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Abstract: The starting point for this study is the situation for 

immigrants during the process of integration. This study 
aims to describe and discuss, with a broad approach, if 
certain information needs arises when immigrants meet the 
Swedish labour market and in such a case, do they use the 
library and how does the public libraries meet those needs. A 
secondary aim is to help increase the understanding of 
immigrants and forming a basis for further efforts by the 
libraries to improve services for immigrants and point at 
areas where there is a need for further research. 
- Which expectations and demands meets immigrants on 

the labour market and which library needs are possibly 
generated by this? 

- What services and range of material do the libraries offer 
immigrants and how are they marketed at the libraries 
homepages on the Internet? 

- Do immigrants from outside the western culture use the 
library and in that case how? 

Swedish human capital and “Swedish social capability” are 
identified as demands that are often held by operators on the  
labour market. I survey the public libraries in ten different 
Swedish communities by studying their homepages on the 
Internet to and by interviewing staff. I conduct interviews 
with ten immigrants who recently have come to Sweden. The 
main conclusion is that the border line between demands that 
are discriminating and those that are justifiable are 
sometimes difficult to appoint and immigrants must be 
considered as a highly heterogeneous user group with 
different individual needs.  

 
Nyckelord:  folkbibliotek, mångfald, integration, integrationspolitik, 
  humankapital, landsspecifika kunskaper, informationsbehov. 
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1. Inledning 
 
För en tid sedan lyssnade jag på en föreläsning på Lunds stadsbibliotek av journalisten 
och författaren Bjarne Stenquist, en mycket intressant föreläsning. Om jag förstod 
honom rätt, menade han att den svenska välfärden kommer att befinna sig i en kris inom 
en inte alltför avlägsen framtid. Det finns två stora problem som måste lösas menad han. 
För det första, invånarna i Sverige måste bli friskare och hålla sig friska längre. För det 
andra, fler invandrare måste in på arbetsmarknaden. Han riktade dessa två punkter som 
en utmaning till oss som jobbar på bibliotek och undrade vad biblioteken kan bidra med 
för att lösa dessa problem. Detta fick mig att börja fundera över integrationsproblem 
som kan tänkas uppstå när invandrare möter den svenska arbetsmarknaden, detta var 
också något jag hade personlig erfarenhet av och det kändes angeläget för mig. Detta 
gjorde mig också intresserad av invandrare som användargrupp, vad de gör på 
biblioteket och vilka behov de har. Jag började leta sporadiskt efter litteratur och 
tidigare forskning angående bibliotek, invandrare och arbetsmarknaden men hittade i 
princip ingenting. Det som fanns handlade mest om skönlitteratur och tidningar på 
invandrares hemspråk eller svenskar som skulle lära sig dansa magdans samt 
övergripande formuleringar, som till exempel det mångkulturella samhället utan att 
närmare definiera vad som menas eller hur vi ska komma dit. Mitt uppfattning blev att 
mycket av det som finns på biblioteken idag är kopplat till invandrares behov av att 
hålla kontakt med hemlandet och deras egen kultur och språk. Mitt antagande blev 
därför att det kan finnas ett behov hos invandrare av att kunna använda biblioteket mer 
mångsidigt än vad som kanske är fallet idag, detta ville jag undersöka i min 
magisteruppsats.  
 
Jag har tidigare studerat företagsekonomi på universitetet i Lund och intresserar mig för 
frågor som gränsar till detta ämne, såsom hur arbetsmarknaden fungerar och förhållande 
och villkor i arbetslivet. En av mina föräldrar är för övrigt utlandsfödd, min fru och 
hennes dotter likaså. Själv arbetar jag på bibliotek och kommer regelbundet i kontakt 
med invandrare som användare. Detta bidrar också till mitt intresse för de här frågorna. 
 
Mötet mellan svenskar och invandrare är ett ömsesidigt möte. Theodor Kallifatides 
(2001) har uttryckt det väldigt bra tycker jag, han skriver i sin bok Ett nytt land utanför 
mitt fönster så här:  
 

Om man är invandrare och samtidigt inte beredd att möta det nya med 
välvilja och intresse, då är man dömd att hamna i samhällets utkanter; och om 
ett samhälle tar emot nya människor utan att vara berett att möta det nya hos 
dem då blir det dömt att få problem. (Kallifatides 2001, s. 75) 
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1.2 Problematisering 
 
Själva uppbrottet och flytten från hemlandet till det nya landet innebär alltid en stor 
omställning för den enskilde och familjen. Mötet med den nya kulturen och det nya 
landet kan ge nya möjligheter samtidigt som det nya landet alltid ställer olika krav på 
sina invånare. Språkkravet är det mest uppenbara, men rimligtvis finns det fler krav från 
olika nivåer i samhället som en invandrare måste uppfylla för att lyckas i det nya landet. 
Ett flertal källor, baserade på undersökningar och/eller statistik, som jag gått igenom 
under arbetet med den här uppsatsen visar att invandrare har en sämre förankring på 
arbetsmarknaden än infödda, vilket borde vara allmänt känt men jag ger ändå ett 
exempel.  
 

…Invandrare har lägre förvärvsintensitet, högre arbetslöshet, lägre inkomster 
och större bidragsberoende jämfört med infödda… (Roth 2004, s. 22) 

 
Dessa svårigheter att uppnå en etablerad plats på arbetsmarknaden hindrar i sin tur  
andra former av integration såsom boende och exempelvis möjligheter att låna pengar 
på banken. Även skillnaderna mellan olika invandrargrupper är stor, generellt sett är det 
invandrare från rika länder nära Sverige som har lyckats bäst och invandrare från fattiga 
länder långt bort från Sverige som har den sämsta förankringen på den svenska 
arbetsmarknaden. (Lundh et. al. 2002, s. 144; Århammar 2003, s.30 ff ; Utvecklings-
kraft för hållbar välfärd: delbetänkande av Ansvarskommittén 2003, s. 8 ff)  
 
Ju rikare länder personerna kommer ifrån desto troligare är det att de är välutbildade. 
Invandrare från fattigare länder behöver ofta mycket längre tid i Sverige för att bygga 
upp ett humankapital som är gångbart här. Dessa personer är dessutom ofta mycket 
ovana vid teoretiska studier av den typ de ofta möter inom olika utbildningar i Sverige. 
(Rashid 2002; Österberg 2000, s. 6-16; Svenska som andraspråk: i forskning, 
undervisning och samhälle 2004, s. 677)  
 
Med detta som bakgrund blir det intressant för mig att försöka undersöka vilka olika 
behov invandrare har och hur de använder bibliotek, samt hur bibliotekens 
invandrarrelaterade verksamhet ser ut och vad som eventuellt skulle kunna göras bättre. 
Därmed hävdar jag att den här uppsatsen har både samhällelig och vetenskaplig 
relevans. För att avgränsa min problemställning till ett område i samhället, har jag 
därför valt ut några önskemål och krav som kan tänkas möta invandrare i deras 
kontakter med den svenska arbetsmarknaden och i arbetslivet.  
 
Utgångspunkten för den här uppsatsen är invandrares behov, med det övergripande och 
långsiktiga syftet att förbättra integrationen och skapa ett mer jämlikt samhälle där alla 
har möjlighet att skapa det liv de själva vill. I bibliotekslagen står det: 

 
8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt 
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att 
erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade 
till dessa gruppers behov. (Bibliotekslagen 1996) 

 
Naturligtvis har jag förutfattade meningar i de här frågorna, precis som alla andra 
människor. Invandrarfrågorna tillhör ofta massmediernas och politikens domäner och 
inte vetenskapens. Därmed är det lätt för alla människor att ha åsikter och lösningar på 
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problemen även om de inte håller för en närmare granskning. Mina egna försanthållande 
inför arbetet med den här uppsatsen är att: 
• Alla invandrare vill försörja sig själva och ha kontroll över sina egna liv. 
• Många invandrare kommer till Sverige med sämre grundutbildning än vad som 

anses normalt i Sverige, detta på grund av fattigdom, krig eller liknande 
omständigheter. 

• I Sverige har utbildning stor betydelse, en lågutbildad person har sämre chanser att 
få ett arbete jämfört med en högutbildad person. 

• Biblioteken har resurser och möjligheter till att förbättra förutsättningarna för 
invandrare att konkurrera på arbetsmarknaden.  

• Invandrare använder huvudsakligen biblioteken för att hålla kontakt med den egna 
kulturen, vad som sker i hemlandet och för att använda sitt modersmål. 

 
1.3 Syfte 
 
Uppsatsens huvudsyfte är att med en bred ansats kartlägga och diskutera invandrares 
informationsbehov inför mötet med den svenska arbetsmarknaden och det svenska 
arbetslivet, om invandrare vänder sig till biblioteken med dessa eventuella behov samt 
kartlägga hur bibliotekens invandrarrelaterade verksamhet ser ut. Ett delsyfte är att 
uppsatsen ska ge ökad insikt och förståelse för invandrare som användargrupp samt 
kunna användas som underlag för vidare forskning och planering av fördjupade 
biblioteksinsatser. 
 
1.4 Frågeställningar 
 
1. Vilka förväntningar och krav är det vanligt att personer som inte är födda och     
      uppvuxna i Sverige möter på arbetsmarknaden och i arbetslivet? 

 
Vilka eventuella informationsbehov genereras av dessa krav?  
 

2. Hur arbetar biblioteken mot invandrare som användargrupp? 
 
Hur marknadsförs verksamheten på bibliotekens hemsidor? 
 

3. Använder icke-västerländska invandrare biblioteket och i så fall hur? 
 
Vilka biblioteksbehov och önskemål har de relaterade till biblioteksverksamhet? 

 
1.5 Avgränsningar 
 
Undersökningen avgränsas till 
• folkbibliotek och när jag i uppsatsen skriver bibliotek är det dessa jag menar om 

inget annat anges.  
• situationen i Sverige. 
• situationen för vuxna invandrare. 
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2. Bakgrund 
 
I detta kapitel vill jag ge läsaren en bild av några av de omständigheter och 
förutsättningar som ligger till grund för den här uppsatsens problematik. Mer konkret 
innebär det att jag vill visa för läsaren hur de internationella migrationsströmmarna och 
den politiska omvärlden ständigt förändras. Sådana grundläggande förutsättningar är 
viktiga att komma ihåg när man diskuterar invandrarrelaterad biblioteksverksamhet och 
hur den eventuellt kan bli bättre. 
 
2.1 Historik 
 
Det har alltid funnits invandrare i Sverige, under tiden fram till första världskriget 
verkar det inte ha ifrågasatts eller väckt någon debatt. Från 1860 fram till 1914 
behövdes det till exempel inget pass för att resa in i Sverige. Efter första världskriget 
gjordes nya överväganden som syftade till att skydda den svenska arbetsmarknaden från 
konkurrens utifrån. Efter andra världskriget var dock behovet av arbetskraft stort och en 
kraftig arbetskraftsinvandring skedde från andra länder i Europa. Samtidigt föddes efter 
andra världskrigets fasor en medvetenhet om att Sverige har en moralisk skyldighet att 
hjälpa  andra människor. För att klara av att täcka behovet av arbetskraft var det i 
princip fri arbetskraftsinvandring under 1950- och 1960 talen. Tanken var aldrig att de 
personer som kom till Sverige för att arbeta skulle stanna och bosätta sig här för gott. 
Men de flesta av dessa arbetskraftsinvandrare stannade i Sverige. (Engellau, Fahimi & 
Gür 2000; Århammar 2003, s. 25 ff) 
 
Mot slutet av 1960-talet var gulddagarna för den Svenska industrin över och 
restriktioner på invandringen infördes återigen. Invandringen förändrades på så vis att 
arbetskraftsinvandringen blev mindre och flyktinginvandringen ökade. Det fanns en 
debatt på 1960- och 1970-talen om fördelar och nackdelar med invandring och om dess 
konsekvenser. LO (Landsorganisationen i Sverige) var tidigt aktiv i frågor om 
arbetskraftsinvandringen, även arbetsgivarorganisationerna visade nu ovilja mot att ta 
emot arbetskraft utifrån. Detta i kombination med en lågkonjunktur ledde till att 
arbetskraftsinvandringen sjönk kraftigt. Debatten rörde arbetsmarknaden, bristen på 
bostäder och inverkan på lönesättningen. De flesta på den tiden insåg att det fanns risk 
för att utbildning och andra offentliga resurser inte skulle räcka till. (Jansson 2002, s. 
27; Århammar 2003, s. 30 ff) 
 
Under 1970-talet började invandringen förändras. Dels från arbetskraftsinvandring till 
flyktinginvandring, dels började nu invandrarna komma från länder allt längre bort ifrån 
Sverige. På 1980-talet tippade det över, så att över hälften av invandrarna kom ifrån 
länder utanför Europa. Från 1990-talet och fram till idag består invandringen främst av 
anhöriga till invandrare som redan är bosatta i Sverige. Personer som migrerat från 
andra EU-länder till Sverige har ökat något sedan 1994 och utgör idag en femtedel av 
alla beviljade uppehållstillstånd, familjeskäl är den vanligaste orsaken och därefter 
följer önskan om att hitta ett jobb. Alltså har det skett en svag ökning av 
arbetskraftsinvandringen till Sverige under det senaste decenniet på grund av EU-
medlemskapet. Lediga arbeten i Sverige ska först och främst gå till arbetskraft i Sverige 
eller personer från något annat EU-land. Gemensamt för alla åren från 1990 och fram 
till idag är att anhöriginvandringen är väldigt stor procentuellt sett. Då räknas även 
anhöriga till andra än flyktingar. Vilka invandrarkategorier som politikerna väljer att 
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släppa in, varierar från land till land. Inom EU:s medlemsländer råder det olika 
bestämmelser och lagar om vilka invandrare som ska släppas in i landet och beviljas 
uppehållstillstånd. (Århammar 2003, s. 30 ff) 
 
När det gäller framtiden presenterar den brittiske professorn och sociologen Anthony 
Giddens (2003) i sin bok Sociologi, forskning vilken hävdar att de globala 
migrationsrörelserna bara kommer att öka men även förändras. Enligt honom kommer 
följande faktorer att vara av central betydelse i framtiden: 
• Acceleration. Befolkningsrörelserna över gränserna omfattar fler människor än 

någonsin tidigare. 
• Diversifiering. Många länder tar idag emot flera olika kategorier av invandrare till 

skillnad från förr, då speciella former för invandraring var det vanligaste såsom 
arbetskraftsinvandrare eller flyktingar.  

• Globalisering. Befolkningsrörelserna har blivit globala till sin natur, och allt fler 
länder har både emigranter och immigranter.  

• Feminisering. En allt större del av dessa emigranter och immigranter är kvinnor. 
(Giddens 2003, s. 242-244) 
 
Förhållandena i världen och i det svenska samhället har förändrats ett antal gånger bara 
under de närmaste 100 åren exempelvis och kommer även i framtiden att vara i ständig 
omdaning. Behoven av arbetskraft i Sverige har skiftat och möjligheterna för invandrare 
på arbetsmarknaden har varierat över tiden, såväl den yttre som den inre gränsen i 
”tvågränsmodellen” har gått upp och ner under de här åren och de krav som möter 
invandrare på arbetsmarknaden har rimligtvis också skiftat. Även kategorierna av 
invandrare och formerna för invandring har förändrats, människor från olika världsdelar 
och med olika nationaliteter har kommit till Sverige i olika syften. Det är rimligt att anta 
att alla dessa människor som idag bor i Sverige med individuella bakgrunder från hela 
världen, har olika förutsättningar på den svenska arbetsmarknaden, också deras 
biblioteksbehov är rimligtvis individuella. Av detta kan vi dra slutsatsen att det i många 
situationer är oklokt att generalisera och behandla invandrare som en homogen grupp. 
 

Majoriteten ser minoriteten som ett kollektiv, där alla behöver vissa 
kunskaper, medan invandrarna ser sig själva som individer med varierande 
behov.  (Franzén 1998, s. 124 ff.) 

 
2.2 Integrationspolitik 
 
Det finns två grundläggande politiska ställningstaganden ett land kan göra för att 
hantera integrationsfrågor enligt Elsie Franzén (1998) om jag tolkar henne rätt. Det ena 
ställningstagandet förespråkar ett marknadsanpassat samhälle, där alla måste konkurera, 
inte minst på arbetsmarknaden. Klarar inte invandrarna detta är det deras eget fel, USA 
är ett exempel på ett sådant system. Den andra modellen förespråkar ett samhälle som 
har en statlig policy för hur invandrare ska tas emot, hur de ska behandlas och vad de 
ska lära sig. Om invandrarna trots detta inte får jobb behöver det inte vara deras eget fel, 
det kan följaktligen vara något fel på mottagarlandets policy och  integrationspolitik, 
Sverige är ett exempel på ett sådant land. (Franzén 1998, s. 61, s. 124 ff.) 
 
Den invandrarpolitik som uppstod i mitten av 1970-talet byggde på att invandraren 
skulle ha likvärdiga levnadsvillkor som befolkningen i övrigt. Målen med politiken var 
jämlikhet, valfrihet och samverkan. Invandrarna skulle inte påtvingas en svensk agenda, 
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utan skulle själva välja om de ville behålla sin ursprungliga språkliga och kulturella 
identitet. Detta  skulle förankras genom ett samarbete grundat på solidaritet och tolerans 
mellan majoritetsbefolkningen och de olika minoriteterna. Den här invandrarpolitiken 
var dominerande fram till 1990-talet, då regeringen började få kritik för den förda 
invandrarpolitiken, den ansågs alltför mycket peka ut invandrare som en specifik grupp. 
Ordet invandrarpolitik byttes ut mot integrationspolitik och det som förut kallades 
invandringspolitik kallas nu migrationspolitik. Den nuvarande integrationspolitiken från 
1997 syftar till att invandrares behov skall tillgodoses genom den generella politiken 
som är avsedd för alla människor i samhället. Invandrare pekas inte ut som en särskild 
målgrupp inom politiken, endast under den första tiden i Sverige anses behov finnas för 
speciella riktade åtgärder. Den nya politiken betonar delaktighet och medansvar oavsett 
etnisk, kulturell eller social bakgrund. Det finns dock indikationer på att den nya 
politiken inte fungerar perfekt, på grund av spänningar mellan ett fortsatt behov av 
riktade åtgärder för invandrare och den nya politiken som inte tillåter sådana riktade 
åtgärder. (Arbetsmarknadsåtgärder för invandrare år 2002, s. 19 ff) 
 
De nuvarande integrationspolitiska målen är: 
• Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund. 
• En samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund. 
• En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom 

de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och 
som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för. 

• Integrationspolitiken ska vidare inriktas på att ge stöd till individers självförsörjning 
och delaktighet i samhället, värna grundläggande demokratiska värden, verka för 
kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och motverka 
rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering. 

(Arbetsmarknadsåtgärder för invandrare år 2002, s. 20-21) 
 
Det finns tydliga kopplingar mellan integrationspolitiken i Sverige och andra politiska 
områden såsom till exempel arbetsmarknadspolitiken. Integrationspolitiken får således 
svårt att självständigt genomföra några förändringar därför att dessa förändringar i så 
fall ofta får icke önskade följdverkningar inom andra politiska områden. Samtidigt står 
det klart att arbetsmarknadspolitiken skall utformas utifrån varje enskild individs 
förutsättningar och behov. Invandrares utbildning och erfarenhet från hemlandet skall 
tas tillvara, samhällets mångfald skall genomsyra arbetslivet. I denna strävan har 
myndigheter och kommuner ett särskilt ansvar som föregångare. Det skall i likhet med 
integrationspolitiken inte finnas några arbetsmarknadspolitiska program som är riktade 
speciellt till invandrare, men utomnordiska medborgare och ungdomar, äldre, arbets-
handikappade och långtidsarbetslösa ska vara en prioriterad grupp. (Arbetsmarknads-
åtgärder för invandrare år 2002, s. 21 ff.; Engellau, Fahimi & Gür 2000, s. 55-59; Roth 
2004, s. 24) 
 
Precis som invandringen och förutsättningarna på arbetsmarknaden har förändrats, har 
också antagandena om integrationens förutsättningar och politiken förändrats och 
fortsätter att förändras. Problem som rör integrationsfrågor blottlägger ofta djupgående 
frågor om jämlikhet och globala orättvisor för den som gräver tillräckligt djupt och 
synen på hur en integrationspolitik ska utformas är inte oproblematisk. Reflektioner och 
tankar angående utifrån vilka teorier de integrationspolitiska målen motiveras, hur man 
ska komma dit och vad det får för konsekvenser har kanske inte alltid varit tillräckliga. 
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Många anser att integrationspolitiken har misslyckats, därför att synen på vad som är 
integration inte varit föremål för någon närmare granskning. Dessa åsikter och 
synpunkter har istället ofta utgjort en oproblematiserad utgångspunkt för politikens 
utformning. (De Los Reyes & Kamali 2005, s. 7 ff.) Min uppfattning är att politiken i 
Sverige rörande integrationsfrågor håller på att förändras från kollektiva lösningar och 
program som alla måste genomgå, i riktning mot en mer individualiserad syn på 
människor och med ett allt större ansvar på individen själv, i det här fallet invandrare. 
Politiken formulerar en del av de spelregler och krav som möter invandrare i 
integrationsprocessen. Detta ställer kanske större och annorlunda krav på invandrare i 
Sverige av idag jämfört med exempelvis 1970-talet, detta skapar i sin tur rimligtvis 
delvis annorlunda och kanske även nya informationsbehov för den enskilde 
invandraren. Eftersom integrationen ska vara en ömsesidig process, kanske det uppstår 
en del nya bildningsbehov även för majoritetsbefolkningen. 



 12 

3. Tidigare forskning 
 
3.1 Val av tidigare forskning 
 
När jag började söka litteratur till den här uppsatsen upptäckte jag ganska tidigt att det 
var svårt att hitta lämplig litteratur inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, 
angående invandrares användning och behov av bibliotek kopplat till integration på 
arbetsmarknaden. När jag sökte i databaser som LISA och nordiskt BDI-index fick jag 
rikligt med träffar på material från 1970-talet och en bit in på 1980-talet om olika 
sorters invandrarrelaterad biblioteksverksamhet, sedan fann jag nästan ingenting skrivet 
under hela 1990-talet. Från år 2000 och framåt verkar dock intresset för 
invandrarrelaterad forskning blivit lite större. Därför har databaser spelat en mindre roll 
för mig i arbetet med den här uppsatsen. Vidare kunde jag konstatera att från en del 
andra länder som Australien, USA, Holland och Danmark fanns mycket mer skrivet om 
integrationsfrågor och bibliotek. Det tillvägagångssätt som fick störst betydelse för mig 
var att söka tvärvetenskapligt och brett i bibliotekskataloger och sedan följa upp 
referenser. 
 
Den tidigare forskning som jag valt är alltså till viss del begränsad av det faktum att jag 
hittat begränsat med material och tidigare forskning som är relevant för mina 
frågeställningar och syftet med uppsatsen, detta betyder att jag inte i första hand har valt 
forskning utifrån den vetenskapliga status respektive författare och verk har. Jag har 
varit medveten om att detta kan vara en brist i min undersökning och har försökt 
upprätthålla ett källkritiskt förhållningssätt till den tidigare forskning som jag gått 
igenom.  
 
3.2 Tidigare undersökningar 
 
I doktorsavhandlingen i pedagogik, The past and the future in the present: Kenyan adult 
immigrants´ stories on orientation and adult education in Sweden (Kemuma 2000), 
studeras en grupp Kenyanska invandrare (17 stycken) och deras strävan efter jobb och 
integration i Sverige utifrån frågeställningen: ”Vilka samhällresurser använder 
invandrarna för att orientera sig i Sverige?”. Detta är intressant därför att det är relevant 
för mig att få ökade kunskaper om hur ickevästerländska invandrare orienterar sig i 
Sverige, om de använder bibliotek eller inte och i så fall varför. Undersökningen lägger 
stor vikt vid invandrarnas personliga bakgrund och erfarenheter från hemlandet och den 
nya sociala och samhälleliga kontexten som möter dem i Sverige och då även i samband 
med inträdet på arbetsmarknaden. I undersökningen används en narrativ metod, kallad 
”life (hi)story”. Jag värderar denna undersökning högt, främst på grund av de väldigt 
djuplodande och gedigna kvalitativa berättelserna och intervjuerna som förmedlar en 
hög grad av rimlighet och trovärdighet. Denna undersökning är främst relevant för att 
hjälpa mig besvara min första frågeställning men även min tredje frågeställning. 
 
Författaren kunde urskilja två grupper bland respondenterna. Den första gruppen såg 
Sverige som ett land fullt med möjligheter, bara man själv anstränger sig och tar 
initiativ, dessa kallade hon ”initiativtagarna”. Den andra gruppen, ”de som behöver 
guidning”, såg Sverige som ett land fyllt av hinder och problem som: 
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1. Ogiltigförklaringen av tidigare utbildning och erfarenhet. 
2. Användandet av svenska som mätverktyg för att fastställa deras kunskaper. 
3. Tvånget att lära svenska. 
4. Diskriminering. 
5. Arbetslöshet. 
 
”Initiativtagarna” ville klara sig själva och försökte hålla sig undan från alla 
myndighetspersoner som försökte guida dem och berätta för dem vad de förväntades 
göra i Sverige. De förlitade sig mer på sitt personliga nätverk. Denna grupp var också 
mer villiga att ta risker i form av att låna pengar för att utbilda sig eller öppna en 
affärsrörelse. Dessa personer hamnade inte i den onda cirkeln med SFI-undervisning 
(Svenska för invandrare), Komvux och Arbetsförmedlingen som många andra 
invandrare ofta fastnar i enligt författaren, men det betyder inte att den här gruppen 
alltid lyckades. Det fanns fler män än kvinnor i den här gruppen. Den andra gruppen, 
”de som behöver guidning”, ville inte göra något på egen hand, utan litade på systemet 
och väntade på att någon skulle tala om för dem vad som skulle hända härnäst. 
Ingenting i den här undersökningen tyder på att dessa personer använder bibliotek som 
en resurs för att orientera sig i Sverige. Jag vill se om jag kan urskilja personer i min 
undersökning som eventuellt uppvisar likheter med dessa två grupper och i så fall 
reflektera över hur deras biblioteksvanor ser ut.  
 
Utbildningsnivån från Kenya spelade roll på så vis att de personer med mycket lite 
skolgång hade svårt att klara all utbildning i Sverige och önskade inte heller utbilda sig i 
så hög grad, utan ville hellre ha ett arbete. De med högre utbildning var mer villiga till 
att studera i Sverige. Alla ville fortsätta med den livsstil och de yrken de hade i Kenya, 
åtminstone till en början. De ville göra det de var vana vid. De som hade haft något 
tekniskt yrke exempelvis i Kenya valde att fortsätta med någon teknisk utbildning. 
Vuxenutbildning förekommer inte i Kenya, detta var alltså en väldigt ovan situation för 
dem. Kvinnornas situation var extra svår eftersom de ofta fick dubbelarbeta med sysslor 
som att sköta hemmet och barnen.  
 
Enligt den här undersökningen av de Kenyanska invandrarna i Sverige, misstros väldigt 
ofta en invandrares utbildning och yrkeserfarenhet, den anses inte passa in på den 
svenska arbetsmarknaden. När invandraren har lärt sig svenska och fått en svensk 
yrkesutbildning, en examen av något slag, kommer också arbete att finnas, så är det i 
alla fall tänkt. Personerna i undersökningen hade ofta svårt att förstå att de måste lära 
om. I vissa fall visste de inte att de skulle behöva lära ett helt nytt språk, svenska. De 
kunde inte förstå att deras utbildningar från hemlandet och all den yrkeserfarenhet de 
har inte räknades i Sverige. Vissa uppfattade det som kränkande och förnedrande. 
Överlag uppfattades det väldigt negativt att behöva börja om från noll, kanske läsa om 
en utbildningsnivå som man redan hade klarat av i hemlandet och kanske dessutom 
förväntas ta studielån för att göra det. En del ville inte byta yrkesinriktning när deras 
förstahandsval och kanske också andrahandsval ogiltigförklarades av 
arbetsförmedlingen. Slutsatsen blir att det är svårt att få vuxna människor att förstå att 
de måste lära om allt på nytt, att deras erfarenheter och kunskaper inte räknas. Alla vi 
vuxna är en produkt av vårt förflutna och det kommer att följa oss in i framtiden. Vi kan 
inte ändra oss för mycket, såvida vi inte själva vill och är motiverade, till att så att säga 
byta mot något som vi anser är bättre. Den typen av immigranter finns troligtvis också, 
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som fungerar bättre och känner sig mer lyckliga och harmoniska i den nya kulturen och 
gärna byter. 
 
För de flesta personer i den här undersökningen av de Kenyanska immigranterna, var 
det svårt att lyckas komma in i det svenska samhället och de kände sig ofta 
diskriminerade. Som en motreaktion på allt detta nya och ofta negativa i Sverige, 
resonerade en del på det viset att de visst skulle kämpa och skaffa sig någon form av 
utbildning, men inte för den svenska arbetsmarknaden, utan de tänkte kämpa för att lära 
sig något de förhoppningsvis en dag skulle kunna använda i Kenya. De tänkte mer och 
mer på att försöka återvända till Kenya för att kanske öppna en egen affärsrörelse, men 
här kommer ett nyt t problem, en person som har varit borta från hemlandet kanske 10-
15 år har ofta svårt att etablera sig där på nytt, veta vad som är populärt och gångbart. 
Här finns det en paradox enligt mig, författaren erkänner på sätt och vis att det finns ett 
landsspecifikt humankapital av något slag fast hon vill förneka det och menar att 
Sverige är dåligt när det gäller integrationsfrågor. Paradoxen är att om en invandrare 
som har varit borta från hemlandet en längre tid får problem med att etablera sig på nytt 
på hemlandets arbetsmarknaden därför att han eller hon har tappat ”någonting” under 
sina år i exil, är det ju inte konstigt att det blir väldigt svårt för en person som kommer 
till ett helt nytt land, i det här fallet Sverige, att etablera sig och bli självförsörjande. En 
slutsats av undersökningen är att inte alla invandrare klarar av att tillgodogöra sig och 
utnyttja alla de möjligheter och utbildningar som erbjuds i Sverige.  
 
Stadsbiblioteket i Göteborg har gjort en utredning av sin verksamhet för invandrare. 
Undersökningen heter Mer nytta än nöje – En undersökning av invandrade 
göteborgares syn på biblioteksverksamhet (Brunnström 2005) och den pågick mellan 
2003-2005 och finansierades genom bidrag från Svea Bredals fond. Den här 
undersökningen kan sägas utgöra svar på mina intervjufrågor som jag ställde till 
stadsbiblioteket i Göteborg. Eftersom de nyligen själva hade gjort den här 
undersökningen och den till stor del överensstämmer med mina frågor avböjde de att 
svara specifikt på mina frågor och lät mig istället ta del av den här undersökningen. Jag 
bedömer den som rimlig och trovärdig med en uppbyggnad och disposition ungefär 
motsvarande den för en magisteruppsats, men undersökningen har alltså inte varit 
föremål för någon form av kollegial bedömning och diskussion som jag förstår det. 
Undersökningens styrka är det stora antalet nationaliteter och personer (154 personer 
och 33 olika språkgrupper) som täcks in. Denna undersökning är relevant för min andra 
och tredje frågeställning. 
 
Undersökningens metod var att genomföra samtal i fokusgrupper för att fånga åsikter 
bland användare av olika nationaliteter, bakgrund och vistelsetid i Sverige. Även 
fokusgrupper med bibliotekarier skapades och fick diskutera samma frågor som 
invandrarna. Fokusgrupper är en metod där man samlar 4-6 personer tillsammans med 
en samtalsledare/moderator. Ledaren anger vad som ska diskuteras men ingriper så lite 
som möjligt. Det är interaktionen mellan deltagarna som skapar resultaten. Syftet har 
varit att söka eventuella mönster av invandrares uppfattningar om och bruk av 
folkbiblioteken. Statistisk bearbetning av bestånd och utlåning på biblioteken har gjorts 
för att leta efter mönster. Försöksverksamhet med personal på biblioteket av utländsk 
härkomst har provats. I bakgrundsmaterialet tas även upp ett i det här sammanhanget 
intressant styrdokument för biblioteken, kallad KITAB (Kulturell Identitet Tryggad Av 
Biblioteken). Denna handbok för invandrarverksamheten på nordiska folkbibliotek 
utgavs 1983 och kan sägas vara influerad av den invandrarpolitik som rådde vid den 
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tiden och som jag övergripande redogör för i kapitel ”2.2 Integrationspolitik”. 
Kriterierna för inköp av litteratur skulle vara samma för utländska språk som för de 
nordiska, man utgick ifrån att alla människor har samma behov. Användarnas 
möjligheter att påverka utbudet var inte särskilt stora, biblioteken byggdes istället upp 
efter en mall. 
 
Resultaten av själva undersökningen visar på två mönster, som visar sig i två grupper 
som kunde urskiljas. De grupper där majoriteten har en fastare förankring i Sverige, till 
exempel på grund av att de har varit här en längre tid, eller är gifta med en svensk eller 
med någon som har varit i Sverige väldigt länge använder i högre grad biblioteket som 
en kulturinstitution och en plats för förströelse. De intresserar sig för nyheter och 
utvecklingen i hemlandet och lånar främst skönlitteratur från hemlandet och därför kan 
man säga att de är ”orienterade bakåt”. I och med att de har uppnått en fastare 
förankring kan de känna sig lugnare och tryggare och får därför ökad lust och intresse 
av att använda biblioteket för sina egna kulturella och personliga önskemål. 
 
Ett annat och mer komplicerat mönster gäller för de personer som är nyanlända och inte 
har någon fast förankring i landet, för dem är biblioteket i detta initialstadie i Sverige 
främst en resurs när de ska etablera sig, bli självförsörjande, skaffa bostad och utbilda 
sig. De vill att biblioteket ska svara upp mot dessa behov, fack- och studielitteratur på 
det egna språket är ofta viktiga för den här gruppen. Därför kan man säga att den här 
gruppen så att säga är ”orienterade framåt”.  Den här gruppen önskar ofta utländsk 
personal på biblioteken. Jag vill även här i likhet med undersökningen av (Kemuma 
2000), se om jag kan urskilja personer i min undersökning som eventuellt uppvisar 
likheter med dessa två grupper och i så fall reflektera över hur deras biblioteksvanor ser 
ut. 
 
En magisteruppsats från Bibliotekshögskolan i Borås, skriven av Stina Magnusson 
(2005) med titeln Integrationsprojekt på två bibliotek – Mångfald, möten och 
möjligheter, beskriver två integrationsprojekt vid två svenska folkbibliotek. Detta gör 
hon med hjälp av fallstudier och intervjuer med såväl bibliotekspersonal som 
invandrare. Undersökningen är relevant för mig i syfte att öka förståelsen för 
invandrares biblioteksvanor i enlighet med uppsatsens delsyfte, samt hur biblioteken 
arbetar mot invandrare som användargrupp i enlighet med frågeställning två. 
 
De två undersökta projekten är Ordbron i Kortedala bibliotek utanför Göteborg och 
Brobyggarbiblioteket i Jönköping. Projektet Ordbron pågick mellan 2002 och 2004. I 
projektet ingick Kortedala bibliotek i Göteborg, Falkenbergs och Malmös 
stadsbibliotek. Nu fortsätter satsningen med projektet Ordbron 2 som syftar till att göra 
tjänsterna Fråga biblioteket och Jourhavande bibliotekarie flerspråkiga.  
 
På biblioteket i Kortedala valde de att satsa mycket på informationsteknologi. De 
anordnade kurser i dator- och Internetanvändning, även på andra språk än svenska. 
Genom att öka kunskapen i dator- och Internetanvändning ville de göra deltagarna mer 
självständiga för att lättare få tillgång till tidskrifter, länkar och annan information och 
kunskap som de själva är intresserade av. Kurserna blev väldigt lyckade och i samband 
med kurstillfällena uppstod det ofta möten mellan svenskar och invandrare som även 
fortsatte utanför kursen och biblioteket, författaren kallar detta ”vardagsintegration”. 
Jönköping valde att öka intresset för läsande och litteratur och öka kunskaperna i 
svenska och det svenska samhället. Även Jönköping hade datorkurser för SFI elever.  
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Biblioteken i de här projekten används som komplement till arbetsförmedlingen av de 
personer som söker jobb, genom att tillhandahålla Internet och möjligheter att skriva ut 
jobbansökningar med mera. Slutsatser från uppsatsen är bland annat att bibliotekets 
potential som mötesplats är oerhört betydelsefull, även arrangerade möten som till en 
början verkar konstruerade och konstlade leder ofta vidare till mer spontana kontakter 
och samarbete.  Biblioteken bör söka samarbete med andra institutioner i samhället, det 
som sätter gränserna är egentligen bara hur vi väljer att se och tolka bibliotekets 
uppdrag. Som förslag till vidare forskning föreslår författaren en översikt över hur 
vanliga bibliotek runt om i Sverige, de som inte ingår i något integrationsprojekt, 
arbetar med utbud av medier och verksamhet som riktar sig till de tvåspråkiga 
låntagarna. Jag ser min uppsats delvis som en fortsättning på hennes arbete för att 
försöka kartlägga just detta. 
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4. Teoretisk ram 
 
I det här kapitlet vill jag först försöka rita upp en ram inom vilken det övriga teoretiska 
resonemanget målas upp. Detta ramverk försöker jag skapa genom att förklara och 
utveckla några centrala begrepp och ord inom invandrarrelaterad forskning och 
informationsvetenskap, begrepp och ord som bidrar till att skapa ett sammanhang för 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Efter det smalnar perspektivet av och jag 
presenterar mina teoretiska förklaringsmodeller och min teoretiska ansats. 
 
4.1 Centrala begrepp 
 
Eftersom invandrarrelaterad forskning och debatt men även biblioteks- och 
informationsvetenskap ibland använder ord och begrepp som många gånger saknar en 
entydig definition eller där det råder olika tolkningar av innebörden, finner jag det 
relevant att här diskutera dessa begrepp för att läsaren ska kunna sätta in uppsatsen i ett 
relevant sammanhang. I vissa fall diskuterar jag även relaterade begrepp även om jag 
inte explicit använder dessa i uppsatsen, då detta i vissa fall förtydligar och ökar 
förståelsen för det ursprungliga begreppet som jag vill definiera. Till exempel anser jag 
det vara mindre meningsfullt att diskutera integration om man inte samtidigt reflekterar 
över vad som är, inte bara syftet utan även målet med denna integration. 
. 
4.1.1 Val av litteratur 
 
För detta syftet har jag valt allmänt hållen ämneslitteratur av karaktären kurslitteratur 
och referenslitteratur. En stor del av den invandrarrelaterade forskningen går att härleda 
till sociologi, jag har valt en övergripande och introducerande bok i ämnet sociologi av 
den brittiske professorn och sociologen Anthony Giddens (2003) Sociologi. 
Referensverket Mångfald, integration, rasism och andra ord. Ett lexikon över begrepp 
inom IMER- Internationell Migration och Etniska Relationer (Westin 1999) har varit till 
stor hjälp för mig när det gäller att öka förståelsen för dessa termer. Boken har 
karaktären av ett uppslagsverk men levererar samtidigt omfattande och förhållandevis 
grundliga förklaringar och definitioner, tidigt upptäckte jag att dessa ord ofta är 
sammanlänkade och har samband med varandra, därför blir det ofta svårt att kortfattat 
förklara något av dessa ord. Boken har lett mig vidare till andra verk för att komplettera 
bilden av dessa sammanlänkade betydelser. För ämnet informationsvetenskap har jag 
valt boken Introduktion till informationsvetenskapen (2003), detta verk innehåller 
artiklar skrivna av forskare inom informationsvetenskap i Finland. 
 
4.1.2 Centrala begrepp inom invandrarrelaterad forskning 
 
Globalisering är ett begrepp som fått ökad betydelse i diskussioner och 
problemställningar rörande migrationsfrågor. En större rörlighet över gränserna av 
kapital, varor, tjänster och arbetskraft, masskulturens globala spridning och ideliga 
teknologiska framsteg gör att människor i nöd och människor som vill påverka sina liv 
får allt lättare att migrera och de internationella migrationsströmmarna ökar. Att världen 
har blivit mindre i tid och rum ska inte tolkas som att det samtidigt innebär en ökad 
homogenisering, tvärtom kan avståndet mellan kulturer och fattiga respektive rika 
länder istället öka. (Westin 1999. s. 81-82) 
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Personer som flyttar till Sverige för att bosätta sig permanent eller för en längre tid 
kallas ofta invandrare. Det finns flera sätt att analysera ordet invandrare på, till exempel 
kan syftet med själva emigrationen kan ge upphov till andra begrepp som närmare 
specificerar invandrarens situation, såsom asylsökande eller arbetskraftsinvandrare. 
Begreppet invandrare har till stor del ersatt äldre synonymer såsom utlänning och 
främling, eftersom dessa ord ansågs vara alltför negativt laddade. Även ordet invandrare 
har fått kritik, men enligt min mening finns det ännu ingen tillräckligt bra synonym och 
därför väljer jag att omnämna dessa personer som invandrare i min uppsats. 
 
Jag vill även tillföra ett perspektiv av begreppet invandrare som ett kontrasterande 
begrepp till ordet svensk, denna åtskillnad är inget jag bejakar eftersom det antyder ett 
”vi och dom” tänkande men ur ett akademiskt perspektiv anser jag det vara befogat. 
Definitionen på en svensk är inte alltid självklar, Katarina Mattsson (2005) skriver på 
sidan 149 om fem stycken grundläggande kriterier som används av såväl forskare som 
media för att definiera svenskhet. 
• Svenskhet baserad på att en person är född i Sverige. 
• Svenskhet baserad på medborgarskap. 
• Svenskhet baserad på blodsband. 
• Svenskhet baserad på kultur eller språk. 
• Svenskhet baserad på utseende. 
 
Dessa kategorier kan sedan användas enskilt för att påkalla en mer öppen och generös 
definition av en svensk eller tillsammans för att påkalla en allt snävare definition av en 
svensk, ju fler kategorier som används. Följden av detta blir att det skapas ytterligare 
begrepp i samband med invandring, som till exempel andragenerationens invandrare 
som åsyftar barn födda i Sverige av invandrade föräldrar. 
 
Detta leder oss fram till ordet integration. Integration är ett ofta använt men inte helt 
oproblematiskt begrepp. I sin mest generella form menas olika delars förhållande till en 
helhet, den kanske mest ursprungliga användningsformen inom sociologin åsyftar 
samhällets sammanhållning, med ursprung i den fascinerande frågan: ”Hur är samhället 
möjligt?”. (Westin 1999, s. 53) När det gäller integrationsfrågor kopplat till invandring 
finns det två huvudsakliga betydelser. Dels i betydelsen av att integration är en 
ömsesidig process som gör det möjligt för skilda grupper att leva tillsammans, att 
processen är ömsesidig är viktigt att betona annars blir integrationen bara en väg mot 
assimilation. Dels att integrationen utgör ett normativt mål och uttrycker en vision om 
hur samhället ska fungera. För Sverige i början av 2000-talet innebär detta att olika 
grupper i samhället inte ska behöva ge upp sin särart för att uppnå jämställda 
ekonomiska, sociala och politiska villkor. (Westin 1999, s. 55-58) 
 
När invandrare möter den nya kulturen i mottagarlandet finns det  enligt den brittiske 
professorn och sociologen Anthony Giddens (2003) tre vanliga  förklaringsmodeller 
inom sociologin för att beskriva hur samhällen hanterar mötet mellan det gamla och det 
nya. (Giddens 2003, s. 238) 
• Assimilering – invandrarna ger upp sin ursprungliga kultur och lägger sig istället till 

med det nya landets kultur och värderingar.  
• Smältdegeln – istället för att invandrarna ska ge upp sin ursprungliga kultur till 

förmån för det nya landets kultur, blandas alla för att ge upphov till nya och 
föränderliga kulturella mönster. Nya kulturer kommer in och bidrar till en ständigt 
föränderlig social miljö men måste samtidigt anpassa sig efter den rådande sociala 
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miljön. Många anser att detta är den mest önskvärda modellen för integration och 
kan också i stort användas för att beskriva integrationen i Amerika historiskt sett.  

• Kulturell pluralism – Ett i grunden mångfasetterat samhälle där alla olika 
subkulturer får likvärdig status och samma rättigheter. Många länder i västvärlden 
idag kan sägas vara kulturellt pluralistiska, men uppvisar samtidigt orättvisor och 
bristande jämlikhet mellan de olika subkulturerna istället för att vara en grund för ett 
oberoende och jämlikt medlemskap i samhället.  

 
Under integrationsprocessen är det relevant att tala om skilda gruppers participation 
inom olika samhällsområden, såsom exempelvis social integration och politisk 
integration. Ekonomisk integration som är av central betydelse för den här uppsatsen 
innebär att samtliga grupper i samhället, på samma villkor har tillgång till 
arbetsmarknaden och kan använda den offentliga sektorns transfereringssystem. Alla 
former av aktiviteter inom den så kallade svarta ekonomin räknas inte in under den här 
definitionen. En välfungerande ekonomisk integration förutsätter att hinder i form av 
diskriminering inte föreligger. (Westin 1999, s. 57)   
 
Detta leder oss in på att betrakta integration som ett mål, en vision för ett önskvärt 
samhälle vilken integrationsprocessen strävar mot. Under 1960-talet började tankarna 
om assimilation överges och det visade sig att den så kallade smältdegeln inte fungerade 
så som den hade gjort i klassiska invandrarnationer som Amerika, Argentina och 
Australien. Ur detta började tankar om ett mångkulturellt samhälle med mångfalden 
som grund formuleras i Sverige. Tanken bakom detta är att mångfalden kan berika 
samhället och ses som en tillgång inom arbetslivet. En förutsättning för det 
mångkulturella är en konstruktivistisk grundsyn. Den innebär att människors identiteter 
alltid är påverkbara. De är uppbyggda av sociala, politiska, kulturella och historiska 
faktorer. De skapas i mötet med andra människor och kulturer. Motsatsen till detta är en 
essentialistisk syn på människors identiteter som innebär att det finns naturgivna 
värderingar inbyggda i människor, såsom klasstillhörighet och klasskänsla. Den kritik 
som riktas mot ett mångfaldstänkande går ut på att just själva mångfalden, människors 
särart, kan motverka sitt syfte och cementera olikheter och ojämlikhet genom att skapa 
en bild av hur individer ur en viss grupp skall vara. (Wirén 2002, s. 175) 
 
Mångkultur kan tillskrivas dels en deskriptiv betydelse för att beskriva ett samhälles 
etniska och kulturella mångfald och dels en normativ betydelse för att framställa ett 
filosofiskt eller politiskt samhällsideal. I den första betydelsen har Sverige alltid varit ett 
mångkulturellt samhälle eftersom samer och finsktalande alltid har funnits i Sverige. 
Den andra betydelsen syftar främst på integrationsfrågor i samband med invandringen 
under modern tid. Dessvärre finns det ett flertal ord som används synonymt i debatten 
och minskar den vetenskapliga precision som vore önskvärd – multikulturalism, 
mångetnicitet, mångfald, mångkulturalism, kulturell/etnisk pluralism.  
 
När man betraktar integration ur perspektivet att vara ett normativt mål, måste man 
fråga sig vad det målet som vi strävar mot innebär och om vi har nått dit ännu? Det 
finns flera mer eller mindre utopiska filosofiska tankemodeller som vidareutvecklar 
tanken på ett mångkulturellt samhälle. Jag kan här bara ytligt vidröra några sådana 
teorier i syfte att peka på att ur ett akademiskt perspektiv kan inte integrationspolitikens 
nuvarande utformning tas för given, men en djupare diskussion om dessa teorier faller 
utanför den här uppsatsens syfte. Filosofen Charles Taylor (1994) diskuterar i boken 
Det mångkulturella samhället och erkännandets politik  att mångkultur är förknippad 
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med en politik som erkänner alla subkulturers och sociala gruppers rätt till en 
likabehandling som inte inkräktar på deras kulturella och etniska identiteter. Detta 
innefattar även grupper som till exempel handikappade och homosexuella och jämlikhet 
mellan könen. Postkolonial teori kräver rättvisa och jämlikhet mellan olika kulturer, 
samhällsklasser och jämlikhet mellan könen (Sverige och de Andra: Postkoloniala 
perspektiv 2001).  Enligt postnationell teori har de traditionella nationella systemen 
spelat ut sin roll och borde helt eller delvis bytas ut mot något nytt som bygger på 
människors sunda förnuft och frivilliga överenskommelser, utvecklingen av Internet 
utgör ett exempel på ett sådant initiativ som har vuxit fram utanför de nationella 
gränserna (Rojas 2000). Det som jag ser som gemensam nämnare för de här tre 
böckerna är insikten om att jämlikhet måste råda inom alla aspekter av människans 
tillvaro, det räcker inte att lyfta fram ett problemområde, som till exempel de problem 
som uppstår när icke västerländska invandrare ska integreras i västerländska 
mottagarländer. Den globala fördelningen av tillgångar och välstånd måste komma alla 
människor tillgodo, de stora internationella migrationsströmmarna har sitt ursprung i 
globala orättvisor och kommer därför att fortsätta till dess att märkbara förändringar 
börjar göra sig gällande. 
 
Jag har i det här kapitlet försökt belysa hur begrepp som används dagligen i den 
offentliga debatten i själva verket har väldigt komplexa innebörder och ger upphov till 
problemställningar som ofta gräver djupare än vad man kanske är beredd på i den 
vardagliga användningen av dessa ord. Följden blir tyvärr att orden ofta mister den 
vetenskapliga stringens och precision som vore önskvärd enligt mig. Dessa begrepp 
utgör byggstenar inom den politiska debatten och inom invandrarrelaterad forskning 
som i sin tur arbetsgivare och aktörer på arbetsmarknaden bygger en del av sina beslut 
på. 
 
4.1.3 Centrala begrepp inom informationsvetenskap 
 
Informationsvetenskapen är en ganska ung disciplin, den första nordiska professuren 
och institutionen i ämnet inrättades vid Tammerfors universitet i Finland år 1971. Den 
ursprungliga inriktningen för informationsvetenskapen var bibliotek och informations-
tjänster, deras ställning i samhället och hur de användes. Idag har ämnets innebörd blivit 
bredare och utgångspunkten har förändrats till att sätta den enskilda människan i 
centrum, en person som behöver och söker information. Därtill riktas intresset mot de 
informationsförsörjande organisationerna och hur de kan underlätta individernas 
informationsanskaffning. (Vakkari 2003, s. 25-28). 
 
Inom biblioteks- och informationsvetenskap men även inom andra ämnen såsom 
exempelvis datalogi är det relevant att skilja mellan data, information och kunskap. Data 
är dokumentets innehåll på en låg kodnings- och avkodningsnivå, det kan vara 
exempelvis siffror, för att mottagaren ska kunna uppfatta dessa siffror som information 
måste han vara förtrogen med den kod avsändaren använder sig av, då kan mottagaren 
uppfatta att det exempelvis är en matematisk formel det rör sig om. Sedan är det 
individuellt beroende på vilka personliga förutsättningar mottagaren har för att kunna 
integrera denna information med sin egen totala mängd kunskap och exempelvis kunna 
sätta in den matematiska formeln i ett sammanhang för att göra meningsfulla 
beräkningar. 
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En central utgångspunkt idag för informationsvetenskapen är som jag nämnde tidigare, 
en människa som behöver och söker information. Detta är också en central 
utgångspunkt för denna uppsats. I samband med informationssökning kan man i 
forskningssammanhang urskilja tre företeelser med ett nära inbördes förhållande. Dessa 
är informationsbehov, informationssökning och informationsanvändning. I denna 
uppsats riktas uppmärksamheten främst mot informationsbehov men även informations-
sökning vidrörs i undersökningen. Den sista länken i kedjan, informationsanvändning, 
behandlas alltså inte. (Savolainen 2003, s. 69-102). 
 
Informationsbehov är ett problematiskt begrepp. Det råder oenighet bland forskare om 
vad det egentligen handlar om. Kanske är begreppet informationsbehov till och med 
onödigt, eftersom ett olöst problem i sig själv aktiverar informationssökning. 
 

Även om ett informationsbehov inte kan definieras exakt är det ett 
användbart, sammanfattande begrepp som hänvisar till många olika faktorer 
sammantagna som får en individ  eller en grupp att skrida till verket och söka 
information. (Savolainen 2003, s. 78). 

 
Problemet är att det är svårt att på ett generellt vis definiera och undersöka människors 
behov. Jag tar hänsyn till detta svårdefinierbara i människans natur och definierar 
informationsbehov som något som inte alltid behöver vara medvetet. Det kan vara ett 
för individen obehagligt tillstånd som denne vill ta sig ur eller en känsla individen har 
av att någonting är fel, att någon pusselbit i form av information saknas. Denna känsla 
får individen att agera och söka information. Den negativa känslan är socialt och 
kulturellt betingad och uppstår i förhållande till rådande värderingar och normer i det 
samhälle där individen lever och verkar (Savolainen 2003, s. 69-102). I denna uppsats 
uppstår för invandraren denna negativa känsla av att någonting saknas, 
informationsbehov, i mötet med den svenska arbetsmarknaden och dess förväntningar 
och krav. Det är svenska värderingar och normer som avgör vilken utbildning som 
krävs och vad man bör kunna inom ett visst yrke. Detta kan skapa en känsla hos 
invandraren av att någonting är fel, att något saknas och får honom att börja söka 
information. Jag definierar alltså i den här uppsatsen informationsbehov som något 
problemorienterat, medvetet eller för individen omedvetet, som är knutet till en viss tid 
och en viss social miljö.  
 
Begreppet informationssökning verkar mindre problematiskt än informationsbehov och 
forskarna har nått bättre samförstånd om vad som innefattas i begreppet. Vanligtvis 
menas en planerad aktivitet att söka information i ett speciellt syfte, 
informationssökning som studieobjekt kan vara väldigt smal eller förstås i en vidare 
mening. Jag definierar informationssökning som en bred process vilken inte alltid 
behöver vara noggrant planerad. Informationssökningen innefattar all sorts information, 
även den erfarenhet och kunskap som individen redan besitter, som kan vara användbar 
för individen i fråga. Individen börjar antagligen med att söka inom sig själv efter 
information som behövs och om detta misslyckas utökas sökningen. Processen utlöses 
av ett konkret problem, eller en känsla av att någonting saknas, ett informationsbehov. 
(Introduktion till informationsvetenskapen 2003, s. 69-102). 
 
I den här uppsatsen används begreppet information och informationsbehov för att 
diskutera och besvara frågeställning ett, som lyder: 
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1. Vilka förväntningar och krav är det vanligt att personer som inte är födda och 
uppvuxna i Sverige möter på arbetsmarknaden och i arbetslivet, vilka eventuella 
informationsbehov genereras av dessa krav?  

 
 
När det gäller att kartlägga invandrares biblioteksvanor och bibliotekens arbete i 
samband med detta i enlighet med frågeställningarna två och tre, vilka lyder: 
 
2. Hur arbetar biblioteken mot invandrare som användargrupp och hur marknadsförs 

verksamheten på bibliotekens hemsidor? 
3. Använder icke-västerländska invandrare biblioteket och i så fall hur? Vilka 

biblioteksbehov och önskemål har de relaterade till biblioteksverksamhet? 
 
använder jag istället ordet biblioteksbehov. Med biblioteksbehov avser jag personernas 
samlade behov och nyttjande av bibliotek, då även som en resurs för att läsa tidningar 
och nyheter från hemlandet, låna skönlitteratur och möta andra människor. Termen 
information får i och med det, i den här uppsatsen en slags nyttoprägel medan 
biblioteksbehov blir ett bredare och samtidigt mjukare begrepp i anknytning till 
frågeställning två och tre som även innefattar fritid och rekreation. Vid något tillfälle 
använder jag även begreppet bildningsbehov, i en allmän och vardaglig betydelse. 
 
4.2 Centrala modeller 
 
Här presenterar jag de teoretiska modeller jag valt, vilka är tänkta att fungera som 
analytiska verktyg och teoretiska förklaringsmodeller. Jag redogör också för de 
överväganden jag gjort i samband med val av modeller. 
 
4.2.1 Val av modeller 
 
Att välja teoretiska analysmodeller har för mig varit en process, där jag gått igenom 
flera teoretiska förklaringsmodeller men varje gång har jag funnit någon brist i modellen 
i förhållande till syftet med min uppsats. Dessa olika modeller och teorier har jag funnit 
i artiklar, kurslitteratur men även genom att följa upp referenser från tidigare 
magisteruppsatser. När det gäller databaser har jag främst använt de som finns 
tillgängliga via Högskolan i Borås bibliotek som LISA och nordiskt BDI-index. De 
söktermer jag använt är de i sammanhanget självklara, såsom informationsbehov, 
informationssökning och invandrare och jag försökte även använda de engelska 
synonymer som jag kände till. När jag gjorde databassökningar upptäckte jag snart att 
det finns lämpliga ämnesord som väl uttrycker det jag själv försökte formulera, inte 
minst engelska sådana och jag använde dessa flitigt. Jag hittade ingen teori eller modell 
inom vårt ämne biblioteks- och informationsvetenskap, som försöker analysera och 
förklara invandrares informationsbehov. Jag breddade då mina sökningar och försökte 
hitta någon teori om invandrare och informationssökningsbeteende men hittade 
fortfarande ingenting. Det jag hittade var så gott som uteslutande modeller relaterade till 
forsknings- och arbetsrelaterade problem. Det vill säga hur studenter, forskare och 
yrkesgrupper såsom ingenjörer och läkare söker och använder information. Dessa 
modeller bedömde jag som mindre användbara för min uppsats på grund av att min 
undersökningsgrupp inte har konkreta arbetsrelaterade problem för vilka de behöver 
söka information. Även den vägledande informationssökning min undersökningsgrupp 
gör för att klara sig i det svenska samhället och som kan sägas vara en naturlig del i 
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integrationsprocessen, är till stor del motiverad av informationsbehov som många 
gånger är diffusa och svårdefinierbara och blir därmed svåra att sätta in i någon av dessa 
etablerade informationssökningsmodeller, hävdar jag. Jag intog då ett tvärvetenskapligt 
perspektiv och började söka i vidare cirklar, då fann jag ”tvågränsmodellen” vilken jag 
omedelbart fann intressant för min uppsats och då speciellt för min första frågeställning. 
Därför att med den här modellens hjälp kan vi sätta in invandrares informations-
sökningsbeteende i ett socialt sammanhang och vi kan se vad som föregår en 
informationssökning, vad det är som kan tänkas driva den här gruppen av människor att 
sätta igång med att söka information. Modellen är hämtad ur boken Sveriges två gränser 
– om invandrarpolitiken och hur den kan förbättras (Engellau, Fahimi & Gür 2000). 
Bokens författare använder modellen i syfte att diskutera och analysera den svenska 
invandrings- och integrationspolitiken samt diskutera och utvärdera olika effekter av 
några tänkbara hypotetiska framtidsscenarier. Exempel på ett sådant framtidsscenario 
för Sverige som diskuteras i boken är, vilka effekter en invandrings- och 
integrationspolitik liknande den som förs i Frankrike skulle ha för Sverige. Författarna 
kan karaktäriseras som företagsledare, debattörer och politiker. Kanske kan man 
invända mot detta och argumentera för att boken inte är opartisk, men jag hävdar att den 
bild av de i sammanhanget relevanta variablerna som ”tvågränsmodellen” visar, 
stämmer väl överens med den bild av Sverige som mottagarland för invandrare som 
beskrivs i andra källor, exempelvis av Annika Århammar (2003) i Migration och 
integration – om framtidens arbetsmarknad i Långtidsutredningen (SOU 2004:19). Jag 
använder ”tvågränsmodellen” som en konceptuell modell för att övergripande diskutera 
och analysera hur invandrares informationsbehov kan tänkas uppstå i en specifik 
samhällelig och social miljö, kopplat till en specifik tid och plats, det vill säga Sverige i 
början av 2000-talet. Samt hur den situationen påverkar bibliotekens arbete och 
verksamhet och invandrarnas egna biblioteksbehov och önskemål.  
 
För att analysera invandrares biblioteksbehov och hur biblioteken arbetar för att 
tillgodose dessa, alltså frågeställning två och tre, har jag valt en modell av Marianne 
Andersson och Dorte Skot-Hansen (1994) från boken Det lokale bibliotek – afvikling 
eller udvikling. Denna modell stiftade jag bekantskap med redan tidigt under min 
utbildning och mitt intryck är att den har en hög vetenskaplig status inom ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap. Modellen utvecklades av författarna som en 
analysmodell i samband med en studie i syfte att analysera och diskutera bibliotekets 
profil i lokalsamhället. Jag använder modellen för att analysera bibliotekens 
invandrarrelaterade verksamhet genom att med hjälp av modellen, försöka se och 
tydliggöra bibliotekets olika funktioner och roller och hur dessa funktioner används av 
min undersökningsgrupp. Dessa funktioner som modellen avbildar kan sägas återspegla 
några av individens mest grundläggande  sociala behov. 
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4.2.2 Modeller  
 
Här visar jag ”tvågränsmodellen” från boken Sveriges två gränser – om 
invandrarpolitiken och hur den kan förbättras (Engellau, Fahimi & Gür 2000, s. 57).  
 

 
Modell 1. Tvågränsmodellen  (SFI och Arbetsförmedlingen mina tillägg). (Engellau, Fahimi & Gür 2000, 
s. 57) 
 
I bilden ovan finns ingen anknytning till något faktiskt förhållande i en viss tid eller 
plats. Den visar ett slags neutralt utgångsläge. Med andra ord är det av mindre betydelse 
att det till exempel finns just fem ansikten längst till vänster och i mitten och 19 
ansikten längst till höger, det är bara illustrativa exempel. Modellen ska förstås som en 
rörelse från vänster till höger. Det finns personer från andra länder som vill komma till 
Sverige av olika anledningar, det kan vara att de till exempel vill söka asyl, söka 
återförening med sina anhöriga eller söka arbete. Detta har jag också visat i kapitel ”2.1 
Historik”. Dessa personer kallas i modellen för sökande, först måste de sökande passera 
den svenska statsgränsen, den yttre gränsen. Vilka som får passera den yttre gränsen 
bestäms av invandringspolitiken, numera kallad  migrationspolitiken. Den politiska 
bakgrunden har jag beskrivit övergripande i kapitel ”2.2 Integrationspolitik” och för att 
ge ytterligare djup och skärpa till modellen har jag kompletterat bilden med kapitel 
”4.1.2 Centrala begrepp inom invandrarrelaterad forskning”. Mellan den yttre och den 
inre gränsen finns ett område i modellen som författarna kallar ”limbo”, (ett tillstånd 
mellan himmel och helvete enligt katolsk teologi). I ”limbo” finns både invandrare och 
marginaliserade svenskar. Dessa personer försörjs av staten och är föremål för olika 
sorters politik och åtgärder som syftar till att underlätta deras inträde eller comeback på 
den svenska arbetsmarknaden. I ”limbo” agerar olika myndigheter och aktörer vars 
uppgift är att hjälpa de personer som befinner sig där, till exempel Arbetsförmedlingen 
och SFI-utbildningsanordnare. Dessa två aktörer har jag lagt till i modellen, de är alltså 
inte inritade där så som modellen ser ut i källan. Invandringspolitiken och 
integrationspolitiken tillsammans utgör invandrarpolitiken enligt författarna. Den ”inre 
gränsen”, som är av central betydelse i den här uppsatsen, består av olika faktorer som 
dessutom varierar under olika tidsperioder, den ”inre gränsen” på 1960-talet exempelvis 
var inte uppbyggd på samma sätt som den är idag på 2000-talet. Exempel på faktorer 
som kan ingå i den ”inre gränsen” är trygghetslagar, kollektivavtal, fackföreningar, 
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diskriminering, arbetsgivarnas krav på de arbetssökande med mera. Denna inre gräns 
påverkar allas möjligheter på arbetsmarknaden, även majoritetsbefolkningen men 
majoritetsbefolkningen har här av naturliga skäl ett försprång. Längst till höger 
slutligen, finns arbetsmarknaden och de personer som har etablerat sig där. (Engellau, 
Fahimi & Gür 2000, s. 53-59) 
 
Ingenting i den här modellen är statiskt, alla beståndsdelar av modellen är variabler. 
Antalet sökande varierar i takt med händelserna i världen, politikerna kan höja och 
sänka den yttre gränsen, den inre gränsen kan också höjas och sänkas men faktorerna 
och antalet variabler som påverkar den inre gränsen är stora och komplexa. Antalet 
människor i ”limbo” varierar och även människorna i ”limbo” ska variera om 
arbetsmarknaden fungerar perfekt. Det ska inte vara samma personer som befinner sig 
där en längre tid. Men ofta fastnar människor där och ju längre tid de fastnar i ”limbo”, 
desto sämre blir deras chanser att ta sig över den inre gränsen. Också förhållandena i 
”limbo” kan variera, alltså de ekonomiska och sociala villkoren för att leva där som i sin 
tur kan påverka människors motivation till att ta sig ur ”limbo”. Slutligen varierar 
efterfrågan på arbetskraft, antalet jobb är ju inget som en gång för alla är givet, ett 
exempel på vad som kan påverka den ”inre gränsen” är konjunkturläget, vid en 
lågkonjunktur kan man säga att den inre gränsen höjs och vid en högkonjunktur sänks 
gränsen. Modellen kommer alltså att se olika ut beroende på vilken tidsperiod man 
applicerar den på och innehållet i den ”inre gränsen” som är central i den här uppsatsen, 
kommer att uppvisa olika faktorer och innehåll i olika kombinationer. (Engellau, Fahimi 
& Gür 2000, s. 53-59)  
 
Det finns många olika behov biblioteket måste tillgodose, många roller att fylla. Ett sätt 
att försöka se och tydliggöra dessa olika roller för att kunna analysera dem, är genom att 
studera följande modell av Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen (1994) från 
boken Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling.  
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Modell 2. Model over det lokale bibliotekets profil (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 18) 

 
I modellen finns det 4 huvudfunktioner för biblioteket – att vara ett kulturcenter, ett 
kunskapscenter, ett informationscenter och ett socialt centrum. Dessa kan också sägas 
återspegla människans sociala ram. 
 
Kulturcentrum - biblioteket som en plats för konstnärliga och kulturella upplevelser, för 
kulturell utveckling, arrangemang och utställningar.  
 
Kunskapscentrum - biblioteket som en plats för att stödja utbildning och upplysning, 
studieverksamhet och användarutbildning. 
 
Informationscentrum - biblioteket som en plats för allmänheten och specificerade 
användare att inhämta information efter deras egna behov. Det kan vara samhälls-
information, information till företagare och turistinformation. 
 
Socialt centrum – biblioteket som en plats för det sociala livet, som mötesplats och där 
det också finns uppsökande verksamhet för grupper med speciella behov. En plats dit 
alla kan komma. 
 
Funktionerna överlappar varandra och de olika användargrupperna kan utnyttja flera 
funktioner, till exempel är det inte alltid bara de som studerar som använder biblioteket 
som ett kunskapscenter. På det viset hänger allt samman menar författarna – kulturella 
upplevelser, mötesplats, jobb och fritid blandas när besökarna träder in på biblioteket 
 
När någonting i ”tvågränsmodellen” ändras kan det innebära nya eller förändrade 
informationsbehov för invandrare och därmed får det betydelse för bibliotekens arbete 
och verksamhet. Av speciellt intresse för den här uppsatsen är den ”inre gränsen” och 
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hur den är uppbyggd i början av 2000-talet. Därför blir det intressant att undersöka hur 
biblioteken faktiskt arbetar mot invandrare idag och hur denna användargrupp själva 
upplever sin situation, vilka biblioteksbehov och önskemål de anser sig ha. Detta är 
relevant därför att det måste anses som önskvärt att biblioteken gör rätt saker i 
förhållande till sin samtid och sina användares samtida behov och önskemål. Detta är 
min teoretiska ansats och det logiska sambandet mellan ”tvågränsmodellen” och ”model 
over det lokale bibliotekets profil”. 
 
Jag har ingen hypotes i den här uppsatsen som jag försöker verifiera eller falsifiera och 
jag ser min undersökning som i huvudsak explorativ, då jag inte tar en bestämd 
utgångspunkt i någon etablerad teori om informationssökningsbeteende. Jag försöker 
istället generera nya idéer och ge underlag för vidare forskning och planering av 
fördjupade biblioteksinsatser genom att bidra till en ökad förståelse för den här 
användargruppen. 
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5. Metod 
 
Här redogör jag för de metoder jag valt att använda för att besvara mina 
frågeställningar. Jag diskuterar varför jag valt en viss metod, hur urvalet av litteratur 
respektive respondenter har gjorts, hur jag har genomfört studierna och hur mina 
intervjufrågor har konstruerats samt vilka metodproblem jag stött på och hur jag valt att 
hantera dessa problem. Även undersökningarnas rimlighet och trovärdighet bedöms och 
diskuteras. Jag behandlar nedan var frågeställning för sig. 
 
Jag vill här passa på att introducera för läsaren två nya begrepp som jag använder i 
samband med de kvalitativa undersökningsmomenten i den här uppsatsen, 
intervjuundersökningarna, för att diskutera validitet och reliabilitet. Huruvida det går att 
använda dessa båda begrepp, validitet och reliabilitet, om en kvalitativ undersökning 
råder det delade uppfattningar om. Vissa forskare menar att eftersom de begreppen har 
sin grund i en positivistisk vetenskapssyn lämpar de sig mindre bra för kvalitativa 
undersökningar. (Ely 1993, s. 106) Jag delar den uppfattningen och har valt att tillämpa 
den terminologi som används i böckerna Grundbok i forskningsmetodik : kvalitativt och 
kvantitativt (1987) och Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning av Runa Patel (2003).  
 
Jag använder begreppet ”rimlighet” istället för motsvarigheten validitet inom 
kvantitativa undersökningar, att den information jag samlat in har en så hög grad av 
överensstämmelse som möjligt med den komplexa verklighet som jag försöker fånga. 
(Grundbok i forskningsmetodik : kvalitativt och kvantitativt 1987, s.78-79) 
 
Istället för reliabilitet använder jag begreppet ”trovärdighet” och menar då att mina 
tolkningar ej ska bygga på stereotypa uppfattningar, förutfattade meningar eller 
lättillgängliga slutsatser. Att informationen samlats in på ett trovärdigt sätt och i vilken 
grad informanterna varit intresserade och engagerande, att jag har ett källkritiskt 
förhållningssätt även till intervjumaterialet. Hela intervjusituationen och kontexten bör 
beskrivas utförligt och vägas in i tolkningarna. (Grundbok i forskningsmetodik : 
kvalitativt och kvantitativt 1987, s. 80; Patel 2003, s. 102-106) 
 
Den metodlitteratur som jag huvudsakligen har använt är; Närhet och distans: 
kvalitativa metoder i samhällsvetenskap av Pål Repstad (1999) och 
Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 
av Martyn Denscombe (2000) samt de två ovan nämnda verken Grundbok i 
forskningsmetodik : kvalitativt och kvantitativt (1987) och Forskningsmetodikens 
grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning av Runa Patel 
(2003). För användarundersökningen har jag inspirerats mycket av Elsie Franzén (1998) 
och hennes bok invandring och arbetslöshet, författaren är docent i pedagogik och har 
stor erfarenhet av integrationsfrågor  och undersökningar som innefattar invandrare.  
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5.1 Arbetsmarknadens förväntningar och krav 
 
Här presenteras metoddiskussion för arbetet med min första frågeställning, vilken lyder: 
 
1. Vilka förväntningar och krav är det vanligt att personer som inte är födda och     
    uppvuxna i Sverige möter på arbetsmarknaden och i arbetslivet? Vilka eventuella     
    informationsbehov genereras av dessa krav? 
 
5.1.1 Val av metod 
 
Här konstaterade jag direkt att jag måste göra litteraturstudier, att själv försöka samla in 
empiriskt material skulle vara orimligt på grund av ämnets komplexitet och den stora 
mängd material som är nödvändig för att kunna dra några slutsatser. Jag antog att det 
finns forskning och litteratur jag kan använda mig av, men kanske inte inom vårt ämne 
biblioteks- och informationsvetenskap. Människors verklighet är inte uppdelad i fack 
och institutioner i likhet med universiteten och därför är det inte möjligt att behålla ett 
rent inomvetenskapligt synsätt i förhållande till denna frågeställning. 
 
5.1.2 Litteratursökning och litteraturstudier 
 
De metoder som visade sig få störst betydelse för min litteratursökning var att använda 
biblioteken mycket samt att följa upp referenser från exempelvis andra 
magisteruppsatser. Efter det att jag initialt identifierat källor som var av intresse för mig 
men kanske på ett mer övergripande sätt, började jag följa upp sådana referenser som 
verkade vara mer avgränsade och därmed mer intressanta för mig.  
 
Jag gjorde dessutom självständiga sökningar i bibliotekskataloger och LIBRIS, men 
även genom att själv gå och titta vad som finns på hyllorna exempelvis under signum 
”Ohd - Emigration och immigration”. Exempel på söktermer jag använde är invandrare, 
integration, integrationspolitik, humankapital, arbete och arbetsmarknad. Jag har använt 
söktermer både på svenska och engelska och arbetat mycket med trunkeringar. Jag 
upptäckte tidigt att det fanns passande ämnesord som väl motsvarade de söktermer jag 
själv hade formulerat, så jag använde dessa ämnesord flitigt vid sökning i databaser. Jag 
har använt Universitetsbiblioteket i Lund väldigt mycket för att låna hem litteratur och 
ta kopior av artiklar. Även Folkbiblioteken i Lund har jag besökt mycket och till viss 
del även biblioteket på högskolan i Borås. Min handledare har tipsat mig om en del 
litteratur. Även skönlitteratur har fungerat som inspirationskälla för mig i mitt arbete.  
 
När det gäller databaser har jag främst använt de som finns tillgängliga via Högskolan i 
Borås bibliotek som LISA, nordiskt BDI- index, Mediearkivet och Presstext. Jag har 
även sökt information på world wide web och då har jag mest använt Google.  
 
Eftersom jag uppfattar mitt ämnesområde som väldigt föränderligt över tiden, har jag 
eftersträvat att mina källor skall vara så aktuella som möjligt 
 
Min uppfattning är att det finns en hel del litteratur om invandring och olika aspekter av 
integration. Genom att gå igenom olika sådana källor från ämnesområden inom främst 
sociologi och ekonomi, kunde jag identifiera två faktorer vilka jag tolkade som centrala 
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för att besvara den här frågeställningen, dessa redovisas i kapitel ”6. Arbetsmarknadens 
förväntningar och krav”.  
 
5.1.3 Metodproblem 
 
Som forskare gäller det att inse sin begränsning när man ställs inför tvärvetenskapliga 
problem, att försöka läsa in alltför stora delar av relevant litteratur inom något annat 
ämne är inte realistiskt. Ibland fann jag det också svårt som tvärvetenskaplig forskare att 
tolka och bedöma värdet av den litteratur jag läste. Motsatsen går också att finna, i form 
av alltför förenklade analyser och populistiska lösningar med tvivelaktigt vetenskapligt 
värde. Till exempel när det gäller olika statistiska uppgifter om invandring, utbildning 
och sysselsättning, finns det ibland olika framställningar och tolkningar. Den som bara 
läser en källa i detta ämne, kan ha svårt att upptäcka de här motsägelserna, men om man 
läser och jämför många olika källor så ser man det. Jag har varit uppmärksam på detta 
och inte använt källor som redovisar uppgifter eller tolkningar som gjorde att jag blev 
misstänksam. Den litteratur jag valt är sådan att jag anser den vara tillräckligt 
övergripande och generellt skriven för att kunna användas inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. 
 
Jag tar i den här uppsatsen fasta på andra discipliners forskningsresultat för att visa att 
det förhåller sig på ett visst sätt, jag försöker inte förklara varför det förhåller sig på det 
sättet eller vad som kan göras för att förändra detta. Sådana försök till djupare analyser 
och förklaringar skulle falla utanför mitt kompetensområde, men forskningsdata som 
har tagits fram inom ett forskningsområde kan belysas ur andra ämnesperspektiv, vilket 
jag försöker göra.  
 
Jag menar att validiteten i den här delen av undersökningen är god, jag har hittat 
litteratur som behandlar den problematik jag är intresserad av. På grund av den valda 
litteraturens mer generella och övergripande karaktär kan det finnas brister i 
reliabiliteten. De mer djupgående, exempelvis ekonomiska studierna, har jag ju valt bort 
på grund av ämnets komplexitet och mina begränsningar som tvärvetenskaplig forskare. 
 
5.2 Biblioteksundersökningen 
 
Här presenteras metoddiskussion för arbetet med min andra frågeställning, som lyder: 
 
2. Hur arbetar biblioteken mot invandrare som användargrupp? Hur marknadsförs  
      verksamheten på bibliotekens hemsidor? 
 
5.2.1 Val av metod 
 
För att bevara denna frågeställning ville jag själv samla in empiriskt material genom 
någon form av intervjumetod. Personliga intervjuer var uteslutet eftersom biblioteken 
ligger utspridda över hela landet. Telefonintervjuer skulle kunna vara ett alternativ, men 
jag befarade att det praktiska och det administrativa arbetet skulle bli för tidskrävande. 
Jag befarade även att det kunde bli problem att få klargjort vem på biblioteket som 
skulle ställa upp på intervjun och sedan skulle våra tider passas in för själva 
genomförandet och intervjuerna måste renskrivas. Jag ville ha en metod som kunde 
överbrygga dessa hinder och jag kände att det måste vara effektivt i termer av tidsåtgång 
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och arbete. Jag misstänkte starkt att de personliga intervjuer jag senare skulle göra med 
invandrare skulle kräva mycket tid och arbete i form av renskrivning av intervjuer och 
analysarbete. Jag kände att om jag inte kunde hitta någon tillräckligt tids- och 
arbetseffektiv metod skulle det vara bättre att avstå från den här undersökningen och  
den här frågeställningen. Jag diskuterade med min handledare och vi kom fram till att 
försöka använda Internet så mycket som möjligt. Jag beslutade mig för att först göra en 
kartläggning av den information riktad till invandrare som finns att läsa på bibliotekens 
hemsidor, mängden information och vilken typ av information det rör sig om. Sedan 
skulle jag genomföra intervjuer via e-post med bibliotekarier på de utvalda biblioteken. 
Intervjuer via e-post förefaller vara ganska ny som metod och jag har inte hittat någon 
metodlitteratur som tar upp intervjuer med e-post. Efter mitt eget sätt att se på intervjuer 
med e-post är fördelarna framförallt att det går snabbt att komma i kontakt med ett stort 
antal respondenter på ett väldigt tids- och kostnadsekonomiskt vis. 
 
5.2.2 Urval och genomförande 
 
Jag bestämde mig för att undersöka 10 bibliotek i kommuner vilka har ett högt antal 
ickevästerländska invandrare. Att enbart välja ut invandrare som om de vore en stor 
homogen grupp är inte en konstruktiv väg att gå menar jag, i en vetenskaplig 
undersökning bör man istället avgränsa en mer preciserad grupp. Mycket tyder på att 
den grupp som ofta har svårigheter i mötet med arbetsmarknaden och i arbetslivet, är de 
ickevästerländska invandrarna. Detta visar jag i kapitel ”6. Arbetsmarknadens 
förväntningar och krav” men även i kapital ”2.1 Historik”. Därför anser jag det vara 
relevant att avgränsa mina empiriska undersökningar till gruppen ickevästerländska 
invandrare. 
 
Min tanke var att dessa 10 kommuner skulle utgöra en slags spetskompetens inom detta 
område och därför vara värda att studera. Jag skulle eventuellt kunnat välja fler 
kommuner på grund av fördelarna med e-postintervjuer men eftersom jag aldrig gjort 
liknande intervjuer innan, beslutade jag mig för att 10 kommuner var ett rimligt antal.  
 
Vidare anser jag det vara mest relevant att välja kommuner med ett högt fysiskt antal 
ickevästerländska invandrare istället för en hög andel. Därför att en väldigt liten 
kommun kan ha en hög andel ickevästerländska invandrare men i reella tal kanske det 
innebär blott 150 personer, bibliotek med en väl utvecklad invandrarverksamhet borde 
finnas i kommuner där dessa personer istället kan räknas i tusental.  
 
För att ta reda på vilka kommuner som har flest utomeuropeiska invandrare använde jag 
statistik från SCB. Det finns statistik över ”utrikes födda” personer och personer med 
”utrikes medborgarskap”, eftersom definitionen utrikes födda personer även innefattar 
de personer som är naturaliserade, alltså personer som har erhållit svenskt 
medborgarskap och sannolikt har varit i Sverige en lång tid, använde jag inte den 
statistiken. Istället valde jag statistik över utländska medborgare bosatta i Sverige, den 
definitionen passar bättre in på min undersökningsgrupp. Ur den här avgränsade 
gruppen valde jag ut 10 kommuner med ett högt antal ickevästerländska invandrare i 
absoluta tal mätt.  
 
För att få en uppfattning om hur många personer det rör sig om i de olika kommunerna 
visar jag följande tabell. Uppgifterna är avrundade till närmaste hundratal. Jag har inte 
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tagit hänsyn till Nordamerika, Australien och Oceanien, eftersom antalet personer från 
dessa områden är väldigt få.  
Tabell 1. Antalet utomeuropeiska invandrare i tio svenska kommuner.  
 
 Afrika Asien Sydamerika Summa antal personer 
Stockholm 7000 18200 3700 28700 
Göteborg 3000 11700 1200 17700 
Malmö 1000 7000 400 8400 
Botkyrka 900 4000 800 7700 
Västerås 400 2700 400 3700 
Lund 300 1900 200 2400 
Örebro 800 2200 100 3100 
Uppsala 700 3400 300 4400 
Huddinge 600 2900 700 4000 
Södertälje 200 3300 300 3800 
Utdrag från SCB:s tabell ”Folkmängd efter medborgarskap kommunvis den 31 dec 2003 (tabell 4.4) 
enligt indelningen den 1 januari 2004” (SCB Befolkningsstatistik del 3, 2003.) 
 
För att kartlägga på ett övergripande sätt vilka tjänster och vilka medier biblioteken 
erbjuder till invandrare, började jag som jag tidigare nämnt med att studera deras 
hemsidor och på Internet, vilket också är en del av min andra frågeställning. Detta 
gjorde jag även för att bilda mig en uppfattning generellt av hur det ser ut och för att 
bättre kunna avgöra vilka frågor jag vill ställa vid ett senare tillfälle. När jag studerade 
hemsidorna letade jag efter information riktad till alla invandrare, inte bara min 
avgränsade undersökningsgrupp. Denna del av undersökningen gjorde jag hemifrån 
med min egen dator, min Internetanslutning är snabb och jag kunde lätt bläddra fram 
och tillbaka mellan olika hemsidor och upp och ner i deras menyer och göra jämförelser 
mellan de olika biblioteken. 
 
På bibliotekens hemsidor fanns det i samtliga fall antingen någon kontaktperson eller 
någon ansvarig för det som står skrivet på hemsidan och en e-postadress till den 
personen, dit skickade jag mina intervjufrågor. En påminnelse skickades också, med e-
post efter två veckor. 
 
Resultaten av dessa båda undersökningar redovisas i kapitel ”7. Biblioteks-
undersökningen”. 
 
5.2.3 Intervjufrågor 
 
De intervjufrågor jag har ställt till bibliotekarierna i biblioteksundersökningen finns 
redovisade i ”Bilaga 1”.  
 
Jag har huvudsakligen konstruerat mina intervjufrågor utifrån de teoretiska modeller jag 
redovisar i kapitel ”4. Teoretisk ram”. Jag har utgått från ”tvågränsmodellen” för att 
formulera frågor som syftar till att undersöka bibliotekens arbete och verksamhet i 
förhållande till invandrarnas sociala situation. Dessa frågor i anknytning till 
”tvågränsmodellen” och ”den inre gränsen” är frågorna 1-3. 
 
Jag använde ”model over det lokale bibliotekets profil” för att formulera frågor som 
täcker in bibliotekets fyra huvudfunktioner. Dessa frågor i anknytning till bibliotekets 
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funktioner är frågorna 4-9. 
 
I det inledande arbetet med en här uppsatsen arbetade jag mycket med en metod kallad 
”mind mapping” för att strukturera problemställningen och mina tankar inför den här 
uppsatsen. Metoden går ut på att man ritar bilder och symboler med vilka man försöker 
beskriva och analysera problemet för sig själv. Denna ”mind map” som jag kom fram 
till fungerade också som ett tidigt underlag för en del av de frågor som jag ville ställa. 
Senare smalnade uppsatsens problemställning och syfte av till sin nuvarande form och 
då strök jag också en hel del intervjufrågor som hade blivit irrelevanta eller för breda i 
förhållande till uppsatsens syfte. Detta kan dock ha medfört att en del intervjufrågors 
innehållsmässiga karaktär fortfarande kan vara formade efter dessa tidiga 
problemformuleringar och analysförsök, huvudsakligen fråga 10. Detta är inget som jag 
bedömer vara negativt för uppsatsens validitet, det innebär eventuellt bara att jag samlat 
in och redovisar mer information än vad jag skulle behövt.  
 
Med fråga 11 försöker jag få respondenten att tala fritt om vad som känns relevant för 
honom eller henne. 
 
Slutligen har också den inledande undersökning jag gjort av bibliotekens hemsidor, 
fungerat vägledande för mig vid konstruktionen av intervjuunderlag.  
 
5.2.4 Metodproblem 
 
Nackdelarna med e-postintervjuer är naturligtvis att möjligheterna att få fram de 
kvalitativa aspekterna som vanligtvis förknippas med intervjuer blir begränsade. För att 
i någon mån uppväga denna brist jämfört med andra metoder nämnde jag i brevet att de 
som hellre vill ringa mig och svara på frågorna per telefon var välkomna att göra det.  
 
Validiteten och reliabiliteten för min undersökning av bibliotekens hemsidor bedömer 
jag som mycket hög. Innehållet som jag tagit del av på dessa hemsidor kommer direkt 
från förstahandskällan och jag bedömer det som lättillgängligt skrivit med litet utrymme 
för feltolkningar. Undersökningen kan närmast beskrivas som kvantitativ till sin natur 
och skulle kunna utföras i betydligt större skala. 
 
Jag kom i kontakt med personer i de organisationer jag ville undersöka. De har haft gott 
om tid att besvara mina frågor och utrymme att själva bestämma hur de skulle kontakta 
mig och frågorna måste anses vara relevanta. Därför bedömer jag rimligheten som god i 
min undersökning. Det kom in tre skriftliga svar samt en telefonintervju och en 
personlig intervju gjordes efter överenskommelse. Ett bibliotek avböjde att svara på 
mina frågor men hänvisade till en liknande undersökning de själva nyligen hade gjort, 
angående invandrarrelaterad verksamhet, denna undersökning tar jag upp i kapitel ”3. 
Tidigare forskning”. På grund av denna låga svarsfrekvens har trovärdigheten i den här 
intervjuundersökningen vissa brister anser jag. 
 
Fyra av de tio tillfrågade biblioteken besvarade alltså inte mina frågor och något 
bibliotek hörde överhuvudtaget inte av sig. Vad berodde då detta på? Några uppgav att 
de inte hade tid, någon tyckte jag hade för få frågor för att det skulle kunna bli en rättvis 
intervju medan någon tyckte jag hade för många frågor. I mina kontakter med 
biblioteken i samband med min undersökning och mina frågor upplevde jag ett visst 
motstånd eller tröghet från deras sida, en ovilja att diskutera och svara på mina frågor, 
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men jag vill samtidigt betona att det fanns även de som var mer positiva. Det kan 
naturligtvis vara så att de har haft ont om tid men jag tolkar det som att huvudorsaken 
var att de är rädda för att någon ska komma och utvärdera deras arbete och bibliotekets 
verksamhet på ett negativt vis, betygsätta deras arbete kring invandrarfrågor. Kanske 
beror det på att den här verksamheten ofta skars ner och fick mindre resurser under 
1990-talets besparingsvåg och sedan har haft svårt att komma tillbaka till den nivå som 
rådde tidigare, de som varit anställda så länge jämför naturligtvis med hur det var då. 
Det verkar som om många bibliotekarier tycker att det görs för lite, att de skulle vilja 
göra mer men samtidigt ges inte de resurser som behövs och därför upplever de min 
undersökning som en form av kritik, att syftet med min undersökning har en underton 
av att  det görs för lite. Därför väljer jag att presentera min undersökning av bibliotekens 
verksamheter som en berättelse, där inget enskilt bibliotek riskeras att pekas ut.  
 
Kanske jag helt enkelt valde fel metod för biblioteksundersökningen. Trovärdigheten 
hos de svar som jag faktiskt fick in bedömer jag som hög, även om någon försökte 
besvara mina frågor genom att prata om någon annan fråga som de själva hellre ville 
föra fram. Två personer i den här undersökningen utnyttjade också möjligheten att läsa 
igenom mina utskrifter av intervjuerna. 
 
5.3 Användarundersökningen 
 
Här presenteras metoddiskussion för arbetet med min tredje frågeställning, som lyder: 
 
3.   Använder ickevästerländska invandrare biblioteket och i så fall hur? Vilka  

biblioteksbehov och vilka önskemål har de, relaterade till biblioteksverksamhet? 
 
5.3.1 Val av metod 
 
Behovet av att verkligen försöka göra en sådan här intervjuundersökning med den här 
gruppen kan vara stort misstänker jag. Elsie Franzén (1998) skriver att intervjuer med 
invandrare inte är så vanliga, de flesta undersökningar tenderar att behandla dem som 
objekt. (Franzén 1998, s. 34)  
 
För att undersöka invandrares biblioteksvanor vill jag göra kvalitativa intervjuer. Min 
första idé var att jag skulle göra en enkätundersökning som jag sedan skulle komplettera 
med intervjuer av personer som hade svarat på min enkät och i den angett att de kunde 
tänka sig att bli intervjuade vid ett senare tillfälle. Jag började läsa på i metodlitteraturen 
om enkätundersökningar och kom fram till att det inte var rätt metod för min 
undersökning. Den grupp som jag vänder mig till är inte särskilt stor, de frågor jag vill 
ställa är inte okomplicerade att besvara. En del av de frågor som jag vill ställa, är av den 
typen att det är troligt att respondenten vill uttrycka sig mer känslomässigt och mera 
brett. Eftersom undersökningsgruppen inte talar så god svenska var jag rädd för att 
svarsfrekvensen hade blivit låg för en eventuell enkätundersökning och jag hade inte 
haft någon kontroll över hur pass väl de hade förstått mina frågor. Med personliga 
intervjuer borde jag få bättre kontroll över hur bra mina respondenter verkligen förstår 
mig och mina frågor. 
 
Jag bestämde mig alltså för att samla in mera detaljerad data ifrån ett mindre antal 
människor. Detta ska jag försöka göra med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Med 
semistrukturerade intervjuer menar jag det här:  
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Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren fortfarande en färdig lista 
med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras. Intervjuaren är 
emellertid inställd på att vara flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd, 
och – vilket kanske är ännu mer betecknande – att låta den intervjuade 
utveckla sina idéer och tala mer utförligt om det ämne som intervjuaren tar 
upp. Svaren är öppna och betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar 
sina synpunkter. (Denscombe 2000, s. 135)  
 

Andra intervjuformer som tas upp i boken Forskningshandboken – för småskaliga 
forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna är strukturerade intervjuer och 
ostrukturerade intervjuer. Den förstnämnda kan liknas vid en enkät som utförs muntligt 
istället. Vid ostrukturerade intervjuer har forskaren oftast bara skrivit ner vissa punkter 
och ämnesområden som ska gås igenom under intervjun. Den intervjuade får utveckla 
sina idéer och tankegångar mycket fritt och forkarens roll är att ingripa så lite som 
möjligt. (Denscombe 2000, s. 130 ff.) Ostrukturerade intervjuer bedömer jag inte vara 
ett alternativ för den här undersökningen, eftersom mina intervjupersoner inte behärskar 
svenska språket så bra är det osäkert om den intervjuade skulle kunna utveckla och 
förmedla sina idéer och tankegångar till mig. Dessutom är jag ingen van intervjuare och 
väljer därför ett säkrare tillvägagångssätt.  
 
De flesta undersökningar om invandrares beteende på arbetsmarknaden kommer in i 
efterhand och ser hur det har gått och ställer sig frågan, varför gick det så här? (Franzén 
1998, s. 61 ff.)  Jag vill komma in tidigare och göra min undersökning innan de 
egentligen har börjat söka arbete och fortfarande är relativt nya i Sverige. Min tanke 
med det är att deras syn på Sverige fortfarande är relativt objektiv och ofärgad av 
personliga erfarenheter, deras erfarenheter från hemlandet är färskare i minnet och 
kanske har de en del intressanta tankar och idéer som jag kan upptäcka i min 
undersökning. Jag övervägde möjligheten att göra intervjuerna med hjälp av en tolk och 
på det viset komma i kontakt med invandrare som jag annars inte skulle kunna 
intervjua, just för att kunna förverkliga dessa intentioner om att göra intervjuerna innan 
personerna börjat rota sig i Sverige. Jag övergav idéen ganska snart då jag befarade att 
det skulle bli alltför många administrativa problem som måste lösas på vägen. Dessutom 
skulle mina respondenter kanske begränsas till en eller ett par nationaliteter på grund av 
tillgången på tolkar och det skulle kunna ses som en brist i min undersökning.  
 
5.3.2 Urval och genomförande 
 
Min första idé angående hur jag skulle komma i kontakt med de invandrare som jag 
ville intervjua var att jag skulle använda stadsdelsbiblioteket på Rosengård i Malmö 
som kontaktyta. När jag planerade den här uppsatsen var jag där och rekognoserade, 
helt anonymt som en vanlig besökare, när jag smög omkring där bland hyllorna och 
observerade tänkte jag att här är det perfekt att göra min undersökning. Visserligen finns 
det många invandrare där, det finns otroligt många invandrare där, men jag har ingen 
möjlighet att sålla bort de som har varit i Sverige en längre tid och det kunde också vara 
svårt att avskilja enbart ickevästerländska invandrare. Jag funderade ett tag på att göra 
många intervjuer med olika biblioteksbesökare på Rosengårdsbiblioteket, jag kunde ju 
inkludera någon fråga i min undersökning om hur länge de har varit i Sverige och vilket 
land de kommer ifrån för att sedan helt enkelt bara använda de som passade in på min 
målgrupp, men jag kom fram till att det bara skulle vara slöseri med tid och resurser, 
möjligen också oetiskt. Dessutom skulle jag ju på det viset bara komma i kontakt med 
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personer som redan använder biblioteket och det skulle vara en brist i min 
undersökning.  
 
Istället för Rosengård som kontaktyta fick jag en idé om att vända mig till något 
Komvux som undervisar i Svenska för invandrare, allmänt förkortat SFI. Där finns ju 
nyanlända invandrare som håller på att lära sig svenska och de är dessutom indelade i 
grupper beroende på vilken utbildningsbakgrund de har samt vilken nivå på 
svenskundervisningen som passar dem och jag borde med lärarnas hjälp kunna avskilja 
enbart ickevästerländska invandrare. Nivån på svenskundervisningen bör ju i stor 
utsträckning hänga samman med vistelsetiden i Sverige, på det viset att ju kortare tid i 
Sverige desto lägre nivå på undervisningen i Svenska. De elever som snart är färdiga 
med sin SFI borde ju också kunna tillräckligt bra svenska för att bli intervjuade. Jag tog 
alltså kontakt med rektorn på ett Komvux via e-post. Jag blev senare uppringd av en 
person som är ansvarig för SFI undervisningen. Hon talade om att de var positiva till 
min undersökning och att de kunde hjälpa mig att välja ut lämpliga personer.  
 
Efter de inledande positiva kontakterna med Komvux per telefon och e-post, följde en 
period av missförstånd och obesvarade meddelanden från Komvux sida. Till slut löste 
det upp sig och jag fick då kontakt med två SFI-lärare som båda var mycket positiva och 
intresserade av att det skulle bli en bra undersökning. Tanken var att jag skulle intervjua 
fem invandrare och varje intervju uppskattade jag skulle ta 30-45 minuter. Jag åkte till 
Komvux och fick vara med inledningsvis på en lektion där läraren presenterade mig och 
mitt projekt för eleverna. Eleverna i denna gruppen (Grupp 1) hade lägre utbildning från 
hemlandet och/eller hade speciellt svårt för att lära sig svenska. När jag var där var det 
ungefär 15 elever i gruppen. Lärarna hade ordnat en ledig lektionssal till mig där jag 
kunde genomföra intervjuerna och de hade valt ut de elever som kunde tala bäst svenska 
och med vilka förutsättningarna för bra intervjuer därför var bäst. Denna utformning av 
själva miljön var jag mycket nöjd med, jag kunde också förbereda lokalen så att jag och 
respondenten satt snett mitt emot varandra. Jag stannade i den här salen hela tiden, när 
en intervju var klar gick eleven tillbaka till klassen och skickade in nästa elev till mig. 
Personen kom in och vi skakade hand, jag frågade om jag kunde använda min 
bandspelare och informerade om att den här intervjun skulle ske helt anonymt och att de 
kunde få en kopia av utskriften jag senare skulle göra, ifall de ville ändra eller lägga till 
något. Jag använde bandspelare och antecknade samtidigt, men jag fann snart detta 
antecknande meningslöst. Åtminstone verkade det inte passa mig som intervjuare att 
sitta och skriva samtidigt som jag ville vara uppmärksam på allt annat under intervjun, 
det som kommuniceras med kroppsspråket, och någonstans vid den tredje intervjun 
slutade jag med skrivandet och förlitade mig på bandspelaren. Intervjuerna gick bra och 
jag var nöjd, men samtidigt kände jag att en del av mina frågor hade varit lite för svåra 
för en del av respondenterna. Närmare bestämt var det två stycken som inte hade kunnat 
svara på alla frågor. Efter att ha funderat på hur jag skulle hantera detta pratade jag med 
lärarna, mitt förslag var att få intervjua ytterligare fem stycken elever ur den andra 
gruppen (Grupp 2). Det tyckte de var ett utmärkt förslag och vi bestämde en ny dag då 
jag skulle komma. En vecka senare var det dags igen. Allting var samma som första 
gången jag hade varit där, de hade ordnat ett rum åt mig, eleverna kom in till mig en och 
en. I den här gruppen har eleverna högre utbildning och/eller lätt för att lära sig svenska. 
Nu fick jag bättre intervjuer, den här gången var det bara en respondent som inte klarade 
alla frågor. Sedan skrev jag ut samtliga intervjuer kort efter själva intervjutillfället. 
Eftersom jag använt mig av bandupptagningar kan jag i uppsatsen återge citat väldigt 
korrekt. Jag har valt att försöka återge citat så som respondenterna faktiskt pratar, 
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eftersom det känns mer autentiskt för mina läsare och jag tycker det hade varit 
respektlöst att rätta deras svenska.  
    

5.3.3 Intervjufrågor 
 
De intervjufrågor jag har ställt till invandrarna i den här undersökningen finns 
redovisade i ”Bilaga 2”.  
 
För att skapa en personlig bakgrundsbild av respondenterna för mina läsare, har jag 
först formulerat några inledande bakgrundsfrågor. Min tanke var också att dessa skulle 
kunna fungera som en neutral inledning på intervjuerna för att skapa en mer 
avdramatiserande atmosfär för den fortsatta intervjun. Dessa bakgrundsfrågor är 
nummer 1-3.  
 
Jag har huvudsakligen konstruerat mina intervjufrågor utifrån de teoretiska modeller jag 
redovisar i kapitel ”4 Teoretisk ram”. Jag har utgått från ”tvågränsmodellen” för att 
formulera frågor som syftar till att undersöka hur respondenterna upplever sin situation i 
Sverige. I den här delen av uppsatsen vill jag betona de kvalitativa aspekterna jag 
försöker få fram med mina intervjufrågor. Med detta menar jag att respondenterna har 
fått stort utrymme att påverka tidsåtgången för respektive fråga och getts möjlighet att 
prata om sådant som de upplever som viktigt i sammanhanget. Frågorna som trots allt 
ligger till grund för den här delen av undersökningen är nummer 4-11. 
 
Jag har använt ”model over det lokale bibliotekets profil” för att försöka formulera 
intervjufrågor som täcker in bibliotekets fyra huvudfunktioner och hur invandrarna i 
min undersökning använder biblioteket och vad de eventuellt skulle vilja ändra på. 
Dessa frågor är nummer 12-16. 
 
Med fråga 17 försöker jag få respondenten att tala fritt om vad som känns relevant för 
honom eller henne. 
 
Som jag nämnde tidigare, i kapitel ”5.2.3 Intervjufrågor”, använde jag i början av det 
här uppsatsarbetet en metod kallad ”mind mapping” för att strukturera problem-
ställningen och mina egna tankar inför den här uppsatsen. Denna ”mind map” som jag 
kom fram till fungerade också som ett tidigt underlag för en del av de frågor som jag 
ville ställa. Senare smalnade uppsatsens problemställning och dess syfte av till sin 
nuvarande form och då strök jag också en hel del intervjufrågor som hade blivit 
irrelevanta eller bredare än uppsatsens syfte. Detta kan dock ha medfört att en del 
intervjufrågors innehållsmässiga karaktär fortfarande kan vara formade efter dessa 
tidiga analysförsök, speciellt gäller detta frågorna 15 och 16. Detta är inget som jag 
bedömer vara negativt för uppsatsens validitet, det innebär eventuellt bara att jag samlat 
in och redovisar mer information än vad jag skulle behövt.  
 
5.3.4 Metodproblem 
 
Intervjuer är ingen enkel metod, det är jag medveten om. Det finns en skenbar likhet 
mellan vanlig konversation och intervjuer, men en intervju måste planeras noggrant och 
förberedas, det finns en mängd dolda risker och kan misslyckas fullständigt om 
forskaren inte tar detta på allvar. (Denscombe 2000, s. 130 ff.)  
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Dessutom finns det för mig ytterligare svårigheter eftersom min undersökningsgrupp 
inte talar så bra svenska och har en annan kulturell bakgrund. Min intervjuguide har jag  
försökt formulera på lättförståelig svenska, jag har också övat på alternativa 
formuleringar ifall de inte skulle förstå mina frågor på första försöket. Det är säkerligen 
svårare att intervjua någon som inte har samma referensramar som en själv och kanske 
avsevärt sämre språkkunskaper. Jag har gjort två stycken provintervjuer med invandrare 
som jag känner och på så sätt ytterligare finslipat min intervjufrågor. Ingen av 
respondenterna begärde att få se utskriften av intervjun.  
 
En metod som Elsie Franzén (1998) berättar om i sin bok Invandring och arbetslöshet 
på sidan 110 hade jag tagit fasta på och planerat försöka använda om det skulle bli 
nödvändigt, hon berättar om att hon med framgång har använt papper och penna som 
hjälpmedel vid intervjuer när hon och respondenten inte riktigt har förstått varandra. Till 
exempel för att rita en tidslinje eller andra symboler som en sorts underlag, för att 
komplettera det muntliga. Nu använde jag aldrig den här metoden, fast jag ångrar det 
lite nu i efterhand, den skulle nog ha kunnat passa i ett par fall. ”Naturligtvis är 
engelska också ett alternativ…” så skrev jag i min uppsatsplan, det var tur att jag inte 
planerade använda engelska, av de 10 personer jag intervjuade var det bara tre personer 
som kunde tala engelska.  
 
Ett problem jag hade var hur jag skulle bevara respondenternas anonymitet i uppsatsen 
samtidigt som de kvalitativa aspekterna skulle förmedlas till läsaren. Jag anser att en del 
information skulle gå förlorad om jag benämnde respondenterna enbart som person A 
och person B och så vidare. Istället benämner jag respondenterna som exempelvis (Man, 
Pakistan). På det viset kan jag i kombination med att jag inte nämner på vilken 
Komvux-skola undersökningen har gjorts, förmedla en mer komplett bild av 
respondenten i fråga samtidigt som anonymiteten värnas.  Detta kan dock innebära en 
liten brist i min undersökning, eftersom möjligheterna att reproducera dessa intervjuer 
minskar då jag inte talar om var undersökningen är gjord.  
 
Generellt sett i en intervjuundersökning måste det ses som en brist att som forskare inte 
själv välja ut respondenter. I det här fallet anser jag att det inte har någon inverkan på 
trovärdigheten i undersökningen att lärarna har valt ut lämpliga respondenter. Kriteriet 
för elever som valdes ut var enbart att de skulle kunna så bra svenska som möjligt,  
detta eftersom svenskkunskaperna utgör en flaskhals som begränsar flexibiliteten i den 
här undersökningen och hindrar ett annat urval. Då min undersökning inte syftar till att 
utreda något förhållande inom Komvux, den skolan där de studerar, ser jag inte heller 
något motiv till att lärarna skulle välja ut en viss sorts elever. 
 
Rimligheten när det gäller användarundersökningen är hög hävdar jag. Jag kom i 
kontakt med exakt den grupp av invandrare som jag ville undersöka och frågorna är 
relevanta. Jag upplevde att jag fick god kontakt med samtliga personer jag intervjuade, 
svaren kändes genuina och var ofta långa och uttömmande. Det finns dock brister i 
trovärdigheten på grund av informanternas ännu så länge bristande språkkunskaper. Jag 
upplevde flera gånger under genomförandet av mina intervjuer den så kallade 
intervjuareffekten. Jag kände att jag blev betraktad som ytterligare en 
myndighetsperson, en sorts lärare, arbetsförmedlare eller kurator och bemöttes därför 
med en viss misstänksamhet. Eftersom jag inte är någon van intervjuare och 
informanterna inte talar flytande svenska blev det ofta så att jag tvingades ställa ledande 
frågor. Tystnaden som ofta uppstod under intervjuernas gång var jag däremot inte rädd 
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för, jag gav alla gott om tid för att svara och det lyckades verkligen i många fall. Det var 
verkligen roligt när jag märkte att de kan mer än jag trodde, men de behöver mycket 
mer tid än vad en infödd svensk tror. Jag omformulerade mig ofta och som sagt – 
väntade helt lugnt på svaret. 
 
5.4 Analysförfarande 
 
Här redogör jag i stort för hur jag använt de modeller jag presenterar i kapitel ”4. 
Teoretisk ram” på det empiriska material jag samlat in. Hur jag konstruerat figurer och 
tabeller redovisar jag i anknytning till respektive undersökning. 
 
I den här sociala kontexten som min konceptuella modell ”tvågränsmodellen” beskriver, 
är det tydligt att det finns en mängd olika faktorer, som kan få till följd att de kommer 
att utgöra en barriär för många invandrare. Denna barriär eller ”inre gräns” som den 
kallas i modellen, kommer att se olika ut för olika tidsperioder. Jag vill identifiera och 
analysera några av de förväntningar och krav från arbetsmarknadens sida som existerar i 
Sverige i början på 2000-talet. Dels huruvida dessa förväntningar och krav kan sägas 
ingå i den ”inre gränsen” och dels huruvida dessa förväntningar och krav är av sådan art 
att de kan antas generera informationsbehov för invandrare. Informationsbehov som 
leder vidare till informationssökning och därmed är intressant i ett biblioteksperspektiv. 
Detta undersöker jag med litteraturstudier som metod. Vidare använder jag mig av det 
material jag samlat in från biblioteks- och användarundersökningarna, närmare bestämt 
svaren från de intervjufrågor som hör ihop med ”tvågränsmodellen”. Jag intresserar mig 
då för huruvida det finns likheter mellan respondenternas upplevda verklighet och 
”tvågränsmodellens” bild av verkligheten, speciellt då den ”inre gränsen”. 
 
För att analysera bibliotekens invandrarrelaterade arbete och verksamhet använder jag 
svaren från de intervjufrågor från biblioteksundersökningen som knyter an till ”model 
over det lokale biblioteks profil”. Jag vill se hur bibliotekens verksamheter fördelar sig 
över de huvudfunktioner för biblioteket enligt modellen. Samt hur bibliotekarierna 
själva tror att invandrare använder biblioteket. Som metod väljer jag intervjuer via e-
post och jag kommer också att göra en kartläggning av den information som finns att 
tillgå på bibliotekens hemsidor riktad till invandrare.  
 
För att analysera hur invandrare använder biblioteket och vilka biblioteksbehov och 
önskemål de anser sig ha, använder jag svaren från de intervjufrågor från 
användarundersökningen som knyter an till ”model over det lokale biblioteks profil”. 
Resultatet av den här användarundersökningen vill jag i första hand analysera och tolka 
empirinära men jag vill naturligtvis även se hur invandrarnas biblioteksbehov fördelar 
sig över de huvudfunktioner för biblioteket enligt modellen. Speciellt vill jag ta reda på 
huruvida invandrare använder biblioteket som en resurs för att försöka ta sig över den 
”inre gränsen”. Detta vill jag undersöka med hjälp av personliga intervjuer som metod.  
 
Till sist vill jag återknyta till ”tvågränsmodellen”, genom att analysera mina faktiska 
resultat från de båda undersökningarna i ljuset av ”tvågränsmodellen”, för att se om 
bibliotekens faktiska verksamhet kan ses som en resurs för invandrare som vill ta sig 
över den ”inre gränsen” och om invandrarna själva använder biblioteket för 
informationssökning i det syftet. På det viset kopplar jag ihop mina båda modeller och 
avslutar med att försöka diskutera bibliotekets plats i den här sociala kontexten som 
”tvågränsmodellen” beskriver. 
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6. Arbetsmarknadens förväntningar och krav 
 
I detta kapitel försöker jag besvara min första frågeställning, då huvudsakligen den 
första delen av frågeställningen om vilka förväntningar och krav invandrare ofta möter. 
En djupare diskussion för att besvara frågeställningens andra del samt uppsatsens syfte, 
vilka informationsbehov som genereras i detta möte och hur biblioteken ska tillgodose 
dessa behov, förs i kapitel ”9. Resultat och slutsatser”. Hur jag valt litteratur till det här 
kapitlet redovisar jag i kapitel ”5.1.2 Litteratursökning och litteraturstudier”. 
 
Förväntningar och krav i arbetslivet möter oss alla. Enligt Anthony Giddens (2003) 
skall man som anställd vara flexibel, anpassningsbar, rörlig och riskvillig. För 
invandrare tillkommer vissa förväntningar och krav, vilka majoritetsbefolkningen redan 
uppfyller per automatik eftersom de är uppvuxna och utbildade i Sverige där de också 
lever sina liv. Vad som ryms inom dessa förväntningar och krav på invandrare i Sverige 
är ett väldigt stort och komplext område och jag ämnar bara vidröra några områden 
vilka jag funnit vara av intresse för den här uppsatsen. Som jag nämnt tidigare försöker 
jag inte heller ge något svar på varför invandrare ofta uppvisar sämre förankring på 
arbetsmarknaden jämfört med majoritetsbefolkningen eller hur den situationen kan 
förändras.  
 
Enligt Christer Lundh et. al. (2002) i boken Arbete? Var god dröj! är krav på svenskt 
humankapital och ”svensk social kompetens” och/eller diskriminering, de största 
hindren för invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Kraven på nationellt 
specifika kunskaper och en specifik ”svensk social kompetens” förefaller vara ganska 
nya. Dessa krav och förväntningar från arbetsgivarnas sida har ökat i takt med att de 
okvalificerade jobben alltmer försvinner. (Lundh et. al. 2002)  
 
Även den tidigare forskning som jag presenterar i kapitel ”3. Tidigare forskning”, visar 
på att det finns förväntningar och krav från arbetslivet och samhället, krav som 
majoritetsbefolkningen uppfyller per automatik, men som för invandrare skapar 
informations- och kunskapsbehov och ofta kan få diskriminerande konsekvenser. 
(Kemuma 2000) visar på förekomsten av sådana förväntningar och krav som ofta möter 
invandrare och vilka konsekvenser det kan få. Undersökningen från stadsbiblioteket i 
Göteborg, Mer nytta än nöje – En undersökning av invandrade göteborgares syn på 
biblioteksverksamhet (Brunnström 2005), visar att det ur denna problematik växer fram 
informationsbehov som invandrare ofta vill och förväntar sig, att biblioteken ska 
tillgodose. (Magnusson 2005) identifierar rätten till arbete som en viktig del i 
integrationen och förespråkar nytänkande från bibliotekens sida och samarbete med 
andra institutioner i samhället för att kunna bidraga till en bättre fungerande 
integrationsprocess.  
 
Det är tydligt att själva uppkomsten av ett landsspecifikt humankapital och en ”svensk 
social kompetens” och deras innehåll, vad som efterfrågas exakt, formuleras utanför 
individens kontroll av majoritetsbefolkningen, samt även vilken kunskapsnivå som 
måste uppnås för att bli godkänd och accepterad. Exempelvis är kunskaper i svenska 
språket ett krav som ställs av majoritetsbefolkningen och den enskilde invandraren har 
rimligen full förståelse för det, men när det gäller att fastställa exakt vilken 
kunskapsnivå som skall anses vara tillräcklig kan meningarna gå isär. 
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Vad menas då med svensk social kompetens och svenskt humankapital? Humankapital 
har en definition inom de ekonomiska disciplinerna såsom nationalekonomi enligt 
följande:  
 

”människors kunskaper, färdigheter och andra till produktionsförmågan 
bidragande fysiska och psykis ka egenskaper, vilka förvärvas genom 
investeringar i form av utbildning, träning, hälsovård o dyl. (Arvsanlagen 
räknas sålunda inte till humankapitalet.)” (Dickson 1992, s. 63) 

 
Själva flytten från ett land till ett annat innebär en förlust i humankapital. I det nya 
landet kan det delvis vara ett annat humankapital som efterfrågas. Ju längre tid 
invandraren stannar i det nya landet desto mer landsspecifikt humankapital bygger han 
eller hon upp. Detta nya humankapital som byggs upp har positiva effekter på 
möjligheterna för invandraren att komma in på arbetsmarknaden, detta är flera forskare 
överens om men hur stor betydelse som ska tillmätas humankapitalet har de olika 
åsikter om. Det kan tänkas att vissa grupper invandrare i högre utsträckning än andra 
grupper behöver investera i humankapital. (Rashid 2002)  
 
Att hitta en allmänt erkänd och vetenskaplig definition på ”svensk social kompetens” 
verkar betydligt svårare, denna uppfattning är jag inte ensam om. Det finns däremot 
ingen allmänt erkänd definition på vad ”svensk social kompetens” egentligen betyder 
nämner Annika Århammar (2003, s. 96). Men trots det har under 1990-talet idéer om 
svenskhet och det svenska som norm resulterat i att arbetsgivarna ställer krav på en 
specifik ”svensk social kompetens”. Många viktiga aktörer i samhället har accepterat 
dessa krav, till exempel arbetsförmedlingarna som ofta har värderat invandrares chanser 
att hitta jobb utefter graden av svenskhet. (Mattsson 2005, s. 145; Carlson 2002) 
 
En sorts definition på ”svensk social kompetens” ur ett sociologiskt perspektiv ger Åke 
Daun (1998) i boken Svensk mentalitet. Han betonar att i Sverige är det viktigt för 
personer att passa in. Man ska smälta in, uppföra sig likadant som sina arbetskamrater 
och sina grannar och personer som avviker från dessa gruppnormer betraktas som ett 
hot. Egenskaper som förmåga att samarbeta, punktlighet och att vara rationell i alla 
lägen bedöms som mycket värdefulla egenskaper i Sverige. Ifall invandrare uppträder 
avvikande i förhållande till dessa gruppnormer blir det ofta problem. Svenskarna ser på 
sig själva och sitt land som modernt; vi är moderna. När svenskarna bedömer andra 
länder blir det gärna utifrån det perspektivet att: - ”Så var det i Sverige också förr i 
tiden, men nu är vi moderna”. Invandraren måste alltså anstränga sig för att ”hinna 
ikapp” oss svenskar som har hunnit längre i utvecklingen. 
 
I boken Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? (Mlekov 2003) definieras ”social 
kompetens” utifrån att det bara kan definieras subjektivt och har olika betydelse för 
olika människor i olika länder och för olika verksamheter. ”Svensk social kompetens” 
handlar om att kunna de svenska koderna, att kunna uppträda ”svenskt” inte minst i 
rekryteringssammanhang. Många arbetsgivare känner sig också säkrare i sin bedömning 
av arbetssökande som uppför sig som personer som liknar honom/henne eller andra 
medarbetare. Det är inte ovanligt att personer med annan etnisk bakgrund inte uppfyller 
kravet på social kompetens eftersom de inte kan de svenska sociala koderna tillräckligt 
bra eller inte vill förvränga sitt beteende för att passa in. Krav på ”svensk social 
kompetens” i rekryteringssammanhang har under de senaste åren fått ökad kritik, och 
arbetsgivare som ställer krav på sådan kompetens bör också kunna definiera innebörden 
av den samt precisera relevansen för arbetet. (Mlekov 2003, s. 115) 
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Jag har studerat ytterligare några källor och kunnat konstatera att det inte bara är i 
Sverige sådana krav ställs. I en tidskriftsartikel som behandlar hur amerikanska 
bibliotek ska möta nya immigranter har jag hittat följande formulering: 
 

…immigrants must be exposed to ”the rules of the game” as it is played in 
the Western tradition, and particularly in the United States, and to be able to 
actively participate in a democracy. (Mercado 1997, s.120) 

 
Efter att ha begrundat detta bedömer jag denna definition av en ”landsspecifik 
kompetens” vara den bästa av de jag läst. Den antyder behovet av en kompetens hos 
individen, att känna till och kunna utnyttja alla rättigheter samtidigt som individen 
också har skyldigheter och allt måste ske inom demokratins ramar.  
 
Vilka konsekvenser för invandrare får då dessa förväntningar och krav från 
arbetsmarknaden i praktiken? I boken bäddat för mångfald (Broomé, Carlson & 
Ohlsson 2001), finns det ett bra exempel enligt min mening, på hur det kan gå till när 
det blir sämre tider och en barriär byggs upp med allt fler krav som den enskilde 
invandraren måste uppfylla. Hur olika tegelstenar läggs på varandra och fogas samman 
till en mur. Det är en beskrivning av vilka krav ett bussbolag ställer på nya 
busschaufförer.  
 

Under 1960-talet krävde vi ej något körkort, utan gav dom utbildning. 
Under 1970-talet krävde vi någon sorts körkort. 
Under slutet av 1970-talet krävde vi körkort från något av 10 godkända 
länder. 
Under början av 1980-talet krävde vi svenskt körkort. 
Under slutet av 1980-talet svenskt körkort och muntlig svenska. 
Under början av 1990-talet svenskt körkort, god svenska och social 
kompetens. 
(Broomé, Carlson & Ohlsson 2001, s. 98) 
 

Även genom egen erfarenhet och i de källor jag läst, beskrivs en verklighet där den enda 
utbildning i Sverige som betyder något för invandrarens situation på arbetsmarknaden, 
är sådan utbildning som leder fram till en svensk examen av något slag. Det kan vara en 
yrkeskompetens eller en mer teoretisk utbildning. Det som efterfrågas är med andra ord 
ett svenskt humankapital och det råder ett förvånande ointresse för invandrarnas 
yrkeskompetens och vilka kunskaper de har med sig från sina hemländer, följden blir 
ofta att invandrarens kompetens inte alls bedöms. (Franzén 1998, s. 25 ff.) Alla 
utbildningar och all yrkeskunskap måste valideras, innan den blir användbar i Sverige. 
Med detta menas att den måste översättas till en svensk motsvarighet, samma utbildning 
och intyg ska gälla för alla. Alla måste gå igenom samma procedur som nästan alltid 
syftar till åtminstone gymnasiekompetens. (Carlson 2002, s. 174 ff.) Ytterligare en 
faktor som kan nämnas i det här sammanhanget är den informationstekniska 
utvecklingen av idag som drivit fram en situation där i stort sett alla yrkesgrupper 
förväntas ha en viss informationsteknisk kompetens. Många menar att det har skett en 
förändring i efterfrågan på arbetskraft, lågutbildade eller personer med bristande 
humankapital kan få svårare att hitta arbete. (Lundh et. al. 2002; Österberg 2000) 
 
Effekterna av dessa krav blir ofta diskriminering när en invandrare söker arbete eller vill 
göra karriär. Oberoende av om arbetsgivare väljer att inte anställa invandrare på grund 
av stereotypa föreställningar som grundas på fördomar eller om arbetsgivaren inte avser 
att diskriminera någon, till exempel därför att man är övertygad om det riktiga i 
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systemet med exempelvis att alltid kräva en svensk yrkeskompetens, eller om man 
grundar beslutet i ett rationellt affärsmässigt antagande om att det inte är bra för 
lönsamheten, exempelvis att kunderna inte vill möta en muslimsk kvinna som 
receptionist eller som försäljare kan resultatet bli diskriminering.  
 
Diskriminering delas ofta upp i följande tre kategorier enligt (Kamali 2005) 
 
1. Individuell 
2. Institutionell 
3. Strukturell 
 
Individuell diskriminering är handlingar som utförs av enskilda individer ur en specifik 
grupp med avsikt att distansera och skada andra grupper. Denna form av diskriminering 
kan utföras av individer från olika grupper, alltså även riktat ifrån minoritetsgrupper 
mot en majoritetsgrupp.  
 
Institutionell diskriminering kommer till uttryck i de dominerande institutionernas 
policy, rutiner och praxis. 
 
Strukturell diskriminering  kan uppstå indirekt genom det sätt på vilket samhällets 
institutioner är organiserade. Den legitimerar, oftast oavsiktligt,  olika former av negativ 
särbehandling av personer ur minoritetsgrupper.  
 
I ett mer praktiskt inriktat rekryteringsperspektiv på arbetsmarknaden är diskriminering 
det som så att säga blir över när allt som går att mäta har jämförts, såvida inte 
arbetsgivaren redan på förhand sorterar bort alla sökande med utländska namn eller 
något liknande. Om en svensk och en invandrare söker samma jobb jämförs alla 
mätbara variabler såsom utbildning, yrkesmeriter, ålder och kön, om allt detta är 
likvärdigt mellan de två sökande blir det ett mer subjektivt beslut om vem som passar 
bäst för jobbet eller ett ekonomiskt ställningstagande.  En del kallar detta diskriminering 
om inte arbetsgivaren anställer invandraren, andra kallar detta ett behov som 
arbetsgivarna har, av arbetskraft med svenskt humankapital eller en ”svensk social 
kompetens” (Århammar 2003, s. 101-104). Av detta följer att det ofta kan bli 
problematiskt att avgöra vad som är diskriminering och vad som är befogade och 
rimliga krav. Denna problematiken uppmärksammar både Christer Lundh et. al. (2002) 
och Annika Århammar (2003). Detta får särskilt stor betydelse för den grupp invandrare 
som jag undersöker, enligt Ann-Katrine Roth (2004) är diskrimineringen ofta störst 
gentemot utomeuropeiska invandrare. 
 
Problematiken kring huruvida dessa förväntningar och krav som möter invandrare på 
arbetsmarknaden och i arbetslivet är befogade eller om det handlar om diskriminering  
blir väldigt intressant ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv. Detta 
aktiverar den gamla frågan om huruvida biblioteken alltid skall sträva efter att köpa in 
de medier och tillhandahålla de tjänster och den programverksamhet som låntagarna 
begär eller om biblioteken skall göra någon form av ställningstagande och agera efter 
vissa riktlinjer och ideal. Ifall att, rent hypotetiskt, de förväntningar och krav som ställs 
på invandrare, bygger på felaktiga premisser och/eller om de får diskriminerande 
konsekvenser, är det kanske inte självklart att biblioteken alltid skall tillhandahålla 
litteratur och tjänster som stödjer diskriminering och en utveckling som riskerar att leda 
till assimilation istället för integration och mångfald.  
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7. Biblioteksundersökningen 
 
I detta kapitel försöker jag besvara min andra frågeställning, att göra en kartläggning av 
de medier och tjänster för invandrare som finns på biblioteken år 2005 och hur dessa 
marknadsförs på bibliotekens hemsidor. En djupare analys av bibliotekens arbete och 
verksamhet kopplat till ”tvågränsmodellen” och ”model over det lokale bibliotek” förs i 
kapitel ”9. Resultat och slutsatser”, i linje med uppsatsens syfte. 
 
7.1 Analys av bibliotekens hemsidor 
 
För att analysera och åskådliggöra den undersökning jag gjort av bibliotekens hemsidor, 
fann jag det mest naturligt att göra detta med hjälp av en matris enligt följande.  
 
Tabell 2. Information riktad till invandrare på bibliotekens hemsidor våren 2005. (Min 
bearbetning) 
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Flerspråkiga bibliotekarier Ja   Ja       
Tillgång till flerspråkigt 
ordbehandlingsprogram 

Ja          

Flerspråkig e-postfrågetjänst Ja  Ja        
Flerspråkig hemsida Ja  Ja        
Sökmöjligheter med olika 
alfabeten i katalogen 

Ja        Ja  

Bjuder aktivt in invandrare att 
delta i arbetet med biblioteket 

Ja  Ja Ja       

Länksamling för invandrare Ja  Ja Ja    Ja Ja  
Läxhjälp för vuxna Ja       Ja   
Deltar i olika projekt  Ja Ja  Ja    Ja  
EU-sidor med information Ja  Ja      Ja  
Tar hem utlandslån Ja          
Nämner biblioteket som 
mötesplats för invandrare 

Ja          

Nämner invandrare i 
biblioteksplan 

Ja     Ja     

Marknadsför aktivt på hemsidan 
svenska språkkurser och böcker 
på främmande språk 

Ja Ja  Ja   Ja Ja Ja Ja 

Marknadsför aktivt möjligheten 
att ta hem bokdepositioner till 
det egna biblioteket 

Ja          

 
Matrisen är konstruerad så, att på översta raden är de 10 olika kommunerna namngivna. 
I första kolumnen anges de olika tjänster och aktiviteter vilka jag funnit omnämnda på 
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bibliotekens hemsidor. Varje gång jag hittat något som rör invandrare på en hemsida har 
jag sammanfattat det jag läst och skrivit in det i tabellens första kolumn. Sedan har jag 
letat på de andra kommunernas hemsidor om det finns något annat bibliotek som 
erbjuder och informerar om samma sak. När så är fallet har jag skrivit ”Ja” i respektive 
cell. Tabellen visar hur det såg ut våren 2005, kanske har innehållet på hemsidorna 
förändrats sedan dess. När man läser hemsidan för Stockholms stadsbibliotek och söker 
information som rör verksamheten för invandrare länkas man vidare till Internationella 
biblioteket.  
 
7.2 Redovisning och analys av intervjuer med bibliotekarier 
 
På grund av den låga svarsfrekvensen och anonymitetsaspekter, vilka jag redogör för i 
kapitel ”5.2.4 Metodproblem”, väljer jag att redovisa intervjuerna i form av en 
berättelse utan mer ingående tematiska analyser. Till grund för det här kapitlet ligger 
samtliga av de intervjufrågor som redovisas i ”Bilaga 1”. 
 
Mitt intryck efter att ha gjort den här undersökningen är att inköpen och bestånden av 
litteratur på främmande språk inom svenska folkbibliotek idag styrs mer av efterfrågan 
och önskemål från invandrarna själva jämfört med tidigare, då det ofta fanns en bestämd 
mall för hur bestånden skulle vara uppbyggda (KITAB). Inköpsförslag från låntagare tas 
gärna emot men även ett mer etablerat samarbete med en del låntagare av utländsk 
härkomst verkar vara vanligt, exempelvis för att bedöma litteratur vid inköp och 
gallring. Även personalens mångkulturella kunskaper tas till vara på några bibliotek. 
Det har blivit enklare att köpa in utländsk litteratur och det går snabbare idag. Det finns 
flera bra bokhandlare och Internet är här en bra resurs, men en del litteratur är 
fortfarande svår att köpa in.  
 

Körkortsboken på arabiska är en klassiker men det finns även annan 
facklitteratur som självklart skulle vara väldigt bra om vi kunde köpa in, men 
det är väldigt svårt att bedöma utländsk facklitteratur. Vi saknar bra kontakter 
för sådana inköp. (Säger en person i undersökningen) 

 
När det kommer en förfrågan på litteratur som det egna biblioteket inte själv har, 
överväger alla bibliotek först om det är något de borde köpa in, om inte försöker de låna 
från något annat bibliotek. Två bibliotek uppger att de brukar ta hem depositioner från 
Internationella biblioteket i Stockholm medan två andra bibliotek uppger att de inte 
brukar göra det. En åsikt är att det är ett väldigt krångligt och arbetskrävande förfarande, 
arbetet med att ta hem depositioner. Det är inte bara Internationella biblioteket i 
Stockholm som tillhandahåller depositioner, även lånecentralen i Malmö nämns i det 
här sammanhanget. 
 
Fördelningen mellan barn- och vuxenlitteratur på främmande språk anges som 27 % 
barn och 77 % vuxen eller 1/3 barn och resten vuxen, som ett par exempel och verkar 
alltså vara ganska lika mellan samtliga bibliotek. När det gäller litteratur på främmande 
språk verkar det vara skönlitteratur för vuxna som dominerar, till exempel 80 % hos ett 
bibliotek. Men det kan variera från språk till språk, ett bibliotek har ungefär hälften 
skön- och hälften facklitteratur när det gäller böcker på arabiska. Det kan vara så att det 
till en viss del handlar om skiftande litterära traditioner i olika länder. Den facklitteratur 
som mest köps in är böcker om hälsa och sjukvård, barnmedicin, historia, geografi, 
samhälle och kokböcker berättar en bibliotekarie. Något bibliotek har en person som 
ansvarar för barn- och ungdomslitteraturen och en person som ansvarar för 
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vuxenlitteraturen på främmande språk. Något annat har en mer specialiserad uppdelning 
med ”språkansvariga” för de största språken. En respondent nämnde även att de har 40 
språk representerade på barnavdelningen och 30 språk på vuxenavdelningen. När 
böckerna gallras säger så gott som alla att de tar hjälp av utlåningsstatistiken. En del av 
de utländska medierna är av väldigt dålig produktkvalité från början och går helt enkelt 
sönder med tiden och måste gallras. Platsbrist är ju som bekant ett problem för så gott 
som alla bibliotek och därför gallras även på de främmande språken hyllvärmare och 
inaktuella faktaböcker, men om det är ett språk som vi har ett väldigt litet bestånd av, 
gallrar vi inte gärna, påpekar en av informanterna. En vanlig åsikt är att utlåningen av 
barnlitteratur har minskat, antagligen därför att många barn idag inte kan sitt modersmål 
tillräckligt bra för att kunna läsa böcker. 
 
När invandrarna är på biblioteket läser de mycket tidningar och använder datorerna och 
Internet väldigt mycket, det är samtliga bibliotekarier i undersökningen överens om. De 
lånar givetvis också mycket litteratur på sitt eget språk men frågar även efter 
språkkurser och lättlästa böcker på svenska, men inte så mycket. Generellt är 
uppfattningen bland bibliotekarierna att invandrare inte frågar om hjälp riktigt lika 
mycket som svenskarna, de yngre ber om hjälp i högre utsträckning än de äldre. Barnen 
är nog en viktig orsak också till att föräldrarna kommer hit. Många ser nog biblioteket 
som en mötesplats och det är väldigt bra att de gör det.  
 

Det finns invandrare som går olika sorters valideringskurser, till exempel 
apotekare och läkare och de får ofta hjälp av oss på biblioteket, den här 
gruppen är väldigt amb itiös och på bettet. Många invandrare ser nog 
biblioteket som en mötesplats och det är roligt att de gör det. Men det var 
bättre förr, då fungerade vi verkligen som en mötesplats mellan olika grupper 
av människor. Förr, när de första invandrarna kom, tror jag att behoven var 
annorlunda och även biblioteken arbetade på ett annorlunda vis än idag. 
Invandrarna hade ofta lätt att hitta jobb och samhället var kanske inte så 
svårnavigerat heller jämfört med idag. Vi försökte mest tillgodose deras 
kulturella behov och försökte ofta ”påtvinga” dem en viss typ av litteratur. Vi 
visste ju inte heller hur länge de skulle stanna i Sverige. Idag är deras behov 
annorlunda säkert och nu bor de i Sverige hela livet kanske och blir Svenska 
medborgare och så vidare och har självklart rätt till att få alla sina behov 
tillgodosedda, (berättar en bibliotekarie i undersökningen). 
 

Biblioteksvisningar, samarbete med modersmålslärare och bokprat är något som nästan 
alla biblioteken nämner som speciell service för invandrare. Sedan finns det andra olika 
tjänster och projekt på de enskilda biblioteken, såsom föredrag och föreläsningar, 
sagostunder och ”ungdomsguider”. ”Ungdomsguiderna” är gymnasister, som finns till 
hands 2 timmar i veckan för att ta emot landsmän och hjälpa till på sina respektive 
hemspråk.  En bibliotekarie nämner att de har något som kallas ”läsverkstan” där det 
finns datorer med speciella program med vilka man kan träna svenska på många olika 
språk. De har även ett ”datatorg” en gång i månaden, dit alla kan komma och få hjälp 
med allehanda datorproblem. Ibland finns det då också någon datatekniker där, som kan 
något främmande språk. En lördag varje år brukar de ha en kulturdag i den kommunen 
och då har biblioteket en viktig roll. Två bibliotek betonar att de har personal som kan 
något eller flera främmande språk och ett bibliotek nämner att de ser språkkunskaper 
som en merit vid nyrekryteringar. Ett bibliotek har en halv tjänst avsatt för 
invandrarverksamhet. I en kommun finns det en ”mångkulturell grupp” med 
representanter från alla stadsdelsbiblioteken, de träffas regelbundet och försöker komma 
på sätt att förbättra verksamheten för invandrare. De ingår även i ett EU-projekt som 
kallas ”tjejgruppen”, vilket är ett projekt där romiska kvinnor får hjälp och stöd för att 
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komma ut i arbetslivet och bryta den isolering och det utanförskap gentemot det svenska 
samhället som ofta blir en konsekvens av deras egen kultur. I det här projektet ingår det 
bland annat praktikplatser för romiska kvinnor på biblioteket. Företagsservice är en 
tjänst som nämndes i det här sammanhanget av ett bibliotek, det är en tjänst som riktar 
sig till alla småföretagare och till dem som funderar på att starta någon egen 
verksamhet. De som funderar på att starta eget kan här få hjälp med att ta fram all 
information som är nödvändig i sammanhanget och redan etablerade småföretagare kan 
få hjälp med informationssökning. Ett bibliotek har projektet ”låna en fördom” som går 
ut på att man kan låna en levande människa i 45 minuter och diskutera och umgås med 
denne. Dessa personer som är till utlåning, kommer från olika grupper i samhället kring 
vilka det kan tänkas råda fördomar, det kan vara invandrare, muslimer, homosexuella 
eller djurrättsaktivister. Ett nystartat projekt som heter ”ordbron 2” är en flerspråkig e-
postfrågetjänst. 
 
Alla bibliotekarier som företräder biblioteken i undersökningen tror att biblioteksovana 
och språkproblem är de främsta barriärerna för invandrare, som kan få till följd att de 
inte kommer till biblioteket så ofta, eller så kommer de ifrån en kultur där det inte 
värdesätts så högt att läsa. Uppfattningen om hur stor inverkan biblioteksovana och 
språkproblem har på invandrares biblioteksvanor skiftar. Två av respondenterna tror 
inte att språket är ett så stort problem när invandrare kommer till biblioteket. Till 
exempel är det många invandrare som studerar, antingen på gymnasienivå eller 
högskolenivå, och de är inte rädda för att komma och fråga. Tre andra informanter tror 
däremot att invandrare som användargrupp betraktat, är en vä ldigt försynt grupp som 
inte märks speciellt mycket eller kommer och frågar. De kanske är nöjda bara de hittar 
lite böcker på sitt eget språk, de vet inte vilka möjligheter och rättigheter de har menar 
en bibliotekarie. En annan bibliotekarie tror att bestånden på de främmande språken 
tyvärr håller för låg kvalité och detta är en stor orsak till att invandrare inte kommer till 
biblioteket. Många invandrare köper många böcker själva, speciellt när de någon gång 
är på besök i hemlandet är det vanligt att de bunkrar upp med massor av böcker till sig 
själva och andra. Kanske tycker de att utbudet är för dåligt på de svenska biblioteken 
och köper hellre själva eller kanske de inte känner till att de kan låna utländska böcker 
på biblioteket och lämna inköpsförslag när de inte hittar vad de söker. Ett problem är att 
transkribera främmande alfabet till vårt alfabet och möjliggöra korrekta sökningar i 
katalogen. Detta är ett problem över hela världen, inte bara i Sverige, enligt en person i 
undersökningen.  
 
Bibliotekarierna i undersökningen anger att de har en ganska klar bild av vilka 
invandrargrupper det finns i kommunen och hur stora dessa grupper är. Även om det 
inte alltid är helt färska uppgifter de har så följer de ändå med i 
befolkningsutvecklingen. Ett bibliotek poängterar att de följer den här demografiska 
utvecklingen mycket noggrant och försöker anpassa verksamheten och utbudet av 
medier hela tiden. När biblioteken försöker nå nya användare sker detta främst genom 
kontakt med olika invandrarföreningar, lärare och modersmålslärare. Ett bibliotek 
lämnar ibland bokdepositioner på äldreboenden och kvinnojourer där de vet att det finns 
många invandrare. Dessa personer har annars ingen kontakt med något bibliotek. Vissa 
grupper i samhället är svåra att nå, det kan till och med vara så att vissa grupper i 
samhället inte syns och biblioteket vet inte riktigt var de ska leta efter de människorna. 
Det kan vara till exempel invandrare med något handikapp eller någon form av 
utvecklingsstörning. Dessa personer göms ofta undan eftersom det kanske i vissa 
kulturer anses skamligt att lida av någon defekt. Antagligen finns det många synskadade 
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invandrare som inte kan få talböcker på sitt eget språk. Just talböcker på främmande 
språk är nog ett väldigt eftersatt område säger en bibliotekarie. 
 
Det verkar som att alla nya invandrare i Sverige får någon form av information om 
folkbibliotekens verksamhet, ofta i form av en biblioteksvisning som anordnas i 
samarbete med lärarna på SFI-utbildningen. Så fungerar det i varje fall i de kommuner 
jag varit i kontakt med genom min undersökning. Men samtidigt nämner de att det inte 
är säkert att det fungerar precis så överallt i Sverige, det kan nog variera. Något 
bibliotek försöker också ordna aktiviteter som bokprat med tips på lättlästa böcker på 
svenska för elever som läser på SFI. Internationella biblioteket i Stockholm 
tillhandahåller informationsblad om bibliotek på flera olika språk och en hemsida där 
man kan söka litteratur på främmande språk. Bibliotekspersonal kan dessutom logga in 
och få tillgång till material på olika språk. Det är också viktigt att invandrarna vänder 
sig till personalen för att få hjälp och mer fördjupad information påpekar en 
bibliotekarie. Informationen till invandrare har blivit mindre jämfört med 1970-talet, då 
kom det massvis med informationsmaterial på olika språk från dåvarande invandrar-
verket. 
 
Tre bibliotek har en biblioteksplan och invandrare ingår som en viktig del i den 
biblioteksplanen. Två bibliotek har inte någon biblioteksplan i dagsläget, men arbetar 
med att färdigställa en sådan. De säger båda att de arbetar på ett annat sätt. Att de har 
andra dokument som preciserar vad de vill uppnå med verksamheten. Det ena 
biblioteket  kallar det Åtaganden och mål och det andra kallar det Övergripande mål 
och mål för verksamheten. Jag har läst de tre biblioteksplanerna och Övergripande mål 
och mål för verksamheten. Jag har alltså inte läst Åtaganden och mål men i just det här 
fallet gjorde jag en telefonintervju med en bibliotekarie på det aktuella biblioteket och 
vi diskuterade den, hon berättade för mig i stora drag vad som står i det här dokumentet. 
Utan att gå in på någon djupare analys, så väl har jag inte läst dem, verkar det som om 
biblioteksplanerna är mer gedigna och där står också mer preciserat och tydligt vilka 
mål som ska uppnås och hur det ska gå till. De andra dokumenten verkar inte lika 
gedigna och preciserade, till exempel står det i Övergripande mål och mål för 
verksamheten angående integration enbart: 
 

Biblioteket som samhällsresurs, ska verka för demokrati, mångfald och 
integration. 

 
Det anges inte närmare hur detta ska uppnås. 
 
Det som biblioteken helst skulle vilja göra om de fick obegränsat med pengar är att 
anställa mer personal med invandrarbakgrund eller personer som kan flera språk, gärna 
någon heltidstjänst som arbetar med de här frågorna. De önskar sig också mer utrymme 
och då skulle de köpa in mer medier på främmande språk och bygga upp bättre bestånd 
jämfört med idag. De skulle satsa på olika sorters projekt och kartlägga invandrar-
grupperna i sin omgivning bättre. De skulle vilja arbeta mer aktivt utåt mot 
invandrarföreningar men samtidigt borde invandrarföreningarna vara mer aktiva än 
idag, säger en bibliotekarie. Samarbetet med modersmålslärarna kan förbättras, likaså 
användarundervisningen och informationen till invandrare. Fler datorer skulle också 
vara bra. Även den befintliga personalen skulle vidareutbildas och få en bättre 
kompetens för att överbrygga skillnader och motverka fördomar. 
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När det gäller frågan om bibliotekens service och resurser kan vara till hjälp för 
invandrare som söker arbete, är det inget bibliotek som kan se någon direkt koppling 
mellan biblioteken och arbetsmarknaden. Alla är överens om att de säkert kan bidraga 
till att höja invandrares kompetens och då främst med språkinlärningen. Några säger att 
möjligtvis skulle ett utökat samarbete med till exempel arbetsförmedlingen kunna vara 
bra, kanske någon form av medborgarkontor med till exempel bibliotek, arbets-
förmedling, CSN och försäkringskassan i samma byggnad. Även företagsservice nämns 
här som en resurs som redan är bra men som kanske kunde bli ännu bättre. Ett bibliotek 
nämner också möjligheten för biblioteken att ta emot praktikanter till exempel, dels för 
att invandrare får tillfälle att visa vad de kan och kanske få in en fot och dels för att en 
del invandrare som varit arbetslösa länge eller aldrig varit på en svensk arbetsplats 
behöver träning i just detta. 
  
En åsikt som förs fram är att Internationella biblioteket i Stockholm kunde arbeta på ett 
annat sätt så att inte en massa bibliotekarier runtom i landet sitter och gör samma saker. 
De skulle vara en resurs för bibliotek i mindre kommuner runtom i landet i högre grad 
än vad de är idag.  
 
Det som framkommer mest tydligt och entydigt i den här undersökningen är att alla 
nyanlända invandrare verkar få någon form av biblioteksinformation. Arbetet med att 
beställa och ta hem bokdepositioner på främmande språk verkar fungera dåligt och 
utnyttjas kanske därför inte så mycket som det är tänkt. Flera bibliotek saknar en 
biblioteksplan som mer tydligt fastställer hur biblioteket skall arbeta mot den här 
användargruppen. Flera personer i undersökningen verkar anse att det finns ett behov av 
mer personal på biblioteken med utländsk härkomst. 
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8. Användarundersökningen 
 
I detta kapitel försöker jag besvara min tredje frågeställning, att undersöka om 
ickevästerländska invandrare använder biblioteket och i så fall hur samt vilka önskemål 
och biblioteksbehov de har. En djupare analys av invandrares biblioteksvanor kopplat 
till ”tvågränsmodellen” och ”model over det lokale bibliotek” förs i kapitel ”9. Resultat 
och slutsatser”, i linje med uppsatsens syfte. 
 
8.1 Presentation av respondenterna och analys 
 
Först vill jag med hjälp av nedanstående tabell presentera de personer som jag 
intervjuat. Som underlag för innehållet i denna tabell använder jag intervjusvaren från 
mina bakgrundsfrågor men även flera av de frågor som relaterar till ”tvågräns-
modellen”, det innebär då sammanlagt frågorna 1-7 i ”Bilaga 2”.  
 
Med ”låg utbildning” menar jag upp till 9 år i grundskola och ”medel utbildning” menar 
jag 9-12 år i skolan, alltså någon form av gymnasieutbildning, med ”hög utbildning” 
menar jag någon form av studier på universitet eller högskola. Det är alltså 10 personer 
jag träffat och intervjuat, dessa personer läser samtliga SFI-utbildningen på Komvux. 
Alla kommer från länder utanför Europa och den västerländska sfären. 
 
Tabell 3. Övergripande presentation av intervjupersonerna. (Min bearbetning) 
 

 Ålder Språk 
År i 

Sverige Utbildning 
Arbete i 

hemlandet 
Önskar arbeta  med i 

Sverige 

(Kvinna, Eritrea) 45 2 15 Medel Hemmafru Inom vården 

(Man, Irak) 34 4 3 Medel Fotograf Fotograf eller restaurang 

(Kvinna,Thailand) 32 2 4 Låg Varubud Inom vården 

(Kvinna, Kina) 32 2 6 Låg 
Säljare i 
varuhus Barnskötare 

(Man, Pakistan) 47 5 2 Medel 
”Marketing 
Manager”,  

kock 

”Marketing Manager” 
eller egen företagare 

(Kvinna, Iran) 32 2 1,5 Låg 
Konditori, 

Frisör 
På konditori 

(Kvinna, Irak) 33 2 5 Medel Studerande Inom vården 

(Man, Palestina) 27 2 2 Hög 
Socionom, 

försäljare i affär 
Vad som helst 

(Kvinna, Kuba) 21 3 0,5 Medel 
Studerande, 
Kassörska Affär 

(Man, Malaysia) 20 4 3 Medel Studerande Ekonom 

 
Intressant i den här tabellen är att åtminstone ett par elever har varit i Sverige ganska 
länge och fortfarande studerar de alltså på SFI-nivån, detta antyder att det är svårt för 
utomeuropeiska invandrare att lära sig så bra svenska som samhället och 
arbetsmarknaden kräver. Alla personer i undersökningen är flerspråkiga på något vis 
medan bara tre personer talar engelska. De språk som talas av någon eller några inom 
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undersökningsgruppen är; kurdiska, arabiska, persiska, tigre, kinesiska, urdu, thai, 
engelska, koreanska, malaysiska och spanska. Dessa språkkunskaper visar på ett 
annorlunda humankapital jämfört med majoritetsbefolkningen. Vi kan också se att 
utbildningsnivån för några personer i undersökningen är förhållandevis låg, vilket 
antyder ett bristande humankapital jämfört med den som majoritetsbefolkningen i 
Sverige innehar. Kanske borde en del andra språk få högre status på biblioteken i rollen 
som överbryggande kommunikationsverktyg för att kunna täcka in personer med olika 
nationaliteter, till exempel arabiska eller spanska.  
 
Trots dessa brister i humankapitalet ville alla först och främst ha en anställning eller 
öppna en egen affärsrörelse, inte en utbildning. De är vuxna människor nu och vuxna 
arbetar och tjänar pengar för att försörja sina familjer, vuxna går inte i skolan i flera år. 
Så tolkar jag den allmänna uppfattningen i gruppen. I deras hemländer är säkert 
vuxenutbildning väldigt ovanligt eller ej förekommande överhuvudtaget, något som 
också konstateras av Kemuma (2000) angående de kenyanska invandrarna. Det var bara 
(Man, Malaysia) som ville studera vidare, han vill läsa företagsekonomi eller något 
annat ekonomiskt ämne på högskolenivå. Medelåldern i gruppen är förhållandevis hög 
och detta kan vara en förklaring till att så få vill studera vidare. Deras inställning kan ju 
också komma ändras efter en tid i Sverige och innebära ett ökat intresse för att åter börja 
studera.  
 
Enligt Kemuma (2000) vill människor som kommer till ett nytt land helst vill fortsätta 
att göra det de gjorde i sitt hemland, åtminstone till en början tills de har skaffat sig ett 
ordentligt fotfäste och kan börja orientera sig i det nya landet. Jag kan skönja samma 
mönster i min undersökning. Men samtidigt ser jag många som önskar sig ett arbete 
inom vården eller som barnskötare. Det kan ju naturligtvis vara deras fria vilja men det 
kan också vara på grund av påtryckningar från arbetsförmedlingen eller någon 
studievägledare. I den tidigare forskning jag gått igenom framkommer det ofta att 
invandrare avråds från att fortsätta sina tidigare yrkesbanor och istället omskola sig 
inom ett område där det anses behövas arbetskraft eller där det traditionellt är lätt för 
invandrare att få arbete. I min undersökning var där en person som berättade att hans 
handläggare inte ville hjälpa honom fortsätta med sitt yrke som fotograf, nu vill han 
istället gå en restaurangutbildning av något slag.    
 
8.2 Redovisning och analys av intervjuer med invandrare 
 
Här redovisar jag de resterande av mina intervjufrågor, det vill säga huvudsakligen de 
frågor som har anknytning till ”model over det lokale biblioteks profil”. Det innebär 
sammanlagt intervjufrågorna 8-17 i ”Bilaga 2”. Jag har konstruerat ett antal teman vilka 
jag anser vara relevanta för den här uppsatsen, under dessa har jag sammanfattat och 
samlat ihop ett antal med varandra besläktade frågor och svar. Respondenternas svar på 
mina frågor begränsade sig inte alltid till den aktuella frågan, utan i ett svar kunde jag 
även utläsa svar på andra av mina frågor eller ämnen som jag överhuvudtaget inte 
frågade om. Detta är ingenting som jag anser vara negativt för undersökningens 
trovärdighet, tvärtom var utläggningarna oftast relevanta och jag fick lära mig mycket. 
 
När det är möjligt försöker jag presentera svaren grafiskt med egna figurer. Sådana 
grafiska figurer anser jag vara väldigt bra analysmetoder som även kan användas inom 
kvalitativ forskning. Dessa figurer ska inte tolkas med den exakthet som vore fallet i en 
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kvantitativ undersökning. Istället bidrar de till att skapa en överblick och att skönja 
eventuella mönster.  
 
8.2.1 Respondenternas utbildningsbakgrund 
 
Detta område är relevant i min uppsats för att kunna besvara frågeställning tre angående 
invandrares biblioteksvanor och behov, samt frågeställning ett vilken berör 
arbetsmarknadens förväntningar och krav ur ett biblioteksperspektiv. I det här kapitlet 
vill jag också fördjupa mig i respondenternas utbildningsbakgrund, utöver antalet år de 
studerat. Till grund för det här kapitlet ligger fråga 8 i ”Bilaga 2”. 
 
Jag upplevde det som besvärligt att få svar på frågan om en jämförelse mellan den 
svenska skolan och skolan i respondenternas respektive hemländer. I ännu högre grad 
var det besvärligt att fråga dem om kunskapsnivån generellt jämfört med medborgarna i 
Sverige. Frågan fick ohjälpligen en negativ klang och ibland var jag rädd för att den 
upplevdes som direkt provocerande. Detta var ju absolut inte min mening utan syftet 
med frågan var att försöka få svar på om det finns något bildningsbehov som 
biblioteken eventuellt skulle kunna hjälpa till med att fylla. Så gott som alla svarade 
ungefär så här ”Ja, skolan i vårt land är lika bra som den svenska och vi kan lika mycket 
som svenskarna”. Men naturligtvis finns det ju skillnader mellan utbildningar och 
skolor i olika länder. (Man, Malaysia) förklarade att den obligatoriska skolan i Malaysia 
är 12 år, om jag förstod honom rätt. (Kvinna, Kuba) svarade att det var samma som i 
Sverige men betonade att det finns kulturella skillnader även i skolan. (Man, Palestina) 
svarade att förutsättningarna för att gå i skolan är sämre i Palestina, skolorna saknar ofta 
saker i undervisningen som till exempel datorer. I Pakistan finns det ingen obligatorisk 
skola, (Man, Pakistan) förklarade det så här  
 

- Det är inte som i Sverige att regeringen bestämmer en massa olika saker, 
det är föräldrarna som bestämmer. Men OK, de flesta barn går 8 år i skolan 
och många fortsätter på gymnasiet.   

 
Även (Kvinna, Thailand) berättar att förutsättningarna för skolgång är annorlunda i 
Sverige jämfört med Thailand. Om föräldrarna är fattiga kanske de inte har råd att låta 
barnen gå i skolan alla åren. Hon tror att svenskarna kan mycket mer än många 
människor från Thailand.  
 
Men det är inte alltid den svenska skolan är bättre, (Kvinna, Iran) tycker att skolan i Iran 
är bättre och mer effektiv på att lära ut saker till barnen. Hon säger  
 

- Mina barn går i skolan nu. De går i femte klass nu i Sverige och i Iran 
barnen har lärt sig lika mycket matte till exempel redan i andra klass.  

 
Vi kan se att flera av respondenterna har en utbildningsbakgrund som riskerar att ge 
dem ett bristande humankapital jämfört med majoritetsbefolkningen i Sverige, den är 
också i vissa avseenden annorlunda som till exempel respondenternas språkkunskaper. 
Vi får också en liten inblick i de bakomliggande orsakerna till de här skillnaderna för 
vissa invandrare, men vi ser också motsatsen. Det vill säga invandrare ur den här 
gruppen med hög utbildning och åsikter om att den svenska utbildningen inte är bättre 
jämfört med respondenternas hemländer. Trots detta drar jag slutsatsen att det finns en 
del invandrare i den har gruppen som riskerar att inte svara upp mot arbetsmarknadens 
förväntningar och krav på teoretisk utbildning. Dessa brister i humankapitalet skapar 
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informationsbehov hos invandrare och de är av sådan art att biblioteken har möjlighet 
att hjälpa till och tillgodose dessa behov. 
 
8.2.2  Respondenternas biblioteksvanor 
 
Respondenternas biblioteksvanor, dels i hemlandet och dels i Sverige, har en direkt 
koppling till frågeställning tre och indirekt till frågeställning ett. Detta kapitel bygger på 
frågorna 10-11 i ”Bilaga 2”. 
 
Det var fyra personer som svarade tydligt att de brukade gå till något bibliotek i sina 
hemländer, de var (Kvinna, Eritrea), (Man, Irak), (Kvinna, Iran) och (Man, Palestina). 
Det var tre personer som tydligt svarade att de inte brukade göra det, de var (Kvinna, 
Thailand), (Kvinna, Kuba) och (Man, Malaysia).  
 
Slutligen var det tre personer som svarade nej men förklarade samtidigt varför de inte 
brukade göra det. (Kvinna, Irak) förklarade att eftersom det var krig och oroligheter i 
Irak när hon bodde där, kunde hon inte gå till något bibliotek. I Kina är folkets 
biblioteksvanor annorlunda än i Sverige berättar (Kvinna, Kina). Det är mest barn och 
tonåringar som brukar gå dit. Vuxna och äldre läser mest tidningar och spelar spel med 
varandra och lånar följaktligen inte så mycket böcker. I Pakistan fungerar biblioteken 
annorlunda på så sätt att man måste betala en medlemsavgift för att få utnyttja deras 
tjänster berättar (Man, Pakistan).  
 
Alla respondenter utom (Kvinna, Iran) säger att de fått information om biblioteken i 
Sverige. (Kvinna, Irak) säger att hon fått information om biblioteket på skolan men 
ingen om stadsbiblioteket. (Kvinna, Kina) berättar att de har gjort studiebesök på 
stadsbiblioteket med skolan. Alla går de till biblioteket på skolan och de allra fle sta går 
även till något folkbibliotek, (Man, Malaysia) går även till universitetsbiblioteket 
ibland. När jag försöker sammanfatta hur ofta de går till något bibliotek ser det ut så här. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                       X (Kvinna, Eritrea) 
                                                                                                    X (Man, Irak) 
                                                                                                           X (Kvinna, Thailand) 
                                                                                                        X (Kvinna, Kina) 
                  X (Man, Pakistan) 
                                                                         X (Kvinna, Iran) 
                                                                                   X (Kvinna, Irak) 
                  X (Man, Palestina) 
                  X(Kvinna, Kuba) 
                                                  X (Man, Malaysia) 
 
Aldrig                         Varje år                               Varje månad                      Varje vecka 
 
Figur 1. Respondenternas besöksfrekvens på svenska bibliotek. (Min bearbetning) 
 
Tidsangivelserna ”varje vecka” och så vidare, är tänkta som en glidande tidsskala och 
ska inte ses som några exakta tidsangivelser. Respondenternas svar har inte heller varit 
så precisa. Till exempel har jag tolkat det som att (Man, Irak) brukar gå dit en eller två 
gånger i månaden, men ibland var det väldigt svårt att förstå hur ofta de egentligen går 
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till något bibliotek, vid något tillfälle sa de emot sig själva senare under intervjun. 
Kanske ville de göra mig nöjda och svarade att de brukar gå dit lite oftare än vad de 
egentligen gör. Kanske var det så att i deras kulturer spelar inte den här typen av 
tidsangivelser så stor roll som hos oss och därför svarar de mindre exakt.  
 
De två som besöker biblioteket mest frekvent är (Kvinna, Thailand) och (Kvinna, Kina), 
de går till biblioteket mest för sina barns skull. De lånar barnböcker och vill att barnen 
ska ha det roligt och intressant. Även (Kvinna, Irak) stämmer in på den beskrivningen. 
De som sällan eller aldrig besöker något bibliotek tycker eller tror inte att det finns 
något för dem på biblioteket. Antingen är utbudet av medier för lätt och barnsligt för 
dem eller är det för svårt för dem i nuläget, men i framtiden när deras svenskkunskaper 
är bättre tror de att de kommer att använda biblioteket mer. (Man, Pakistan) är 
dyslektiker och det är säkerligen en orsak till att han inte går dit.   
 
Respondenternas biblioteksvanor från hemlandet verkar till stor del vara samma i 
Sverige. Men intressant är att (Kvinna, Thailand) och (Kvinna, Kina) har börjat gå till 
bibliotek här i Sverige, det gjorde de inte i sina hemländer.  Jag tolkar det som att de har 
börjat gå för barnens skull. Även (Kvinna, Irak) har börjat gå till biblioteket här i 
Sverige nu när hon inte behöver oroa sig för krig och oroligheter, hennes barn är säkert 
en stor anledning till att hon börjat gå. Den enda som slutat gå är (Man, Palestina), han 
använde biblioteket mycket i sitt hemland när han studerade men i Sverige går han alltså 
inte. 
 
8.2.3 Respondenternas biblioteksanvändning 
 
Hur respondenterna använder biblioteket, dels i hemlandet och dels i Sverige, har en 
direkt koppling till frågeställning tre och indirekt till frågeställning ett. Detta kapitel 
bygger på frågorna 12-13 i ”Bilaga 2”. 
 
När de svarade var det svårt för mig att bena ut vilket bibliotek de brukar göra vad på, 
om de pratar om biblioteket på skolan eller folkbiblioteket på orten till exempel. Min 
tolkning är att de pratar om alla olika bibliotek de brukar gå till eller har gått till någon 
gång. Ibland sa de inte så mycket och då brukade jag hjälpa dem att komma igång, till 
exempel genom att fråga – ”Brukar du läsa tidningar när du är där?”  
 
(Kvinna, Eritrea) brukar läsa och låna hem böcker på svenska. Hon verkar inte 
intresserad av böcker på sitt hemspråk. Däremot läser hon tidningar från Eritrea och 
andra länder på stadsbiblioteket. Förut brukade hon låna språkkurser på svenska men 
inte nu längre. Hon använder inte datorer och Internet men skulle gärna lära sig. Hon 
frågar när hon behöver hjälp och tycker att hon får bra hjälp.  
 
(Man, Irak) brukar läsa tidningar och låna facklitteratur, gärna olika sorters fotoböcker. 
Han känner sig lite osäker när han använder Internet men kan tillräckligt för att kunna 
läsa tidningar på nätet. Ibland sitter han på biblioteket och gör något skolarbete, 
eftersom han då har tillgång till olika ordböcker och uppslagsverk. Han brukar inte själv 
fråga om hjälp, men hans fru gör det ibland om de är där tillsammans och då tycker de 
att bemötandet är bra. Han saknar fler böcker på kurdiska och då speciellt fler 
faktaböcker, speciellt om foto. Han tycker det skulle finnas sådana faktaböcker även på 
kurdiska och inte bara barnböcker och skönlitteratur. Han säger att han har frågat om de 
har några sådana böcker, men det har de inte. 
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(Kvinna, Thailand) brukar låna böcker på svenska och språkkurser, ibland läser hon 
tidningar. Hon använder ordböcker och uppslagsverk då och då. Hon brukar inte ha tid 
att sitta där och läsa eller göra något, men det händer ibland. Hon brukar fråga 
bibliotekarien om hjälp att hitta en bok som passar henne och tycker alltid att hon får ett 
gott bemötande och bra boktips. Hon saknar inget på biblioteket just nu, men hon 
berättar att en gång hade lärarna rekommenderat en bok och sedan fanns den inte på 
biblioteket. Då ville hon fråga dem på biblioteket om de kunde skaffa just den boken, 
men hon vågade inte. Hennes man, som är svensk, frågade istället. 
 
(Kvinna, Kina) brukar låna böcker och gå dit med sina barn. De brukar spela spel och 
surfa på Internet tillsammans. Hon frågar ofta om hjälp och är nöjd med servicen. Hon 
berättade att en gång letade hon efter barnböcker på kinesiska på biblioteket på 
Komvux. Hon hittade inga och tyckte det var konstigt, senare kom hon på att hon skulle 
försöka på stadsbiblioteket is tället, då gick det bättre.  
 
(Kvinna, Iran) brukar låna böcker och ibland läsa tidningar. Hon brukar inte fråga om 
hjälp, hon vill hellre klara sig själv. På frågan om det är någonting  hon saknar svarar så 
här:  
 

- Nu tror jag att det finns allting som jag behöver, därför att jag kan inte så 
mycket. Senare när jag kan mer kanske jag upptäcker att där inte finns allt. 

 
(Kvinna, Irak) brukar gå till biblioteket med sitt barn och låna barnböcker, de sitter där 
också och läser tillsammans. Hon tycker böckerna på arabiska är gamla. Ibland sitter 
hon där och gör något skolarbete. Hon frågar om hon inte hittar eller behöver hjälp med 
något och är jättenöjd med servicen. 
 
(Man, Malaysia) brukar låna skönlitteratur på svenska och CD-böcker. Språkkurser 
lånar han också. Han frågar när han behöver hjälp, speciellt lexikon och ordböcker kan 
vara svåra att hitta tycker han. Ibland vill han ha boktips också och då tycker han att han 
får jättebra hjälp. 
 
Intressant är att så gott som alla frågar om hjälp när de är på biblioteket och de är nöjda 
med den hjälp och det bemötande de får. På biblioteket vågar de i alla fall ta kontakt 
med svenskar och inleda en dialog trots sina bristande svenskkunskaper. Jag tolkar det 
som att de har en ganska jämn avvägning mellan att använda biblioteket som en plats 
för avkoppling och personliga behov och en plats för informations- och kunskapsbehov. 
 
8.2.4 Respondenternas strategier för att söka information 
 
Hur invandrare i den här gruppen agerar när det uppstår informationsbehov i direkt 
anknytning till ett problem är relevant för frågeställning tre och indirekt till 
frågeställning ett. Detta undersöker jag med fråga 9 i ”Bilaga 2”. 
 
När jag försöker sammanfatta de olika svaren jag fått, de olika strategierna som har 
nämnts för att ta reda på något de inte vet, ser det ut så här. En person kan ha angett 
flera strategier i sitt svar. 
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Tabell 4. Olika strategier för att söka information. (Min bearbetning) 
 
Frågar någon i sitt personliga nätverk 7 
Frågar någon tjänsteman till exempel sin lärare 5 
Försöker hjälpa sig själv med till exempel uppslagsverk eller Internet 3 
Frågar på biblioteket 2 
Frågar i en affär till exempel 1 
 
I denna lilla undersökning ska man inte dra några bestämda slutsatser av de här 
siffrorna, men vi kan i alla fall se att de flesta föredrar att fråga någon vän eller 
familjemedlem om råd och hjälp när de behöver det. Eller någon tjänsteman som de 
redan har träffat och knutit något slags vänskapsband till. Viljan att klara sig själv finns 
också hos några, men jag hade väntat mig att fler skulle svara att de försöker hjälpa sig 
själva. Det är bara två som vänder sig till biblioteket med sina frågor och funderingar 
och dessutom har jag anledning att ifrågasätta just dessa två svar. Det är (Kvinna, Kina) 
som jag är ganska säker på att inte svarade helt sanningsenligt utan hon ville nog hellre 
göra mig nöjd och (Man, Malaysia) sade emot sig själv under intervjun. Han har sagt att 
han besöker biblioteket väldigt sällan kanske bara 1-3 gånger om året och jag tror inte 
att livet är så lätt för någon att man bara ställs inför något man inte vet, 1-3 gånger om 
året. Den personen som väljer att fråga i en affär har tidigare försökt fråga på biblioteket 
men tyckte inte att han fick bra hjälp. 
 
Men ändå frågar så gott som alla om hjälp när de är på biblioteket som vi kunde se i 
föregående kapitel, vad är det då de frågar? Jag tolkar det som att när de frågar om hjälp 
gäller det främst situationer när de redan vet vad de vill ha men inte hittar fram till just 
den boken eller den hyllan eller situationer när deras lånekort inte fungerar eller 
liknande praktiska problem. Men de tänker alltså inte på biblioteket som en plats dit de 
kan gå och fråga i situationer när de inte vet exakt vad de vill ha. När de inte har svaret 
på sin fråga väljer de andra alternativ för att fråga om hjälp. Kanske de ser på 
bibliotekarien som en person som håller reda på alla böcker och inte så mycket annat, 
någon man frågar när man inte hittar en speciell bok. Av detta drar jag slutsatsen att det 
eventuellt kan finnas brister i den biblioteksinformation de får. 
 
8.2.5 Respondenternas syn på arbetsmarknaden 
 
Vad respondenterna själva anser om arbetsmarknadens förväntningar och krav och vilka 
möjligheter till att få ett arbete de själva tror att de har, är relevant för frågeställning ett 
och tre. Även om jag har inte försöker ge några förklaringar till varför invandrare har 
svårare att etablera sig på arbetsmarknaden kan det vara intressant att låta 
respondenterna tala öppet om detta och analysera svaren för att se om det finns något 
som kan relateras till biblioteksverksamhet. Samt om de själva kan se något område där 
biblioteken kan erbjuda bättre service utifrån deras egna behov av arbete och karriär. 
Det här kapitlet bygger på frågorna 15-16 i ”Bilaga 2”. 
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(Kvinna, Eritrea) tror att det krävs mycket utbildning och skolgång i Sverige för att få 
ett jobb.  
 

- Dom frågar mycket om skolan och utbildning när man ska söka jobb. (Jag 
frågar henne om hon har haft något jobb, hur hon fick det, hur hon söker 
jobb?) – Jag får praktik, sedan får jag  jobb. (Vad var det för jobb?) I vården. 
(Kvinna, Eritrea) 

 
(Man, Irak), (Kvinna, Thailand), (Kvinna, Kina) och (Kvinna, Irak) tror att språket är ett 
stort problem. (Kvinna, Irak) säger: 
 

–Vi klarar att jobba men vi kan inte göra allt lika snabbt som svenskarna. Det 
tar lite tid för oss att läsa och förstå vad som sägs på en arbetsplats. 

 
(Kvinna, Kina) och (Kvinna, Kuba) tror även att förutom språkkraven blir kraven på 
svensk utbildning ett problem för många invandrare. (Kvinna, Kina) säger: 
 

–Man måste läsa en svensk utbildning för att få jobb. I Kina det finns många 
enkla arbeten utan krav på utbildning. På fabriker eller byggarbetsplatser. 
Men det är tunga jobb. 

 
(Man, Palestina) tror att det är den svenska arbetsmarknadens  höga krav på utbildning 
som gör det svårt för invandrare att hitta jobb. Det finns inga okvalificerade jobb i 
Sverige menar han. I Palestina kunde han lätt få ett jobb i en affär när han behövde. Det 
var inte det jobbet han helst ville ha men han var tacksam för det i väntan på ett bättre 
jobb. 
 
(Man, Pakistan) har uppenbarligen funderat mycket på den frågan själv och hade 
mycket att säga: 
 

- Jag vet inte. Jag har varit i Sverige nu nästan ett år och jag har inte hittat 
något jobb, ingenting. Det är bara min fru som jobbar. Jag har varit på 
arbetsförmedlingen, dom kan inte hjälpa mig. Jag måste titta efter 
platsannonser själv. OK, jag har skickat många brev, kanske tio stycken som 
kom tillbaka alla och de sa att de har en annan person för jobbet. Jag har sökt 
mer än hundra jobb, säkert. Jag kanske skulle få jobb som städare eller något 
liknande med det är ingenting. Jag vet inte varför det är så. Men jag tittar på 
TV och hör nyheterna, jag förstår att de är inte bara problem för invandrarna, 
det är problem för svenskarna också. De har inga jobb, de sitter hemma 2 
eller 4 eller 5 år. Det är många människor som bara får gå olika kurser, också 
gamla människor, 55 år eller nästan 60 år. Sedan de får inget jobb i alla fall. 
Jag har hört på TV. Också starta eget företag i Sverige är svårt har jag hört, 
mycket problem. (Har du någon idé på vad vi ska göra, tror du biblioteken 
kan göra något?) Nej, jag har inte något råd jag kan ge. Jag är vanlig 
människa, jag sitter inte i regeringen. Jag kan inte bestämma något. (Vi 
skrattar.) Jag har haft bra jobb i Asien i 10 år, men jag kan inte få jobb här. 
Om jag ska ha samma jobb här jag måste gå på universitetet kanske 3 år och 
läsa ekonomi, sedan kan dom titta på mina papper på arbetsförmedlingen. 
Förstår du vad jag menar. Till exempel jag är doktor i mitt land, sedan 
kommer jag till Sverige. Jag kan inte bara börja jobba som doktor igen. Jag 
måste gå SFI sedan högskolan igen, det tar jättelång tid, förstår du och 
mycket jobbigt. Sedan kanske man är gammal. Jag tycker det är konstigt 
system faktiskt. När en person har en utbildning dom litar inte på honom eller 
henne, han måste börja igen studera. (Ganska lång paus, sedan börjar han 
prata igen.) Jag har varit i den andra SFI gruppen också, där var många 
högutbildade till exempel läkare, men de kan inte jobba i Sverige som doktor, 
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det tar jättelång tid för dom. Jag har en kompis från Nya Zeeland, hon är 
apotekare, hon har rest mycket. Hennes man är svensk läkare. Hon har varit i 
England och hon har jobbat där som apotekare, inga problem. Men hon kan 
inte hitta jobb i Sverige, jag förstår inte, hon har utbildning från Nya Zeeland, 
hon kan jobba i England men hon kan inte jobba i Sverige. Nu i Sverige 
nästan alla människor talar engelska, varför ska man alltid kunna perfekt 
svenska, till exempel om du delar ut tidningar på morgonen, du behöver inte 
kunna svenska. 

 
(Kvinna, Iran) tror att många av de invandrare som inte har något arbete är lata och inte 
vill arbeta därför att de får vad de behöver för att leva, i form av bidrag. De som 
verkligen vill vara självförsörjande de hittar arbete eller öppnar en rörelse. Även (Man, 
Pakistan) misstror en del andra invandrare, han säger: 
 

Jag litar inte på många av de som söker asyl. Av 100 människor som söker 
asyl kanske 40 stycken bara luras. Jag har jättesvårt i mitt hemland, det är 
jättefarligt där för mig säger dom. Men kanske dom bara luras. Sen dom får 
allting av Sverige. 

 
(Man, Malaysia) tror att många invandrare väljer att stå utanför det svenska samhället. 
Istället måste man som invandrare göra allt man kan för att försöka komma in i 
samhället, umgås med svenska kompisar och försöka få svenska vanor. Då blir det 
också lättare att få jobb tror han.  
 
Så gott som alla tror att det är språket och krav på en svensk utbildning som är de 
största problemen för invandrare som söker arbete. Men det behöver inte betyda, som 
jag tolkar det, att de är övertygade om att språket är ett problem egentligen, det kan vara 
så att de är övertygade om att arbetsgivarnas och samhällets krav på språkkunskaper är 
ett problem. Det samma gäller kraven på utbildning, deras svar behöver inte betyda att 
de själva anser att en svensk utbildning alltid är nödvändig, kanske de menar att 
arbetsgivarnas och samhällets krav på en sådan utbildning är ett problem.  
 
8.2.6 Respondenternas önskemål och övriga synpunkter 
 
Detta tema är relevant för frågeställning 3 men även för uppsatsens delsyfte. Detta 
kapitel bygger huvudsakligen på frågorna 14 och 17 i ”Bilaga 2” men en del av de svar 
jag återger här har istället kommit fram vid andra tillfällen under intervjun. 
 
(Kvinna, Eritrea) tror att många invandrare behöver träna språket mer. Hon vill ha fler 
böcker på lätt svenska och underförstått fler resurser för att träna svenskan. Hon önskar 
sig också fler datorer på biblioteket, men hon kan inte använda Internet och datorer 
riktigt så bra som hon skulle vilja. Därför skulle hon gärna gå någon datakurs på 
biblioteket om det finns, eller bara få hjälp och vägledning i hur man gör när hon känner 
sig osäker. 
 
(Kvinna, Thailand) och (Kvinna, Kuba) önskar sig fler böcker på sina hemspråk och fler 
och bättre lexikon. De vill ha fler fackböcker på sitt eget språk och inte bara 
skönlitteratur. (Kvinna, Kuba) vill även ha mer och bättre litteratur på lätt svenska och 
fler tidningar, både svenska och utländska. 
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(Kvinna, Kina) önskar sig mycket fler böcker på kinesiska och mycket fler datorer, både 
för Internet och för att kunna arbeta med sina läxor till exempel. Hon tycker det är svårt 
många gånger att använda Internet och skulle gärna lära sig mer. 
 
(Man, Irak) och (Kvinna, Iran) önskar sig också fler datorer på biblioteket. (Kvinna, 
Iran) formulerar det så här:  
 

- Det är bra med mycket datorer, alla invandrare kan använda dom. Ska man 
köpa böcker på så många olika språk till dom alla, kanske det går inte. Till 
exempel det finns mycket på Internet på persiska och arabiska. 

 
(Kvinna, Irak) vill ha många enskilda studieplatser men även bord och platser där man 
kan sitta och jobba med till exempel grupparbeten. Hon tycker att det ska vara lugnt och 
tyst på biblioteket. 
 
(Man, Palestina) tycker att biblioteken i Sverige är mycket bra, han kan inte komma på 
något annat han önskar sig just nu. Kanske i framtiden när han kan mer om Sverige och 
svenska språket. Han betonar att det finns allting i Sverige men man måste kämpa själv 
också. 
 
(Man, Malaysia) tycker att biblioteken i Sverige är bra, men önskar att mer material 
skulle vara tillgängligt online. Om det ska göras någon satsning på biblioteks-
verksamheten för invandrare tycker han det ska göras i de stora städerna där det finns 
många invandrare och mycket människor överhuvudtaget. Där får det mest effekt tror 
han. Det är bättre att de blir riktigt bra istället för att alla bibliotek i hela landet blir 
halvbra. 
 
Vi kan se att de är intresserade av medier och tjänster som kan hjälpa till att höja deras 
humankapital, de vill lära sig mera svenska, de vill ha mer facklitteratur på sitt eget 
språk och de vill lära sig mer om datorer och Internet till exempel. Samtidigt vill de ha 
mer och bättre utbud av kultur och skönlitteratur på sitt eget språk.  
 
Drygt hälften av respondenterna tycker i övrigt kort sagt att allting är bra här i Sverige, 
det är inget särskilt de vill kommentera. De är (Kvinna, Eritrea), (Man, Irak), (Kvinna, 
Thailand), (Man, Pakistan), (Man, Palestina), (Kvinna, Kuba) och (Man, Malaysia). De 
betonar att de trivs bra i Sverige och tycker att allt är bra överlag. De övriga tycker 
också det är bra här i Sverige i stort, men de vill kommentera några saker.  
 
(Kvinna, Kina) trivs bra i Sverige, hon uttrycker det så här:  
 

…man får mycket hjälp, man får pengar, man klarar sig, alla klarar sig. 
 
Men hon kan inte förstå varför Sverige vill ha så många invandrare. Vidare tycker hon 
att undervisningen i skolan ibland blir ineffektiv, det är många dagar hon slutar redan 
klockan 11 eller 12. Hon skulle gärna gå längre i skolan. 
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(Kvinna, Iran) avslutar intervjun med att säga att det är viktigt att arbetslösheten 
motarbetas: 
 

 – Det måste finnas jobb för invandrare också. Jag vet inte vad det ska vara 
för jobb men det måste ordnas. Det är bäst för alla om invandrarna också har 
mycket att göra. 

 
(Kvinna, Irak) tycker att en del saker är svåra att förstå i det svenska samhället, till 
exempel vikten av att passa tider och att många rutiner måste följas till punkt och 
pricka. Som till exempel att hon inte kan ringa till vårdcentralen och få prata med en 
läkare. Hon skulle bara vilja ha svar på en kort fråga men det går inte, man måste alltid 
beställa tid. 
Något förvånad kan jag konstatera att ingen av de respondenter jag pratat med och 
intervjuat nämner något om diskriminering, att de känner sig diskriminerade. Detta 
finner jag lite överraskande, just diskrimineringen har ju i den allmänna debatten pekats 
ut som den främsta orsaken till varför integrationsprocessen kan vålla bekymmer. Nu 
ställer jag ju ingen fråga som handlar direkt om diskriminering, men det borde ändå ha 
kommit fram anser jag, speciellt på fråga 17 (Bilaga 2) hade jag väntat mig en del 
synpunkter om detta. Det kan ju vara så att respondenterna tycker det är tråkigt och 
obehagligt att berätta för mig att de har känt av diskriminering i Sverige och vill hålla 
det mer privat. Den diskriminering som antagligen är vanligast i Sverige, 
institutionell/strukturell diskriminering, är ofta mycket dold och sofistikerad, individen 
lägger kanske inte märke till den här typen av diskriminering förrän efter ett tag. Det är 
ju trots allt ganska ovanligt att någon får höra rasistiska skällsord eller blir utsatt för 
rasistiskt våld, även om det får stor uppmärksamhet när det väl händer. Hade jag 
intervjuat personer som varit i Sverige en längre tid och redan provat på flera olika 
roller i samhället, det vill säga att de både haft jobb och inte haft jobb, studerat eller 
kanske drivit en egen affärsrörelse, hade kanske svaren blivit annorlunda. Om jag 
försöker läsa mellan raderna i de intervjuerna jag faktiskt gjort kan jag ana en viss 
besvikelse som antyder känslor av att vara diskriminerad, det gäller då främst 
möjligheterna att få jobb. Detta kan exemplifieras med ett citat från (Man, Pakistan) 
som säger  
 

- När en person har en utbildning (från något annat land än Sverige, min 
kommentar) dom litar inte på honom eller henne, han måste börja igen 
studera. 

 
Även nivån på hur bra svenska samhället kräver att man som invandrare ska kunna, 
verkar av en del uppfattas som diskriminerande, medan andra verkar acceptera höga 
språkkrav som en nödvändighet. Men som jag kommenterat tidigare är det inte helt klart 
om det är kraven i sig de accepterar eller nivån på kunskapskraven de accepterar.  
 
En koppling till ”tvågränsmodellen” är att några av respondenterna tycker att den yttre 
gränsen är väldigt låg och de förstår inte varför Sverige vill ha det på det viset. De är 
(Kvinna, Kina), (Man, Pakistan) och (Kvinna, Irak). De tycker det är konstigt att 
Sverige vill ta emot så många invandrare. Kanske tycker de också att detta försämrar 
möjligheterna för de invandrare som redan är här, det vill säga de själva. (Man, 
Pakistan) och (Kvinna, Iran) misstror också en del andra invandrargrupper. Här är ett 
exempel på att man inte kan betrakta invandrare som en homogen grupp i samhället. De 
har olika bakgrunder och skiftande behov och motsättningar mellan olika grupper och 
fördomar upphör inte att existera bara för att de befinner sig i Sverige.  
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Alla verkar väldigt positiva till livet och möjligheterna i Sverige trots allt. Viljan till 
integration verkar vara stor, hos en del förefaller det nästan vara en längtan efter 
assimilation, (Man, Malaysia) och (Kvinna, Kuba) är väldigt positiva till allt det nya 
och jag tycker det verkar som om de inte vill prata så mycket om sina hemländer och 
kulturen de lämnat.  De är också de två yngsta i gruppen, det är möjligt att åldern spelar 
in här. Även (Man, Pakistan) utmärker sig på så sätt att han inte verkar så nöjd och 
positiv till allt i Sverige, men han längtar inte heller tillbaka till livet i Pakistan. Det 
finns andra länder som han tror är bättre och kanske längtar till. Han har tidigare arbetat 
i flera olika länder i Asien och han nämner länder som England, Nya Zeeland och 
Australien som platser där han tror att invandrare har bättre möjligheter att klara sig. 
Ingen av respondenterna är uppenbart negativa till Sverige, den svenska kulturen och 
sin situation här. De som utmärker sig något lite åt det negativa hållet är (Man, Irak) och 
(Kvinna, Irak). De tycker båda att det är svårt att få kontakt med svenskarna och att 
vissa saker i Sverige är svåra att förstå, till exempel att det är väldigt noga med att passa 
tider.  
 
(Man, Irak) uttrycker det så här: 
 

Svenskarna bara säger: – ”Hej, hej!”, sedan inget mer, kanske dom inte 
tycker om för mycket kontakt, jag vet inte. (Vi skrattar och småpratar lite om 
det). Till exempel jag går till ett kafé, jag kommer in och höra några personer 
sitta och prata kurdiska, då går jag dit och börjar prata direkt. 

 
Jag har inte funnit några markanta könsskillnader i min undersökning. Dock kan jag se 
att några kvinnor går till biblioteket tack vare sina barn. De ser biblioteket som en plats 
där man kan koppla av och ha roligt med barnen. Ingen av männen säger att de går dit 
specifikt för barnens skull. 
 
I nästa diagram vill jag knyta an till den tidigare forskning som funnit att invandrarna 
kan delas upp i två grupper ”Initiativtagarna” och ”De som behöver guidning” 
(Kemuma  2000). Diagrammet visar respondenternas egna attityder och inställningar till 
de två påståendena som finns på skalan utifrån mina egna tolkningar av hela 
intervjusituationen.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                            X (Kvinna, Eritrea) 
                                                            X (Man, Irak) 
                                                            X (Kvinna, Thailand) 
                                                            X (Kvinna, Kina) 
                                                                                                               X (Man, Pakistan) 
                                                                                                               X (Kvinna, Iran) 
                               X (Kvinna, Irak) 
                                                                                               X (Man, Palestina) 
                                                                                               X (Kvinna, Kuba) 
                                                                                                               X (Man, Malaysia) 
 
”De som behöver guidning”              ”Initiativtagarna” 
 
Figur 2. Min tolkning av respondenternas förväntningar på samhället. (Min bearbetning)  
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De som utmärker sig här är (Man, Pakistan) och (Kvinna, Iran), båda är väldigt positiva 
till att öppna egna affärsrörelser och framhåller vikten av att kämpa själv och inte ligga 
någon till last. Även (Man, Malaysia) talar mycket om att utbilda sig och själv kämpa 
med att lära sig svenska eller vid behov höja sin kompetens även inom andra områden. 
Han har många svenska vänner och tror att ett personligt kontaktnät är viktigt när han 
ska hitta ett jobb. Dessa tre personer visar ganska tydligt hävdar jag att de är 
initiativtagare, de vill bygga upp något eget, de vill göra karriär. De ser möjligheter 
snarare än problem.  
 
Det är ingen i gruppen som utmärker sig åt det motsatta hållet, som förväntar sig att 
samhället ska ordna allt, ”De som behöver guidning”. Möjligtvis att (Kvinna, Irak) visar 
en ganska motsatt attityd till de här tre nyss nämnda personerna som verkar väldigt 
självständiga, till exempel har hon inte tänkt så mycket på vad hon vill arbeta med. Hon 
visste inte heller att man kan låna språkkurser för svenska på biblioteket. 
 
Efter att ha studerat dessa diagram tillsammans är det intressant att (Man, Malaysia) och 
(Kvinna, Kuba) är långt till höger i båda diagrammen. De är väldigt positiva till Sverige, 
de tycker det är viktigt att själv kämpa och försöka samt de besöker sällan något 
bibliotek. (Man, Palestina) är långt till höger i två av diagrammen, han tycker det är 
viktigt att kämpa själv och han besöker sällan något bibliotek. Tänkbara förklaringar 
kan vara att det faktum att de tycker det är viktigt att klara sig själva också innebär att 
de inte vill gå till biblioteket och kanske fråga om hjälp. Intressant är också att flera av 
dem ser på biblioteket som en plats de kommer att besöka och utnyttja mer senare när 
de har lärt sig mer svenska och kommit in i samhället och därför kan tillgodogöra sig 
alla medier på ett bättre sätt.  
 
Vidare är det intressant att se att de som verkar trivas minst bra i Sverige är bland dem 
som verkar besöka biblioteken mest frekvent, (Kvinna, Irak), (Kvinna, Thailand), 
(Kvinna, Kina) och (Man, Irak). En förklaring till detta är kanske att de ser biblioteket 
som en fristad, en mötesplats och en plats i samhället där man helt enkelt kan vistas utan 
krav på någon motprestation.  
 
Vi kan se många exempel på hur invandrarna i undersökningen använder och vill 
använda biblioteket för att höja sitt humankapital, men jag har inte funnit någon klar 
koppling till biblioteket som en resurs för att förbättra den ”svenska sociala 
kompetensen”. Ingen har nämnt exempelvis litteratur om svensk kultur och svenska 
vanor, det som i intervjuerna möjligtvis kan kopplas till ”svensk social kompetens” är 
olika åsikter om vikten av att passa tider eller att svenskarna är svåra att få kontakt med. 
Detta är inget som kan kopplas direkt till biblioteksverksamhet, men biblioteket som 
mötesplats är en viktig funktion. Med min tolkning av ”svensk social kompetens” 
hävdar jag att kunskaper om bibliotek och hur man använder dem för bästa möjliga 
utbyte och personliga vinning, är en del av den ”svenska sociala kompetensen”. Med 
denna syn på biblioteken blir det ännu mer väsentligt att alla får en bra introduktion och 
utbildning i hur de ska använda biblioteket. 
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9. Resultat och slutsatser 
 
I det här kapitlet vill jag återknyta till den bakgrundbild jag försökt teckna, uppsatsens 
syfte och frågeställningar, den tidigare forskning jag presenterat och de undersökningar 
jag gjort. Jag kommer att göra tolkningar och visa på resultat och slutsatser som jag 
anser vara rimliga och trovärdiga i förhållande till det material jag presenterar i 
uppsatsen. 
 
Uppsatsens syfte har varit: 
att med en bred ansats kartlägga och diskutera om det uppstår informationsbehov för 
invandrare när de möter den svenska arbetsmarknaden och det svenska arbetslivet, om 
invandrare i så fall vänder sig till biblioteken med dessa behov samt kartlägga hur 
bibliotekens invandrarrelaterade verksamhet ser ut. Ett delsyfte har varit att uppsatsen 
ska ge ökad insikt och förståelse för invandrare som användargrupp samt kunna 
användas som underlag för vidare forskning och planering av fördjupade 
biblioteksinsatser. 
 
Mina frågeställningar löd: 
1. Vilka förväntningar och krav är det vanligt att personer som inte är födda och 

uppvuxna i Sverige möter på arbetsmarknaden och i arbetslivet, vilka eventuella 
informationsbehov genereras av dessa krav?  

2. Hur arbetar biblioteken mot invandrare som användargrupp och hur marknadsförs 
verksamheten på bibliotekens hemsidor? 

3. Använder icke västerländska invandrare biblioteket och i så fall hur? Vilka 
biblioteksbehov och önskemål har de relaterade till biblioteksverksamhet? 

 
Nedan kommer jag att presentera mina svar, utifrån den undersökning jag gjort. 
 
9.1 Tvågränsmodellen 
 
I detta kapitel kommer jag att besvara min första frågeställning, angående vilka 
förväntningar och krav invandrare ofta möter på arbetsmarknaden och om detta ger 
upphov till informationsbehov. Jag kommer också att analysera den del av mitt 
empiriska material som knyter an till den här modellen. 
 
Vi har sett i kapitel ”2. Bakgrund” hur politiken och arbetsmarknaden har förändrats 
från 1950-talet och fram till idag, hur kompetenskraven har utökats och skärpts för de 
som vill in på arbetsmarknaden och hur integrationspolitiken förändrats från att ange 
invandrare som en politisk målgrupp med särskilda stödåtgärder, till att en gemensam 
politik ska gälla för alla människor i samhället. Jag har med ”tvågränsmodellen” försökt 
tydliggöra hur förutom politik och ekonomi, även den sociala och kulturella kontexten 
skapar en speciell situation för invandrare. Av central betydelse i modellen är den ”inre 
gränsen”, det är här de för frågeställningen relevanta informationsbehoven uppstår. 
Behov som skapas utanför den enskilde invandraren som person, det är 
majoritetsbefolkningens förväntningar och krav som skapar särskilda behov för 
invandrare. Jag har i kapitel ”6. Arbetsmarknadens förväntningar och krav” identifierat 
två faktorer ur den ”inre gränsen” som enligt den invandrarrelaterade forskningen ofta 
utgör en barriär för invandrare som vill komma in på arbetsmarknaden. Dessa två 
faktorer är: 
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• Svenskt humankapital  
•  ”Svensk social kompetens” 
 
Dessa förväntningar och krav som ställs på invandrare får till följd att det uppstår 
informationsbehov för den enskilde invandraren hävdar jag. Detta har jag också visat 
med hjälp av den tidigare forskning jag presenterat i kapitel ”3. Tidigare forskning” och 
i den användarundersökning jag själv utfört. Användarundersökningen visar att flertalet  
av respondenterna upplever det som att just kraven på en svensk utbildning och goda 
kunskaper i svenska språket, är väsentligt för att komma in på arbetsmarknaden. Några 
av respondenterna antyder också att det ställs krav på en viss ”svensk social 
kompetens”, men detta framkommer inte lika tydligt i min undersökning som kraven på 
ett svenskt humankapital. Denna bild av svenskt humankapital och en viss grad av 
”svensk social kompetens” som en del av en ”inre gräns” som invandrare måste ta sig 
över är inget som framkommer lika tydligt i den biblioteksundersökning jag gjort. Det 
verkar dock finnas en medvetenhet hos bibliotekarierna att invandrares situation i 
samhället har förändrats de senaste decennierna, men kanske har inte bibliotekarierna 
reflekterat så mycket över den här problematiken att de närmare kan ange på vilket vis 
invandrares situation har förändrats. 
 
Att förbättra sitt humankapital genom studier och utbildning, dels genom skolor och 
kurser och dels på egen hand måste alltid ses som någonting positivt. Biblioteket 
tillhandahåller studielitteratur, studieplatser, datorer och eventuellt någon datakurs. Så 
långt är det oproblematiskt, det blir problematiskt och intressant först om det, rent 
hypotetiskt, i ett samhälle uppstår sådana krav på ett landsspecifikt humankapital att det 
blir etnocentriskt istället för att gynna mångfald och snarare leder till assimilation än 
integration. Eller att kunskapskraven, nivån på kunskaperna som måste uppfyllas, blir så 
höga att en del människor utestängs från vissa sociala områden på grund av svårigheter 
med att uppfylla dessa krav. Ett sådant samhälle skulle kanske få till följd att fler 
invandrare kommer till biblioteken eftersom de ständigt får höra att de måste utbilda sig 
och höja eller förändra sin kompetens, men är det i så fall enbart positivt med fler 
användare på biblioteket? När det finns risk för medveten eller omedveten 
diskriminering, då blir det intressant för biblioteksverksamheten. Det framkommer 
också indikationer i min användarundersökning, på att dessa krav kan upplevas som 
diskriminerande. Det aktiverar den gamla frågan om huruvida biblioteken skall inta 
någon form av ställningstagande eller om de alltid skall sträva efter att köpa in det som 
användarna begär och efterfrågar. Jag menar att det inte alltid per automatik innebär 
något entydigt positivt att användarna själva bestämmer vad som ska finnas på 
biblioteken.  
 
När det gäller ”svensk social kompetens” har vi sett att det finns olika definitione r, en 
del riskerar att bli etnocentriska och diskriminerande, och snarare syfta till assimilation 
än till mångfald. Återigen, rent hypotetiskt, om det i ett samhälle råder sådana oskrivna 
lagar och sociala konventioner som snarare syftar till assimilering istället för integration 
och mångfald, riskerar biblioteken att dras in i en oönskad utveckling och själva bli en 
del av den ”inre gränsen” och därmed en del av problemet istället för en del av 
lösningen om de okritiskt tillgodoser önskemål av typen; 
 
- Har ni en bok som heter ”Hur man blir en perfekt svensk!” ? 
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Samtidigt ska ju allting finnas på biblioteket så länge det inte är någonting som är direkt 
olagligt, det ska inte råda någon censur. Det biblioteken kan göra är att arbeta med att 
alltid erbjuda alt ernativ och att använda referenssamtal som ett verktyg för att ta reda på 
det verkliga informationsbehovet. Alternativ i det här fallet till den ovan nämnda fiktiva 
boken kan vara litteratur om invandrare som har lyckats i Sverige samtidigt som de 
bevarat sin identitet. Kanske finns det en självbiografisk bok om hur man som muslimsk 
kvinna lyckas i Sverige samtidigt som man vill leva enligt sina traditioner. 
Referenssamtal är en viktig del av bibliotekariernas arbete, som bekant är det inte alltid 
exakt det som användarna frågar efter som de egentligen vill ha. Kanske är det extra 
betydelsefullt med ett bra referenssamtal i kontakten med invandrare, dels för att de på 
grund av språksvårigheter har svårt att uttrycka sig tillräckligt precist på första försöket 
och en ordagrann tolkning av det de säger ibland kan bli helt fel, det är min personliga 
erfarenhet. Dels därför att de inte alltid känner till alla vägar i det svenska samhället, 
spelreglerna så att säga.  
 
Att känna till spelreglerna i det svenska samhället för att sedan inneha kompetensen att 
innanför dessa regler skapa det liv man själv vill, det är en aspekt av ”svensk social 
kompetens” som jag vill föra fram som något positivt att rymmas inom biblioteket. Mer 
konkret kan det innebära exempelvis information om hur det svenska samhället 
fungerar, rättigheter och skyldigheter i samhället och hur den demokratiska processen 
fungerar. Jag skulle också vilja hävda att kunskaper om bibliotek och hur man som 
medborgare kan använda bibliotek för en mängd olika behov, ingår i den här formen av 
”svensk social kompetens”. Bibliotekets styrka är bland annat opartiskhet och att det är 
gratis. För en invandrare kan detta vara extra betydelsefullt, om han tycker att till 
exempel skolan lär ut saker som inte är meningsfullt för just honom eller om 
exempelvis arbetsförmedlingen inte vill hjälpa honom på ett sätt som han önskar, finns 
biblioteket som en opartisk informationsresurs utan krav på någon motprestation. Låt 
mig exemplifiera med (Man, Irak) från min användarundersökning, han var fotograf i 
sitt hemland innan han kom till Sverige och skulle vilja fortsätta arbeta som fotograf. På 
arbetsförmedlingen fick han besked om att han inte kan räkna med det. Fotografyrket 
fungerar inte likadant här i Sverige jämfört med Irak menade de, istället uppmanades 
han söka någon utbildning inom restaurangbranschen eller inom vården. Här har 
biblioteket en viktig roll som opartisk informationsförsörjande organisation. Det är den 
enskilde individens behov som ska tillgodoses, inte vad organisationer, myndigheter 
eller företag anser vara relevant. Hans egentliga informationsbehov är kanske inte att 
lära sig bättre svenska och mer om svenska traditioner för att bli en bra pizzabagare 
eller ett bra vårdbiträde. De egentliga informationsbehoven för honom kanske snarare 
gäller att hänga med i den fototekniska utvecklingen med hjälp av facklitteratur- och 
tidskrifter, lära sig de svenska fackuttrycken, ta reda på hur fotografer i Sverige arbetar, 
vad en fotoateljé har för uppdrag och vad som krävs om han skulle vilja bli egen 
företagare. 
 
Denna samhällsutveckling som jag försökt beskriva borde också innebära förändrade 
krav på biblioteken i takt med tidens gång. Vi har sett i kapitel ”3. Tidigare forskning” 
att invandrare idag har informationsbehov av mer nyttokaraktär, kopplat till olika 
problem som uppstår i integrationsprocessen. Detta borde för bibliotekens del innebära 
att fler invandrare efterfrågar resurser som kan hjälpa dem över den ”inre gränsen”, 
detta kan exempelvis vara studielitteratur, datorer och datorkurser. Biblioteket måste 
förändras i takt med omvärlden och måste ha en effektiv omvärldsbevakning för att veta 
vilka invandrargrupper som finns i närområdet och vilka krav som ställs på invandrare i 
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dag, hur deras sociala kontext ser ut. Är det nyanlända flyktingar från länder långt bort 
ifrån Sverige som kan tänkas vara ”orienterade framåt” eller är det 
arbetskraftsinvandrare som kom hit på 1960- och 1970-talen som kan tänkas vara 
”orienterade bakåt” och deras barn, den här typen av information är ytterst viktig för att 
biblioteken ska kunna erbjuda rätt service. 
 
En viktig slutsats är att invandrare består av många olika grupper som befinner sig i 
olika adaptionsfaser med skiftande biblioteksbehov. Några enhetliga nationella 
lösningar finns antagligen inte utan bibliotekets verksamhet måste anpassas till de 
förhållanden och förutsättningar som finns lokalt där biblioteket är verksamt.  
 
9.2 Model over det lokale bibliotekets profil 
 
I det här kapitlet kommer jag att besvara min andra och tredje frågeställning, om 
bibliotekens invandrarrelaterade verksamheter och arbete samt hur ickevästerländska 
invandrare använder biblioteket och vilka behov och önskemål de har. Jag använder 
”model over det lokale bibliotekets profil” som analysverktyg, bibliotekets fyra 
huvudfunktioner enligt modellen utgör nedan rubriker under vilka jag presenterar mina 
resultat och slutsatser. 
 
9.2.1 Biblioteket som kulturcentrum 
 
Här nämner biblioteken att det idag har blivit lättare att köpa in litteratur på främmande 
språk och att de ofta tar invandrare till hjälp vid inköp och gallring. Samtidigt anser de 
generellt att bestånden är bristfälliga och föråldrade och om de hade resurser skulle de 
köpa in mer litteratur. Det är skönlitteratur som dominerar bestånden på främmande 
språk. De menar att invandrare som besöker biblioteket lånar mycket skönlitteratur på 
sina hemspråk. Biblioteken medverkar också i projekt som har med främmande kulturer 
att göra. 
 
Mitt intryck är att användarna i min undersökning visserligen lånar skönlitteratur på 
främmande språk men inte så mycket, de nämner att bestånden ofta är bristfälliga och 
föråldrade. De efterfrågar även skönlitteratur på svenska som är lämplig för dem och 
vill gärna ha boktips på lämpliga böcker. Någon önskar sig fler böcker på lätt svenska 
och så gott som samtliga önskar sig mer skönlitteratur på sina hemspråk. 
 
Rollen som kulturcentrum för invandrare förefaller vara något som biblioteken anser 
vara viktigt, medan användarna i min undersökning inte verkar prioritera denna funktion 
lika högt av olika anledningar. I har sett att de ofta väljer andra vägar för att tillgodose 
sina kulturbehov. Biblioteksundersökningen i Göteborg (Brunnström 2005) pekar på 
väldigt stora skillnader i de litterära traditioner mellan olika invandrargrupper, en del 
grupper lånar väldigt mycket skönlitteratur medan andra grupper lånar väldigt lite.  
 
9.2.2 Biblioteket som kunskapscentrum 
 
Biblioteken menar att invandrare använder datorer och Internet mycket samt ofta lånar 
språkkurser och lättlästa böcker på svenska. Det har blivit enklare att köpa in fack- och 
studielitteratur på främmande språk och de tar ofta invandrare till hjälp vid inköp och 
gallring, men trots detta är det fortfarande svårt att bedöma och köpa in den här typen av 
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litteratur. Om biblioteken hade mer resurser skulle de köpa in mer litteratur av den här 
sorten. De anordnar projekt och kurser som exempelvis ”läsverkstan”. 
 
Användarna i min undersökning verkar inte låna så mycket facklitteratur på sitt eget 
språk, de tycker ofta att utbudet är dåligt och föråldrat. Min tolkning är att de ofta vill 
låna lämpliga böcker för dem och då också fack- och studielitteratur på deras hemspråk. 
Det är vanligt i den här gruppen att de behöver förbättra eller förändra sitt humankapital 
och de vill att biblioteket skall stödja och hjälpa dem med litteratur, men även med 
datorer och olika kurser och program. Språkkurser, lexikon och grammatikböcker har de 
stort behov av just nu men även kurser och utbildning för att bättre kunna använda 
datorer och Internet efterfrågas. Längre fram kommer kanske ytterligare behov att 
uppstå av studielitteratur inom andra ämnesområden, eftersom de flesta antagligen 
kommer att läsa vidare på Komvux exempelvis, för att skaffa sig någon form av svensk 
yrkesutbildning. Många önskar sig mer resurser i form av lexikon och språkkurser, allt 
som kan hjälpa dem med att lära sig bättre svenska. De önskar sig också fler datorer på 
biblioteket men även datorkurser och utbildning, inte bara för att kunna använda 
Internet utan även för att kunna göra sina läxor där. Flera av dem vill ha mer och bättre 
studie- och facklitteratur på sina egna språk och någon önskar sig också fler 
studieplatser där man kan göra läxor och grupparbeten. 
 
Denna funktion verkar inte prioriteras av biblioteken, samtidigt som invandrarna i min 
undersökning förefaller ha stora behov av den här funktionen. Vi har även sett i kapitel 
”3. Tidigare forskning” att många invandrare i dagens Sverige får informationsbehov av 
nyttokaraktär för att exempelvis hitta ett arbete. Som vi också har sett i kapitel ”6. 
Arbetsmarknadens förväntningar och krav” är frågan om vilken kunskap som 
efterfrågas och varför inte helt oproblematisk, i värsta fall leder det till diskriminering. 
Att det verkligen kan uppfattas på det viset har vi sett i min användarundersökning och i 
(Kemuma 2000) i kapitel ”3. Tidigare forskning”.  
 
9.2.3 Biblioteket som informationscentrum 
 
Här har biblioteken den uppfattningen att invandrare använder datorer och Internet 
mycket och läser utländska tidningar. Biblioteken anordnar föreläsningar och projekt 
som exempelvis ”Ordbron 2”. Några bibliotek har tjänsten ”Företagsservice”. 
Biblioteken skulle gärna göra mer om de hade resurser. 
 
De flesta användarna i min undersökning är väldigt intresserade av att läsa utländska 
tidningar och använda Internet för att följa med vad som händer i deras hemländer eller 
hemregioner. De önskar sig också fler datorer för Internet och gärna någon kurs i hur 
man använder och söker information på nätet, vidare önskar de sig fler utländska 
tidningar. Ibland uppstår det situationer då de behöver information om det svenska 
samhället ur olika aspekter, det var någon i undersökningen som nämnde att hon vid ett 
tillfälle försökte läsa i lagboken men det blev för svårt för henne. Kanske hade hon inte 
heller kunskap om att det finns andra källor som kanske hade passat bättre än just 
lagboken.  
 
Den här funktionen framstår som viktig i båda mina undersökningar. Biblioteket som ett 
informationscentrum för personer som inte har svenska som modersmål är kanske den 
viktigaste funktionen i bibliotekets profil hävdar jag. Med detta menar jag att 
biblioteken har en roll för att sprida samhällsinformation, information om hur den 
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svenska demokratin fungerar, vilka rättigheter och skyldigheter man har som 
medborgare, fungera som ett komplement till andra institutioner såsom exempelvis 
Arbetsförmedlingen, hjälpa invandrare att söka information som är betydelsefull för just 
den individen och utbildar invandrare i olika informationssökningsmetoder såsom hur 
man använder bibliotekskatalogen, söker i databaser och använder Internet på bästa sätt. 
Detta för att individen sedan själv skall kunna söka information och styra sitt liv i den 
riktning han eller hon vill, som jag menar är en väsentlig del av ”svensk social 
kompetens”. Detta borde vara en viktig byggsten i arbetet med att bygga ett jämlikt och 
därmed mångkulturellt samhälle. Alla ska i möjligaste mån ges samma 
grundförutsättningar för att bygga sina liv. Man ska veta vilka valmöjligheter man har 
och hur man ska gå till väga för att komma dit man vill. Den här rollen som 
informationscentrum borde också vara universell i den meningen att den är viktig för 
alla invandrargrupper och invandrares behov av biblioteket som informationscentrum, 
borde vara ganska konstant över olika tidsperioder. Således borde den här funktionen 
vara förhållandevis förutsägbar och lätt för biblioteken att planera och genomföra 
aktiviteter inom. 
 
9.2.4 Biblioteket som socialt centrum 
 
Bibliotekens uppfattning är att många invandrare ser biblioteken som en mötesplats och 
att barnen ofta är anledningen till att de vuxna också kommer. Något bibliotek har 
projektet ”Låna en fördom” som riktar sig till alla, men kanske främst till den stora 
majoriteten av svenskar, som erbjuds att umgås och samtala med någon som de normalt 
inte brukar sitta ner och prata med. 
 
Många personer i min undersökning verkar se biblioteket som en naturlig mötesplats dit 
de kommer för att koppla av och ofta har de sina barn med sig. Men de uttrycker 
samtidigt behov av att kunna sitta på biblioteket för att studera och kanske göra 
grupparbeten. Intressant är att ingen uttrycker några önskningar som kan relatera till den 
här funktionen som socialt centrum. 
 
Biblioteket som mötesplats verkar vara den funktion som är minst utvecklad av 
biblioteken och som även omnämns minst av invandrarna i min undersökning. På ett vis 
kanske det framstår som alltför självklart för att omnämnas vid en intervju. Jag menar 
att biblioteken har en stor potential som mötesplats och för att främja integrationen 
genom dessa möten. Enligt (Magnusson 2005) är funktionen som social mötesplats 
betydelsefull ur ett jämställdhetsperspektiv mellan män och kvinnor, många kvinnor 
som är invandrare har ofta ett underläge och upplever en isolering som biblioteket kan 
hjälpa till att bryta. Alla kurser och aktiviteter som biblioteket anordnar spelar här en 
viktig roll. Vidare kan arrangerade möten mellan svenskar och invandrare som till 
början verkar krystade och konstlade, leda vidare till att vänskapsband knyts och att det 
uppstår en ”vardagsintegration” som Magnusson kallar det. 
 
9.2.5 Bibliotekens hemsidor 
 
Det som slog mig ganska tidigt när jag satt och surfade runt bland de olika biblioteken, 
var att det överlag var väldigt lite information som var riktad till en tänkt invandrare 
som besöker dessa hemsidor. Mitt intryck är att det generellt finns mer information på 
hemsidorna riktade till personer med något funktionshinder. Det är inte min avsikt att 
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spela ut olika grupper i samhället mot varandra, men eftersom dessa båda grupper ryms 
inom samma paragraf i bibliotekslagen hävdar jag att det är en befogad reflektion.  

 
När jag nu jämför bibliotekens hemsidor med mina intervjusvar finner jag en del 
olikheter mellan de båda källorna. Att personalen inte kommer ihåg att berätta om all 
information och alla projekt och verksamheter som finns på biblioteket är ju fullt 
förståeligt och mänskligt, men när personalen berättar om något och detta inte återfinns 
på hemsidan påvisar detta en brist i deras hemsidor. Utbudet av information och tjänster 
för invandrare förefaller alltså vara bättre i verkligheten jämfört med det intryck som 
hemsidorna förmedlar. 
 
9.3 Koppling mellan modellerna 
 
I detta kapitel vill jag återknyta till ”tvågränsmodellen” för att se om bibliotekens 
faktiska verksamhet kan ses som en resurs för invandrare som vill ta sig över den ”inre 
gränsen” och om invandrarna själva använder biblioteket för informationssökning i det 
syftet. På det viset kopplar jag ihop mina båda modeller och avslutar med att försöka 
diskutera bibliotekets plats i den här sociala kontexten som ”tvågränsmodellen” 
beskriver. Med andra ord skulle man kunna säga att jag tar ”model over det lokale 
bibliotek” och försöker klistra in den i ”tvågränsmodellen”. 
 
Min biblioteksundersökning vilken redovisas i kapitel ”7. Biblioteksundersökningen”, 
visar på en växande insikt från bibliotekens sida om att många invandrares situation har 
förändrats under de senaste decennierna. Den koppling jag ser i undersökningen mellan 
bibliotekens verksamhet och den ”inre gränsen” är bibliotekets möjlighet att stödja 
invandrares språkinlärning och böcker på lättläst svenska. När det gäller ”svensk social 
kompetens” nämner biblioteken flera intressanta saker som går att relatera till detta, de 
menar att invandrare frågar om hjälp i mindre utsträckning än svenskar, att biblioteken 
skulle kunna ta emot fler invandrare som praktikanter för dessa behöver ofta träning i att 
vara på en arbetsplats, biblioteken arrangerar olika föreläsningar och deltar i projekt 
som exempelvis ”tjejgruppen” och det faktum att så gott som alla invandrare får någon 
form av biblioteksintroduktion. Samtidigt får jag intrycket att biblioteken kanske har en 
ganska oproblematisk syn på den delen av verksamheten. Invandrares användning av 
tjänsten ”företagsservice” är ett konkret exempel, biblioteken verkar inte reflektera över 
möjligheten att det kan vara så, att det råder strukturell/institutionell diskriminering i 
samhället som försvårar möjligheterna för invandrare att få arbete och göra karriär och 
därför kanske många istället väljer att bli egna företagare på fel grunder så att säga. 
Beslutet att bli egen företagare bör helst grunda sig på en god affärsidé och en bra 
affärsplan, det bör inte vara något man ger sig på som en nödlösning. I ett mera 
vardagligt integrationsperspektiv måste det rimligtvis ses som någonting positivt att de 
kommer till biblioteken, men i ett kritiskt och akademiskt perspektiv kan det vara 
nödvändigt att reflektera över de bakomliggande orsakerna. Intressant är att något 
bibliotek även har riktat en del uppmärksamhet åt den svenska befolkningen med 
projektet ”låna en fördom”. Det är intressant därför att svenskarna ingår ju också i den 
här ekvationen, integrationsprocessen ska ju vara en ömsesidig process. Genom att på 
detta vis rikta uppmärksamheten mot svenskarna, erkänner man att det eventuellt är 
något djupare fel i samhällssystemet. Majoriteten av bibliotekarierna är svenskar och 
dessa har kanske av naturliga skäl svårt för att till fullo sätta sig in i invandrares sociala 
situation, kanske blir det då mer naturligt och lättare för dem att sätta sig in i andra 
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svenskars mentalitet och arbeta mot att förverkliga det mångkulturella samhället genom 
att istället försöka förändra svenskars mentalitet. 
 
Min användarundersökning vilken redovisas i kapitel ”8. Användarundersökningen”, 
visar på en hög medvetenhet hos den här gruppen invandrare om att det finns en ”inre 
gräns”. Denna gräns gör sig påmind för den här gruppen människor exempelvis när det 
gäller utbildning och språkkunskaper. Det finns några invandrare i gruppen med låg 
utbildning från hemlandet och många har också rimligtvis en annan typ av 
humankapital än vad som är vanligt i Sverige, till exempel är det få som kan engelska 
men de är ändå flerspråkiga på något vis. Dessa personer behöver eller kommer att 
behöva göra investeringar i sitt eget humankapital och behöver använda biblioteket som 
en resurs för detta. Jag fann ingen direkt koppling mellan invandrarnas biblioteksvanor 
och ”svensk social kompetens” i den meningen att någon använder biblioteket i syfte att 
förbättra sin ”svenska sociala kompetens”. Svårigheter att få kontakt med svenskar var 
dock en åsikt som kom upp och här finns säkert en potential för biblioteket som 
mötesplats. Dock kan jag konstatera att i princip alla i gruppen hade fått någon form av 
biblioteksvisning och undervisning, vilket enligt min definition ingår i ”svensk social 
kompetens”. 
 
Idag är den ”inre gränsen” högre än för 30-40 år sedan, fler invandrare befinner sig i 
”limbo” och deras biblioteksbehov har sannolikt förändrats till att vara mer ”orienterade 
framåt” och jag tolkar det som att bibliotekets funktioner som informations- och 
kunskapscentrum har blivit allt viktigare. Det är därför rimligt att biblioteket av idag i 
början på 2000-talet, försöker vara ett redskap för invandrare att överbrygga den ”inre 
gränsen”, om jag försöker illustrera detta med ”tvågränsmodellen” ser det ut så här: 
 
 

 
Figur 3. Biblioteket överbryggar den ”inre gränsen”. (Min bearbetning) 
 
För 30-40 år sedan var antagligen invandrares biblioteksbehov mer ”orienterade bakåt” 
jämfört med idag, kanske bibliotekets funktioner som kulturcentrum och socialt centrum  
var de mest utnyttjade. När de inte behövde armbåga sig fram och oroa sig för sin 
försörjning, är det mer troligt att de kunde intressera sig för kultur och fritid. I ett sådant 
samhälle borde kanske biblioteket vara placerat långt till höger i ”tvågränsmodellen” 
eftersom de allra flesta människorna finns där, ute på arbetsmarknaden.  
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9.4 Reflektioner utifrån tidigare forskning 
 
Jag ska här återknyta till den tidigare forskning som jag presenterat i kapitel ”3 för att 
försöka tolka mina resultat i ljuset av deras resultat för att se vilka ytterligare aspekter 
man kan utläsa av materialet utöver svaren på mina frågeställningar. 
 
I boken The past and the future in the present: Kenyan adult immigrants´ stories on 
orientation and adult education in Sweden (Kemuma 2000) kunde författaren urskilja 
två grupper, ”de som behöver guidning” och ”initiativtagarna”. Jag har förklarat på 
sidorna 50-52 att jag kunde urskilja några personer som uppvisar stora likheter med 
gruppen ”initiativtagarna”, dessa personer tenderar att inte använda bibliotek utan väljer 
istället andra strategier för att söka information. Jag kunde inte lika klart identifiera 
någon ur den andra gruppen, ”de som behöver guidning”, även om åtminstone en person 
kan  tänkas tillhöra den gruppen. Min teori angående den här sistnämnda gruppen är att 
de främst använder bibliotek som en social mötesplats och ett kulturellt centrum. 
Samtidigt som ”initiativtagarna” av någon anledning inte vill använda biblioteket i så 
hög grad. Låt mig utifrån detta och min egen undersökning presentera en något vågad  
tes: - De invandrare som trivs bäst i Sverige använder biblioteket minst och de som trivs 
sämst i Sverige använder biblioteket mest.  
 
Undersökningen av Stadsbiblioteket i Göteborg, Mer nytta än nöje – En undersökning 
av invandrade göteborgares syn på biblioteksverksamhet (Brunnström 2005) 
identifierade två grupper invandrare i egenskap av användare, de som är ”orienterade 
bakåt” och de som är ”orienterade framåt”. Jag kan inte hävda att jag har funnit någon 
klar koppling till deras resultat och detta är ju inte särskilt konstigt eftersom min 
undersökning rör invandrare som varit i Sverige en förhållandevis kort tid. Trots detta 
tycker jag mig kunna konstatera, att de invandrare i undersökningen som har en svensk 
partner eller en partner som har varit i Sverige en längre tid ofta omnämnde sin partner. 
De berättade att partnern ofta hjälper dem att lösa problem, att svara på frågor och att 
fråga om hjälp och då även på biblioteket. Dessa invandrare kan då tänkas tillhöra 
gruppen ”orienterade bakåt”.  
 
Magisteruppsatsen Integrationsprojekt på två bibliotek – Mångfald, möten och 
möjligheter (Magnusson 2005) beskriver två integrationsprojekt vid två svenska 
folkbibliotek. Jag har försökt kartlägga en liten del av det vardagliga arbetet på några 
bibliotek runt om i landet som inte ingår i något stort integrationsprojekt. Efter att ha 
jämfört det här vardagsarbetet med hennes skildring av dessa stora projekt, vill jag 
hävda att det är stor skillnad mellan det vardagliga integrationsarbetet på bibliotek 
runtom i landet och den höga kvalité som dessa projekt verkar förmedla. Troligtvis är 
det avgörande för det mångkulturella arbetet på biblioteken att det finns engagerad 
personal, helst någon eldsjäl som brinner för de här frågorna annars tenderar de att 
komma bort i konkurrensen med andra verksamheter. En biblioteksplan borde här vara 
en stor tillgång för alla bibliotek för att visa på och påminna personalen om målen med 
verksamheten. 
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9.5 Avslutande tankar kring vidare forskning och fördjupade  
      biblioteksinsatser 
 
I detta kapitel försöker jag besvara uppsatsens delsyfte, att föra fram sådana områden 
inom bibliotekens verksamhet där jag tycker mig se ett behov av vidare forskning i syfte 
att göra bibliotekens verksamhet ännu bättre genom fördjupade biblioteksinsatser. 
 
Om ett informationsbehov är rätt eller fel ur en normativ aspekt är inte bibliotekets sak 
att avgöra, så länge det inte rör sig om någonting som är direkt olagligt. Det 
formulerade informationsbehovet som en användare för fram, kan dock vara rätt eller 
fel ur den aspekten att den här centrala kedjan, 
 

informationsbehov – informationssökning - informationsanvändning 
 
inom informationsvetenskapen, inte leder till önskat resultat eller om den är ineffektiv. 
Jag tolkar bibliotekets roll som informationsförsörjande organisation att alltid sträva 
efter att denna kedja blir så effektiv som möjligt och i slutändan, att användarens 
informationsanvändning bygger på bästa möjliga förutsättningar. Det betyder i den här 
uppsatsen att, om antagandet att goda kunskaper i svenska språket, ett svenskt 
humankapital och en hög grad av ”svensk social kompetens” är väldigt betydelsefulla 
för en invandrares chanser att komma in på arbetsmarknaden är felaktiga, blir också det 
informationsbehovet och hela kedjan fel eller ineffektiv. Om de verkliga orsakerna är 
någonting annat, exempelvis olika former av diskriminering som möter invandrare, 
reduceras dessa antaganden och informationsbehov om ”svensk social kompetens” och 
liknande egenskapers centrala betydelse till en slags pseudobehov. Ingen i min 
undersökning nämner diskriminering som ett problem explicit, men jag tolkar det som 
så att många anser att utbildningskraven i Sverige är diskriminerande och möjligtvis 
även nivån på språkkunskaperna i svenska språket som de förväntas lära sig. Jag anser 
att detta aktualiserar frågan om huruvida biblioteken alltid skall tillmötesgå användarnas 
önskemål eller om biblioteken skall göra någon form av ställningstagande och agera 
efter vissa riktlinjer och ideal. Det räcker kanske inte alltid att enbart fråga användarna 
vad de vill ha och vad de önskar på biblioteket. Bibliotekets uppgift blir i det här fallet 
enligt mig att alltid försöka ta reda på individens verkliga informationsbehov och sedan 
försöka hjälpa denne på bästa sätt och att alltid erbjuda alternativ till det individen 
frågar efter. 
 
Vi har sett att det finns ett behov bland invandrarna själva av mer och nyare litteratur på 
deras egna hemspråk, kanske då speciellt fack- och studielitteratur. Jag ser dessa behov 
som fullständigt logiska och självklara, samtidigt som jag inser svårigheterna för 
biblioteken att möta dessa biblioteksbehov. Med tanke på det jag kommit fram till i den 
här uppsatsen menar jag att satsningar som syftar till att öka tillgången till fack- och 
studielitteratur för invandrare på deras hemspråk är särskilt viktigt och betydelsefullt. 
Först och främst ser jag ingenting konstigt i att en person, när det gäller litteratur om 
svåra och komplicerade ämnen föredrar att läsa in detta på sitt eget språk. Litteratur av 
den här typen kräver mycket goda språkkunskaper, för en invandrare betyder det flera år 
av svenskundervisning och träning i svenska språket innan han kan tillgodogöra sig den 
här litteraturen. Med den konsekvensen att under de här åren lever invandrare i värsta 
fall i ett intellektuellt vakuum. För många invandrare är kanske engelska ett bra 
alternativ men inte för alla, vi har sett i kapitel ”8. Användarundersökningen” att alla 
invandrare kan inte engelska. Kanske andra språk förutom engelska kan fylla rollen som 
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kommunikationsverktyg mellan olika språkgrupper och samtidigt kanske de så kallade 
skolspråken har förlorat i betydelse. Biblioteken måste veta hur de lokala 
förutsättningarna ser ut, vilka invandrargrupper som finns på orten och vilka språk som 
talas. En idé som kom fram under min egen användarundersökning och som jag anser 
vara väldigt intressant var, att eftersom det av naturliga skäl är svårt för biblioteken att 
bygga upp bra och aktuella bokbestånd för så många olika språkgrupper, kunde kanske 
Internet utgöra en resurs istället för eller som komplement till, den traditionella boken. 
Det finns en begynnande marknad för e-böcker och en del digitaliseringsprojekt på 
Internet har påbörjats. Detta ses ofta som ett hot mot det fysiska biblioteket, men i det 
här fallet anser jag det skulle vara en hjälp för det fysiska biblioteket genom att kunna 
frigöra resurser. Utökade kontakter och samarbete med bibliotek i andra länder skulle 
kanske kunna hjälpa invandrare i Sverige att få tillgång till e-böcker och annat material 
online från sina hemländer. Det digitala kan vara en möjlig lösning inom en snar 
framtid, på ekvationen hur man ska kunna kombinera bra service för många olika 
språkgrupper samtidigt som det finns begränsade resurser i form av pengar och plats. 
 
Jag ser invandrarna själva som en resurs biblioteken skulle kunna använda i 
verksamheten i ännu större utsträckning än vad som är fallet idag, många invandrare 
skulle kunna utgöra värdefull expertkompetens för biblioteken menar jag. De kan hjälpa 
biblioteket med inköp och gallring av litteratur på främmande språk, vi har sett i kapitel 
”7. Biblioteksundersökningen” att detta av naturliga skäl är ett problem för svenska 
bibliotekarier. Kanske kan invandrare också lättare nå fram till andra invandrares 
verkliga informationsbehov vid ett referenssamtal, genom ökad förståelse och 
inlevelseförmåga för den andres situation. Om det på svenska bibliotek inte finns någon 
eller mycket få anställda med utländsk härkomst, kan det då innebära att biblioteken 
bidrar till den strukturella diskrimineringen i Sverige? Ska biblioteken aktivt försöka 
anställa fler invandrare, vad innebär det i så fall för organisationen? Är det ett alternativ 
att istället knyta invandrare till biblioteket på ett lösare sätt, som exempelvis 
”språkguider” eller ”länkspanare”, något som har provats på en del bibliotek? 
 
Systemet med fjärrlån verkar inte fungera som det är tänkt, i biblioteksundersökningen 
har det framkommit åsikter om att det är krångligt och tidskrävande. Möjligheterna till 
mer samarbete mellan olika bibliotek och med Internationella biblioteket för att mer 
effektivt hitta exempelvis resurser på Internet och minska eventuellt dubbelarbete ute på 
biblioteken kanske borde undersökas. 
 
Bibliotekens potential som socialt centrum skulle troligtvis kunna utnyttjas ännu bättre 
än vad som är fallet idag, men då är det troligt att denna mötesplats måste organiseras 
mer och styras mot meningsfulla möten mellan majoritetsbefolkningen och olika 
minoritetsgrupper. I uppsatsen  Integrationsprojekt på två bibliotek – Mångfald, möten 
och möjligheter av Stina Magnusson (2005) beskrivs sådana arrangerade möten mellan 
invandrare och svenskar. Möten som ofta kan verka onaturliga och krystade, men som 
ofta leder vidare till att sociala kontakter och vänskapsband knyts och får betydelse för 
integrationsprocessen. Det som är betydelsefullt är kanske inte det som sker just på 
biblioteket under sådana arrangerade möten, utan vad som händer efteråt.  
 
Det förefaller till viss del finnas olika sätt att se på biblioteket mellan invandrare och 
biblioteken själva. Många invandrare verkar inte se biblioteket och bibliotekarierna som 
en informationsresurs när de ställs inför lite större problem. I deras ögon är kanske 
biblioteket främst en plats där böckerna är förvarade och bibliotekarierna vet var 
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böckerna finns och sköter bokuppsättning och bokvård med mera. En del invandrare har 
kanske andra förväntningar på verksamheten än den som biblioteken erbjuder. 
Exempelvis har vi sett i kapitel ”8. Användarundersökningen” att de önskar sig olika 
kurser i datorkunskap och informationssökning, kanske de förväntar sig mer 
pedagogiskt arbete av bibliotekarierna. Om biblioteken börjar bedriva mer pedagogiskt 
arbete, till exempel med datorkurser och läxhjälp för vuxna, innebär det då problem ur 
ett professionsteoretiskt perspektiv? Att bibliotekarierna klampar in på exempelvis 
lärarnas områden? Jag har läst en mycket intressant magisteruppsats om just den här 
problematiken, (Bolmskog 2005) Pedagogiskt arbete på folkbibliotek. En hermeneutisk 
studie av Biblioteksbladet vid tre tidsperioder under 1900-talet. Är det bra eller dåligt, 
hindrar det en fruktbar utveckling av bibliotekarieyrket? 
 
En slutsats i den här uppsatsen är som vi har sett att bibliotekens arbete mot invandrare 
måste bygga på den sociala situationen som råder på orten och vara flexibelt för att 
kunna möta förändringar i samhället. Det har också framkommit att det 1983 kom en 
handbok för de nordiska biblioteken kallad KITAB, om hur invandrarverksamheten 
skulle se ut. Vad betydde den för de svenska biblioteken och har den här mallen som 
KITAB anger dröjt sig kvar på svenska bibliotek? 
 
En fråga som dök upp under arbetet med den här uppsatsen och som visade sig vara en 
central fråga för hela den här uppsatsens problemställning är, om biblioteken arrangerar 
speciella integrationsprojekt och annan riktad verksamhet, kan det i så fall stå i konflikt 
med integrationspolitiken, som förespråkar att invandrare inte ska pekas ut som grupp? 
 
En informationsuppgift som jag stötte på under arbetet med den här uppsatsen fann jag 
vara väldigt intressant och värd att följa upp. När en flykting placeras ut i en kommun är 
det den kommunen som ansvarar för utbildning och aktiviteter, även flyktingens 
kulturella behov såsom bibliotek. För detta får kommunen ekonomiskt stöd för varje 
flykting som tas emot. Detta ekonomiska stöd har jag aldrig hört talas om innan eller 
under min egen undersökning. Hur mycket pengar är det och hur används de 
egentligen?  (Österberg 2000, s. 8). 
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10. Slutdiskussion 
 
Jag ska i det här kapitlet återknyta till några av uppsatsens centrala delar för att 
diskutera vad jag kunde gjort annorlunda och vilka konsekvenser detta hade fått jämfört 
med uppsatsens nuvarande helhet och struktur. Jag ger också min syn på uppsatsens 
validitet ur ett helhetsperspektiv. 
 
Den problematisering jag gjort och som ligger till grund för uppsatsens syfte och 
frågeställningar, är sprungen ur ett samhällsperspektiv från min sida där social jämlikhet 
och alla människors rätt att få delta i samhällsgemenskapen är viktiga ingredienser. 
Samtidigt gjorde jag tolkningen att det rör sig om ett problem som har med 
informationssökningsbeteende att göra, det som är intressant för mig ligger i 
kombinationen av mitt samhällsperspektiv och ett informationsvetenskapligt perspektiv. 
Detta ledde mig fram till ”tvågränsmodellen” som en konceptuell modell för att kunna 
öka min förståelse för och analysera invandrares situation i samhället och vilken roll 
biblioteket ska ha i ett informationsvetenskapligt perspektiv. Man hade istället kunnat 
välja ett mer entydigt informationsvetenskapligt perspektiv och valt någon etablerad 
teori och modell för informationssökningsbeteende. Som jag har förklarat i kapitel 
”4.2.1 Val av modeller” bedömer jag det som att merparten av dessa teorier inte är väl 
lämpade för den här uppsatsen. Det finns dock åtminstone två modeller man skulle 
kunna välja enligt min mening.  
 
Den första är Tom Wilsons modell för informationssökning från 1981. Det som talar för 
Wilsons modell är att han granskar både individ- och samhällsrelaterade faktorer som 
har betydelse för informationssökningen. Han menar dock att informationssökning inte 
aktiveras genom fenomen kallade informationsbehov, informationssökning kan istället 
enligt Wilson ingå i en process för att tillfredsställa en kombination av individens 
fysiologiska, affektiva och kognitiva behov. (Introduktion till informationsvetenskapen 
2003, s. 81-89) Här skiljer sig alltså Wilsons modell från syftet med min uppsats och jag 
valde bort Wilsons modell, då jag anser att det är meningsfullt att använda begreppet 
informationsbehov. Om man istället hade använt Wilsons teori förefaller det troligt att 
de barriärer som hindrar eller försvårar en informationssökning hade fått större 
betydelse i uppsatsen. ”Den inre gränsen” i ”tvågränsmodellen” kan sägas utgöra ett 
exempel på en barriär men enligt Wilson blir det relevant att undersöka betydligt fler 
typer av barriärer, till exempel personliga barriärer såsom att en individ inte vill avslöja 
sin okunnighet för en annan person genom att ställa en fråga.  
 
Den andra är ”Sense-Making teorin” av Brenda Dervin, ursprungligen från 1970-talet 
men har sedan dess utvecklats ytterligare. Enligt Dervin är mänskliga aktiviteter och 
omständigheterna vi lever under, i ständig förändring och människor måste ”stega sig 
fram” och prova sig fram, från en situation till en annan. Även informations-
sökningsbeteendet tar formen av att man stegar sig fram för att lösa en situation som 
uppkommit. Det finns en ”informationsklyfta” som individen måste ”stega sig” över. 
Efterhand som svaren på frågorna uppenbarar sig, kan man metaforiskt säga att 
individen bygger en ”informationsbro” över ”informationsklyftan”. Den här processen 
är alltid individuell och olika individer har skiftande förutsättningar. (Introduktion till 
informationsvetenskapen 2003, s. 89-98) Det som talar för Dervins modell är den 
uppvisar stora likheter med invandrares situation i ett nytt land, exempelvis genom  
metaforen ”stega sig fram”. Dock förefaller den vara svår att tillämpa och det verkar 
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vara svårt att hitta lämplig metodlitteratur för en empirisk undersökning. Dessutom så 
tolkar jag informationsanvändningen som en central faktor i modellen och eftersom jag 
har avgränsat mig från informationsanvändning, valde jag bort ”Sense-Making teorin”. 
Om man istället hade använt denna modell förefaller det troligt att uppsatsens fokus då 
hade förskjutits mot informationsanvändningen istället. ”Sense-Making teorin” verkar 
inte uppehålla sig vid varför och hur situationerna som föranleder informationssökning 
uppstår, bara att de uppstår med jämna mellanrum här i livet för oss människor. 
 
Ett annat sätt att se på min problemställning skulle kunna vara att man analyserar och 
kritiserar själva samhällsstrukturen, istället för att bara försöka lappa och laga system 
och funktioner i samhället som inte fungerar som det är tänkt. En sådan uppsats skulle 
kunna byggas på exempelvis postkolonial eller postnationell teori. 
 
Om jag hade vetat allt det som jag vet idag när jag skulle påbörja mitt uppsatsarbete, 
hade jag avstått från att göra biblioteksundersökningen i enlighet med frågeställning två. 
En sådan undersökning är betydligt mera krävande och svår att genomföra än vad jag då 
kunde förutse. Jag inser nu att en sådan frågeställning är tillräckligt stor och omfattande 
för att kunna räcka för en hel magisteruppsats. Jag kunde åtminstone begränsat mig 
genom mitt metodval, kanske en utökad undersökning av bibliotekens hemsidor hade 
räckt. Eller kunde jag avgränsat mig till ”icke västerländska invandrare” enbart, i 
enlighet med frågeställning tre och gjort mera djuplodande personliga intervjuer med 
bibliotekarier på något eller några bibliotek enbart.  
 
För att bedöma och kommentera uppsatsens kvalité använder jag den terminologi som 
används i böckerna Grundbok i forskningsmetodik : kvalitativt och kvantitativt (1987) 
och Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning av Runa Patel (2003). Enligt dessa båda böcker lämpar sig termerna 
reliabilitet och validitet mindre bra för kvalitativa undersökningar, man kan dock prata 
om validitet även i en kvalitativ undersökning, men då menas enkelt uttryckt hela 
forskningsprocessen. (Patel 2003, s. 102-106)  

 
Eftersom kvalitativa studier kännetecknas av en stor variation är det svårt att 
finna entydiga regler, procedurer eller kriterier för att uppnå god kvalitet. 
Eftersom varje kvalitativ studie i någon mening är unik är det viktigt att den 
kvalitativt inriktade forskaren noga beskriver forskningsprocessen så att de 
som tar del av resultaten kan bilda sig en uppfattning om alla de val som 
forskaren gjort. Detta gäller hela processen från hur forskningsproblemet 
uppkommit, forskarens förförståelse, hur teoretisk kunskap spelat in, hur de 
som omfattas av studien valts ut, i vilken kontext och i vilka situationer 
studien genomförts och hur resultatet har redovisats. Om den kvalitativa 
forskningsrapporten författas med detta i åtanke kan detta stärka vad som 
menas med validitet i ett kvalitativt forskningssammanhang. (Patel 2003, s. 
106) 

 
När det gäller validiteten för hela min undersökning har jag försökt skildra och beskriva 
min egen förförståelse, mitt urval, min metod och alla de val jag gjort under hela arbetet 
med den här uppsatsen. Jag har försökt ha ett källkritiskt förhållningssätt och resonerat 
och diskuterat mig fram till en viss tolkning men även visat på alternativa tolkningar, 
både när jag läst in litteratur och när det gäller mina egna undersökningar. Just detta att 
resonera och diskutera sig fram istället för att uttrycka sig kort och koncist är viktigt för 
validiteten i en kvalitativ undersökning anser jag. 
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11. Sammanfattning 
 
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i invandrares situation under integrationsprocessen samt 
vilka biblioteksbehov detta medför. Uppsatsens huvudsyfte är att med en bred ansats 
kartlägga och diskutera om det uppstår informationsbehov för invandrare när de möter 
den svenska arbetsmarknaden och det svenska arbetslivet, om invandrare i så fall vänder 
sig till biblioteken med dessa behov samt kartlägga hur bibliotekens invandrarrelaterade 
verksamhet ser ut. Ett delsyfte är att uppsatsen ska ge ökad insikt och förståelse för 
invandrare som användargrupp samt kunna användas som underlag för vidare forskning 
och planering av fördjupade biblioteksinsatser. 
 
4. Vilka förväntningar och krav är det vanligt att personer som inte är födda och 

uppvuxna i Sverige möter på arbetsmarknaden och i arbetslivet, vilka eventuella 
informationsbehov genereras av dessa krav?  

5. Hur arbetar biblioteken mot invandrare som användargrupp och hur marknadsförs 
verksamheten på bibliotekens hemsidor? 

6. Använder icke västerländska invandrare biblioteket och i så fall hur? Vilka 
biblioteksbehov och önskemål har de relaterade till biblioteksverksamhet? 

 
För att besvara den första frågeställningen identifieras svenskt humankapital och 
”svensk social kompetens”, i egenskap av krav eller förväntningar vilka ofta möter 
invandrare på arbetsmarknaden och i arbetslivet. En diskussion förs om vilka 
informationsbehov som genereras av denna situation samt hur biblioteken skall möta 
dessa behov. För att besvara den andra frågeställningen görs en undersökning med 10 
folkbibliotek för att kartlägga hur dessa arbetar mot invandrare som användargrupp. 
Dels analyseras bibliotekens hemsidor ur en tänkt invandrares perspektiv och dels 
samlas information in från biblioteken genom e-post, en telefonintervju och en 
personlig intervju. För att besvara den tredje frågeställningen görs en 
intervjuundersökning med 10 invandrare, samtliga från länder utanför Europa.  
 
Som en konceptuell modell för att beskriva hur kraven på svenskt humankapital och 
”svensk social kompetens” generar informationsbehov som får konsekvenser för 
biblioteksverksamheten används ”tvågränsmodellen” (Engellau, Fahimi & Gür 2000, s. 
57). För att analysera och diskutera hur biblioteken faktiskt arbetar idag och vilken 
verksamhet som erbjuds invandrare används modellen ”Profil over det lokale 
bibliotekets profil” (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 18). Vidare används denna 
modell för att analysera i vilken utsträckning invandrarna i undersökningen använder 
bibliotekets olika funktioner.  
 
Den övergripande slutsatsen är att gränsen mellan vad som är diskriminering och vad 
som är befogade förväntningar och krav på ett svenskt humankapital och en ”svensk 
social kompetens” kan vara problematisk och detta kan få konsekvenser för bibliotekens 
arbete. Vidare framkommer det i uppsatsen hur viktigt det är att se invandrare som 
individer med olika individuella behov och inte som representanter för en grupp. 
Användningen av biblioteket för nyttoändamål bland invandrare är stor. För biblioteken 
blir det viktigt att försöka nå fram till och identifiera invandrares verkliga 
informationsbehov för att kunna erbjuda bäst möjliga verksamhet. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till bibliotekarier 
 
1. Vet ni om nyanlända invandrare i Sverige får någon information om bibliotek, var 

det finns bibliotek och hur man gör när man vill låna böcker till exempel? 
 
2. Har ni anpassat er verksamhet efter hur invandrarsituationen ser ut i just er 

kommun, vilka olika nationaliteter det finns och hur stora de grupperna är till 
exempel? Försöker ni någon gång att nå nya användargrupper, till exempel 
invandrare, och hur gör ni då? 

 
3. Det är många gånger problem för invandrare att komma in på arbetsmarknaden. 

Tror ni att biblioteket är eller kan vara till hjälp, direkt eller indirekt, för arbetslösa 
invandrare som söker jobb, är det något biblioteket kunde göra bättre? 

 
4. Finns det på ert bibliotek några speciella tjänster eller service för invandrare, eller 

medverkar ni i något projekt? 
 
5. Vilken fördelning är det mellan barn- och vuxenmedier, skön- och facklitteratur, på 

ett ungefär, när det gäller litteratur på främmande språk och hur gallrar ni och 
förnyar bestånden? 

 
6. Vad gör ni om det kommer förfrågningar på utländsk litteratur som inte finns på ert 

bibliotek? Brukar ni låna hem ”vandringsbibliotek” från IBLC på främmande språk? 
 
7. Vad gör invandrare på biblioteket och vad lånar de mest tror ni, brukar invandrare 

fråga personalen om hjälp, vad är era intryck? 
 
8. Om ni fick önska precis vad ni vill till ert bibliotek för att ytterligare förbättra 

servicen till invandrare, vad skulle det vara? Ni behöver inte tänka på pengar eller 
budgeten. 

 
9. Har ert bibliotek någon biblioteksplan och är invandrare som användargrupp 

omnämnda? 
 
10. Vad tror ni är den största tröskeln för invandrare som inte kommer till biblioteket 

och de invandrare som går till biblioteket, vad upplever de som svårast eller mest 
besvärligt? 

 
11. Är det något övrigt ni vill säga? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till invandrare 
 
1. Vilket land kommer du ifrån, var är du född? 
 
2. Hur gammal är du? 
 
3. Hur länge har du varit i Sverige? 
 
4. Vilka språk talar du? 
 
5. Vad jobbade du med i ditt hemland. Hade du något yrke eller yrkesutbildning i ditt 

hemland? 
 
6. Vad vill du jobba med i Sverige tror du? 
 
7. Hur många år hade du gått i skolan innan du kom till Sverige och började läsa SFI? 
 
8. Hur var skolan i ditt hemland jämfört med den svenska, tror du  att invandrare och 

du själv, har lika goda kunskaper om saker som vetenskap, matematik, geografi, 
ekonomi och liknande ämnesområden som svenskar? Är svenskarna bättre eller 
sämre utbildade? 

 
9. När du har ett problem som du måste lösa, när du måste veta något, vad gör du då,    
      vem brukar du vända dig till? 
 
10. Många invandrare har svårt att få ett jobb i Sverige, vad tror du det beror på? 
 
11. Om en invandrare tycker det är svårt att söka jobb, svårt att hitta ett jobb i Sverige.    
      Tror du då att biblioteket kan hjälpa till på något vis, med någon speciell tjänst eller     
      information? 
 
12. Innan du kom till Sverige, brukade du besöka något bibliotek i ditt hemland? 
 
13. Har du fått någon information om biblioteken i Sverige, har någon berättat för dig 

om bibliotek i Sverige och vad man kan göra där? Har du varit på något bibliotek i 
Sverige, vilket, och i så fall, brukar du gå dit ofta?  

  
14. När du är på biblioteket, vad brukar du göra då? Har du frågat dom som jobbar där   

om hjälp någon gång och hur blev du bemött i så fall, fick du den hjälp du behövde? 
 
15. När du är på biblioteket, tycker du då att du kan hitta böcker och tidningar som är      
      viktiga för dig. Är det någon bok eller tidning som du tycker biblioteket saknar, har   
      du frågat om de kan skaffa den? 
 
16. Om du får önska dig vad som helst på biblioteket, vad som helst, du behöver inte      
      tänka på pengar och bibliotekets budget eller något sånt. Vad skulle det vara i så     
      fall? 
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17. Är det något annat du vill säga om att vara invandrare i Sverige, om möjligheterna     
      att få jobb eller vad som helst? Är det något speciellt i Sverige som du tycker är     
      svårt att förstå när man är ny här? 
 


