangspråkiga och ambitionerna 
reducerades till att köpa in ett visst antal böcker. 

Länsbibliotekens roll har ökat sedan flyktingmottagningen spritts över landet och 
många bibliotek nu hotas av nedläggning. 

Inköp av litteratur på invandrar- och minoritetsspråk 

Bibliotekstjänst har sedan bö jan av 70-talet erbjudit biblioteken att köpa litteratur 
p8 invandrarsprak p& samma satt som den svenska litteraturen erbjudits, dvs 
recenserad litteratur i utländska sambindningshaften. Denna service har utvecklats till 
att från bö jan enbart gälla finska till att nu omfatta ett 20-tal språk. 

Efter förslag från skolöverstyrelsens dåvarande bibliotekssektion infördes 1974 de 
s& kallade "Paketerbjudandena". Bibliotekssektion har hittills erbjudit paket p3 ett 30- 
tal språk. Paketens syfte var att ge biblioteken en möjlighet att snabbt bygga upp 
grundbestånd pa de vanligaste invandrarspråken. En arbetsgrupp bestående av 
representanter f& Btj, Statens kulturråd , SIV, lanecentralerna samt SAB:s 
arbetsgrupp för invandrarfrågor har gemensamt beslutat om vilka språk som varit 
aktuella för paket och paketens utformning. 

Under de senaste aren har fördelar och nackdelar med "Paketidén" diskuteras. Flera 
bibliotek anser sig ha byggt upp grundbestånd på manga språk och beh6ver således 
inga paket. Istället önskar man större möjligheter att själva göra ett urval anpassat efter 



det egna bibliotekets behov. Ett resultat av dessa har blivit att Btj slopat 
paketerbjudanden p8 vissa språk. Istället erbjuds språken i den utländska 
sambindningen. 
Ett annat resultat aiv diskussionerna är tillkomsten av den nordiska arbetsgrupp som 

har till uppgift att se över möjligheterna av ett nordiskt samarbete beträffande inköp av 
litteratur p8 invandm- och minoritetsspråk. Arbetsgruppens förslag till 
försöksverksamhet finns presenterat i rapporten "Nordiskt bibliotekssamarbete om 
urval och inköp av media för invandrare". Det nordiska samarbetsprojektet finansieras 
av statens kulturråd och bibliotekstillsynsmyndigheterna i Danmark och Norge. 

Personal 

Brist på kunnig personal anges ofta som ett skal till att bibliotekens service till 
invandrare och språkliga minoriteter inte utvecklas på det sätt som många önskar. Det 
kan gälla inköpsfr8gor, katalogisering, översyn och gallring av mediebestandet, 
uppsökande verksamhet mm. 
Statens kulturråd menar "för att.ytterligare utveckla folkbibliotekens service till 
invandrare och språkliga minoriteter är det inte tillräckligt att 30-tal 
invandrarbibliotekarier och /eller invandrarkonsulenter om än aldrig så specialiserade 
ägnar sig åt fragan. Vad som dessutom måste till är en attitydförändring i kombination 
med ökade kunskaper hos samtlig bibliotekspersonal. Det behövs således en förbättrad 
grund- och fortbildning vid BHS, på länsbiblioteken, vid den föreslagna lånecentralen 
för utländska språk m fl." ( Det mångspråkiga biblioteket. Rapport från statens 
kultudd ,1986:8 s.42 ) 

Invandrad Anecentralen 

Folkbibliotekens lånesamarbete förändrades radikalt under 1991 genom tillkomsten 
av Invandrarlånecentralen. ILC skiljer sig friln de regionala lånecentralema genom att 
den är rikstäckande med depilbiblioteksfunktioner. För att finansiera ILC lades 
depabiblioteken i Stockholm och Malmö ned medan Umeå finns kvar. ILC sköter 
central rådgivning i hela landet och nordiskt samarbete med kurs- och 
konferensverksamhet. Den övergripande uppgiften är att samordna hela rikets 
invandrarverksamhet p i  biblioteken. Man har slagits länge för att få upp verksamheten 
på central nivå. ILC är baserat vid Stockholms stadsbibliotek men verksamheten 
finansieras av staten. Särskilda bidrag till litteratur p5 invandrarsprak finns inte längre, 
utan bara grundbidrag som nu går till ILC för att inte splittras p5 småsaker. 

Ulla Britt Nordin, chef för ILC skrev i BBL, 1993:l så här: "År 1992 lånade vi ut ca 
35000 medier. I denna siffra ing8r inte utlåningen till Stockholm stad och lan, 
eftersom den utlåningen sköts av andra enheter inom Stockholms stadsbibliotek. 
Under året skickade vi ut nästan 2000 depositioner på 57 sprak till kommunbibliotek i 
hela landet. Bristen p8 medier är fortfarande stor p8 vissa sprak . Vi tvingas därför ofta 
skicka f m e  böcker än kommunbiblioteket har beställt. Utlåningssiffrorna skulle med 
andra ord vara mycket större om mediebeståndet räckte till för att tillfredsställa 
bibliotekens behov." 

Hon fortsätter "alla typer av skönlitteratur och de flesta ämnesområden efterfrågas. 
Inom skönlitteratur har vi många önskemål om klassiker på i stor sett alla språk. Titlar 
av Dostojevskij, Dumas och Zola tillhör de mest utlanada Även inhemska klassiker 
inom olika språkområden efterfragas ständigt. översättningar av svenska författare är 

'.w 



också eftersökta. Önskemalen om facklitteratur p5 olika språk skiftar vitt Mde i fraga 
om ämnesomrliden och nivli. Religionsurkunder, filosofi, psykologi och historia 
efterfrZtgas ofta. Många vill ocksa låna böcker inom naturvetenskap och teknik. De 
låneansökningar vi får inom ämnesomradet medicin rör ofta litteratur om anatomi, 
kirurgi och farmakologi, liksom böcker om särskilda sjukdomar." 
"Tendensen i var verksamhet är för närvarande att efterfragan p5 våra tjänster blir 
större och större. Särskilt stor ökning noteras beträffande de enstaka lånen" betonar 
hon. 



4. Det teoretiska perspektivet 

Det finns inga vetenskapliga teorier när det gäller invandrare och bibliotek. Men 
det finns vetenskapliga teorier som handlar om marginalitet som uppkommer på 
etniska och kulturella grunder. 

Om marginalitetens villkor 

Marginalmänniskan befinner sig i och mellan tv& (eller ibland flera) kulturer i ett 
flerkulturellt samhälle. Hon kan ocksil uppstå genom främlingen, migranten från en 
annan kultur som kolmmer hit för att leva här. 

Marginalmanniskan har släktskap med "outsidern", den utanförstaende. Outsidern 
finns här, inom sin egen kultur men är ända fjärmad fran den. Outsidern är en socialt 
utanförstaende; marginalmänniskan en kulturellt utanförstaende. 

Det socialpsykologiskt betydelsefulla tillståndet i att leva pa gränsen mellan tv4 
kulturer - marginalitet - förekommer och har förekommit vid alla tillfällen då kulturer 
har mötts. Vi kan urskilja två strukturella situationer som varit de som teoretiker kring 
marginalitetsbegreplper hänvisat till som grund för uppkomsten av den personliga 
upplevelsen av marginalitet. 
Marginalkultur: Möte mellan kulturer på jämställd basis som handelsförbindelser, eller 
pil ojämlik basis som krig, erövring, kolonisation, vasallförhilllande, medför att en 
subkulturell grupp framkommer som förenar drag från båda kulturerna, en 
"blandkultur" uppstår. 

Marginalsituationer: Andra situationer dar möten mellan olika kulturella mönster 
på individuell och grupprnässig nivå blir aktuella och tydliga. Särskilt är detta fallet 
med invandrare i ett nytt land, hur de tas emot och hur de anpassar sig. 

Marginalitet pil det socialpsykologiska och personliga planet kan upplevas i bada 
dessa fall, särskilt av människor som tillhör den numerära och maktmassiga 
minoriteten. Marginalmanniskan har intresse av att tillhöra både kulturerna, men 
samtidigt en tendens att söka tillhörighet till den kultur som ar dominerande eller har 
högst status i det aktuella samhället. Hon går alltid genom någon form av kris i denna 
livssituation, men hon kan också vanda sin flerkulturella erfarenhet till nagot 
berikande för sig och sin omgivning. Som begreppet har använts av olika författare 
kan vi alltsil se att det omfattar både det fall då marginalmanniskan har jämförbar 
kompetens i både kulturerna och det fall dar hon som nykomling har full kompetens i 
sin ursprungskultur och söker att uppnå detta i den nya kulturen. Vi kan ocksa urskilja 
en tredje ståndpunkt, den att vilja bevara och kvarstå i sin ursprungliga kultur. Denna 
inställning betecknas av tidigare författare som "nationalism" men kan med ett 
modernare sprakbruk benämnas "etnisk medvetenhet". 

Robert E Park: Race and Culture 

Införandet av begreppet marginalitet och marginalmänniska brukar tillskrivas 
Robert E Park. Han var 1Angt ifrån den förste att analysera de problem som ar 
förknippade med vad som händer nar etniska grupper och kulturer möts och 
människor blir föremål för påverkan från olika håll. Men han var den förste som sökte 
ge en nagorlunda sammanhängande bild av denna situation. Park raknas som en av 
sociologins betydande personligheter och publicerade många artiklar under 1920- och 



30-talen kring rasrelationer och kulturkontakt. Han var val agnad att företa sådana 
studier. 
"Under de senaste fyra hundra åren har européer invaderat alla delar av jorden, och 
ingenstans har man lyckats undgå de störande - om än livfulla- kontakterna med 
europeisk kommers och kultur. Rörelserna och migrationerna inom dema expansion 
har överallt medfört en rörlighet mellan människor och en blandning av kulturer. 
Under vissa förutsättningar och vid vissa tidpunkter har detta frambringat en 
personlighetstyp som är karakteristisk för den moderna världen."(Bertil, Nelhans, 
Invandranapport : Om marginalitetens villkor. 1992, s .9) 

Park kom däxför att i första hand intressera sig för de människor som hade föräldrar 
som tillhörde olika raser. Det var naturligt i ett samhälle som USA där 
negerbefolkningen började höja sig socialt och da med ledare som Booker T 
Washington och W E B du Bois, som bada var s k mulatter. Han kunde ocksa 
observera att människor av blandras hade en högre social status än sina svarta 
släktingar i områden som Västindien och Brasilien. Park menade att olika dåtida 
observationer - förvisso gjorda av vita forskare - pekade p3 att människor av blandras 
ocksa uppvisade en särskild personlighetstyp. De var företagsamma, ambitiösa och 
socialt aggressiva. De var självmedvetna, kanske för att de levde i ett tillstånd av 
spänning och mhgsidiga intryck. De var saval biologiskt som kulturellt arvtagare till 
tv5 olika folkgrupper. Av känslomässiga skal och p g a diskriminering från vita stod 
de närmare negerbefolkningen. Park tycks ocksa mena att denna människotyp, 
"marginalmanniskan", har bast förutsättningar att föra talan bide för sig själv och för 
andra som framstaende medlemmar av den folkgrupp som har lägre status i samhället, 
i det här fallet negerbefolkningen. 

- 
Stonequist: The Marginal Man 

. 

Den amerikanske sociologen, Everett Stonequist, utgav ar 1937 ett arbete med 
titeln The Marginal Man, som har kommit att raknas till en av sociologins klassiker. I 
detta verk skildrar han manniskan - och kanske också mellan två 
raser - och samtidigt tillhörande båda . Nar denna människan up~lever konflilriten av . .. e r a  två ol&&&urer kan hon raka in I en 0 . .  . Hon börjar ifrågasatta 
personliga relationer och kulturmönster som har varit självklara. Hon ser sig själv fran 
tv8 hall, speglar sig i tv5 olika speglar, far en dubbel medvetenhet." ( Stonequist, 
Everet, The Marginal Man.1937, s.67) 

Det finns olika satt att leva i denna situation. Vissa får uppenbara svårigheter, de 
slits mellan olika kulturmönster och beteendeformer och är ur stand att lugnt ta den 
ena och lämna den andra. De upplever förvining och kan bete sig motsagelsefullt. 
Andra 1% sig att leva i tv3 kulturer, de kan välja att uttrycka sig p5 olika sätt i olika 
kulturella sammanhang och de upplever inte en kulturell kris. 

Men Stonequist beskriver också marginalmanniskan i positiva termer. På grund av 
sin mellanställning kan hon bli en skarpsinnig kritiker, särskilt av den dominerande 
kulturen. Det kan ske genom att hon kombinerar kunskaper och insikter hos den 
initierande med den kritiska attityden hos den utomst5ende. Analysen är inte 
nödvändigtvis objektiv - det ligger för mycket känslomäsSigt under för att möjliggöra 
det - men hon kan skickligt uppmärksamma motsägelser och hyckleri i den 
dominerande kulturen. 

Stonequist menar att psykologisk integration underlättas av en realistisk 
uppfattning av marginalsituationen i sociala termer, och av att man f6rstiir dess 



inflytande p8 personligheten. Ett sådant klarläggande löser inte problemet, men är ett 
nödvändigt första steg mot större självförstAelse. 
Vidare integration uppnås genom att man tar del av andra viktiga sidor i livet &om 
kärleksrelationer, familj, vänskapsförhallande , yrkesverksamhet och religion. Om 
individen kan identifiera sig med en rörelse eller en uppgift som upptar hans energi 
och intresse kan en problematisk marginalupplevelse bli av mindre vikt. 
SkaparförmAgan kan finna utlopp genom att konflikten används som grund eller tema 
för konstnärligt uttryck eller vetenskaplig verksamhet. 

Alfred Schutz: The Stranger 

Alfked Schutz , känd som uttolkare av fenomenologi, gav p2 1940-talet ut sin 
bekanta uppsats om främlingskapets socialpsykologi - The Stranger. 
Han menar att invandraren är den typiske flämlingen. Det finns andra 
främlingsskapande situationer, men ingen sa tydligt och krisskapande som invandring 
f& en annan kulturell miljö. Att möta ett nytt kulturellt livsmönster är att möta . 
människor i det nya samhället vilka med självklarhet lever med sina speciella 
värderingar, sina institutioner och sina system för orientering och vägledning i 
tillvaron, sina seder och bruk, normer och lagar. Det är människor som inte bara 
känner till dessa saker, utan ocksa känner för dem, och de lever i stort sett problemfritt 
utifrån dem. 

Samtidigt lever de i en daglig social värld som varken är helt sammanhängande, 
klar eller fri från motsägelser, men med hjälp av sin kulturella kompetens, sin kunskap 
och kulturella recept kan de handla "ratt" i olika situationer och lösa uppkomna 
problem. De har ett vardagligt tankande (thinking as usual) som utgAr från att det 
sociala livet innehaiier regelbundenheter, att kunskap ar vad de lärt sig av sina 
överordnade, lärare, föräldrar, traditioner, att detta inte är en privatsak utan också 
gäller för deras medmänniskor. 

Annorlunda förhaller det sig för främlingen. För honom är det kulturella 
livsmönster han söker närma sig inte ett beprövat system av tolkningar och 
värderingar, råd och anvisningar om hur han skall bete sig . 

Ur främlingens synvinkel har invandrarlandets befolkning sin egen historia. Han 
kan lära sig denna historia till vissa delar men den är långt ifrån en integrerad del av 
hans egen biografi, vilket hans eget folks historia ar. Så som hans fader och förfader 
levde så lever också han. Främlingen närmar sig den nya kulturen som en nykomling i 
ordets ratta bemärkelse. Han kanj basta fall vara d l i ~  att penom omedelbar 

och framtid med den befolkning .. . - .  
han söker närma sig. Men han ar och f d l ~ r  utesh&nfdn de upplevelsema-mn . . tillvaro. I förhallande till den nya kulturella gruppen är han en människa utan 
historia. 

Främlingen ar f r h  allra första början medveten om att hans nya kulturella och 
sociala omgivning ser helt annorlunda ut an den han har lämnat. Men att uppleva att 
hans hitintills aldrig ifragasatta tolkningmönster som är hämtade fran den egna 
kulturen ogiltigförklaras, blir för honom en chock. 
Att istället söka fars t2 och översatta det nya tolkningsmönstret i termer av det rllali 

har. förknippat med svarigheter. Den helhet som olika drag i en 
annan kultur utgör är svårbemästrad och utgör snarare en mängd delar, som för att 
förstas måste ses som motsvarigheten till kända företeelser fran ens tidigare . . .  
kulturtillhörighet. En annan svårighet ar att idén om kulturell o n e n t a  i tillvaron 



' 'v' n l v  i ser- och danfran D D ~  den .. . omeivande 
uarlden. 
Det kulturella hos den ogip som framlinPen s- inte ett .. . . m. . 

dd utan ett av mQ&LE& inte en fråga om riktning utan ett ämne för 
ifrågasättande , inte ett medel för att lösa problematiska situationer utan en 
problematisk situation i sig som är svår att bemästra. 

Med tiden följer en process av sökande i det kulturmönster som rader hos den nya 
gruppen. Om detta sökande lyckas, kommer det som tidigare var obekant och 
förvirrande att bli välbekant och användbart, ett sätt att leva utan att iitagasätta , det 
blir vägledning och skydd. Men när detta sker är främlingen inte främling längre. 

Colin Wilson: The Outsiders 

Marginalmanniskan har släktskap med "outsidern". Men medan 
marginalmänniskan befinner sig i ett kulturellt gränsland befinner sig outsidern i ett 
socialt. Outsidern har skildrats i en studie fran 1956 av den engelske filosofen och 
litteraturvetaren Colin Wilson. (Wilson, Colin, The Outsider.1956) 

En kort sammandrag av Wilsons tankar gör honom långt ifran rättvisa, men det kan 
ändå vara av intresse att något beröra vad han ser som grundläggande för outsidern i 
den västerländska världen. Wilson ger exempel på outsiderfigurer i litteraturen och 
pekar pa författaren som befinner sig i situationen. Outsidern kan vara den framling 
som lever i en värld styrd av existentialismens motiv- och värde- ringlösa lagar vilket 
Camus har skildrat i sin roman, Främlingen. Han kan vara romantikern som drömmer 
om en human och kanske bättre varld liksom den i Hesses romaner. Här framstår 
särskilt stäppvargen, där huvudpersonen lever som en utdelad människa i tvA världar. 
Bada dessa outsider-typer har gemensamt att de saknar mening med sina liv. Genom 
att söka meningen blir man automatiskt en outsider och samtidigt är detta sökande 
också vägen till lösning p5 outsiderns problem med utanförståendeskap. 

Outsidern lever i de blindas varld. Han karakteriseras av en känsla av 
utanförstaende, och overklighet. Känslan av overklighet kan komma till honom som 
en blixt från klar himmel. Nar han en gAng sett den, kommer hans värld aldrig att Ater 
bli regelbundenhetemas rike. Han ser för djupt och för mycket - och det han ser är 
kaos. For " " v" Outsidern är den person som 
vaknar upp till kaos, och han måste berätta sanningen till varje pris. 

Wilson sammanfattar outsiderns situation på följande sätt. Outsidern vill upphöra 
att vara outsider. Han vill vara i balans med sig själv. Han vill uppna ett tillstånd av 
livliga sinnesförnimmelser. Han vill första det mänskliga medvetandeit och hur det 
arbetar. Han vill undfly trivialitet och uppgå i viljan till liv. Framför allt vill han lära 
sig att uttrycka sig, genom vilket han kan första sig själv och sina möjligheter. 

Hans lösning ligger endera i : Att söka sig till ytterligheter, att inte kompromissa, 
att söka hetta eller kyla, ande eller natur eller att uppnå ett visionärt tillstånd, att finna 
ögonblick av intensitet. Kanske lösningen p5 outsiderns dilemma g8r att tillbakavisa 
som eskapism. Den nyktert samhallstil1vanda marxisten söker att ta ner himlen till 
jorden, den romantiske outsidern söker att lyfta jorden upp till himlen. 

Att vara visionär betyder inte att bokstavligen se visioner och syner, men att se 
världen som positiv. Han når denna lösning genom att lära känna sig själv, genom att 
komma över sin splittring. Den som inte känner sig själv lever i trivialitens fängelse. 
Den som söker visionerna undflyr fangelset. 



Att blicka tillbaka 

I en uppsats i antologin "Stranger in the World" diskuterar den norske psykiatern 
Leo Eitinger, marginalmänniskan ur tillbakablickandets perspektiv. 
Marginalmänniskan är en person hos vilken det har uppkommit en syntes av de olika 
kulturella världar hon mött. En sadan människa lär sig att se tillbaka p& den kultur i 
vilken hon är född och uppvuxen, och som hon lämnat med samma selektiva 
inställning som en obunden människa. En obunden människa är fri i bade teori och 
praktik. 
I ett flerkulturellt samhälle kommer denna människa p5 gränsen mellan tv5 kulturer 
att ha en stimulerande verkan at bada håll och därmed ha betydelse för mänskligt 
framatskridande. (Ansari, Abdolmahmood, Iranian Immigrants in the USA ,1988, s. 
48) 

Att vägleda 

Den kanadensiske socialpsykologen Erving Goffman har i en inträngande studie - 
Stigma - beskrivit och analyserat situationer för människor med fysiska och psykiska 
handikapp. I ett avsnitt med titeln "De egna och de visa" diskuterar Goffman kring de 
"sympatiska andra" , d v s människor som inte tillhör en viss grupp men som ända har 
intresse av att medverka i denna för att förbättra gruppmedlemmarnas situation. 

Motiven till "de visas" intresse varierar. Det kan utgöras av bekantskap eller 
äktenskap med en stigmatiserad , allmän sympati och rättvisekänslor, välgörenhet, 
yrkesverksamhet inom gruppen, men ibland kan det ocksa ses som egennytta och 
karriärism. Det faller sig naturligt att dra en parallell mellan Goffmans "visa" och 
marginalmänniskan, när hon uppträder som vis.(Goffman, Erving, Gender 
advertisments. 1979) 

Att förmedla 

Människan som lever mellan tv3 kulturer har kompetens inom bada. När hon har . . kommit över den kris situationen innebär kan hon istället -sinaer o& 
er i bada. Hon kan fanriedla ideer. - ,  vä rde r iw  och seder från den egna kulturen 

till den andra. Som invandrare kan hon tillföra värdefulla uppfattningar och 
företeelser som finns i hemlandet till det nya landet. 
Låt oss i detta sammanhang anknyta till Isaac Deutsher, som i sin bok "Den ojudiske 
juden " skildrar den judiska identiteten som i huvudsak pitvingad av en fientlig 
omgivning. (Sterner Carlberg, Mi jan, Gemenskap och överlevnad. 1994) Han ger 
samtidigt exempel p3 judar under olika tider vilka utvecklade sig till stora 
personligheter och som p3 olika intellektuella omraden htadkommit omvälvningar i 
tänkandet: Spinoza, Heine, Marx, Rosa Luxemburg, Trotski, Freud. De övergav alla 
sin judiska religion men var samtidigt bundna till sin etnicitet, sitt judiska ursprung. 
De levde p3 gränsen mellan judisk kultur och olika nationella kulturer, där skilda 
kulturella inflytanden korsades och befruktade varann. De bade tillhörde sitt samhälle 
och stod utanför det. Deutscher menar att nagot dessa intellektuella hade gemensamt 
var vissa filosofiska insikter. De tänkte i dialektiska termer, därför att de genom att 
leva p8 gränsen mellan olika kulturer såg hur samhället är statt i ständig förändring. 



Den verklighet de upplevde var dynamisk. De hade också en likartad uppfattning om 
moralens relativitet, att det inte finns något som är absolut gott eller absolut ont. De 
hade en optimistisk syn p8 mänsklig solidaritet - trots att flera av dem blev utsatta för 
förföljelse p8 grund av att de var judar. 

Att berika 

Marginalmänniskan kan med sin h det m 
h~ i eller kommit till. Hennes kunskaper £rån tv8 kulturkretsar kan komma 
samhallet till del p8 många satt. Hon besitter ovanlig kunskap. Det mest uppenbara är, 
när hon behänkar tv8 språk fullständigt, vilket är och alltid måste ses som en resurqför 
samhället. Problemet är väl bara det att i nyblivna invandrarländer har man ännu inte 
till fullo kommit till klarhet om värdet av tvåsprakighet. Här är en lucka som kan 
fyllas endast genom att man inom b1 a arbetsmarknaden premierar tvåspråkighet och 
räknar det som en viktig merit.."(Bertil, Nelhans, Invandrarrapport : Om 
marginalitetens villkor. 1992, s .12) 

Att ifragasatta 

Det har pa flera satt framkommit att marginalmänniskan har ovanliga kunskaper. 
Hon besitter kompetens inom två kulturer, hon känner därmed till två kulturella 
traditioner s8 som de uttrycks i uppfostran, utbildning och social struktur. 
I bästa fall talar hon tv3 sprak obehindrat, hon kan tanka och kanske också drömma på 
bada spraken, hon kamer litterära traditioner och folk-lore inom två sprakomraden. 
Samtidigt befinner hon sig i kulturernas gransomraden och har förmaga att 
sammanfoga sina kulturella erfarenheter till en ny verklighet. 

Den outsider som Wilson beskriver, ser kaos i västvärldens civilisation och maste 
berätta sanningen om det. Den marginalmanniska som Stonequist besknver 
kombinerar kunskaper och insikter hos den initierade med den kritiska attityden hos 
den utanförstående . Det är darför viktigt att lyssna till marginalmänniiskan. Hon har 
förmagan att se. (Bertil, Nelhans, Invandrarrapport : om marginalitetens villkor, 
1992,s.7) 



5. Invandring i Botrås kommun forr och nu 

I Kerstin Lindgrens utredning om invandrare i Borås framkommer att Boras har en 
lång invandrartradition. Litteratur som behandlar Sjuhäradsbygdens historia nämner 
många personer av utländskt ursprung.(Lindgren, Kerstin , Invandrare i Borås.1981) 

Under 1600-talet fanns bland annat utländska (främst tyska) läkare och hantverkare 
i staden. I samband med industrialiseringen fick Boras ett tillskott av utländska 
medborgare, d& den nya tekniken krävde kunskaper som svenskama inte hade. 
Invandring till Borås har p3gatt kontinuerligt under hela 1900-talet, och de flesta har 
varit anställda inom textilindustrin. Fram till andra världskrigets utbrott kan 
invandringen i stort betecknas som specialist- och arbetskrafts- invandring. 
Flyktingar började anlände under andra världskriget, men de flesta atervände till sina 
hemländer efter krigets slut. 

Före och under andra världskriget flydde judar, finländare , norrmän, danskar och 
balter hit. Under början av 60-talet kom stora grupper av arbetskraftsinvandrare. Det 
var främst finländare, jugoslaver, greker, och turkar. P5 grund av motsättningar mellan 
kristna och muslimer i Turkiet och Mellanöstern har assyrier och syrianer kommit som 
flyktingar därifrån sedan 1975. Latinamerikaner och båtflyktingar från Vietnam har 
flytt hit, och kriget i Eritea har sedan slutet av sextiotalet tvingat hit eritreaner. 

1970-talets utomnordiska invandring har främst utgjorts av släktingar till tidigare 
immigranter samt av flyktingar. 

Sedan 1985 har Borås kommun tagit emot flyktingar för vilka statliga bidrag 
erhalles. 1987 tog kommunen emot drygt 250 flyktingar. 
Iranier är har kommit sedan slutet av 80-talet. Flyktingar frAn f.d. Jugoslavien och 
Bosnien-Hercegovema-slutligen, är den grupp som har kommit senast. Sammanlagt 
talas nu i kommunen ca 60 språk. 

Siffror om invandring till BorHs under Hren 1710- 1993 

h Antalet invandrare 
1710 ca 100 
1810 ca200 
1945 2 100 
1950 3 684 
1960 6 762 
1969 9 451 
1971 15 885 
1975 14480 
1980 14 084 
1985 12517 
1989 13 124 
1991 13 746 
1993 14 375 



Invandrargrupperna indelade efter storlek 

Ca 150 nationaliteter finns representerade bland invandrarna i Boras. Här nedan 
anges endast de länder varifrh det finns minst 50 invandrare. 
Antal personer med utländsk bakgrund efter ursprungsland 1993 i Boras kommun: 

Finland '5 535 
Iran 883 
Jugoslavien 831 
Norge 651 
Tyskland 436 
Libanon 433 
Danmark 421 
Polen 400 
Sovjetunionen 399 
Estland 316 
Vietnam 279 
Bosnien-Hercegov 245 
Turkiet 227 
Grekland 200 
Rumänien 200 
Ungern 178 
Irak 168 
Chile 156 
USA 147 
Etiopien 140 
Storbritannien 134 
Tjeckoslovakien 132 
Indien 115 
Somalia 107 
Thailand 98 
Island 87 
Kina 84 
Sri lanka 83 
Österrike 72 
Afghanistan 57 
Filippinarna 50 

Iranska föreningen i Borhs (IFB) 

( Ur intervju med Toran Taherkhani, IFBs ordförande) 
IFB bildades 1988, men dess verksamhet avslutades efter tv3 år på grund av olika 

motsättningar. År 1994 ombildades IFB med en ny stadga och har idag 130 
medlemmar. IFB straver efter att utifrån iraniernas gemensamma intressen organisera 
dem i föreningen. Konventionen om de mänskliga rättigheterna utgör grunden för 
föreningens malsattningar. Vidare syftar den till att fiämja den iranska kulturens 



ursprung och språk. I malet ingar ocksa att sträva efter iraniernas samhalliga 
rättigheter i Sverige samt verka som en samfalld kultur och idrotts intresseorganisation 
för iranier i Borås. Föreningen är partipolitiskt och religiöst oberoende. 
I verksamheten ingår bl a: 
- Studiecirkelverksamhet p2 persiska i samarbete med ABF 
- Kvimorverksamhel: där man ger kunskap och information om kvinnornas rättigheter 
till iranska kvinnor sam är medlemma i föreningen. 
- Tidskriften "Rangin Kaman" p8 persiska som utkommer månatligt. Den i~eha l l e r  
samhallsinformation, dikter osv. 
- Idrott i olika former. 
- Dans och nöjen, inte minst nar man firar de iranska traditionella högtiderna i 
Sverige. 
- Hemspråksundervisningen som sker ar frivillig och ges av de iranska lärarna . 

Ordförande hävdar att föreningen har stora ekonomiska problem för att ge sina 
medlemmar en meningsfylld tillvaro. För att få nagot bidrag utav kommunstyrelsen, 
maste man lämna en verksamhetsberättelse till kommunen. Man fick ca 6000 kr i 
bidrag år 1995. 

Medlemsavgifterna har varit en annan inkomstkälla för föreningen. Man menar att 
sa länge det finns människor som arbetar ideellt , kan man uppratthalla verksamheten 
till lag kostnad. 
IFB känner sig inte existenshotad, då medlemmarna aktivt deltar i olika verksamheter. 
Man betonar att föreningens viktigaste resurs ar demokratiska regler som galler för 
föreningslivet, och att man genom sin förening blir starkare , sa man bättre kan hävda 
sina intressen i det svenska samhället. 



6. Redovisning av undersökningen 

Intervjuer med bibliotekspersonalen 

Bibliotekspersonalen, som arbetar med folkbibliotekens service till invandrare och 
språkliga minoriteter, har varit mina informationskallor för att ta reda p3 vilken typ av 
invandrarverksamhet som finns p8 folkbiblioteket i Borås kommun. Jag har intervjuat 
Ulla-Maija Airola som har ansvaret för invandraravdelningen p& stadsbiblioteket i 
Borås samt Margot Johansson som är bibliotekschef p3 Hässlehus biblioteket och 
Amin Baik som är en iransk bibliotekarie p8 sistnämnda bibliotek. Vid intervjun har 
använts ett fr~gefomulär med 10 £ragor som alltid ställts p8 samma saitt. Dessutom har 
bibliotekspersonalen fatt möjlighet att berätta spontant om sina upplevelser om 
invandrarverksamheten p8 folkbiblioteket. 

Huvudbiblioteket 

Jag besökte biblioteket 10 ghger för undersökningens skull och intervjuade nagra 
icke- iranska invandrare, för att ta reda p8 deras synpunkter om bibliotekets 
verksamhet till invandrare och flyktingar. Stadsbiblioteket i Kulturhuset ar öppet 
nastan varje dag året runt. Har kan man låna böcker av alla slag och soka information 
inom alla möjliga ämnesomr8den. Här finns dagstidningar från hela Sverige och en 
mängd andra länder och ett stort urval tidskrifter, och här finns musik att lyssna på. 
Videofilmer, CD-skivor, språkkurser, talböcker finns att lana. Som länsbibliotek har 
Stadsbiblioteket en stor samling västgötalitteratur och litteratur fran hela världen. 
Stadsbiblioteket har sedan 17 år en invandrarbibliotekarietjänst. Tjänsten omfattar 
ansvar för ett trettiotal språk. Engelska, tyska, danska och norska raknas inte som 
invandrarspråk. 

Stadsbiblioteket i Borås bö jade köpa in litteratur till invandrargrupper när 
invandrare i allt större omfattning kom till Boris under 60-talet. Stads'biblioteket har 
litteratur p8 39 olika sprak och tidskrifter p8 nastan 20 olika språk idag. Men det är 
svårt att halla en acceptabel aktualitets-och kvalitetsniva p3 litteraturen, bade 
beroende på att det ar mycket svårt att få tag på aktuell litteratur från vissa länder och 
p5 att vissa grupper s8 nyss har flyttat in i kommunen s8 man inte lyckats köpa in 
tillräckliga mängder litteratur an. Inköp av litteratur för invandrare sker genom 
speciella bokförsäljare och bokförlag i Sverige, direktimport fran utlandet och till viss 
del genom Bibliotekstjänst. Pengar till invandraravdelningen har minskat kraftigt 
vilket hindrar biblioteket att planera eller förbättra verksamheten till invandrare. 

P& kommunbiblioteket bör, enligt länets medieförsörjningsplan, ett basbestånd dvs 
dagstidningar, tidskrifter, lexika, språkkurser i svenska, religiösa urkunder, enklare 
handböcker, klassiker samt nagra barnböcker, finnas för alla sprakgrupper p& fler än 
50 personer. För mindre språkgmpper ska kommunbiblioteket tillsammans med 
länsbiblioteket sta för basförsö rjningen. 
Bokbeståndet av invandrarlitteratur på Stadsbiblioteket i Borås ser så här ut 1993-12- 
3 1 



SPRAK SIGN. BARN VUXEN SUMMA 

Albanska 
Amhariska 
Arabiska 
Assyriska 
Baluchi 
Bulgariska 
Dari 
Estniska 
Finska 
Grekiska 
Gujarati 
Islandska 
Italienska 
Kinesiska 
Kurdiska 
Lettiska 
Makedonska 
Nederländska 
Pashto 
Persiska 
Polska 
Portugisiska 
Romani 
Rumänska 
Ryska . 
Serbolroatiska 
Singalesiska 
Slovakiska 
Somali 
Tamil 
Thailändska 
Tigrinja 
Tjeckiska 
Turkiska 
Ungerska 
Urdu 
Vietnamesiska 

Hrf 
Hsie 
Hsg 
Hsg 
Hqeg 
Hmh 
Hq@e 
Huc 
Hub 
Hob 
Hpde 
Hdc 
Hi 
Hva 
Hpcc 
Hrnkb 
Hmj 
Hg 
Hqcd 
Hqca 
Hrnc 
HI 
H P ~  
Hhb 
Hma 
Hm£ 
Hpdk 
Hme 
Htca 
Hxoa 
Hvba 
Hsic 
Hmd 
Huttt 
Huk 
Hpdb 
Hvea 

Summa 16.929 26.684 43.610 

Förutom böcker finns musikkassetter, tidningar och tidskrifter frAn olika länder att 
låna. P3 dessa medier är det stor efterfrågan. Under vinterhalvåret anordnas 
sagostunder, sångstunder, filmklubb och teater för barn samt program av olika slag 
aven för vuxna. 
Idag besöker många invandrare, och framför allt flyktingar, biblioteket för att lana 

böcker, musikkassetter och svenska sprakkurser, för att läsa tidningar och tidskrifter 
och för att sitta och studera. Dessa grupper ar i större behov av hjälp än vad andra 



grupper är när det galler att hitta i biblioteket. Eftersom många av invandrarna som 
kommer är mycket medvetna om vikten av att lära sig svenska språket för att kunna 
studera och lättare få arbete, behöver de hjälp att hitta det som biblioteket har att 
erbjuda av exempelvis språkkurser och böcker p& lättläst svenska. 

Man har olika kulturella verksamheter för invandrare t ex författarträffar, en 
Internationell dag, utställningar osv. Biblioteket är det enda stäilet i området som är 
öppet pil kvällstid. Broschyrer p3 olika språk informerar om biblioteket. Man har 
samarbete med olika invandrarföreningar som är en mycket viktig del av bibliotekets 
invandrarverksamhet. Samarbete med hemspråkslärarna är ocksa en viktig del av 
verksamheten. Kontaktarbete, uppsökande verksamhet samt programverksamhet är nu 
en naturlig del av bibliotekens verksamhet. Det finns också informationsmaterial t ex 
nyförvihvslistor och urvalslistor på ett stort antal språk. Man har framställt utmärka' 
informativa biblioteksvagledningnar och övrigt allmänt informationsmateriel t ex 
"Biblioteket har böcker p3 persiska språk". 

Enligt Ulla-Maija Airola: " det invandrare främst efterfragar är dagstidningar, 
tidskrifter, skönlitteratur, lexika och svenska sprakkurser. Iranier frågar mest efter 
tidningar, lättlästa böcker och böcker med tillhörande band för lästräning, svenska 
ordlistor, persiska-svenska och svenska- persiska lexika. Iranier ar särskilt 
intresserade och medvetna låntagare. " 

En filial : Hasslehus bibliotek 

Jag valde Hasslehus bibliotek eftersom det bor många invandrare fran flera 
språkomr3den i Brämhults kommundel. Hasslehus bibliotek ar basen fiör 
kulturverksamheten i Brämhults kommundel, vilken ar en av de sex kommundelarna i 
Borås. Brämhults kommundel består av Boda, Framgård, Hässleholmen, Hyberg, 
Svengård och Sjöbo. Brämhults kommundel har 9.700 invånare. Det ar en ung 
kommundel, 44 procent av invånare ar invandrare och arbetslösheten omfattande. Den 
socioekonomiska situationen ar med andra ord komplicerad. Ett 20-tal språk finns 
representerade. Här bor barn som skall anpassa sig till det svenska samhället, socialt, 
språkligt och kulturellt. 
Hit kommer invånare och inte minst ungdomar både svenskar och invandrare för att ta 
reda p& vad som händer i det egna bostadsomridet och för kultur och fritids 
engagemang. Biblioteket ar präglat av sin omgivning. Biblioteket har profilerat sig 
med barn och ungdomskultur samt invandrare. Biblioteket har blivit basen för fritids- 
och kulturverksamheten i kommundelen. De största invandrargrupperna i 
kommundelen är iranier, araber, finländare , jugoslaver, turkar, serbo-kroater och 
sydamerikaner. Iranier kom under 1987 och 1988. Bokbeståndet ar främst anpassat till 
dessa invandrargrupper. Sammanlagt finns litteratur på 30 olika språk. Man har 
tidskrifter och tidningar på 20 språk, vissa prenumererar man på medan man får andra 
p& cirkulation f& Stadsbiblioteket. Mycket av Stadsbibliotekets litteratur på 
minoritetsspråk finns på Hasslehus bibliotek eftersom det bor många invandrare från 
flera språkområden där. 

Förutom bokutlaning är tyngdpunkten lagd på aktiviteter för barn och ungdom. 
Från Statens kulturråd har biblioteket fått projektpengar för språkstimulering till 
flykting/ invandrarfamiljers barn samt till barn med ensamstående föräldrar. Ett satt att 
åstadkomma språkstimulans ar att visa föräldrar vilka möjligheter som bjuds i 
närmiljön och dar har biblioteket en central betydelse. En viss uppsökande verksamhet 
pågår redan från biblioteket i Hässleholmen med syfte att få föräldrar att låna böcker 



till sina barn. Det har visat sig att mhga  föräldrar inte vet var biblioteket ligger. De 
vet inte att man kan låna böcker. 

Enligt Margot Johansson som ar bibliotekschef p& Hässlehus biblioteket: "Det 
invandrare främst efterfragar är dagstidningar, tidskrifter, skönlitteratur och lexika." 
mialföreståndaren betonar att invandrarbibliotekarien betyder mycket för bibliotekens 
verksamhet till invandrare och flyktingar. Resultatet blev en krafiig ökning av 
invandrare som besölkande p5 biblioteket. Den personliga kontakten med en 
invandrarbibliotekarie betyder mer än broschyrer vilka många invandrare är ovana vid 
och har svårt att ta till sig." 



7. Resultat av intervjuer med 15 iranier 

Jag strävade efter att f8 ett s8 brett urval bland intervjupersonerna som möjligt bade 
avseende kön, ålder och tid i Sverige. De var slumpmässigt utvalda, men består delvis 
av bekantas bekanta och i sin tur dessas bekanta, delvis av tillfragade 
biblioteksbesökare. Jag tycker att intervjugruppen har varit tillräckligt blandad för 
undersöknings behov. 

Intervjuerna genomfördes företrädesvis hemma hos de intervjuade, utom i tv2 fall 
som genomfördes p& Stadsbiblioteket i Borås. Intervjun genomfördes p6 persiska och 
översattades sen till svenska vilket krävde mycket tid och energi. En 
kassettbandspelare, modell mindre, användes vid alla tillfällen utom ett. 
Intervjupersonerna tillfrågades om i vilken grad jag kunde använda intervjuerna 
offentligt och om de ville vara anonyma. Att offentliggöra intervjuerna på svenska och 
för svenskarna var inget problem , enligt de flesta av intervjupersonerna. Men de 
flesta ville inte att materialet skulle användas på persiska, eftersom de tyckte att det 
inte vore bra att de andra iranierna skulle kunna känna igen dom. 

Förteckning över intervjuade 

1. Man, 30 år, 6 år i Sverige; fabriksarbetare (lärare) 
2. Kvinna, 26 år, 8 år i Sverige; hemspråklarare 
3. Man, 27 år, 3 år i Sverige, arbetslös ( arkitekt) 
4. Man, 42 år, 9 år i Sverige, arbetslös (jurist) 
5. Kvinna, 30 år, 4 år i Sverige, fru 
6. Kvinna, 26 år, 3 år i Sverige, komvux studerande 
7. Man, 33 ar, 5 ar i Sverige, beredskapsarbetare 
8. Man, 39 år, 6 &r i Sverige, egen företagare 
9. Kvinna, 29 år, 6 år i Sverige, studerande på högskolan 
10. Man, 55 år, 7 ar i Sverige, arbetslös ( polis) 
11. Man, 20 år, 7 år i Sverige, arbetslös 
12. Kvinna, 44 år, 5 år i Sverige, ensamstående arbetslös 
13. Kvinna, 22 år, 3 år i Sverige, komvux studerande 
14. Man, 55 år, 5 år i Sverige, arbetslös ( företag ägare) 
15. Kvinna, 28 år, 4 år i Sverige, fru 

Redovisning av intervjuer 

Här har jag undvikit procentsatser eftersom det ger ett intryck av absolut 
signifikans. Därtill är materialet för litet. 

Besökte du bibliotek i Iran? 

De flesta besökte bibliotek i Iran, där man läste, lånade böcker och träffade 
vanner.Män besökte biblioteket mer än kvinnor. N2gra som inte besökte biblioteket 
menade att det inte fanns den litteratur som man ville ha, t ex gick det inte att £5 
socialistisk litteratur på biblioteket. Den trycktes underjordiskt och man kunde få tag 
p3 den genom sina kompisar. 



Hur är de iranska biblioteken jämfört med de svenska? 

De flesta menar att svenska bibliotek är helt annorlunda än iranska, beroende p2 
att det finns stora skillnader mellan det svenska och det iranska samhället. Biblioteket 
har varit redskap för en förtryckande makt i Iran , medan Sverige är ett demokratiskt 
land och biblioteket är neutralt. 
De flesta säger att det finns f&e bibliotek i Iran än i Sverige. Det finns inte så stort 
urval av t ex romaner, facklitteratur osv. Det finns inte mycket litteratur p8 utländska 
språk, den somerbjuds är p3 engelska och franska. Lånetiden är kortare i Iran. De anser 
att skolbibliotek inte var vanligt i Iran. 
Foikbiblioteket finns bara i storstäder och inte pa landsbygden. De flesta menar att när 
det gäller neutralitet kan man inte lita p8 bibliotek i Iran, medan många litar p2 
bibliotek, i Sverige tack vare dess neutralitet. Sa här säger en iranier (man 33 år): 
"Man litar inte s8 mycket p& vem som helst inte ens inom den egna gruppen och minst 
av allt da myndigheterna . Men biblioteket det är nagonting neutral, nar jag tanker 
efter, det ar mycket neutralt." 
En kvinna (29 år) säger: "De som jobbar p8 biblioteket har vare sig med stadens 
myndigheter, eller polisen eller staten att göra. Sa det kan vara mycket lättare att ta 
kontakt med personalen p8 biblioteket an nigon annanstans." 

Skaffade du böcker p& annat satt an genom biblioteket i Iran? 

De flesta skaffade böcker på annat satt an genom biblioteket. En del skaffade 
böcker genom sina kompisar vilket är ganska vanligt i Iran. Många lanade ut eller 
lånade av kompisar. De andra köpte i bokhandel - böckerna är billigare i Iran an i 
Sverige. 

Om jag säger biblioteket, vad tänker du då p&? 

De flesta menar att biblioteket har stora möjligheter att skapa ett utbud som är 
avpassat efter invandrarnas olika behov. För andra representerar biblioteket en neutral 
instans för förmedling av information, därför att biblioteket i Iran har varit redskap för 
en förtryckande makt. 
"Jag tycker mycket om biblioteket. Det ar jatteviktigt för mig, för det är det enda 
stallet man kan lita p& och man kan hitta alla saker man vill, om man ska ta reda p8 
nagonting. " (Iranier, 27 år) 
En del betonar att biblioteket kan möjliggöra för flyktingar att bevara det egna 
kulturarvet. Förstärka flyktingarnas identitet med hemlandets språk , kultur, nyheter 
och politik. Tillhandahalla böcker, tidningar och tidskrifter p2 persiska ar ocksa 
mycket viktigt. 
En del är kritiska mot urvalet av persiska böcker. En ung pojke tycker "bra att slippa 
köpa böcker." 
En man säger :" För oss är biblioteket, nja, mycket gamla vindar fyllda med böcker, 
gamla böcker som man kan låna och det ar mest universitetsfolk som kan g8 dit och 
sadant där." 



Har du besökt biblioteket? 

Omkring 90% av de intervjude har besökt biblioteket. En del har varit p2 fler än ett 
bibliotek. Man kan anta att f5 känner till filialerna eller att man väljer att g3 till 
huvudbiblioteket eftersom utbudet är mycket större där. 

Hur ofta g&r du till biblioteket? 

De flesta går till biblioteket minst en gång i månaden. Nagra gör diet en eller flera 
ggr per vecka. En mindre del går till biblioteket 2 -3 gang om året. Besöksfrekvensen 
är hög bland de som är välutbildade och bland de arbetslösa. Kvinnor går till 
biblioteket mycket mindre än man. 

Varför g&r du till biblioteket? 

De allra flesta går till biblioteket för att läsa tidningar, tidskrifter och låna böcker 
p5 persiska. 
En del vill låna kassetter. Samtidigt uppfattar många biblioteket som en träffpunkt. 
En iranier (55 år) säger så här "Jag tror att det blir en farlig situation för de iranier som 
ska bo här i Sverige. Vi vill gama behalla vårt språk och det enda som kan hjälpa oss 
är att läsa. Vi behöver olika böcker och en lista på vilka olika böcker som finns. Jag 
ska kunna se p5 listan och bestämma mig för att ga till biblioteket och lana den boken. 
Men nu när jag går till biblioteket , som häromdagen t ex, då fanns dar tio böcker p2 
persiska och dem har jag last för många år sedan. Jag laser allt. Vad som helst, för min 
del kvittar det." 
Det finns iranier som går till biblioteket för att söka litteratur för att utveckla 
fritidsintresse. En del söker litteratur för studier eller utbildning i anslutning till skola 
eller annan institution. 
Många säger att de går till biblioteket för att de tycker att biblioteket ger ett 
demokratiskt erbjudande har i Sverige. 
En man säger : "Därför att jag inte har tillgang till persiska tidningar. Man kan inte 
lyssna p& radion direkt från Iran hit, det är så långt avstånd. Det kan vara annorlunda 
med polacker eller jugoslaver och sådana dar som kan lyssna på radio från hemlandet 
här. Med oss är det emellertid helt annorlunda, det kan ta en hel månad, en och en halv 
månad, innan man får veta vad som händer dar, medan vi vet att tidningar kan komma 
efter en vecka till biblioteket, man får mycket snabbare information på det viset. Det är 
i första hand det." 

Vad läser du för slags böcker ,romaner ,fack, m m? 

Det varierar. En del laser mycket politisk litteratur, som har med iraniernas 
situation att göra. En del laser romaner som har med deras egen bakgrund att göra. De 
studerande och ungdomar läser mest facklitteratur. Det star litet i samband med vad 
man studerar. En kvinna säger :" jag har inte haft mycket tid för att läsa utan jag har 
varit tvungen att anpassa mig till den tiden jag har för att läsa. Men mina barn , de 
besöker biblioteket mycket, den äldste läser mycket svensk skönlitteratur." 
En man säger :" Trots att jag bott 8 år här i Sverige och vet att på biblioteket kan man 
f2 all information man behöver. Men det skulle aldrig falla mig som iranier att g2 till 
biblioteket och f5 en handbok". 



Många l h r  lättlästa böcker och böcker med tillhörande band för lästräning, svenska 
ordlistor, persiska-svenska och svenska- persiska lexika. 

Läser du bhde iranska och svensksprhkiga böcker? 

Många inte minst de gamla läser bara p5 persiska. De som är mellan 20 - 45 år 
läser bade p5 persiska och svenska. 
Ungdomar läser mest p5 svenska och ibland p5 persiska. 
N5gra av de tillfragade läser inte mycket p3 persiska längre eftersom de vill lära sig 
svenska. En kvinna säger att eftersom hon vill stanna hela livet här i Sverige , vore det 
meningslöst att läsa romaner p3 persiska. 
En kvinna säger :" Mina barn läser tyvärr inte p& persiska, därför att 
hemspråkundervisningen de får räcker inte till för att de ska kunna läsa faktaböcker p8 
persiska. Det är därför jag är mycket tveksam till om de kommer att läsa p5 persiska. 
En man säger :" lag tror att det är mest de som kom hit som vuxna som har ett fullt 
utvecklat sprak som kan nyttja faktaböcker p3 persiska. Men inte de som kom hit som 
barn, jag tror inte det." 

Far du tillräcklig hjälp att hitta på biblioteket? 

En hög procent anser att de får tillräcklig hjalp. 
NAgra menar: " De har inte haft tid med mig." 
En kvinna säger: " En gang skulle jag ha en bok i nagot om sjukdomar och jag 
försökte själv att läsa igenom det, men det gick bara inte, jag hittade inte rätt, och jag 
ville inte heller fraga för mycket heller." 
Nagra säger: " De är upptagna hela tiden." 

Skaffar du litteratur p6 annat satt an genom biblioteket har i Sverige? 

De flesta köper endast skolböckerna, i övrigt lånar de allt. 
NAgra köper politisk litteratur från iranska bokhandeln i Göteborg .Man menar att den 
politiska litteraturen inte finns p5 biblioteket. 
De flesta har köpt lexika och grammatiker, antingen genom bokförlag eller i 
bokhandeln, eftersom mycket av denna typ av litteratur ar utlånad, och nar man val har 
den beställda boken i sin hand ar lånetidema för korta. 

Finns det dagstidningar att få tag på någon annanstans an på biblioteken? 

Oppositionen ger ut tidningar i Paris , London och USA, SA det ar bara att skriva dit 
om prenumeration, berättar de flesta. De viktigaste finns aven på biblioteket. 
De flesta tror inte pil regeringsorganet dagstidningen "kayhan", men nagra anser att 
man kan läsa mellan raderna i den. "Kayhan" finns p3 biblioteket. 
En man menar: " vi iranier har olika asikter, politiska åsikter, folk är olika politiskt. En 
del vill gärna ha politiska tidningar som inte finns p3 biblioteket, en del vill ha 
tidningar som handlar om kultur, och en del vill ha vanliga tidningar." 
En man är mycket kritiskt mot biblioteket ,därför att man har prenumerant p5 en 
tidning som tillhör ett islamiskt parti ( tidningen heter Iran zamin). 



k du intresserad av att hillla kontakt med ditt hemlandssprilk? 

Så här säger ett par män: "Det viktigaste verktyget en människa har för att knyta 
vettiga relationer till andra människor är språket." 
De flesta menar att de slutar inte att läsa 4 sitt modersmål för att de får ett nytt 
daglig-språk. En kvinna menar : "man behöver halla modersmalet vid liv och 
vidareutveckla det." 
S3 här säger en iranier (30 ar) vid intervju: " Jag försöker läsa p3 persiska för det är det 
enda sättet att halla det vid liv, mitt språk." 
De flesta intervjuade personerna tycker samma sak . 
Ungdomar som läser mest p3 svenska och ibland p3 persiska menade: " vi ska behalla 
vår modersmalet i alla fall." 
Bara tv& av de tillfrågade menar att det är meningslöst att halla kontakt med 
hemlandsspråket. 
En man säger :" Jag tror att de som kom hit som barn, tyvärr inte kan halla kontakten 
med persiska." 

P& vilket sätt gör du det? . 

De flesta menar att man gör det genom läsning p3 persiska eller lyssna p3 iransk 
musik. 
En av de tillfragade menar :" Jag tycker att böcker ar mycket viktigt. Min pappa lärde 
mig att man måste läsa mycket. Vad som helst det kvittar, man måste bara läsa. 
En kvinna säger : "Biblioteket har stora möjligheter att skapa ett utbud som är avpassat 
efter invandrarnas behov." 
En del läser romaner på persiska som har med sin egen bakgrund att göra. 
En av de tillfragade säger : " Jag somnar aldrig förrän jag läst en eller två sidor ur en 
tidning eller en bok på persiska." 
En del menar att man gör det genom :"träffa kompisar och prata med varandra." 
Ett par män säger :" Vi hade litet kontakt med de andra iranierna, särskilt i bö jan. Vi 
hade bara svenska kompisar, men de levde ett annat liv, och det gick inte att vara ihop 
med dem. De tyckte om att resa och att spela kort och g5 på barer och sådant där. Det 
har inte varit vår starka sida precis. Nu har vi bara iranska kompisar. Det är mycket kul 
att vara ihop med iranier. 

Hur tror du att iranierna i allmänhet får tag på något att läsa? 

En mycket hög procent menar: "Man lånar p3 biblioteket." 
De flesta köper endast skolböckerna, i övrigt lanar de allt. 
En person nämner fjärrlan som en möjlighet att få tag på sadant som inte finns pli det 
egna biblioteket. 
En man berättar: "Iranier är vana fran Iran att g3 till biblioteket och fortsätter med det 
här i Sverige." 
De flesta har köpt lexika och grammatikor, antingen genom bokförlag eller i 
bokhandeln, eftersom mycket av denna typ av litteratur är utlånad, och när man väl har 
den beställda boken i sin hand ar lånetiderna för korta. 
En del skaffar sina läsning genom bekanta. 



Finns de böcker/ti&krifter du vill ha? 

Nästan hälften av de tillfr8gade menar att biblioteket har ont om böcker och 
tidskrifter p& persiska. 
Nagra kommenterade: "Böcker om Azari- (iransk- turkisk ras) kultur", "Sarnhalls- 
och historieböcker", "Böcker om konst och historia p8 persiska", "Politisk litteratur". 
N8gra menar :" Biblioteket saknar nya persiska böcker." 
En man som är mest intresserade av historiska romaner, memoarer, biografier och 
Irans närhistoria menar :" Biblioteksverksamheten för iranier far dåligt betyg." Främst 
saknar han nya persiska böcker, i synnerhet persiska original, de borde komma 
snabbare. 
En tillfragad menar : " Biblioteken följer inte med sin tid." 
En kvinna säger : " De nya böckerna kommer så långsamt." 
Många menar : " Olika tidningar p5 persiska om politiska händelser i Iran" 
En del vill ha : "Fler iranska partitidningar." 
N5gra kvinnor önskar mer barnlitteratur p& persiska. De menar : "Det ar dåligt med 
persiska barnböcker för olika åldrar." 
M5nga menar : " Biblioteksverksamhet för iranier är bra som den ar." 

Hur skulle du viUa förbättra servicen till iranier p& biblioteket? 

De tillfragade säger sa här : 
"Det är bra som det är." 
"Om det fanns mera ordböcker som man kunde lana hem skulle det vara bra." 
"Biblioteket kan m6jliggöra ett aktivt kulturutbyte mellan svenskar och flyktingar 
genom att ordna sådana program dar svenskar och flyktingar kan mötas." 
"Läroböcker p8 persiska för att hjälpa iranier som vill studera här. Mer böcker om 
iransk kultur för barn för att de ska kunna lära sig om sitt fosterland." 
"Biblioteket har mycket att göra för att informera svenskar om flyktingar och deras 
bakgrund, kultur, osv." 
"Fler läroböcker och undervisningskassetter och fler persiska böcker, om möjligt 
ocks5 fler iranska musikkassetter." 
" Jag har bara varit tv8 gånger på biblioteket men personalen var jättebra. Men för att 
kunna utnyttja biblioteket ordentligt tror jag att man maste kunna svenska." 
" Mer barnlitteratur på persiska." 
"Det ar brist p8 kassetter och iranska filmer." 
"Politisk litteratur". 
"Invandrargrupperna och deras föreningar bör uppmuntras att själva inrätta 
utbildningsinstitutioner i syfte att utveckla musik och andra kulturyttringar fi8n olika 
delar av världen." 
"Det är bra service hade för iranier och alla andra. Jag önskar att vi kunde ha samma 
biblioteksverksamhet i Iran." 
"Nya persiska böcker." 
"Tidskrifter p8 persiska." 
"Ordna program med anknytning till iransk kultur och iranskt språk." 
"Invandrargrupperna och deras föreningar måste f& ett starkare stöd fran biblioteket." 
" Det är mycket lättare att hålla kontakt med en invandrarbibliotekarie." 



Om du tänker pA barnen, tror du att de kommer att läsa mycket p i  persiska? 

Många säger :" Jag vill gärna att mitt barn ska läsa och skriva p5 persiska, men det 
är inte lätt när hon eller han har varit i Sverige i ganska mhga  3r och tänker pA 
svenska." 
En kvinna menar : " Min pojke har börjat glömma sin persiska. Han thker p5 svenska 
och talar helst svenska. Vissa ord kan han inte p3 persiska. Han tycker att 
hemspraksundervisningen är tråkig och går ogärna till timmarna. Han tycker att det är 
svårt bade att lära sig läsa och skriva persiska." 
En man menar : " Vi vill stanna i Sverige. Det är ett bra land. Min pojke kommer 
nästan inte alls ihag Iran. Bara att han var rädd när bombplanen kom. Han har mhga  
kamrater men leker bara med iranska pojkar p3 fritiden. Pojkarna talar svenska med 
varandra." 
En del säger : Jag tror tyvärr att de kommer att använda sig av svensk,a. Det är helt 
klart att vi pratar persiska, nar vi är hemma men orden vi använder när vi pratar med 
varandra är mycket begränsade. Vardagliga samtal: Hur mår du, vad har du gjort idag, 
vanliga saker, sa det är att barnens hemspråk blir mycket begränsat." 
Nagra menar : "Trots att de har bott sa länge har i Sverige, drömmer dle att nar de blir 
stora och har ett yrke da ska de utöva sitt yrke i Iran framförallt. SA kräver de att f8 
persisk litteratur." 
En del menar :" De har sa starka band med hemlandet, det är s i  mycket de själva har 
upplevt, sa har de inte glömt sitt hemland i dag nar det ar en sa svar ilder, 
tonårsåldern, när de börjar tänka på andra saker, tror jag inte att de kommer att göra 
det om 10 år heller. Jag kan tänka mig att idag kanske de inte läser, s% mycket, men 
när de upplever vad det innebar att vara invandrare i Sverige, andrar de sig mera." 
En kvinna menar : "När man invandrar till ett land som Sverige med ett rikssprak 
som talas av den Överväldigande majoriteten invanare, ar det lätt att uppleva att ens 
eget sprak har föga värde. I den upplevelsen finns emellertid också känslan av att ens 
tankar och ens person inte heller har så stort varde. Det vill saga , sa länge man inte 
kan svenska ordentligt s3 har man inte så stort värde. Men efter 5 -7 c Pi r k" anner man 
att man i alla fall är invandrare och miste behalla sitt sprak." 
En tillfragad menar :" Ett invandrarbarn har intresse av att tillhöra bålda kulturerna, 
men samtidigt en tendens att söka tillhörighet till den kultur som är dominerande 
eller har högst status i det aktuella samhället. Hon g3r alltid genom nfigon form av 
kris i denna livssituation, men hon kan också vända sin flerkulturella erfarenhet till 
nagot berikande för sig och sin omgivning." 

Skulle du viUa saga nagot mera, nar det galler biblioteksverksamhet för iranier? 

De tillfragade säger så här : 
"Det finns ett stort behov av biblioteket." 
'l Vi måste lära oss att stalla krav." 
"Det finns invandrare som arbetat med litteratur i hela sitt liv - när de kommer hit. 
Men invandrare är alltid invandrare och skall inte ha Asikter , för invandrarna har inte 
förstatt kvalitetskriterier som det svenska biblioteksväsendet står för." 
"Ordna program med anknytning till iransk kultur och iranska spr%k." 
" Jag tror att ni vet bättre." 
"Jag är mycket nöjd med biblioteket." 
"Invandrargrupperna och deras föreningar maste fA ett starkare stöd fr,ån biblioteket." 
"Det är en bra blandning av lätt och svår litteratur." 



" Det behövs aktuell samhallslitteratur om förhallanden i Sverige." 
"Det finns ett begränsat antal av persiska författare. Att ffi läsa dessa författares verk 
p8 eget språk skulle förstärka barnens identitet och stödja dem i 
anpassningsprocessen i det nya landet." 
"Klassiska böcker p8 persiska saknas." 
" Det saknas lättskriva böcker om andra grupper och flyktingar." 
" Böckerna mest för intellektuella." 
"Det borde finnas mer facklitteratur." 

Jag vet inte." 



8. Resultat av enkätundersökning 

För att komplettera övrigt materiel i undersökningen genomförde j,ag 20 st enkäter. 
Enkäter utdelades bland iranska biblioteksbesökare, bekantas bekanta och iranska 
föreningens medlemmar. De var p5 svenska. De inkomna enkätsvaren är 15 st vilket 
betyder att andelen inkommande svar ar större än vad man fiån början kunde förvänta. 

Svarsgruppens sammansättning 

Kön Antal procent 

Man 10 66,6% 
Kvinnor 5 33,3% 

7- 14 1 6,6% 
15 - 20 1 6,6% 
21 - 40 10 66,6% 
40 - 65 3 20% 
Mer än 65 O O 

Sysselsättning 

Arbetslös 7 46,6% 
Studerande 4 26,6% 
Förvarvsarb 4 26,6% 

Utbildningens längd 

Grundskola 2 13,3% 
Gymnasiet 9 60,1% 
Universitet 4 26,6% 

Tid i Sverige 

Mindre än 5 år 4 26,6% 
5Ar 2 13,3% 
10 ar 8 53,3% 
Meränloår 1 6,6% 



Redovisning av enkäitunersökning 

Hur ofta g8r du till biblioteket? 

' ibland 
Antal Procent 
5 33.3% 

en gång per veckan 4 26,6% 
en gång per månad 4 - 26,6% 

u annat 2 13.3% 

• aldrig O O 

Biblioteksbesöket sker för att: 

C] låna böcker eller andra media 
läsa tidningarkller tidskrifter 
lyssna p i  musik 
träffa bekanta 
fråga om nagot du vill ha reda p3 
eller siälv söka information om 
deltaga i *&got program - 

U annat ......... 

NAgra kryssade för mer an en alternativ. 

7 personer går till biblioteket för att låna böcker och läsa tidningar och tidskrifter, samt 
traffa bekanta. 
4 personer går till biblioteket enbart för att lina böcker. 
3 personer gar till biblioteket för att läsa tidningar och tidskrifter, samt traffa bekanta. 
1 person går till biblioteket för att själv söka information och lyssna p8 musik. 

Lånar du svensksprAkiga böcker eller andra media pA svenska? 

Antal Procent 

ja 6 40% 
O ,  3 20% 

ibland 5 33,3% 
annat l 6,6% 

Alla de som har varit i Sverige mer än 5 ar laser svenskspråkiga böcker. 



Far du tillräcklig hjälp att hitta pA biblioteket? 

Antal Procent 
O ia 8 53.3% 

Finns de böckerltidskrifter du vill ha? 

Kommentar till fragefornulenngen: 
Det saknas en ruta efter "Dagstidningar" vilket antagligen gjorde att bara en enda 
kryssade eller kommenterade dar, trots att nagra lämnade förslag p3 olika tidningar . 
Det kan ocksa ha gjort att flera uppfattade alternativet som underordnat "Tidskrifter". 
Varken termerna " Dagstidningar" eller "Tidskrifter" ar för övrigt val valda. 
"Tidningar" som en övergripande term hade fungerat bättre. 

Antal Procent 
ja 7 46,6% 

nej 6 40% 

Tv& personer lämnade inget svar. 

Om nej --- vad skulle du viija ha för slags böckerltidskrifter? 

O romaner 

facklitteratur 

barnlitteratur 

tidskrifter 

n8gon särskild ......... 

4 av 15 angav som enda eller ett av flera alternativ att de saknar facklitteratur. 
Nagra kommenterade: "Samhälles - och historieböcker", "Romaner", '"Barnlitteratur". 
5 personer saknar tidningar. Nigra av kommentarerna lyder: " Politisk,a tidningar". 
4 personer önskar " Tidskrifter" och "Facklitteratur". 



Är du nöjd med servicen som du har fatt? 

Antal Procent 

W i  personer lämnade inget svar. 

Om nej----vad a r  orsaken? 

O det är svårt att hitta i biblioteket 

kontakt med personal 

O annat ........ 

2 personer menar att det är svårt atthitta i biblioteket. 
4 personer är missnöjd med servicen p.g.a.dilig kontakt med personal. 

Hur skulle du viUa förbättra servicen till iranier p& biblioteket? 

Nigra kryssade för mer an ett alternativ. 
Antalet 

fler persiska böcker 2 

barnlitteratur på persiska 4 

flera nya iranska böcker 5 

flera svenska språkkurser 3 

iransk musik 

C] iranska författarbesök 3 

flera tidskrifter p3 persiska 4 , . 

O annat .............. 

De som kryssade för "annat" har berättat s& har: 
1 person:" Iranska videofilmer ". 
1 person: "Invandrarebibliotekarie." 
1 person: " Böcker p3 svenska om Iran och dess kultur, sa att svenskar kunde f& veta 
lite om oss:" 



Har du nigra barn? 

Antalet Personer 
ja 10 66,6% 

Gilr de till biblioteket? 

Antalet Procent 
O ja 10 100 

Hur ofta? 
Antalet procent 

vi gör biblioteksbesöket tillsammans 4 40% 

hasnion gör oftare 

jag själv gör oftare 

Skulle du vilja saga nAgot mera om biblioteksverksamhet for iranier ? 

Här redovisas alla svar: 
"Det är bra som det ar." 
"Det är bra service b8de för iranier och alla andra. Jag önskar att vi kunde ha samma 
biblioteksverksamhet i Iran." 
'I Jag vet inte." 
" Det är brister p8 kassetter och iranska tidningar." 
" Jag tror ni vet bättre." 
"Ordna program med anknytning till iransk kultur och sprak." 
"Det är bra som det ar." 
"Det borde finnas mer facklitteratur." 
"Jag är mycket nöjd med biblioteket." 
"Klassiska böcker p8 persiska saknas." 
"Jag hoppas det kommer fler böcker." 
I' Jag tror ni vet bättre." 
"Biblioteket ger ett demokratiskt erbjudande har i Sverige." 



9. Kommentarer 

I den här delen av uppsatsen kommer jag att kommentera undersökningens 
material. Det empiriska materialet är insamlat genom kvalitativa intervjuer och 
enkätundersökning. Undersökningen har förlagts till Borås huvudbibliotek och en 
filial i ett invandrartätt område. 
Av undersökningens material (bade intervjuer och enkätundersökning) framgår att 
iranska invandrare i Borås kommun inte kommer endast för att låna böcker, utan aven 
för att läsa tidningar och tidskrifter p5 biblioteket. Idag besöker många iranier 
biblioteket för att lania musikkassetter och svenska språkkurser och för att sitta och 
studera. Av undexsökningens material framgår också att f h e  kvinnor än män bland, 
iranierna besöker biblioteket. De ar i större behov av hjalp än vad svenskarna ar när 
det galler att hitta i biblioteket. Eftersom manga av invandrarna som kommer är 
mycket medvetna om vikten av att lära sig svenska språket för att kunna studera och 
lättare f5 arbete, behöver de hjalp att hitta det som biblioteket har att erbjuda av 
exempelvis språkkurser och böcker p3 lättläst svenska. 

För dem ar bibliotekslan det vanligaste sättet att anskaffa böcker för läsning . 
Fjärrlån och beställningar av böcker utnyttjas inte mycket. Biblioteket ar viktigt som 
en mötesplats och eftersom många flytt från sitt hemland p.g.a. politiskt förföljelse, är 
det viktigt att det p5 biblioteket finnas aven oppositionstidningar och tidskrifter. 
Biblioteket kan bli den viktiga förmedlande lanken mellan hemlandet och det nya 
landet. De flesta går till biblioteket minst en gang i manaden. Besöksfrekvensen är hög 
bland de som är välutbildade och bland de arbetslösa. Kvinnor går till biblioteket 
mycket mindre än män. 

En del går till biblioteket för att själv söka information och lyssna p& musik. 
Det högsta önskemalet är fler och nyare böcker p3 persiska. Iranierna vill gama ha mer 
persisk litteratur, svenska läroböcker, barnlitteratur på persiska och mer tidskrifter. 

I stort sett är iranierna nöjda med biblioteket. En del har svårt att kontakta 
personalen och vill ha invandrarbibliotekarie. Man kan saga att 
invandrarbibliotekarien betyder mycket för bibliotekens verksamhet till invandrare 
och flyktingar. Den personliga kontakten med en invandrarbibliotekarie betyder mer 
än broschyrer vilka många invandrare är ovana vid och har svårt att ta till sig. 
Bokförteckningar och referenslistor är svåra att upptäcka för de iranska låntagarna. 



10. Analys och diskussion 

Jag har i presentationen av undersökningen klargjort följande fragor : 

1- Hur uppfattas biblioteksverksamheten till invandrare och flyktingar av iranier i 
Borås kommun? 
2. Vilken betydelse har biblioteket för de iranska invandrarna och flyktingarna? 
3. Hur använder iranier biblioteket? 
4. Hur önskar iranierna att biblioteksverksamheten ska förbättras för invandrare? och i 
så fall p3 vilket satt? 

I analysdelen skall jag knyta an den litteratur jag diskuterat tidigare till det 
teoretiska perspektivet till undersökningsresultatet för att djupare analysera de tvii 
första ovannämnda fragorna. Alla de valda citaten som jag har använt mig av i det 
har avsnittet, hämtas från undersökningen, dvs fran de intervjuade personerna, 
nar inte nagot annat sägs. De valda citaten kan vara bade typiska och avvikande. 

Marginalmänniskan och biblioteket 
. 

Invandrare befinner sig ofta i en marginalsituation som jag redan har diskuterat i 
det teoretiska perspektivet. Samtidigt som de lämnat sin gamla miljö känner de sig 
inte accepterade i det nya landet. De hamnar "mitt emellan". 
Marginalmänniskan befinner sig i och mellan tv& (eller ibland flera) kulturer i ett 
flerkulturellt samhälle. Hon kan också uppstå genom främlingen, migranten £rån en 
annan kultur som kommer hit för att leva här. 

Marginalmänniskan har släktskap med "outsidern", den utanförstaende. Outsidern 
finns här, inom sin egen kultur men är ändå fjamad från den. Outsidern ar en socialt 
utanförstaende; marginalmänniskan en kulturellt. 

Folkbiblioteken är en av grundstemarna i svenskt kulturliv. De är ocksa de mest 
spridda kultur-institutionerna. Har finns en resurs som kommunerna bör ta till vara i 
flyktingmottagningen. 
"Som en neutral institution, öppen för alla, kan biblioteken spela en stor roll när det 
galler att informera kommuninvånarna om flyktingarna och deras bakgrund. 
utställningar, filmvisningar och föredrag om flyktingarnas hemländer, kultur, religion, 
historia är nagra exempel." ( Ur intervju med Ulla-Maija Airola, bibliotekarie p3 
Stadsbiblioteket i Borås.) 
"De som jobbar p3 biblioteket har vare sig med stadens myndigheter, eller polisen 
eller staten att göra. Sa det kan vara mycket lättare att ta kontakt med personalen p2 
biblioteket än någon annanstans." 

I sin roll som kulturförmedlare kan biblioteket ocksa verka som katalysator i 
kommunen och f3 i g h g  ett aktivt kulturbyte mellan svenskar och flyktingar. 
Språkcirklar, poesistunder, musik, skapande p i  det lokala planet i samarbete med 
studieförbund, skolan och föreningslivet. 
Biblioteket kan genom sin utatriktade verksamhet vara en kraft i riktning mot ett 
öppnare och mer tolerant samhälle. 

Man kan saga att för många invandrare utgör biblioteket ett vattenhal, kanske det 
enda utanför den egna gruppen, av kulturförmedling. "Ordna program med anknytning 
till iransk kultur och sprak." 
"Det finns ett stort behov av biblioteket," 



För andra representerar biblioteket en neutral instans för förmedling av information, 
vilket är viktigt för många av de tillfrågade kommer från en miljö där de offentliga 
institutionerna varit redskap för en förtryckande makt. 
"Jag tycker mycket om biblioteket. Det är jatteviktigt för mig, för det är det enda 
stäilet man kan lita p3 och man kan hitta alla saker man vill, om man ska ta reda p3 
nAgonting. " 
Många säger att de går till biblioteket för att de tycker att biblioteket ger ett 
demokratiskt erbjudande här i Sverige. 

"DärEör att jag har inte tillgång till persiska tidningar. Man kan inte lyssna p& 
radion direkt från Iran hit, det är s5 långt avstånd. .... men med oss är det helt 
annorlunda det kan ta en hel månad, en och halv månad, innan man far veta vad som 
hander da dar, medan vi vet att tidningar kan komma efter en vecka till biblioteket, 
man får mycket snabbare information p8 det viset. Det är i första hand det." 

Biblioteket har en nyckeiroll 

Mat, bostad och kläder p& kroppen räcker inte för att man som flykting ska kunna 
inordna sig i det svenska samhället. Människor har även kulturella , andliga och 
sociala behov som maste tillfiedsstallas. Det behövs ocksa kunskap för att inte 
fööomar och rädsla ska f2 faste i kommunen. Det är därför viktigt att en del av 
resurserna i den kommunala flyktingmottagningen satsas på att bygga upp en 
ömsesidig respekt och ett långsiktigt arbete som kräver fantasi med medvetenhet och 
engagemang. 

Som jag redan har diskuterat i det teoretiska perspektivet, uppnAs vidare integration 
genom att man tar del av andra viktiga sidor i livet sasom kärleksrelationer, familj, 
v~skapsförhAllande, yrkesverksamhet och religion. Om individen kan identifiera sig 
med en rörelse eller en uppgift som upptar hans energi och intresse kan en 
problematisk marginalupplevelse bli av mindre vikt. Skaparförmaga kan finna utlopp 
genom att konflikten används som grund eller tema för konstnärligt uttryck eller 
vetenskaplig verksamhet. 

Biblioteket har stora möjligheter att skapa ett utbud som ar avpassat efter 
invandrarnas olika behov: En del intervjuade personer betonar att" biblioteket kan 
möjliggöra f ~ r  flyktingar att bevara det egna kulturarvet. Förstärka flyktingarnas 
identitet med hemlandets språk , kultur, nyheter och politik. Tillhandahålla böcker, 
tidningar och tidskrlifter p& persiska är också mycket viktigt." 

Bevarande av invandrarnas sprak 

SA här säger en slkolpsykolog om vikten av det egna sprakets betydelse: "Det var en 
hemsk upplevelse att möta dessa barn. De hade tappat sitt språk, det viktigaste 
verktyget en människan har för att knyta vettiga relationer till andra människor. De 
kunde inte bearbeta sina tankar och det som händer omkring dem. De kunde inte 
tillägna sig kunskap ... Resultatet blev att Atskilliga av de finska barnen betraktades 
som dumma. De togs inte p& allvar."( Kjellberg ,C, Vi ska bygga landet. 1981, s. 45). 

De flesta invandrare slutar inte att läsa på sitt modersmal för att de får ett nytt 
dagligt språk. Man behöver halla modersmalet vid liv och vidareutveckla det. S3 här 
&ger en iranier (30 år) vid intervju: " Jag försöker läsa på persiska för det är det enda 
sättet att halla det vid liv, mitt språk." 
" Vi ska behalla v& modersmA1 i alla fall." 



De flesta intervjuade personer tycker samma sak. 
Bibliotekens roll i detta sammanhanget är mycket stor. 

Möjliggöra att bevara det egna kulturarvet 

Invandrare befinner sig ofta i en marginalsituation som jag redan har papekat 
( invandringskris). Samtidigt som de lämnat sin gamla miljö känner de sig inte 
accepterade i det nya landet. De hamnar "mitt emellan". Detta kan leda till stora 
psykiska problem. En sådan marginalsituation kan ock& upplevas som att man 
förlorar sin identitet , dvs man bli osäker pa vem man egentligen är. 
En intervjuad iranier säger sa här: "Det är som om jag tappat fotfatet, ,grunden jag 
stod p& har dragits undan. Jag får börja om från bö jan igen. Det är diffust vem jag är 
nu, har svart att hitta mig själv. Man har inte nagon identitet." 

Marginalminniskan är fh allra första bö jan medveten om att hans nya kulturella 
och sociala omgivning ser helt annorlunda ut än den han har lämnat. Men att uppleva 
att hans hitintills aldrig ifragasatta tolkningmönster som är hämtade fr5n den egna 
kulturen ogiltigförklaras, blir för honom en chock. 

Biblioteket har en nyckelroll för att hjalpa invandrare att befästa sin identitet och att 
finna sina rötter. Detta med tanke på att biblioteket oftast är den enda institution som 
sysslar med kultur och information och som har lokaler och personal för detta 
andamal. Dvs att möjliggöra för flyktingar att bevara det egna kulturarvet. Förstärka 
flyktingarnas identitet med hemlandets språk , kultur, nyheter och poliitik. 
Tillhandahalla böcker, tidningar och tidskrifter p3 flyktingarnas eget sprak, ordna 
program med anknytning till deras kultur och sprak. 
"Läroböcker p& persiska för att hjalpa iranier som vill studera här. Mer böcker om 
iransk kultur för barn för att de ska kunna lära sig om sitt fosterland." 

Möjliggöra ett aktivt kulturutbyte och samförstånd 

Marginalmänniskan kan med sin dubbla kulturella kompetens berika det samhälle 
hon lever i eller kommit till. Hennes kunskaper från två kulturkretsar kan komma 
samhället till del p& manga sätt. Hon besitter ovanlig kunskap. Det mest uppenbara är, 
när hon behärskar tv8 språk fullständigt, vilket är och alltid miste ses som en resurs för 
samhället. Problemet i& väl bara det att i nyblivna invandrarländer har man ännu inte 
till fullo kommit till klarhet om värdet av tvasprakighet. 
Biblioteket kan möjliggöra ett aktivt kulturutbyte mellan svenskar och flyktingar 
genom att ordna sadana program där svenskar och flyktingar kan mötas. En sadan 
verksamhet kan verka berikande för kommunens kulturliv. 

Att satsa på ökat samförstånd mellan människor ar en viktigt sak ,tycker jag, 
speciellt i omraden där det bor människor av många olika nationaliteter och ursprung. 
Det ligger ocksa rätt i tiden för att försöka motverka en växande rasism, som fatt 
go&d i dagens ekonomiska läge. 
" Böcker p& svenska om Iran och dess kultur, så att svenskar kunde få veta lite om 
oss:" 
"Ett invandrarebarn har intresse av att tillhöra både kulturerna, men samtidigt en 
tendens att söka tillhörighet till den kultur som är dominerande eller har högst status 
i det aktuella samhället. Hon gir alltid genom nagon form av kris i denna 



livssituation, men hon kan också vända sin flerkulturella erfarenhet till nhgot 
berikande för sig och sin omgivning." 
"Biblioteket har mycket att göra för att informera svenskar om flyktingar och deras 
bakgrund, kultur, osv." 

Alfred Schutz menar i sin bekanta uppsats om främlingskapets socialpsykologi " 
The Stranger", att: "Främlingen närmar sig den nya kulturen som en nykomling i 
ordets rätta bemärkelse. Han kan i bästa fall vara villig att genom omedelbar 
upplevelse skaffa sig kunskap om att f5 dela nutid och framtid med den befolkning . 
han söker närma sig. Men han är och förblir utesluten från de upplevelserna i sin 
tidigare tillvaro. I förhallande till den nya kulturella gruppen är han en människa utan 
historia." (Ansari, Albdoimahrnood, Iranian Immigrants in the USA .1988, s. 31). 
Många invandrare försöker att finna sig till rätta i Sverige och intresserar sig för 
svensk geografi, historia och litteratur genom att läsa bade p& lätt svenska och p5 
modersmålet. Bibliolteket har en viktigt roll för att informera flyktingar om det svenska 
samhället, svensk kultur och det svenska språket. Tillhandahalla informationsmaterial 
och böcker p& lätt svenska, språkkurser m m samt ordna utställningar och program 
med anknytning till svensk kultur. 
" Jag försöker att läsa på svenska och utveckla mitt svenska språk för att kunna nyttja 
faktaböcker om det svenska samhället. Därför att nar man bor i Sverige man maste 
bekanta sig med svensk kultur." 
"Ungdomar laser mest p5 svenska och ibland p3 persiska." 
"Nagra av de tillfrågade laser inte mycket på persiska längre eftersom de vill lära sig 
svenska." 
"Går till biblioteket för att själv söka information och lyssna på musik." 

Opinionsbildning 

Biblioteket har mycket att göra för att informera svenskar om flyktingar och deras 
bakgnind, kultur, religion m mm. Vara en "katalysator" och samordna opinionsinsatser 
med föreningslivet. (Hellman, Brigitta, Flyktingar en utmaning för biblioteken. 1988, 
s.17). Ordna utställningar, föredrag, film och debatter. Tillhandahalla material som 
informerar om flyktingarnas hemländer. 
"Biblioteket har mycket att göra för att informera svenskar om flyktingar och deras 
bakgrund, kultur, osv." 

En neutral institution 

Som en neutral institution, kan biblioteket spela en stor roll för att få invandrarnas 
förtroende. " flyktingen känner sig ofta förföljd och kan ha en viss paranoid tendens. 
Han eller hon kamer sig hotad i sin identitet, bhde av de nya värderingar och 
nomerna som möter honom i det nya landet och av de egna landsmännen som redan 
finns där. Man kan sammanfatta flyktingens situation så, att han eller hon ofta 
domineras av känslor som misstillit gentemot omvärlden, tendenser att isolera sig, 
fruktan och känslor av ensamhet." (Andern, Anders, Flyktingskapets psykiska kriser 
och existentiella problem.1989, s.34). 
Men trots detta litar manga invandrare ph biblioteket, tack vare dess neutralitet. 



"Man litar inte s8 mycket p8 vem som helst inte ens inom den egna gruppen och minst 
av allt d2 myndigheterna . Men biblioteket det är nagonting neutral, när jag tänker 
efter, det är mycket neutralt." 

"De som jobbar p8 biblioteket har vare sig med stadens myndigheter, eller polisen 
eller staten att göra. Så det kan vara mycket lättare att ta kontakt med personalen p3 
biblioteket än nagon annanstans." 



11. Sammanfattning av resultat och diskussion 

Här sammanfattar jag de viktigaste resultaten av undersökningen s2 som de belyser 
frågeställningarna. 

Fråga l- Hur uppfattas biblioteksverksamheten till invandrare och flyktingar av 
iranier i Boras kommun? 
*I stort sett är iraniema nöjda med biblioteket. 
*För iranierna representerar biblioteket en neutral instans för förmedling av 
information, viktigt för många av de tillfragade kommer fiån en miljö där de 
offentliga institutionerna varit redskap för en 
förtryckande makt. 
*Många säger att de går till biblioteket för att de tycker att biblioteket ger ett 
demokratiskterbjudande här i Sverige. 
*Flera uppfattar biblioteket som en informationscentral dar det tillhandahillles 
informationsmaterial! och böcker mm. 
* Biblioteket kan bli den viktiga förmedlande W e n  m e l l a n l a n d e t  och det nya 
landet. 

Fråga 2. Vilken betydelse har biblioteket for de iranska invandrarna och 
flyktingarna? 

*Man kan säga att fijar manga invandrare utgör biblioteket ett vattenhal, kanske det 
enda utanför den egna gruppen, av kulturfömedling. 
*Biblioteket hjälper dem att befästa sin identitet och att finna sina rötter, med tanke att 
biblioteket oftast är den enda institution som sysslar med kultur och information och 
som har lokaler och personal för detta ändamål. Dvs att möjliggöra för flyktingar att 
bevara det egna kulturarvet. 
* P& biblioteket flyktingarna förstarkar sin flyktingarnas identitet med hemlandets 
språk, kultur, nyheter och politik. 

t i d a a r  och tidskrifter p8 flyk * Biblioteket tillhandahaller böcker, tingamas e ~ e t  
@, ordna program med anknytning till deras kultur och sprak. 

Fraga 3. Hur använder iranier biblioteket? 

*De flesta går till biblioteket minst en gång i manaden. 
tan aven för att *Iranska invandrare använder biblioteket inte bara för att låna böcker. u 

fter Da biblioteket 0 . .  

.. .. . * För iraniema ar bibliotekslan det vanligaste sättet att anskaffa böcker for 1- 
* Iranier är intresserade b1.a. av lättlästa böcker och böcker med tillhörande band för 
lästräning, svenska ordlistor, persiska-svenska och svenska- persiska lexika. 
*Biblioteket används som en mötesplats . 
*De studerande och ungdomar laser mest facklitteratur. Det star litet i samband med 
vad man studerar. 

tion och lyssna p3 musik. *Iranierna går till biblioteket för att informa 
* Besöksfrekvensen är hög bland de som är välutbildade och bland de arbetslösa. . . .  *-ear till biblioteket mycket mindre an 



Fråga 4. Hur önskar iranierna att biblioteksverksamheten ska förbättras för 
invandrare? och i så fall pA vilket satt? 

*Det högsta Önskemålet är fhr och nyare ~ Ö ~ J D & ~  . . *. .. 
*Iranierna vill gärna ha mer persisk litteratur: svenskabo-itteratur p3 

littera- . . 
*En del har sv& att kontakta personalen och vill ha 
* Man önskar att biblioteket ordnar program med anknytning till i r a n s k u r  och 

sr>rak. .. - 
* Man önskar att invandrargrupperna och deras bxmnggixfa-stodfran , 

*Iranierna vill gama ha makssetter och i- 



Avslutande diskussion 

Det teoretiska perspektivet har visat sig fruktbart för min empiriska undersökning. 
Marginalitet p& det swialpsykologiska och personliga planet kan särskilt upplevas av 
människor som hör till den numerära och maktmässiga minoriteten. . En människa går 
alltid genom nagon form av kris i denna livssituation, men hon kan ocksa vanda sin 
flerkulturella erfarenhet till nagot berikande för sig och sin omgivning. 
När en människa upplever konflikten av att tillhöra tv5 olika kulturer kan hon råka 

in i en kris. Hon bö j~ar  ifiigasatta personliga relationer och kulturmönster som har 
varit självklara. Hon ser sig själv från tv& hall, speglar sig i tv3 olika speglar, får en 
dubbel medvetenhet. För att utvecklas som människa behöver man en identitet. 
Språket är den första byggstenen i identitetsprocessen . Att första och kunna göra sig 
hörd är oerhört viktigt för att man inte ska isoleras från andra människor eller 
samhället. 

Efiersom språket är grunden för identitetsutveckling , sa maste det finns litteratur 
pa olika sprak. I Sverige är var tionde invanare av annat ursprung än svensk. 
Man kan konstatera att biblioteken har i Sverige är en av f3 genomtänka 
mångkulturella arenor. Biblioteket kan hjälpa invandrarna att halla den medtagna 
kulturen levande. 

Alla grupper i samhället skall ha likvärdiga möjligheter att bibehalla och utveckla 
sitt modersmal och att bedriva kulturell verksamhet. Invandrar- och minoritetsgrupper 
bör ha möjlighet att inom ramen för en intressegemenskap, som omfattar hela det 
svenska samhället, ge uttryck för en egen språklig och kulturell identitet. 
Folkbibliotekens roll för uppfyllandet av jamlikhetsmalet innebar att medier erbjuds 
dels p5 svenska , dels p i  modersmålet och att man miste informera invandrarna om 
deras möjligheter att f5 biblioteksservice. Bestand på invandrarspråk skall som övriga 
medier hallas aktuella. Avslutningsvis ska jag ge nagra förslag till hur villkoren för 
invandrarna skulle kunna förbättras, utifrån biblioteksverksamheten till invandrare och 
flyktingar. 

För det första skulle man kunna göra allt möjligt för att biblioteken ska fungera som 
en bro mellan invandrarna och det svenska samhället. Detta skulle kunna minimera 
den sociala isoleringen som de flesta invandrare har fatt i dagens samhället. 
Man skulle vilja se att det kom fler kvinnor till biblioteket. 

Om man skulle satsa p i  det m&ngkulturella Sverige så maste man ge större plats för 
invandrarbibliotekarier. Denna bibliotekarie haller kontakt med invandrarnas 
organisationer, hemsprakslärarna m m. Honhan ansvarar för tillverkningen av 
biblioteksvagledningar i skrift och tal , nyförvarvlistor, skyltar p& biblioteket etc. D& 
det galler uppsökande verksamhet bland invandrare ar tvasprakig personal en stor 
tillgang. 
Det är Önskvärt att bliblioteket går ut och informerar om vad det har att erbjuda bide i 
själva biblioteket och utanför dess vaggar, nagot som många bibliotek inte ar sa bra p& 
idag. Att samarbeta med och informera genom andra institutioner i samhället som 
invandrarbyrier, skolor, etc är ett bra sätt. 

I manga kulturer ingår dessutom inte att läsa sagor för barnen som nagonting 
naturligt. Det borde vara möjligt att med intensifierade föraldrarkontakter i samarbete 
mellan bibliotek och förskola andra p& detta förhallande och därigenom skapa bättre 
förutsättningar för bl. a barnens språkutveckling. 
Vad beträffar facklitteratur bör man tanka p5 att tacka flera nivaer, från det allra 
enklaste till de mera avancerade. Det betyder att det kanske är lämpligt att placera 
enkla läroböcker för barn tillsammans med böcker för vuxna. 



Map måste tanka igenom vilka brukarna ar och att dessa verkligen ar olika 
sinsemellan och inte bör klumpas ihop som ett allmänt begrepp: "invandrare." Det 
finns " nyanlända invandrare" , "första generation", "andrageneration" osv. 

För att bygga ett riktig mångkulturellt samhälle , skall invandrarna ges möjlighet att 
utveckla den kultur, som de kommer ifiiin. De kulturella invandrarorganisationerna ar 
värda allt det stöd, de behöver. Stödet skall i'iörsta hand inriktas pii andra former, dar 
invandrarna själva kan njuta av och uppleva sin egen kultur. 

Invandrarna skall f3 vara med i det svenska kulturella livet och inte minst när det 
gäller biblioteksverksamheten till invandrare och flyktingar, p5 samma villkor som 
svenskarna. 
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