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Abstract: The Purpose of this paper is to illustrate how school 

librarians work with integration. The study is based on the 

following questions:  

1. How does the school library personal look on integration? 

2. What does the school library personal approach say about 

their work with integration of persons with a different 

background then Swedish?  

The method I chose to study this through is several 

qualitative interviews with school library personal as well as 

earlier related research. 

The theory I chose to use for this study is Hans Ingvar Roths 

model of the integration process.  

The results show that the school library personal does define 

integration even if they do not work with integration right 

now. 

My study also shows that there are some obstacles to this 

work, which is related to the lack of funds and other issues. 

And that the school library personal has different view of 

what integration is. 

Nyckelord: Skolbibliotek, skolbibliotekarier, bibliotek, integration, 

invandrare, mångkulturalism 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Innehållsförteckning 

1.   Inledning      3            

1.1 Bakgrund och val av ämne    3     

1.2 Problembeskrivning     3      

1.3 Syfte och frågeställning    4     

1.4 Avgränsningar     4     

1.5 Ämnets relevans inom biblioteks- och informationsvetenskap  4            

2.   Litteraturgenomgång     4        

3    Teori      6     

3.1 Presentation av teori     6     

3.1.1 Negativ Distans     8  

3.1.2 Positiv Närhet     8  

3.1.3 Negativ Närhet     8  

3.1.4 Positiv Distans     9  

3.1.5 Teorins användning i arbetet    9        

4    Metod och material     9     

4.1 Val av metod     9        

4.2 Urval      10 

4.2.1Urval av bibliotek och skolbibliotekspersonal till intervjuerna  10      

4.3 Forskningsetik     11   

4.4 Arbetssätt och genomförande    11   

4.5 Benämningar och presentation av respondenterna och deras bibliotek  12   

4.6 Beskrivning av analysen     13      

5    Presentation av resultat     13   

5.1 Redovisning av intervjuerna med skolbibliotekspersonalen  13      

6    Analys och resultat     19   

6.1 Roths modell och hur jag kommer att använda mig av den  19   

6.2 Negativ Distans     19   

6.3 Positiv Närhet     20   

6.4 Negativ Närhet      21   

6.5 Positiv Distans     22     

7.   Diskussion och slutsatser    24        

7.1 Egna reflektioner om den valda metoden   27   

7.2 Förslag på vidare forskning    27     

8.   Sammanfattning      27    

9.   Källförteckning     29  

Bilaga 1      31                              

 

 

 

 

 

 



3 

 

1 INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund och val av ämne 

Jag blev intresserad av att skriva om integration, bibliotek och läsning när jag läste en 

kurs hösten 2011 om bibliotek i det interkulturella samhället. Det föddes då en tanke 

hos mig om att ta reda på hur mindre kombinerade skol- och folkbibliotek arbetar med 

integration. Det jag vill veta mer är vilka problem man stöter på och vilka projekt man 

arbetar med för att öka integrationen i vårt samhälle. Jag tycker det är ett väldigt 

spännande ämne som det finns många sätt att ta sig an. Den tidigare forskning som jag 

har läst inriktar sig många gånger till att ha en utgångspunkt från invandrarnas sida och 

jag skulle vilja titta närmare på ämnet ur skolbiblioteks personalens synvinkel för att se 

hur deras förhållningssätt till integration och invandrare är på ett mindre kombinerat 

skol-/folkbibliotek. Av de bibliotek jag undersökt så är det ett av biblioteken som ligger 

i en stadsdel som är mångkulturell, de andra ligger i mer homogena områden. 

I Unescos folkbibliotek- och skolbiblioteksmanifest skriver man så här:  

Folkbibliotek är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk eller 

samhällsklass. Särskilda tjänster skall kunna erbjudas dem som av någon anledning inte kan utnyttja 

det gängse utbudet, exempelvis språkliga minoriteter, personer med olika handikapp, patienter på 

sjukhus eller interner inom kriminalvården. (Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest. s. 

9)  

Man tar upp folkbiblioteket och skolbibliotekets uppgifter och där står bland annat att 

man ska främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell mångfald. 

(Ibid s. 10) Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest är bara ett vägledande 

dokument. Detta tog jag med på grund av att jag ville förtydliga att det inte bara står i 

bibliotekslagen att biblioteken ska främja kulturell mångfald. 

1.2 Problembeskrivning 

 

I den tidigare forskningen så har jag mest hittat forskning om folkbibliotek och 

integration. Den forskning jag har hittat om skolbibliotek och integration har till stor del 

handlat om hur biblioteket ska integreras i skolans undervisning. Jag har inte hittat så 

mycket forskning om hur skolbibliotek arbetar med integration av barn som har en 

annan etnisk bakgrund än svensk. Detta är något som jag skulle vilja sätta ett större 

fokus på att skolbiblioteket är viktig när man ska hitta sin identitet i det nya samhället 

man kommit till och detta är något som skrivs om i artikeln Medkulturni Dialog v Solski 

Knjiznici (Eng. titel Multicultural dialogue in the school library) från 2009 av Barbara 

Hanus. Det är också intressant att titta på bemötandet av personen med annan etnisk 

bakgrund än svensk på skolbiblioteket och detta är något som har skrivits om i artikeln 

Welcoming America´s Newest Immigrants från 2010 av Helen, R, Adams.  Under hösten 

2012 så har det varit en diskussion uppe om avlägsnandet av vissa Tintin-böcker som 

Kulturhuset i Stockholm tänkte göra men som inte blev gjord på grund av allmänheten 

och även till viss del samhället i stort som protesterade väldigt emot utrensningen och 

genom debatten som blev så visar detta på att det är ett ämne som är relevant för 

samhället och därmed är detta ett extra viktigt ämne att undersöka.  Det som är det 

intressanta är att se hur skolbibliotekspersonalen arbetar med integration. Samt vilken 

syn man har på integration. 
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1.3  Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att belysa skolbibliotekens arbete med invandrare och 

integration. För att kunna lyfta fram detta så tänker jag titta på vilka arbetsmetoder 

skolbibliotekspersonalen använder när de arbetar med integration samt även titta på hur 

de ser på integration utifrån sitt arbete på ett skolbibliotek.  

Utifrån ovanstående blir min frågeställning: 

 

- Hur ser skolbibliotekspersonalen på integration? 

- Vad säger skolbibliotekenspersonals förhållningssätt om deras arbete med integration 

av personer med annan etnisk bakgrund än svensk? 

- Vad kan jag dra för slutsatser av mitt insamlade material i relation till Roths modell 

om integration? 

1.4 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa min undersökning till att se vilka förhållningssätt som 

skolbibliotekspersonalen använder i sitt arbete med integration och invandrare och då 

har jag valt att använda mig av kombinerade folk- och skolbibliotek med betoningen på 

skolbiblioteksdelen. Jag har valt att avgränsa min undersökning så att den handlar om 

barn och ungdomar eftersom tiden inte skulle räcka till om jag valde att ta med alla 

grupper som skulle kunna vara aktuella. De olika bibliotekstyperna har säkert väldigt 

många förhållningssätt att arbeta med integration vilka vore väldigt intressanta att 

undersöka vidare men dessa ryms inte inom ramen för denna uppsats och då väljer jag 

att begränsa mig till skolbibliotekspersonalens förhållningssätt. Jag har valt att låta mina 

respondenter definiera vad integration betyder i mitt arbete. 

1.5 Ämnets relevans inom biblioteks- och informationsvetenskap 

 

Ämnet uppsatsen undersöker är relevant inom Biblioteks- och informationsvetenskap 

eftersom den handlar om förhållningssättet som skolbibliotek har emot integration. I 

bibliotekslagen från 1997 står det i paragraf 8: ”Folk- och skolbibliotek skall ägna 

särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter 

bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt 

anpassade till dessa gruppers behov.” Detta citat visar att ämnet är relevant inom 

Biblioteks- och informationsvetenskap på grund av att det visar vilka grupper om 

biblioteken särskilt ska rikta sina arbetsinsatser emot. 

 

2 LITTERATURGENOMGÅNG 

Tidigare forskning på området 

 Det urval av artiklar och böcker jag har gjort på detta sätt på grund av att jag ville ha 

med artiklar och böcker som handlade om integration av personer med annan etnisk 

bakgrund än svensk, de jag valde bort var artiklar som handlade om hur skolbiblioteket 

skulle integreras i skolämnena. Urvalet har jag gjort genom att söka på LISA och ERIC, 

samt även direkt i tidskrifter som handlar om informationsvetenskap bl a Information 

science and research, allt för att få ett så brett material som möjligt. 



5 

 

Jag har valt att dela upp den tidigare forskningen i flera olika teman för att det ska bli 

mer överskådligt för läsaren. 

Bemötande 

I artikeln Welcoming America´s Newest Immigrants från 2010 av Helen, R, Adams, så 

skriver man att biblioteket ska vara en fristad. Hon skriver om hur viktigt bemötandet är 

mot de elever som går och lär sig engelska för immigranter. Att man bland annat bör 

hälsa varje elev välkommen till biblioteket personligen. Man bör också se till att de kan 

komma till biblioteket och arbeta. Hon säger också att personalen gärna ska lära sig 

några hälsningsfraser på deras språk. Författarinnan skriver också att personalen bör se 

till att uppmärksamma deras olika högtider genom att ställa fram böcker om dessa när 

de infaller. Denna artikel visar att bibliotekarierna verkligen bryr sig om eleverna i 

engelska för immigranter och försöker att ge dem en positiv start i sitt nya land.  

. Artikeln Gracious space: Library programming toward immigrants as tools in the 

creation of social capital från 2011 av Andreas Vårheim säger att många invandrare har 

problem med är att de har ett lågt socialt kapital. Författaren skriver om att många 

folkbibliotek skulle kunna ha bra aktiviteter som stärker invandrarna sociala kapital och 

att ha ett stort socialt kapital är viktigt när man ska komma in i det nya samhället. 

Undersökningen de gjorde visar på att folkbiblioteken kan medverka till att skapa social 

tillit. Artikeln visar på att folkbibliotek har strategier för att bygga tillit och socialt 

kapital. 

I artikeln Social inclusion of newcomers to Canada: An information problem? från 2005 

av Caidi & Allard så skriver författarna att det första steget till att ge social service till 

invandrare och andra minoritetsgrupper är att ge dem litteratur om dessa tjänster och 

detta är något som biblioteken gör. Författarna berättar också om Fishers teori om hur 

biblioteken är indelade i fyra byggstenar när det gäller att ta emot invandrare och den 

första byggstenen är att identifiera biblioteket och upptäcka att det har en säker och 

trevlig atmosfär, den andra är att man får veta vilka resurser som finns och att lära sig 

använda dem, det tredje är att berätta för familj och vänner om hur biblioteket hjälpt 

dem och det fjärde är att lära sig att lita på personalen.  

Bevarande av modersmålet 

Artikeln Medkulturni Dialog v Solski Knjiznici (Eng. titel Multicultural dialogue in the 

school library) från 2009 av Barbara Hanus handlar om hur viktig ett skolbibliotek är i 

ett mångkulturellt samhälle. Författarinnan skriver att det är viktigt att eleverna får 

behålla sitt modersmål och sin kultur samtidigt som det är viktigt att de lär sig språket i 

det nya landet och att då fyller skolbiblioteket en mycket viktig roll, hur man arbetar 

framgår tyvärr inte i texten. Eftersom som texten är på slovenska så är den 

svårtillgänglig men efter att fått hjälp med att översätta den så har jag funnit att texten är 

relevant som tidigare forskning. Just på grund av att den talar om hur viktig dialogen är 

mellan elever-lärare, elever-skolbibliotek, lärare-skolbibliotek och mellan föräldrar och 

skolbiblioteket för att elever som har en annan etnisk bakgrund ska kunna få den hjälp 

de behöver för att finna sin plats i det nya samhället som de kommit till. Denna artikel 

handlar om Slovenien.  
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En gång invandrare, alltid invandrare? är utgiven av Länsavdelningen, Malmö 

Stadsbibliotek 1990 och är en undersökning av medieförsörjningen till personer med 

utländsk bakgrund i dåvarande Malmöhus län och undersökningen genomfördes under 

en tvåårsperiod 1987-89. Man undersökte hur böcker på andra språk lånades ut och man 

hade experter för att undersöka om böckerna var bra för de olika målgrupperna och 

dessa experter kunde de språk som böckerna var skrivna på och kunde därmed bedöma 

böckerna på ett mycket bättre sätt än vad t. ex en svensk bibliotekarie som inte kan 

språket som böckerna är skrivna på, vi kan ju t. ex inte avgöra om fakta i en italiensk 

faktabok är relevant om vi inte kan språket. Mycket av det som de undersökte var bra 

men de var även missnöjda med en hel del av den media de gick igenom. Det är en 

intressant undersökning som har en del år på nacken dock. Den är intressant när man 

tittar på det material som finns tillhands för de elever som har andra språk än svenska 

till modersmål, finns det böcker som är relevanta för det ämne som de är intresserade av 

eller ska de behöva läsa en bok som kanske var aktuell för t. ex 5 år sedan.  

Arbetssätt 

The gate of understanding: The Swedish libraries and immigrant från 2005 av Yelena 

Jönsson-Lanevska är en intressant artikel om hur man undersökt de speciella funktioner 

som svenska bibliotek erbjuder invandrare. De använder sig av Mångfaldighetens 

gränser av Roth 1996 när de skriver om mångkulturalism. I artikeln står det om de 

roller som en bibliotekarie har som att undervisa, informera och att föra människor 

tillsammans. Författarna argumentarar för att bibliotek ska införa att de själva ska 

förbereda de nyanlända för medborgarskap. De har i sin undersökning intervjuat 

bibliotekarier inom tre olika biblioteksgrupper, det första är Borås stadsbibliotek, sedan 

två små filialbibliotek och sedan ett bibliotek på Komvux i Borås sedan har de jämfört 

dessa med hur biblioteksservicen fungerar i Finland och Danmark för att se 

skillnaderna. De två filialbiblioteken är de som är intressanta för mig eftersom det ena 

ligger i en del av Borås där det bor många invandrare och man berättar hur man har 

arbetat med integration bland dessa både i skolan och på det vanliga biblioteket. 

3 TEORI 

3.1 Presentation av teori 

I kandidatuppsatsen Språkhantering på ett mindre bibliotek – En kvalitativ 

undersökning av hur ett mindre bibliotek arbetar med minoritetsspråk(2010) av 

Bäckström & Hellqvist så hittar jag den teori jag kommer att arbeta med, jag har valt att 

arbeta med Hans Ingvar Roths modell på mitt eget sätt men jag kommer att använda 

mig av en av de bilder som de har gjort och som inte finns i Hans Ingvar Roths modell 

utan som de själva har ritat. Uppsatsen handlar om språkhantering på ett mindre 

bibliotek och hur detta påverkar invandrares integration i det svenska samhället. Jag 

valde denna teori eftersom det var den teori jag kände passade bäst till min 

undersökning på grund av att den tar med både positiva och negativa moment och att 

den var relativt enkel att applicera på frågorna i min intervjuguide. 

Jag har valt att använda mig av Roths modell för att kunna analysera min undersökning 

av skolbibliotekspersonals förhållningssätt. Hans Ingvar Roth är docent i etik och 

universitetslektor vid Lärarhögskolan i Stockholm. Roth har skrivit att världen har blivit 

mindre men också större. Att den har blivit mindre kan man förklara med att det blivit 
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lättare att resa. Och att den har blivit större kan man förklara med att människors vardag 

präglas av mer globala frågeställningar än tidigare. (Roth 2005, s. 7) Hans modell är ett 

försök att beskriva och analysera några av de främsta etniska utmaningarna som 

mångkulturalismen skapar i dagens moderna västerländska samhällen.(Ibid s.8) I många 

fall handlar det mångkulturella samhällets problem om hur närheten och distansen 

mellan olika grupper (eller kulturer) ska förstås i en mångfasetterad och mondial 

värld.(Ibid, s.9)  

Så här skriver Roth också: 

Vilka former av närhet och distans kan betraktas som positiva och vilka former kan bara behäftade 

med allvarliga moraliska komplikationer och således beskrivas som negativa?(Roth 2005, s. 9)  

Det är en stor fråga men den är väldigt viktig att titta på och begrunda och detta för att 

försöka och förstå vad ens val kan få för konsekvenser, inte bara för mig utan också hur 

mina val påverkar samhället runt mig. 

Detta arbete utgår ifrån den modell som Hans Ingvar Roth presenterar i sin bok 

Mångkulturalismens utmaningar där han beskriver olika förhållningssätt i ett 

mångkulturellt samhälle med hjälp av dessa termer medan själva bilden som finns 

nedan kommer från Bäckström & Hellqvist 2010 den är gjord för att på ett enkelt och 

tydligt sätt visa på vilka distanser och närheter som är kontraster med varandra och att 

faktiskt negativ närhet kan leda till en negativ distans: 

 

Bild 1(Bäckström & Hellqvist 2010, s. 10) 

 

Jag relaterar till hur ett skolbibliotek arbetar med integration och förhållningssättet de 

har kring integration. Avsnittet är uppdelat på det sättet att jag först presenterar Roths 

modell som den står för sig själv och hur jag tolkar den, och sedan hur jag relaterar den 

till mitt arbete.  
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3.1.1 Negativ distans 

Negativ distans är när majoritetsbefolkningen fjärmar sig så mycket från 

minoritetsbefolkningen så det skapas ett främlingskap mellan grupperna. Negativ 

distans finns i flera grader där den allra värsta graden är när majoritetsbefolkning gör 

etniska utrensningar eftersom man anser att det bara ska finnas ett folkslag i landet.        

(Roth 2005, s. 27)  

Ett exempel på det är att man under andra världskriget byggde koncentrationsläger där 

det dödades flera miljoner just på grund av främlingsfientlighet som är den mest 

extrema graden av negativ distans. Ska man ta ett exempel på en negativ distans som 

inte är fullt så extrem så är det den uteslutning som sker på arbetsmarknaden där 

personer med minoritetsefternamn har svårare att få arbete än personer med ett 

efternamn som låter som de efternamn som majoritetsbefolkningen använder. 

 3.1.2 Positiv närhet 

Positiv närhet är kontrasten till negativ distans. Det som är viktiga kännetecken på 

positiv distans är valfrihet (minoritetsgruppens medlemmar är med i aktiviteter av egen 

fri vilja) och att det är ömsesidigt (minoritetsgruppen har möjlighet att påverka på ett 

sätt som tar tillvara på gruppens intresse och behov).(Ibid, s. 50) 

Bäckström & Hellqvist har i sin uppsats skrivit en så bra beskrivning om hur Roth har 

beskrivit positiv närhet så att jag har valt att använda mig av den. Roth har beskrivit 

positiv närhet som ett idealtillstånd mellan majoritetsbefolkningen och 

minoritetsbefolkningen, där man lever sida vid sida med varandra i ett fungerande och 

jämlikt samhälle utan att någon behöver offra sin kulturella och religiösa särprägel samt 

sin identitet.(Bäckström & Hellqvist 2010, s. 10) 

I positiv närhet så är den dagliga kommunikationen mellan minoritet- och 

majoritetbefolkningen en av de viktigaste hörnstenarna och då är det också väldigt 

viktigt att man har ett språk som används av alla i samhället och att man även har vissa 

gemensamma moraliska värderingar.(Roth 2005, s. 51-52) Roth beskriver positiv närhet 

som ett jämlikt deltagande.(Ibid s. 90) 

Jag skulle vilja säga att det kan vara lite problematiskt att se skillnaden mellan positiv 

närhet och negativ närhet. Positiv närhet så lever majoritetsbefolkningen och 

minoritetsbefolkningen sida vid sida med varandra på bådas villkor, det är ingen som 

behöver offra sin kultur eller religion för att ingå i samhället, utan det sker på allas 

villkor. I den negativa närheten så är det så att minoritetsbefolkningen tvingas att lära 

sig språket för att de ska passa in i samhället, de är tvungna att avstå sitt språk och sin 

kultur för att passa in i samhället, de måste anpassa sig eftersom majoritetsbefolkningen 

önskar och vill det.  

3.1.3 Negativ närhet 

Negativ närhet, skriver Roth är när grupperna lever ”för nära” varandra på ett sådant sätt 

som inte tar hänsyn till gruppernas särart och kulturella integritet. Detta innebär att 

minoritetsbefolkningens medlemmar blir påtvingade majoritetsbefolkningens sedvänjor 
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och värderingar (Roth 2005 s. 75) Detta är vad man kan kalla assimilering och i detta 

sammanhang så betyder det att man angriper de kulturella, språkliga eller religiösa 

särdrag som gör en folkgrupp till vad den är. Några historiska exempel är hur det har 

varit i Sverige är att tornedalingarna förbjöds att tala sitt modersmål på skolgårdarna 

fram till i början av 1960-talet och att samerna utsattes för stark religiös indoktrinering 

under flera århundraden, vilket har gjort att deras ursprungs religion mer eller mindre 

har tynat bort(Ibid, s. 77) 

Så här skriver Roth om negativ närhet:  

Vad den negativa närheten ofta står för är därför tvång, indoktrinering, manipulering och en 

ofrivillig påverkan som verkar negativt på minoritetsmedlemmarnas livsvillkor.(Roth 2005, s. 75) 

3.1.4 Positiv distans 

Positiva distansen menar Roth är motsatsen till den ovan beskrivna negativa närheten. 

Minoritetsbefolkningen lever sida vid sida med majoritetsbefolkningen och man har 

lyckats att behålla sitt kulturella särdrag. Roth tar upp fenomenet med ”China Town” 

som ett exempel i sin bok.( Ibid, s. 89) Där allt är utpräglat kinesiskt även arkitekturen 

och ändå lever man sida vid sida med majoritetsbefolkningen på dessa platser. Roth 

pratar om två typer av etniska nischer inom den positiv distans och det första är arbeten 

där etniska grupper är starkt koncentrerade men som inte har någon direkt koppling till 

gruppens kulturella identitet och sen den andra yrkeskoncentrationen som har mycket 

starka kopplingar till just bevarandet av deras traditionella kulturella identitet. (Ibid s. 

90-91) 

3.1.5 Teorins användning i arbetet 

Jag tänker använda mig av Roths modell för att se vilken slags distans eller närhet som 

bibliotekariernas förhållningssätt mot integrationsfrågor resulterar i. Men också för att 

se hur de tänker kring dessa frågor. Vad kan det bli för konsekvenser om till exempel 

biblioteket har svårigheter att hitta medier till en viss målgrupp, vad kan detta leda till i 

form av distans? Vad händer om de anser att en grupp är viktigare än en annan grupp? 

Modellen blir på detta sätt ett analysverktyg för att undersöka hur de situationer, 

attityder och arbetssätt som finns på skolbiblioteken fungerar ihop med Roths idé 

handlar om vad som är positivt och negativt i integrationsprocessen.  

4 METOD 

4.1 Val av metod 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Jag har gjort 

intervjuer med 3 bibliotekarier och en biblioteksassistent som arbetar på kombinerade 

skol-/folkbibliotek. Jag började med att upplysa informanterna om att intervjuerna är 

konfidentiella och att jag kommer att anonymisera deras namn och att det inte heller 

kommer att framgå var någonstans de kommer ifrån. Att jag valde intervjuer som min 

huvudsakliga informationskälla beror på att jag tror att det är det bästa sättet att få fram 

svar på mina frågor på grund av att då kunde jag få ett mer naturligt samtal med mina 

respondenter. 
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Rent praktiskt så har jag utformat en intervjuguide med definierade frågor över saker 

som jag var intresserad av och till dessa frågor har jag tagit hjälp av teorin att utforma 

den. Mitt mål är att intervjuerna skulle vara så lika naturliga samtal som det är möjligt, 

detta för att det skulle känna så naturligt för både respondenterna och mig. Detta tänk är 

hämtat ur Repstads bok Närhet och distans och det har genomsyrat mitt arbete. Genom 

frågorna i min intervjuguide så kunde jag se vad skolbibliotekspersonalen på de olika 

skolbiblioteken hade för tankar runt integration och hur de arbetade med integration 

både på ett positiv och negativt sätt och detta gjorde att jag kunde svara på mina 

forskningsfrågor på det sätt som jag har gjort. Hade aldrig kunnat få fram de svar som 

jag fått utan hjälp av min intervjuguide som jag utformat utifrån de forskningsfrågor jag 

var intresserad av att undersöka och den teorimodell som jag har valt att använda mig 

av. 

 

Jan Trost skriver i boken Kvalitativa intervjuer att man inte har frågeformulär som 

han/hon formulerat i förväg. Den som blir intervjuad ska få styra ordningsföljden i 

intervjun och val av följdfrågor under intervjun. Till viss del har jag arbetat utifrån Jan 

Trosts beskrivning med en lista över frågor. Jan Trost skriver att guiden ska passa den 

intervjuare som ska använda den. Detta beror på att människor, tänker, känner och 

minns på olika sätt (Trost, 2010,s. 17). Jag har valt att använda mig av en intervjuguide 

med relativt fasta frågor som har ändrats efter hur förhållandet var på plats vid intervjun 

och då har jag naturligtvis fått ändra följdfrågorna utefter förutsättningarna. 

 

Fördelarna med metoden är att jag genom att ställa följdfrågor kunde anpassa mig efter 

situation och på detta sätt komma djupare in i mitt valda ämne. 

En nackdel som Jan Trost beskriver som vanlig bland ovana intervjuare är att man vill 

ta med allt. Det finns en risk att man blir okritisk i sin tolkning av intervju resultatet 

eftersom man kommer så nära in på de man intervjuar, man blir för personlig vilket kan 

göra att informanten blir orolig för resultatet. Intervjuer tar också ganska mycket tid och 

då inte bara själva intervjun i sig utan det är en del för- och efterarbete som intervjumall 

innan man kan göra intervjun och efter intervjun är det transkribering och analys av 

intervjumaterialet. 

4.2 Urval 

4.2.1 Urval av bibliotek och skolbibliotekspersonal till intervjuerna 

Jag valde att använda 3 bibliotekarier och en biblioteksassistent som arbetar vid 

kombinerade folk- och skolbibliotek. Detta på grund av att det i den kommun jag gjorde 

intervjuerna i inte finns renodlade skolbibliotek med bemanning mer än några fåtal 

timmar i veckan och jag ville att skolbiblioteken skulle vara öppet vid flera tillfällen i 

veckan och att det skulle finnas en anställd skolbibliotekarie vid varje bibliotek, vilket 

det inte finns vid de andra skolbiblioteken utan det är en skolbibliotekarie som åker runt 

till flera olika skolbibliotek. Jag valde att intervjua dessa skolbibliotekspersonaler till 

stor del på grund av närheten till dem. Kommunen som jag gjort intervjuerna i är en 

medelstor stad som har flera mindre tätorter runt om. 

Jag valde ut biblioteken utifrån att jag ville att de skulle kunna gå att utläsa redan från 

början att de hade ett skolbibliotek som hade öppet flera gånger i veckan och till min 

hjälp hade jag då bibliotekens hemsidor där det stod vilka öppettider som var för 
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allmänheten och vilka som varför skolan detta eftersom det är kombinerade folk- och 

skolbibliotek jag har valt använt mig av. 

Att jag valde att intervjua skolbibliotekspersonal beror på att jag ville fokusera på barn 

och ungdomar och då framför allt de som går i skolan.  

4.3 Forskningsetik 

Repstad använder sig av tre punkter som han lägger särskild vikt vid när man behandlar 

respondenter och det material man får fram.(Repstad 2007, s. 91) Punkterna är följande: 

* Information 

* Konfidentialitet 

* Nyttjande 

I begreppet information involveras det att respondenten ska ha full kännedom om vad 

han eller hon medverkar i. I mitt fall så valde jag att först berätta kort om mitt arbete, 

och hur jag skulle använda intervjumaterialet. I begreppet konfidentialitet ingår allt som 

berör respondentens rätt till anonymitet och hur jag arbetat med den anonymiteten enligt 

respondenternas önskemål. I detta ingår också hur jag har behandlat och lagrat det 

material som jag samla in. Det är väldigt viktigt för mitt arbete att respondenternas 

identitet och även att biblioteken får förbli anonyma och det har jag fått anpassa mitt 

arbete efter. Den allra sista av Repstads punkter är nyttjandet där han skriver att ”de 

uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.”(Repstad 2007, s. 90) De två sista punkterna tycker jag är väldigt 

starkt kopplade till varandra och jag följer dessa genom att jag inte kommer att använda 

materialet till något annat utan det finns i tryggt förvar hos mig. 

4.4 Arbetssätt och genomförande 

Intervjuerna med bibliotekarierna och biblioteksassistenten genomfördes på varje 

skolbibliotekspersonalens ”hemmabibliotek”. Två av intervjuerna gjordes i 

personalrummet under öppettid och en intervju ägde rum i bibliotekslokalen när 

biblioteket var stängt. Jag besökte dem på en tid som var planerad i förväg och 

intervjuerna spelades in och tog ungefär en timme att genomföra. Vid en av intervjuerna 

så var det två bibliotekarier som medverkade. Under större delen av tiden en av 

bibliotekarie närvarande medan den andra bibliotekarien var ute i biblioteket, så vissa 

frågor besvarades av den ena av dem och vissa av den andra men det fanns även frågor 

som båda besvarade. Det var lite rörigt eftersom de sprang in och ut hela tiden och 

ibland fick jag sitta och vänta på dem så det var inte helt optimalt. 

Eftersom det inte var enbart skolbibliotekarier som jag intervjuade så har jag valt att 

skriva skolbibliotekspersonalen när jag skriver om dem. 

När jag kom hem så transkriberades alla intervjuerna noggrant. Jag transkriberade de tre 

intervjuerna ordagrant vilket var ett bra sätt för mig att repetera vad som egentligen 

hade framkommit i intervjuerna och detta arbete gav mig också ett tillfälle att reflektera 

över vad som hade sagts vid intervjuerna.  
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4.5 Benämningen och presentation av respondenterna och deras bibliotek. 

Mina fyra respondenter har jag valt att kalla för skolbibliotekspersonal 1, 2, 3 och 4 för 

att göra det så enkelt både för mig och för läsaren. 

Upplägget av intervjuerna är så att de två första intervjuerna så var det en ensam 

respondent medan i den tredje intervjun så var det två respondenter, detta eftersom 

skolbibliotekspersonal 3 kände sig lite osäker på om hon skulle kunna svara på så 

många av frågorna eftersom hon bara hade arbetat en kortare tid på det biblioteket och 

därför vill hon ha med en äldre och mer erfaren kollega som jag kallar för 

skolbibliotekspersonal 4. 

Skolbibliotekspersonal 1 är biblioteksassisten och hon är i 60- års ålder och hon har 

arbetat inom biblioteksvärlden sedan 1981. Sedan hösten 2010 arbetar hon på den filial 

som är ett kombinerat skol- och folkbibliotek. Biblioteket ligger i samma byggnad som 

skolan och har en egen dörr in i skolbyggnaden och en utåt. Den största delen av tiden 

är det bara hon som arbetar på biblioteket, men på tisdagseftermiddagarna så kommer 

det en annan tjej dit och arbetar några timmar. Skolan har ca 300 elever som går där och 

hon tror att det är ungefär 10 stycken som har ett annat etniskt ursprung än svensk. 

Skolan och biblioteket ligger i ett homogent villaområde ett par mil utanför huvudorten. 

Detta bibliotek har skolöppet drygt 7 timmar i veckan och de har öppet för allmänheten 

12 timmar i veckan men eleverna kommer även under folkbibliotekstid. 

Skolbibliotekspersonal 2 är i 35- års ålder och är sedan sommaren 2005 bibliotekarie 

och hon arbetar som skolbibliotekarie på 6 skolbibliotek runt om i stadsdelen men också 

under folkbibliotekstid på det bibliotek där intervjun äger rum. Hon har arbetat på detta 

bibliotek sedan 200 och det är ett kombinerat skol- och folkbibliotek. Biblioteket ligger 

inte i direkt anslutning till skolan utan ligger några hundra meter från skolan. De är två 

stycken som arbetar på biblioteket. Skolan som biblioteket servar har 100 – 150 elever 

mellan förskoleklass och årskurs 6. Hon berättar att det finns ungefär 2-3 barn på hela 

skolan som har en annan etnisk bakgrund än svensk. Biblioteket ligger i ett homogent 

villaområde några mil utanför staden, och denna filial ligger längst bort från 

stadsbiblioteket av de bibliotek som jag har besökt. Detta bibliotek har skolöppet 3 

timmar i veckan och det har öppet för allmänheten 9 timmar i veckan. Skoleleverna 

kommer även här på folkbibliotekstid. 

Skolbibliotekspersonal 3 är i 30-års ålder och har arbetat som bibliotekarie i drygt 4 år. 

Hon arbetar nu som skol- och folkbibliotekarie på denna filial och där har hon arbetat 

sedan september 2012 och det är ett kombinerat skol- och folkbibliotek. På skolan går 

det ca 700 elever och dessa berättar hon att det går ca 60 elever i så kallade 

förberedande klasser, hur många elever som har en annan etnisk bakgrund än svensk än 

de som går förberedande klasser berättar hon aldrig. Detta bibliotek har öppet drygt 19 

timmar i veckan för skolan och har öppet 22 timmar för allmänheten. På denna filial är 

det tre anställd och den dagen jag var där och intervjuade var de två som arbetad och de 

hade verkligen fullt upp. Biblioteket ligger i ett mångkulturellt område, det är också den 

filial som geografiskt sätt ligger närmast stadsbiblioteket, både av de bibliotek som jag 

besökt och i verkligheten. 



13 

 

Skolbibliotekspersonal 4 är i 55-60 års ålder och har arbetat som bibliotekarie i 15 år 

och på detta bibliotek har hon arbetat i 6 år. Hon arbetar på samma bibliotek som 

skolbibliotekspersonal 3. 

4.6 Beskrivning av analysen 

Analysen bygger på Hans Ingvar Roths modell om integration och de olika 

integrationsstadierna. Det kan förklaras genom begrepp som negativ distans kontra 

positiv närhet och negativ närhet kontra positiv distans. Rent praktiskt betyder detta att 

den största delen av analyskapitlet kommer bestå av fyra avsnitt där jag passar in mina 

resultat i de fyra kategorierna, för att sedan kunna diskutera dessa och dra mina 

slutsatser utifrån dessa. Det jag gör är en idéanalys av material med hjälp av Hans 

Ingvar Roths integrations modell, där jag använder mig av respondenternas uttalanden 

om integration och analyserar vad som egentligen de sa när de svarade på mina 

intervjufrågor. Roths integrations modell är en modell som egentligen är tänkt att 

användas på samhällelig nivå men att jag tycker även att den lämpar sig att användas på 

skolbibliotek, detta på grund av att den rör vid alla delar av samhället och det gör det 

lätt att bryta ner så att man kan använda den på mindre enheter. 

Jag har använt mig av mina frågor i intervjuguiden för att se vad skolbibliotekspersonal 

har för tankar och hur de arbetar med integration utifrån mina forskningsfrågor och 

sedan genom att idéanalys där jag har gått igenom frågorna och svaren med mina 

forskningsfrågor i bakhuvudet och sedan fått fram de svar som jag har använt mig av i 

analysavsnittet. Fast jag först har jag analyserat ner alla svar för att se om de tillhör 

någon av de distanser eller närheter som används i Hans Ingvar Roths 

integrationsmodell. 

5 PRESENTATION AV RESULTAT 

5.1 Redovisning av intervjuer med skolbibliotekspersonalen 

I detta kapitel redovisar resultatet av intervjuerna som jag har gjort. Jag har valt att 

redovisa intervjuerna i teman som bygger på de intervjufrågor som jag har ställt för att 

det var många frågor som var intressanta även för läsaren att se vem som faktiskt har 

svarat vad på frågorna istället för att ställa upp resultatet efter mina forskningsfrågor. 

Vad är integration ur bibliotekets perspektiv och hur definierar de integration. 

Skolbibliotekspersonal 1 säger att integration ur biblioteket perspektiv är det att 

biblioteket är till för både skolan och allmänheten och när jag ber henne definiera 

integration så har hon inget mer att tilläga. 

Skolbibliotekspersonal 2 säger att integration ur bibliotekets perspektiv är att kunna 

erbjuda någonting för alla. Och när jag bad henne att definiera integration så säger hon 

att det inte är något som hon tänker på eftersom hon inte arbetar med dessa frågor. 

Skolbibliotekspersonal 3 säger att bibliotekets perspektiv på integration är en stor fråga. 

De är ju att de ska få komma hit o upptäcka att biblioteket finns, bara det är ju integration och se 

att vi har böcker på deras språk och på svenska då att de kan komma hit och låna och lära sig 

svenska och att kunna förstå samhället, vi har ju en del lättlästa böcker som handlar om hur 

svenskar är och ja högtider. 
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Och när jag bad henne definiera integration så säger hon att det är att komma in i 

samhället. 

Skolbibliotekspersonal 4 säger att integration ur biblioteket perspektiv är att hjälpa dem 

som kommer till biblioteket att hitta vad de letar efter men att även hjälpa dem med 

annat de behöver hjälp med. Och när jag bad henne definiera integration så säger hon så 

här: ”Skapa personliga möten är integration.” 

Vilken roll tycker man att biblioteket bör spela i integrationen 

Skolbibliotekspersonal 1 säger så här om bibliotekets roll i integrationen:  

Det är ju att serva båda det här, att det bara inte är ett renodlat skolbibliotek, och inte bara ett 

renodlat folkbibliotek, utan det är ju blandning utav det. 

Skolbibliotekspersonal 2 säger så här om bibliotekets roll i integrationen:  

Vi har ju en ganska viktig roll där. Men ja. Men det är ju en mötesplats och. Ja det finns ju, vet i 

xxxxkommun har de ju till exempel haft mandatorkurser och man träffas på biblioteket i grupper 

eller som. Ja, kan jag tycka vi har en viktig roll, absolut. 

Skolbibliotekspersonal 3 säger att det är ju att komma hit och att det är ju böckernas 

värld. Hon säger att de märker att det finns ett stort behov av biblioteket, att det är 

många som vill ha hjälp av olika slag. 

Målgrupper för integrations aktiviteter, arbetssätt samt mål med dessa arbetssätt. 

Skolbibliotekspersonal 1 säger så här: ”Det är ju skoleleverna här och det är från 

förskolan, de små och upp till och med sexan.” Om arbetssättet så säger hon att hon inte 

arbetar annorlunda med dem än vad hon gör med andra grupper. Om det finns fler 

målgrupp man inte tänker på när det gäller integration så säger skolbibliotekspersonal 1 

så här: ”De kommer ju hit, men visst äldre kan det ju finnas och det finns säkert fler här 

runt omkring.” På hur man arbetar med integration så säger skolbibliotekspersonal 1 så 

här:  

Det är som jag sagt, hur arbetar vi med integration? Men det är ju så här du har ju, ibland kommer 

ju barn, allmänheten hit och ibland är det eleverna det är ju på det sättet man arbetar, jag kan inte 

precisera. Det går hand i handske på något vis, det går ju i vart annat. 

 På om de har några särskilda integrationsprojekt på biblioteket så säger 

skolbibliotekspersonal 1 att det har biblioteket inte och att detta beror på att biblioteket 

ligger i ett homogent område där det inte bor så många som har annan etnisk bakgrund 

än svensk. 

Skolbibliotekspersonal 2 säger att de bara har ”vanliga svensson låntagare nästan.” När 

det gäller målgrupper som man inte tänker på när det gäller integration så pratar 

skolbibliotekspersonal 2 om Digidel som de arbetat med där man erbjudit datakurser 

tillsammans studieförbunden för dataovana människor, sen är det äldre personer, 

synskadade och sen får man inte glömma de lässvaga barnen. På hur man arbetar med 

integration så säger skolbibliotekspersonal 2 så här:  

Ja det är ju det att man försöker att se till så att det finns nåt för alla alltså. Som våra synskadade 

låntagare de tar vi ju alltid hem till så att det alltid finn när de kommer och vi tänker ju mycket 
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vid inköp på att, vad det gäller skolan då att man riktar litteraturen mot vad de, ja, vad särskilda 

grupper behöver. 

På om man har några integrationsprojekt på biblioteket så säger skolbibliotekspersonal 

2 att det har de inte och att det även här beror på att biblioteket ligger i ett homogent 

område.  

Skolbibliotekspersonal 3 säger att de inte har så mycket riktat arbete, men ibland så 

kommer det en del invandrarkvinnor och då berättar de om biblioteket och hur det går 

till där och hur man lånar och visar runt. Och när det gäller skolan så tar de emot fbk 

klasser(förberedande klasser). Om arbetssättet man har mot dessa grupper så säger 

skolbibliotekspersonal 3 så här: ” Det är ju just att vi tar emot klassen å och som sagt 

visar runt om det är några nyanlända som kommer med Bilda till exempel då så.”  

Skolbibliotekspersonal 3 säger så här om målen med arbetssätten:  

Att de ska få kännedom om biblioteket, för det är många som kommer hit vet ju inte ens om att 

man får komma och låna, det blir liksom en uppenbarelse att det är så. 

Det är eleverna som är målgruppen. När det gäller målgrupper som man inte tänker på 

så säger skolbibliotekspersonal 3 att man skulle önska att man kunde ta emot 

invandrarkvinnor i större utsträckning samt hon pratar även om pappor till barn med 

annan etisk bakgrund än svensk. På hur man arbetar med integration så säger 

skolbibliotekspersonal 3 så här: 

Ja det är ju så att vi tar emot grupper å så arbetar vi emot skolan och tar emot klassbesök då från 

fbkklasserna. 

Positiva möten är viktiga så att låntagaren kommer tillbaka. Och om varför de inte har 

några projekt nu så säger skolbibliotekspersonal 3 att de satsat på öppettiderna och då 

hinner de inte riktigt med det. 

Skolbibliotekspersonal 4 berättar lite om att hon har tagit mot grupper med 

invandrarkvinnor från Bilda och Uzbekistan och visat dem runt på biblioteket. När det 

gäller integration så pratar hon om de synskadade och att man kan känna sig främmande 

även om man bara kommer från en annan del av Sverige. 

Och det behöver ju inte bara vara folk långt ifrån utan det kan vara, du kan ju känna dig 

främmande om du kommer från Norrland eller från Norge eller Island man behöver inte tänka 

långt ifrån. 

 Skolbibliotekspersonal 4 pratar dessutom om en rullstolsbunden pojke där de fick 

sänka datorn eftersom han inte nåde upp till den. Sedan kan det finnas de som inte orkar 

gå in på biblioteket och då kan man se till att det finns bra sittplatser i anslutning till 

entrén och att man finns i närheten och kan hjälpa dem. När det gäller hur de arbetar 

med integration så säger skolbibliotekspersonal 4 att det är viktigt att möta dem med 

respekt och att alltid titta dem i ögonen och säga hej på svenska så kanske det slutar 

med ett hej tillbaka antingen på deras egna språk eller på svenska. Att man tar sig tid 

med dem som kommer så att de känner sig viktiga.  

Skolbibliotekspersonal 3 och 4 säger att de inte arbetar på något särskilt sätt med dessa 

grupper när de kommer till biblioteket. 
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Hur skolbibliotekspersonal arbetar med olika grupper av elever som inte har 

svensk bakgrund. 

 Skolbibliotekspersonal 1 säger så här:  

Jag har inget speciellt med det, om de inte kommer hit och ber om det, litteratur eller nånting, det är 

ju så man stöter på dem eller via lärare. 

Skolbibliotekspersonal 1 säger så här när vi pratar om hur hon arbetar med elever som 

går förberedande klass:  

Som har ett annat, nja, jag har ingen direkt som jag kan peka på att jag arbetar med på det sättet som 

kommer hit utan de har ju sitt genom skolan, skolan tillser ju, det heter ju tillgodoser ju det, 

förutsätter jag. Det har de väl skyldighet till. Sen beror det ju på hur de kommer hit då. Jag arbetar 

inte specifikt med dem. 

 Hon säger även att hon inte vet vilka som har hemspråksundervisning. Hon säger att 

hemspråksläraren kommer och frågar om böcker om det behövs. Om hur 

arbetsmetoderna skiljer sig mellan yngre och äldre barn så säger hon att de har olika 

frågor. 

Skolbibliotekspersonal 2 har inga elever som har icke-svensk bakgrund och som inte 

går vare sig förberedande klass eller har hemspråksundervisning. Så vilka arbetsmetoder 

som används kan hon inte svara på. 

Skolbibliotekspersonal 3 säger att de flesta eleverna hamnar i förberedande klasser och 

att de stannar där tills de kan så pass bra svenska så att de kan börja i en vanlig klass. 

När vi pratar om hur hon arbetar med elever som går svenska förberedande så säger hon 

att de tar emot klassbesök och lånar ut litteratur som är lättläst. Eleverna som går i 

förberedande klass 6-9 kommer varje vecka. När det gäller elever som har 

hemspråksundervisning så kommer hemspråksläraren och frågar om material, hon 

arbetar inte direkt med dem.  Arbetsmetoderna skiljer sig inte åt mellan de yngre och 

äldre eleverna mer än att de vill ha olika sorters böcker.  

För äldre ungdomar vill ju inte läsa de här lite löjligare hcf börja läsa utan kanske man går direkt 

till ungdomslitteraturen istället de lättlästa för de är oftast väldigt bra och som tar upp lite andra 

ämnen som de ungdomarna är mer intresserade av då. 

Skolbibliotekspersonal 4 säger så här om arbetsmetoderna när det gäller yngre och äldre 

elever när det gäller integration att det inte går att sätta vad som helst i händerna på dem 

utan att det ska vara anpassat efter deras ålder och deras kunskapsnivå. 

Inköp av media och bestånd. 

Skolbibliotekspersonal 1 lånar hem böcker från huvudbibliotek och Internationella 

biblioteket när hon behöver det. Och hon vet inte vilka böcker som köps in, utan säger 

att det beror på vilka flyktingar som tas emot vid det tillfället. ”Så kommer de hit så 

måste jag ju också se till att de får tillgång till det.”  
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Skolbibliotekspersonal 2 lånar också hem böcker från huvudbiblioteket och 

Internationella biblioteket när hon behöver det. Hon lånar hem dem istället för att köpa 

böcker eftersom hon inte vill att de ska bli hyllvärmare.  

 När det gäller inköp så har skolbibliotekspersonal 3 och 4 alltid detta i bakhuvudet att 

det behövs lättlästa böcker. De försöker också täcka in alla språken som finns i området 

och att det är många som vill läsa böcker på sitt eget språk. Om vilka genrer som köps 

in säger skolbibliotekspersonal 3 så här: 

Ja, det är ju spänning å skönlitteratur å fotboll går ju en hel del, tycker det är många som tycker 

om att läsa, man vet ju en del författare som funkar, funkar bra som det är många som läser som 

Melin å vad hon heter, ja det finns en del kommer inte på några just nu men, du kan ju titta på 

hyllan sen när du har lust. 

Skolbibliotekspersonal 4 berättar att de köper in böcker med parallell text där det finns 

text på både engelska och svenska. Hon berättar om en kvinna som ska börja läsa till 

undersköterska och som har kommit in och vill att de ska ta hem vissa kursböcker på 

hennes modersmål. Hittar de inte böckerna på Internationella biblioteket så överväger 

de att köpa in böckerna om de finns att få tag på. 

Och vi köper, i går så fick jag önskemål om, det var inte sfi, det är en utländsk kvinna som har 

kommit in på undersköterskeutbildningen och som då vill ha litteratur, ja det var tre kurslitteratur 

och de finns inte att få tag i, äh på fjärrlån annars så fjärrlånar vi ju in böcker också. 

 

Skolbibliotekspersonal 4 berättar om att det kommit ensamkommande pojkar dit och att 

man får anpassa vilka böcker som man sätter i händerna på dem. Hon säger också att 

arbetet med utländsk litteratur tar mycket tid men att man försöker se till att det finns 

något för alla på biblioteket. 

 

Tillgång till medier på det egna modersmålet eller anpassade svenska medier. 

Skolbibliotekspersonal 1 säger svenska är viktigare eftersom hon tror att de behöver det 

när de går i skolan men att de också behöver sitt modersmål och varför det är viktigt 

med svenskan är för att de ska hänga med i skola.  

Sen får ju de fylla med sitt hemspråk så att de håller det vid liv. För de säger ju det att har man det 

vid liv så har man lättare att ta till sig svenskan här, som är ett andra språk för dem. 

Skolbibliotekspersonal 2 säger att det är viktigt att de får tillgång och lär sig språket i 

det nya landet samtidigt som det är viktig att de behåller sitt modersmål, hon tycker det 

är lika viktigt att ha tillgång till båda språken. Och varför det är viktigt så säger hon för 

att man ska kunna delta i samhället är det viktigt att kunna språket, men hon tycker det 

är viktigt att de har kvar sitt eget modersmål också för identiteten bland annat. 

Skolbibliotekspersonal 4 svara att anpassad svenska men även böcker på det egna 

språket.  

Vi har utländsk litteratur, vi har på de flesta språk som är här. Som folk pratar härute och det vi 

inte har tar vi hit om du uttrycker önskemål för det och vi talar också om för dem att det är 

möjligt, men sen är det ju det att varje person, varje person ska få veta vad som finns och är 

möjligt och varje person ska också få ha sitt fria val åtminstone när du är vuxen, jag menar är det 

barn så är det skolan som styr lite grand utifrån pedagogiken. 
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Skolbibliotekspersonal 3 och 4 säger att det är lika viktigt eftersom har man inte ett 

fungerande modersmål är det svårt att få svenska att fungera på ett bra sätt. Det är 

viktigt med bra anpassade böcker på svenska för att de ska kunna hänga med i 

undervisningen, men det är också viktigt med bra böcker på sitt modersmål för att hålla 

det vid liv. 

Förfrågningar från elever och möjligheterna man har att tillgodose dessa. 

Skolbibliotekspersonal 1 säger:  

Har inte så mycket, men om de läser andra språk då kan de ju komma och säga att de ska ha lite 

spanska o så där, den typen av frågor. Men här är det ju mest engelska som gäller och så har de 

ju språkval. 

Skolbibliotekspersonal 1 säger att hon inte har så mycket förfrågningar men de få hon 

har kan hon få fram relativt snabbt. Hon anser att hon får tag i allt som hon får 

förfrågningar på. 

Skolbibliotekspersonal 2 säger: 

Nej, förut, för några år sen så var det ju några elever på xxxxxskolan här som ville ha böcker på 

sitt modersmål, men det var nån enstaka gång och sen fortsatte jag och fråga om de ville ha men 

då tyckte lärarna att de skull läsa på svenska.  

Skolbibliotekspersonal 2 säger att de vänder sig stadsbiblioteket och om de inte har det 

så vänder man sig till Internationella biblioteket i Stockholm. Säger att det går relativt 

snabbt att få fram materialet upp till en vecka. De få gånger det har frågats efter olika 

språk så har de kunnat få fram det. 

Skolbibliotekspersonal 4 säger så här:  

De kommer ju och lånar dels för att de ska ha i skolan och dels för att de vill läsa hemma och 

dels för att deras föräldrar vill läsa med de, så det finns, det är mycket vanligt händer varje dag. 

Skolbibliotekspersonal 4 säger att de nästan alltid kan tillgodose sina låntagare snabb, 

men ibland kan det vara svårt att få tag på materialet, hon säger dock ingen tid på hur 

lång tid det kan ta. De skickar förfrågningar till stadsbiblioteket och Internationella 

biblioteket. 

 Skolbibliotekspersonal 4 berättar också att det bara finns ca 40 barnböcker uzbekiska i 

Sverige och detta gör det naturligtvis svårt att få fram böcker. Det kan även vara svårt 

att få fram böcker på somaliska och detta beror på att böcker är väldigt dyra att trycka 

där och ofta trycker man bara ca 100 exemplar av en bok och detta gör ju att det kan bli 

svårt att få fram böcker på somaliska. Skolbibliotekspersonal 4 säger så här: 

Där är det kanske 100 om du trycker upplaga 100 böcker i Somalia så är det så, det är så 

kostsamt så det blir inte fler och då blir det inte heller så många böcker som kommer ut. 

Sedan så säger skolbibliotekspersonal 4 så här: 

Då är det ju så ibland så kommer det faktiskt två kvinnor har jag haft här som har erbjudit sig å 

köpt in böcker på, när de åkt till angränsande länder till Uzbekistan att de själva skulle kunna 

skaffa böcker via kontakter å så och få ut ur landet men då är det inte helt lätt få pengar till de 

eftersom inköp, kommunens inköpspolicy kräver att man ska ha faktura och de måste betala 

pengar först för att få böckerna och det kanske de inte har råd med. 
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Denna presentation av resultatet kommer användas som grund för min analys och de 

resultat jag presenterar som kommer i nästa avsnitt. 

4 ANALYS OCH RESULTAT 

 

6.1 Roths modell och hur jag kommer att använda mig av den 

 

Som jag sagt ovan så bygger jag min analys på Roths integrations modell. 

 

6.2 Negativ Distans 

Roth beskriver den negativa distansen som något icke önskvärt men som tyvärr är 

närvarande i verklighetens mångkulturella samhälle.(Roth 2005, sid. 27)  

Sedan har vi ju detta med att många inte vet vad som skolbiblioteket kan erbjuda och får 

man inte veta det så blir det en negativ distans men här tycker jag att de skolbibliotek 

jag har besök och de intervjuer jag gjort visar på att de är väldigt duktiga på att 

informera besökarna på biblioteket vad de kan hjälpa till med på biblioteket och vad 

man kan göra där.  

6.3 Positiv Närhet 

Positiv närhet är motsatsen till negativ distans och Roth beskriver den som något av ett 

idealtillstånd där de olika kulturerna lever tillsammans utan bekostnad av varandra. 

Detta betyder att de olika kulturerna behåller sina kulturella och språkliga särarter 

samtidigt som de har lika stor del i samhället. 

Jag uppfattar att det finns en aktiv strävan på biblioteken till att nå upp till detta ideal. 

Tre av mina respondenter talar sig varma om vikten av att det ska finnas böcker och 

medier till alla och man ska vara tillmötesgående som bibliotekarier för att lösa de 

problem som uppstår ibland. På ett bibliotek har man verkligen satsat på att se till att det 

finns material på flera olika språk, samtidigt säger en repspondent att de arbetar aktivt 

med att hjälpa barnen med böcker på svenska. Jag tycker att man tydligt kan se att 

biblioteken arbetar för att skapa en positiv närhet. Skolbibliotekspersonal 4 säger så här: 

Vi har utländsk litteratur, vi har på de flesta språk som är här. Som folk pratar härute och det vi 

inte har tar vi hit om du uttrycker önskemål för det och vi talar också om för dem att det är möjligt, 

men sen är det ju det att varje person, varje person ska få veta vad som finns och är möjligt och varje 

person ska också få ha sitt fria val åtminstone när du är vuxen, jag menar är det barn så är det skolan 

som styr lite grand utifrån pedagogiken. 

Det hinder som jag fann när gällde att hitta material till alla var att tillgången till 

material på vissa språk är väldigt begränsat. Respondenterna var inte alltid nöjda med 

det urval det finns att välja på och att gå utanför de vanliga inköpskanalerna innebär 

stora svårigheter, framför allt eftersom kommunens inköpspolicy inte tillåter den 

flexibilitet som skulle göra det möjligt att skaffa böcker på vissa språk. De har ett nära 

samarbete med den bibliotekarie som har hand om inköpen inne på stadsbiblioteket och 

de hjälps åt så att de rätta böckerna köps in. 
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När man frågar mina respondenter om vad integration är så får jag till svar att 

biblioteket ska vara öppet för alla. Skolbibliotekspersonal 3 säger så här: 

Det är ju att de ska få komma hit o upptäcka att biblioteket finns, bara det är ju är ju integration och se 

att vi ha böcker på deras språk och på svenska då att de kan komma hit och låna och lära sig svenska 

och att kunna förstå samhället vi har ju en del lättlästa böcker som handlar om hur svenskar är och ja 

högtider. 

Alla mina respondenter har definierat integration även om en del av dem hade svårt för 

det och det är en början till positiv närhet även om inte alla av mina respondenter 

arbetar aktivt med integration med personer men annan etnisk bakgrund än svensk. 

Detta är något som man tar upp i artikeln Multicultural dialogue in the school library 

från 2009 av Barbara Hanus att det är viktigt att eleverna får behålla sitt modersmål och 

sin kultur samtidigt som det är viktigt att de lär sig språket i det nya landet och där 

spelar skolbiblioteket en viktig roll.  

Skolbibliotekspersonal 4 säger så här: ”Skapa personliga möten det är integration.” 

Detta är helt klart positiv närhet där vi försöker att se till så att de kan både behålla sitt 

språk och sin kultur, men samtidigt lära sig svenska och förstå den svenska kulturen 

genom att gå till biblioteket och få den hjälp och de medier de är intresserad av och 

även att bibliotekarierna finns där och möter låntagarna med respekt så att det blir ett 

positivt möte som leder till positiv närhet. I artikeln Welcoming America´s Newest 

Immigrants från 2010 tar författaren upp vikten av personliga möten precis som en av 

mina respondenter gör.  

Skolbibliotekspersonal 4 säger så här: 

De kommer ju och lånar dels för att de ska ha i skolan och dels för att de vill läsa hemma och dels 

för att deras föräldrar vill läsa med dem, så det finns, det är mycket vanligt händer varje dag. 

Detta citat visar på att de lyckats med att visa för eleverna vad biblioteket har att erbjuda 

eftersom de kommer och frågar om medier på sitt modersmål och att biblioteket ser till 

att skaffa fram det. Det här skulle jag vilja säga tillhör positiv närhet men kan också 

tillhöra positiv distans på grund av att man faktiskt kan fråga om böcker även om man 

inte kan svenska så bra. 

När jag pratade med mina respondenter så tog jag även frågan om det fanns andra 

grupper som man kunde tänka på när det gällde integration och då pratade vi om 

synskadade, äldre människor samt även dataovana personer. Detta var en fråga för att se 

om de tänkte på att det faktiskt finns andra grupper som kanske behöver hjälp till att 

hitta biblioteket. Och det var väldigt spännande att se om de faktiskt såg att de fanns 

sådana grupper, så vi diskuterade detta en stund innan de kom framtill att de fanns andra 

grupper än invandrare som behövde integreras kanske inte bara på biblioteket utan även 

i samhället i stort. 

Skolbibliotekspersonal 4 säger så här: 

Och det behöver ju inte bara vara folk långt ifrån utan det kan vara, du kan ju känna dig 

främmande om du kommer från Norrland eller från Norge eller Island man behöver inte tänka 

långt ifrån. 
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Detta citat anser jag visar på positiv närhet där man tänker på alla och att det 

nödvändigtvis inte bara behöver vara invandrare som kan känna sig utan för utan det 

kan även vara att man kommer från en annan del av Sverige. 

6.4 Negativ Närhet 

 

Om jag tänker närmare på hur situationen ser ut på mina undersökta bibliotek, så anser 

jag att det inte finns några klara exempel på negativ närhet. Negativ närhet kan dock 

vara när att som en respondent säger att de svenska medierna är viktigare än medier på 

deras modersmål för att det är viktigt att de hänger med i skolan. Men samtidigt tror jag 

att det skulle vara väldigt svårt att leva i ett land där man inte behärskar det språk som 

används där. Biblioteken har svårt att ensamt täcka det behov av material som finns och 

detta beror till stor del på brist på resurser. Men även på den svårighet som jag nämnt 

tidigare om hur svårt det är just nu att få in utländska medier på ett enkelt sätt. Detta är 

något som Andreas Vårheim skriver om i sin artikel Library programming stategies 

toward immigrants as tools in the creation of social capital från 2011 att fler 

folkbibliotek skulle kunna ha aktiviteter för att stötta invandrare när de kommer hit och 

att det finns mycket att vinna med att ha strategier för detta så att de kan känna sig mer 

hemma i det nya samhället. 

Ett exempel på det är att det är svårt att få tag på böcker på vissa språk som 

respondenterna beskrev för mig. Det är just böcker på Uzbekiska som är svåra att få tag 

på och detta gör ju att dessa barn/elever har svårare att behålla sitt modersmål just på 

grund av att det inte finns så många böcker på deras språk. Detta kan ju göra det att 

denna grupp känner sig utanför när deras kamrater hittar böcker på sina språk medan de 

inte hittar någonting alls på sitt språk utan får nöja sig med en bok på svenska. Detta är 

inget som sker medvetet från majoritetsbefolkningen sida utan mer en praktisk fråga. 

I min undersökning säger en av respondenterna att det finns bristspråk. 

Skolbibliotekspersonal 4 säger: 

”Men uzbekiska till exempel är ett sådant bristspråk det finns 40 böcker i Sverige för 

barn för alla på barn från Uzbekistan, man får inte ha dem så länge.” 

Detta beror på att det är svårt att få ut böcker från Uzbekistan och 

skolbibliotekspersonal 4 berättar för mig: 

Då är det ju så ibland så kommer det faktiskt två kvinnor har jag haft här som har erbjudit sig å 

köpt in böcker på, när de åkt till angränsande länder till Uzbekistan att de själva skulle kunna 

skaffa böcker via kontakter å så och få ut ur landet men då är det inte helt lätt få pengar till de 

eftersom inköp, kommunens inköpspolicy kräver att man ska ha faktura och de måste betala 

pengar först för att få böckerna och det kanske de inte har råd med. 

Detta kan på sikt bli till negativ närhet när regler och lagar gör att en folkgrupp blir mer 

distanserade från majoritetsbefolkningen på grund av att det inte går att få ut böcker ur 

landet, med annat än extrema medel. Skulle snarare säga att biblioteken arbetar 

medvetet för att det inte ska skapas en negativ närhet, men ibland så kan deras arbete 

emot det hindra att det bli en negativ närhet, tyvärr. Det är något man talar om i En gång 

invandrare, alltid invandrare? att det var svårt att få tag på relevant material till 

invandrare och här är det svårt att få tag på böcker i vissa specifika språk.  
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Sedan har vi ju ett annat bristspråk som det är svårt att få tag på böcker på och det är 

somaliska. Skolbibliotekspersonal 4 säger så här: 

Där är det kanske 100 om du trycker upplaga 100 böcker i Somalia så är det så, det är så 

kostsamt så det blir inte fler och då blir det inte heller så många böcker som kommer ut. 

Detta kan bero på att det somaliska skriftspråket är ganska ungt.  Detta kan på sikt skapa 

en negativ närhet, då eleverna känner sig tvinga de till att läsa böcker på svenska eller 

engelska eftersom det inte finns böcker på deras modersmål. 

Jag anser att hindret med att det är svårt att köpa in böcker från t ex Uzbekistan skulle 

kunna lösa smidigare än hur man löser det idag. Som det är nu så får man säga nej 

eftersom reglerna och inköpspolicyn i kommunen är för stelbenta.  

Detta med att det kan vara svårt att få fram bra material till personer med annan etnisk 

bakgrund än svensk har man tagit i En gång invandrare, alltid invandrare? från 1990 

och där skriver författarna att det t ex kan vara svårt med att se om en faktabok på ett 

annat språk är intressant när man inte kan språket och om den är relevant inom ämnet 

som den handlar om. 

En annan aspekt på negativ närhet kan vara att visa av de skolbibliotek jag besökte 

faktiskt inte hade böcker på andra språk än svenska och engelska och detta kan ju skapa 

en negativ närhet. Det kan ju faktiskt vara så att när man inte hittar något med en gång 

så kanske man inte vet vad biblioteket har att erbjuda och då inte vågar att fråga om de 

kan ta hem för och då kan man känna sig utanför för att man kanske inte visste att de 

kunde ta hem de böcker som man önskade att läsa på sitt eget språk. 

Sedan kan det bli till negativ närhet att det finns skolbibliotek som faktiskt inte arbetar 

med integration idag och så kommer det barn dit som har en annan etnisk bakgrund än 

svensk och då vet man inte på vilket sätt man behöver arbeta med dessa och då skapar 

det en negativ närhet. 

6.5 Positiv Distans 

 

I den positiva distansen så lever kulturerna sida vid sida med varandra utan att det sker 

någon märkbar assimilering eller integration, men samhället fungerar bra ändå. I de 

biblioteket jag studerade så finner jag bra exempel på detta, nämligen att det över huvud 

taget går att få tag på medier på andra språk. Att jag kopplar det till den positiva 

distansen beror på att det inte kräver så mycket från låntagaren, det är bara att fråga 

bibliotekarien så försöker de att ta fram materialet. Skolbibliotekspersonal 4 säger så 

här: 

 
Och vi köper, i går så fick jag önskemål om, det var inte sfi, det är en utländsk kvinna som har 

kommit in på undersköterskeutbildningen och som då vill ha litteratur, ja det var tre kurslitteratur 

och de finns inte att få tag i, än på fjärrlån annars så fjärrlånar vi ju in böcker också. 

 

Detta visar på att man ser till att låntagarna enkelt kan fråga bibliotekarien om material 

så försöker de ta fram det. Detta anser jag faller under positiv distans för det gör det 

möjligt för de nyanlända att verka sida vid sida med biblioteket på det sett som menas 

med positiv distans, menar jag. Detta är något som man tar upp i artikeln Social 
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inclusion of newcomers to Canada: An information problem? från 2005 att det är viktigt 

att ge invandrarna litteratur om tjänster som finns i samhället. 

 

Även i artikeln The gate of understanding: The Swedish libraries and immigrant från 

2005 tar författarna upp att biblioteken själva tycker det är viktigt att de kan förbereda 

de nyanlända för medborgarskap. 

 

Skolbibliotekspersonal 4 säger så här: 

 
De kommer ju och lånar dels för att de ska ha i skolan och dels för att de vill läsa hemma och dels 

för att deras föräldrar vill läsa med de, så det finns, det är mycket vanligt händer varje dag. 

Detta citat visar på att de lyckats med att visa för eleverna vad biblioteket har att erbjuda 

eftersom de kommer och frågar om medier på sitt modersmål och att biblioteket ser till 

att skaffa fram det. Det här skulle jag vilja säga tillhör positiv närhet men kan också 

tillhöra positiv distans på grund av att man faktiskt kan fråga om böcker även om man 

inte kan svenska så bra. 

Detta är något som man tar upp i artikeln Multicultural dialogue in the school library 

från 2009 att det är viktigt att eleverna får behålla sitt modersmål och sin kultur 

samtidigt som det är viktigt att de lär sig språket i det nya landet och där spelar 

skolbiblioteket en viktig roll.  

Här har jag illustrerat mina tankar kring hur modellen kan se ut utifrån min analys. 

 

Bild 2 
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I det här avsnittet kommer jag att presenterar och diskuterar de slutsatser som jag har 

kommit fram till under arbetets gång. Avsnittet är uppbyggt på ett sätt så att jag redogör 

och besvarar mina frågeställningar utifrån mitt material, min analys och mina egna 

tankar. Frågorna är baserade på empiri och besvaras främst utifrån analysen av mitt 

insamlade material. 

I min ursprungliga frågeställning ställde jag mig frågor om hur skolbibliotekspersonalen 

ser på integration, vilka förhållningsätt som skolbibliotekspersonalen hade gentemot 

integration samt vilka slutsatser som jag kan dra från mitt insamlade material i relation 

till Roths modell om integration.  

Hur ser skolbibliotekspersonalen på integration? 

I min analys har jag kommit fram till att respondenterna har olika syn på integration 

beroende på var deras bibliotek var placerade. De bibliotek som i min undersökning låg 

i homogena områden hade egentligen en väldigt allmän syn på integration och på ett 

bibliotek av dessa ansåg bibliotekarien att integration och böcker på andra språk var 

något som de skulle få arbeta med om det kom personen med annan etnisk bakgrund än 

svensk dit annars var det inget som hon brydde sig om. När denna respondent pratade 

om integration så ville hon göra gällande att integration var att få in skolbiblioteket mer 

i skolan men även också att det var till för allmänheten eftersom det var ett kombinerat 

skol- och folkbibliotek. Det som jag såg utifrån analysen var att alla mina respondenter 

tyckte att biblioteket var till för alla grupper och att skolbibliotekspersonalen faktiskt 

tänkte på de grupper som vanligtvis inte besöker biblioteket och att dessa grupper kan 

behöva en introduktion till biblioteket precis som den man ger till nyanlända personer 

med icke-svensk bakgrund för att de lättare ska komma in i det svenska samhället. Detta 

har skrivits om i artikeln The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants 

av Yelena Jönsson-Lanevska från 2005 och då tänker jag på bemötande av nyanlända 

och vilka arbetssätt man har för att de ska känna sig välkomna hit och att biblioteket står 

relativt ofta för den första kontakten de har med det svenska samhället och då är det 

viktigt att bemöta dem positiv. Och om positiva möten står det i artikeln Welcoming 

America´s Newest Immigrants från 2010 av Helen, R, Adams. 

 Som jag förstår de respondenter som arbetar med integration så är det något som inte 

gör sig själv utan detta genomsyrar deras dagliga arbete. Det handlar inte bara om en 

liten grupp som ska integreras medan andra är passiva utan det är en process som 

fortgår hela tiden.  

En slutsats som jag fått fram är att skolbibliotekspersonalens syn på integration är att på 

biblioteket ska finnas till för alla, att det ska finnas litteratur för alla på biblioteket och 

att alla som besöker biblioteket ska bli bemötta med respekt. Men det som också 

framgick tydligt när jag gjorde analysen av mitt empiriska material var att synen på 

integration varierade kraftigt beroende på var det kombinerade skol- och folkbiblioteket 

låg geografiskt. 

Det som var intressant att se var att alla mina respondenter har definierat integration 

även om de inte har elever med utländsk bakgrund på de skolor som deras bibliotek 

serverar även om vissa av respondenterna hade svårt att säga det rent ut så kunde jag 
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med hjälp av analysen se att de faktiskt definierade integration ur skolbibliotekets 

perspektiv. 

 

Vad säger skolbibliotekenspersonals förhållningssätt om deras arbete med 

integration av personer med annan etnisk bakgrund än svensk? 

Jag drar slutsatsen till att den skolbibliotekspersonal som jag har intervjuat är 

intresserad av integration även om de inte dagsläget arbetar med integration och att 

deras arbetssätt och förhållningssätt inte skiljer sig så mycket från de som har svensk 

bakgrund och att de har en del väldigt intressanta tankar om integration som jag tidigare 

inte hade tänkt på. 

Skolbibliotekspersonalens förhållningssätt ser väldigt olika ut beroende på om det går 

elever på skolan som biblioteket är anslutet som har annan etnisk bakgrund än svensk. 

När jag tittar på de intervjuer som jag har genomfört och den analys som jag har gjort 

efteråt så ser jag att vissa av bibliotekarierna har ett förhållningssätt till integration med 

det finns de som faktiskt inte har det. Att skolbibliotekspersonalen inte har ett 

förhållningssätt emot integration kan bero på att man faktiskt inte arbetar med det 

eftersom det inte går några elever vid skolan som har en annan etnisk bakgrund än 

svensk och då behöver skolbibliotekspersonalen helt enkelt inte engagera sig i dessa 

frågor, men vad händer den dagen det kommer barn/elever som har en annan etnisk 

bakgrund en svensk? 

En av de slutsatser som jag dragit är att inte alla skolbibliotekspersonal har något 

förhållningssätt till integration av personer med annan etnisk bakgrund än svensk, detta 

beror på att de i dagsläget inte arbetar aktivt med integration eftersom de inte har 

arbetsuppgifter som kräver att de arbetar med det. Den skolbibliotekspersonal däremot 

som arbetar med integration aktivt har ett helt annat förhållningssätt gentemot 

integration de är måna om att eleverna ska ha god tillgång till medier på sitt eget språk 

så att de kan behålla sitt språk men också få tillgång till bra material på svenska. Detta 

är något som skrivit om i artikeln Multicultural dialogue in the school library från 2009 

av Barbara Hanus. Det som var viktigt för de som arbetar aktivt med integration var 

bemötandet som de gav personer med annan etnisk bakgrund än svensk. Det är något 

som Helen, R, Adams tar upp i sin artikel Welcoming America´s Newest Immigrants 

från 2010. Det är genom mitt empiriska material och min idéanalys som jag har kommit 

fram till detta. 

De som arbetar med integration dagligen tänker hela tiden på att det ska finnas medier 

som passar alla som besöker biblioteket. Medan de som inte arbetar med integration på 

grund av att de har väldigt få eller inga elever med annan etnisk bakgrund än svensk 

som besöker biblioteket. Skolbibliotekspersonal 1 säger så här: ”Så kommer de hit så 

måste jag ju också se till att de får tillgång till det.” 

Enligt mina respondenter så kunde de beställa hem det som efterfrågades, men hur ska 

man alla gånger vet vad det är man söker efter? Nu var det så att det verkade som att på 

de bibliotek jag besökte så verkade de elever som besökte biblioteket vara medvetna om 

att de faktiskt kunde fråga bibliotekspersonalen om de kunde ta hem böcker som de 

önskade läsa. Så detta var inget större problem på de bibliotek jag besökte. Men visst 



26 

 

hade de ibland svårt att hitta en del utländskt material och två av de tre bibliotek hade 

inga utländska medier mer än engelska och kanske någon bok på tyska, franska och 

spanska. Ett magert utbud av utländska medier leder på sätt och vis till att det blir 

svårare att behålla sitt modersmål. Det är viktigt att minoritetsgrupperna får känna sig 

som en viktig och värdefull del av vårt samhälle likväl som en viktig och värdefull del 

av biblioteket. Det är ju viktigt att de får behålla språket för det är en viktig del av en 

persons identitet. (Franzen 2001, s.61) 

Det skolbibliotek som ligger i ett mångkulturellt område arbetar mer med integration än 

de skolbiblioteken som ligger i homogena områden. Skolbibliotekspersonalen arbetar 

också mer medvetet med integration i det mångkulturella området än vad man gör i de 

homogena områden, detta på grund av att skolbibliotekspersonalen i de homogena 

områden inte har så många elever som har en icke-svensk bakgrund som man har i det 

mångkulturella området. 

Vad kan jag dra för slutsatser av mitt insamlade material i relation till Roths 

modell om integration? 

Jag skulle vilja säga att i grund och botten så ligger det en vilja hos mina respondenter 

att arbeta för det som Roth kallar Positiv Närhet. Som kan beskrivas som det optimala 

tillståndet där flera kulturer är integrerade på ett sådant sätt att de kan existera 

tillsammans utan att det sker på bekostnad av deras kulturella identitet. Jag har upplevt 

att synen på integration kan variera kraftigt från person till person. Och detta har 

Kemppainen och Makkonen också skrivit om: ”Integration är ett omtvistat begrepp som 

rymmer flera definitioner beroende på vem du talar med.”(Kemppainen & Makkonen 

2006, s. 68) Men det som både jag och mina respondenter anser att integration i det 

stora hela betyder att flera kulturer existerar tillsammans på ett fungerade sätt utan att de 

sker på bekostnad av någons kultur. Detta grundar jag i den analys jag gjort där jag 

kommer fram till att skolbibliotekspersonalen arbertar för att man ska både få behålla 

sitt modersmål samt även att det ska finnas bra material för dem på svenska som är 

anpassad efter den nivå som de befinner sig på utan att för den skull vara barnslig utan 

passa på alla sätt. Detta är något som det skrivs om i artikeln Multicultural dialogue in 

the school library från 2009 av Barbara Hanus. Författarna i artikeln skriver även att 

dialogen mellan de olika grupperna är viktig, lärare – skolbibliotekspersonal, 

skolbibliotekspersonal – elever och såg jag utifrån de svar som jag fick var att 

samarbetet mellan skola och skolbibliotek var viktigt och att det var ännu viktigare när 

man arbetar med elever som har en annan etnisk bakgrund än svensk. 

Det finns även en dragning åt den negativa närheten men detta är något som 

skolbibliotekspersonalen arbetar för inte ska bli men ändå finns det en viss dragning åt 

det hållet på grund av vissa svårigheter att få tag på medier till vissa grupper. Detta är 

något som har skrivits om i En gång invandrare, alltid invandrare?: medieförsörjning 

till personer med utländsk bakgrund utgiven av Länsavdelningen, Malmö 

Stadsbibliotek 1990 där skriver författarna också att det är svårt för bibliotekspersonalen 

att veta om en bok är relevant eller inte.  

När jag först utformade min intervjuguide och planerade mitt arbete, så var det en sak 

som jag var mer intresserad av. Det var nämligen att se hur skolbibliotek arbetar med 

integration. Vissa av mina respondenter arbetar med integration dagligen medan vissa 
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av dem gör det inte och detta gör att de har både har ett annat förhållningssätt gentemot 

integration och tankar runt det. 

Som sammanfattning vill jag säga att det är mycket som är bra, det finns både kunskap 

och vilja hos respondenterna att utveckla och skapa en bra skolbiblioteksverksamhet 

som kan vara till nytta när man arbetar med integration. Jag har upplevt att det finns 

vissa hinder som gör att vissa grupper får stå tillbaka, samt att skolbibliotekspersonalen 

har en skiftande syn på integration vilket naturligvis kan vara ett hinder i arbetet med 

integration. 

7.1   Egna reflektioner av den valda metoden 

Mina reflektioner på den metod jag valt är att jag i efterhand inte skulle ha gjort en 

intervju med två bibliotekarier samtidigt som biblioteket var öppet för det blev väldigt 

rörigt. Annars så tycker jag att metoden jag valt har varit den rätta för det jag var 

intresserad av att få veta. 

7.2  Förslag på vidare forskning 

Jag upplever att det skulle vara intressant att forska vidare på integration och 

skolbibliotek med fokus på elever med annan etnisk bakgrund än svensk eftersom jag 

anser att både skola, elever och skolbibliotek skulle vinna på att det fanns mer forskning 

inom detta område. Detta på grund av att då skulle man kunna se mer vad 

skolbiblioteket kan göra för att eleverna ska kunna behålla sitt modersmål samtidigt 

som de lär sig svenska samt integreras in i det svenska samhället. Samt även för att man 

ska kunna hjälpa dem behålla den identitet de hade när de kom till Sverige men även 

samtidigt skapa sig en ny identitet i Sverige. 

8.   SAMMANFATTNING 

Mitt arbete har sin bakgrund i ett intresse för hur skolbibliotek arbetar med integration 

samt vad skolbibliotekspersonal har att säga om integration och utifrån detta har jag 

formulerat mitt syfte.  

För att jag skulle få ett bättre grepp om detta och placera det i en ram valde jag att 

använda mig av Hans Ingvar Roths modell om integration. Den grundar sig på att man 

delar upp en grupps eller en individs integrationsprocess i fyra kategorier, Negativ 

Distans – Positiv närhet och Negativ Närhet – Positiv distans. 

För att besvara mina frågor valde jag att göra kvalitativa intervjuer med fyra personer 

som arbetar på skolbibliotek. 

Genom min undersökning har jag fått reda på att skolbibliotekspersonalen arbetar på 

ungefär samma sätt med elever med annan etnisk bakgrund än svensk som man gör med 

de elever som har svensk bakgrund. När det gäller att få tag på medier på andra språk så 

är det stadsbiblioteket det första man vänder sig till innan skolbibliotekspersonalen 

vänder sig till Internationella biblioteket och inköp av utländska medier är något som 

Stadsbiblioteket också har ansvar för. Alla mina respondenter var eniga om att det var 

viktigt att tillhandahålla medier på andra språk men dock i olika grad. Däremot så hade 

ingen av de bibliotek jag besökte några integrationsprojekt som de arbetade med. Två av 

biblioteken hade inga projekt på grund av att skolbibliotekspersonalen ansåg att det inte 
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fanns underlag till det eftersom området biblioteken fanns inte hade de målgrupperna 

boende runt omkring. Det tredje biblioteket ansåg att öppettiderna var viktigare än 

integrationsprojekt men att man ibland tog emot grupper på biblioteket för att visa vad 

de hade att erbjuda för dem. 

Vad kan det få för konsekvenser att det är svårt att få tag på böcker på vissa språk? Jo 

att elever med det språket som modersmål inte kommer att hitta intressanta böcker på 

sitt modersmål och väljer att läsa på sitt andra språk i detta fall svenska och man 

kommer då inte att kunna hålla igång sitt modersmål, vilket gör att man förmodligen 

tappar en del av sitt modersmål och kanske då även en del av sin identitet. Det kan 

också göra att man känner sig utanför eftersom andra man känner som kommer från 

andra länder kan läsa böcker på sitt modersmål men man själv kan inte det eftersom det 

inte finns böcker att få tag på. En konsekvens av att det är svårt att hitta material på 

vissa språk är att det blir en negativ distans mellan majoritetsbefolkningen och 

minoritetsgrupperna eftersom de känner sig tvingade till att lära sig 

majoritetsbefolkningen språk eftersom det helt enkelt inte finns böcker, nog för att det 

är bra att de lär sig majoritetsbefolkningens språk men det får inte ske på bekostnad av 

deras egna språk och kultur utan den ska de få behålla i allra möjligaste mån. 

Jag analyserade sedan mina resultat utifrån Roths modell och drar den slutsatsen att 

biblioteken i det stora hela arbetar aktivt för det som Roth beskriver som Positiv Närhet. 

Jag grundar detta på att biblioteken arbetar medvetet med att se till att eleverna får 

tillgång till medier på sina egna språk. Detta samtidigt som biblioteken propagerar på 

vikten av att lära sig svenska som en väg in i det svenska samhället. Jag kan dock se att 

det finns saker som kan förbättras och det är framför allt att alla bibliotekarier borde få 

en inblick i hur det är att arbeta med låntagare som har en annan etnisk bakgrund än 

svensk. Detta är inte bara intressant för biblioteken utan även för samhället som helhet. 
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     Bilaga 1 

     INTERVJUGUIDE 

     Bakgrundsfrågor 

     Hur länge har du varit bibliotekarie? 

     Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

     Vad har du för arbetsuppgifter? 

     Hur många är det som arbetar på biblioteket? 

     Hur många timmar har ni öppet för skolan respektive allmänheten? 

     Hur många elever går det på skolan?  

     Vet du hur många av dessa elever som har en annan etnisk bakgrund än svensk? 

     Ämnesrelaterade frågor 

     Vad är integration ur bibliotekets perspektiv? 

 Hur definierar Ni integration? 

 Vilken roll tycker man att biblioteken bör spela i ”integration” och varför? 

 Vilka grupper riktar man sig till? 

 Arbetar man på särskilda sätt mot dessa grupper?  

Vilka?  

Vad är målen med dessa arbetssätt? 

     Vilka är det som är målgruppen för bibliotekets integrations aktiviteter? 

 Varför har dessa målgrupper valts ut?  

 Kan det finnas fler målgrupper som vi inte tänker på med en gång? 

     Hur arbetar Ni med integration? Ge exempel 

Arbetar ni med elever, med en icke-svensk bakgrund, som inte heller går 

på förberedande svenska och som inte har hemspråksundervisning? 

 Om ja, hur arbetar ni med dessa elever? 

 Om nej, varför har ni valt att inte arbeta med dessa elever? 

  Hur arbetar du med elever som går svenska förberedande? Ge exempel 
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Hur arbetar du med elever som har hemspråksundervisning? Ge exempel 

Köper ni t ex in böcker särskilt för svenska förberedande och 

hemspråksundervisningen? 

Vilka böcker köps in? Vilka genrer köps in? 

Har ni något särskilt projekt för integration här på biblioteket? 

 Om ja berätta lite mer. 

 Vilka tillvägagångssätt använder ni? 

 Vilka målgrupper riktar sig projektet till? 

 Om nej, tala om varför inte. 

Skiljer sig era arbetsmetoder när ni arbetar med integration i de lägre 

åldrarna än när ni arbetar med de lite äldre skolungdomarna? 

Vilket tror du är viktigast, att elever med annat modersmål får mycket tillgång till 

medier på det egna språket på ditt bibliotek, eller att de får mycket tillgång till 

(anpassade) svenska medier? 

 Varför? 

Är det så ni tänker när ni gör inköp av medier? 

Hur visar detta sig i beståndet? 

     Får ni mycket förfrågningar från elever om litteratur på deras modersmål? 

Har ni då möjligheten att snabbt tillgodose dem eller måste ni vända er till 

andra bibliotek för att få tag på materialet? 

Brukar ni få tag på materialet som de frågar efter? Om nej så varför inte? 

 


