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Abstract: The aim of the study was to examine how the public libraries 

participate in the integration of immigrants in the Malmö-/Lund 
region. Librarians and immigrants were interviewed about the 
services offered by the libraries in the area of multiculturalism and 
what kind of service that is requested by the immigrants. The 
interviews also included possibilities to contribute to increased 
knowledge among the native Swedish people about different 
cultures represented among immigrants in Sweden.  

 
From the qualitative analyses it is concluded that the libraries rep-
resented in the study contribute to the integration of immigrants. 
The respondents gave multiple examples of the libraries’ 
usefulness in the integration process by offering immigrants 
possibilities to develop their knowledge in the Swedish language, 
and also to find information about the Swedish society and culture. 
The libraries are also meeting places for people representing 
different cultures.  

 
The respondents also exemplified possibilities of future 
developments that could be of benefit in the integration process, 
such as informing the recently arrived immigrants about the 
services offered by the libraries. They also requested activities that 
could be useful when seeking employment, and also programs or 
study circles to spread knowledge about different cultures to 
prevent racism and hostility towards immigrants. The respondents 
also asked for a more extensive choice of literature in their 
different native languages and improved marketing of the services 
which the international library actually is able to provide. 
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1. Inledning 
 

Denna studie utgör en magisteruppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Högskolan i Borås. Idén till studieobjektet växte fram tidigt under utbildningen då dagens 
mångkulturella samhälle ställer särskilda krav på biblioteken. Detta fångade mitt intresse 
eftersom en närstående person som kom till Sverige för några år sedan berättade att hon har 
haft stor nytta av biblioteken som invandrare. Biblioteken blev en slags inkörsport för henne 
till det svenska samhället där hon tillbringade mycket tid som ”nysvensk”. Här kunde hon läsa 
om det svenska samhället och den svenska kulturen på sitt hemspråk. Hon kunde också 
använda sig av biblioteket till hjälp för att lära sig det svenska språket. Detta gjorde mig 
intresserad och nyfiken på biblioteket som en väg till integrering av invandrare. 
 
Som nykomling i Sverige ställs man inför ett flertal problem. De nyanlända invandrarna 
upplever kommunikationssvårigheter då de inte behärskar det svenska språket. Kulturella 
skillnader och avsaknad av kunskaper om det svenska samhället gör att invandrarna har en 
svår första tid i Sverige. Självklart är det stora skillnader mellan olika invandrargrupper, men 
gemensamt är att de befinner sig i en socialt utsatt position. På utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap har det ofta diskuterats minoritetsfrågor och just minoriteter är en 
grupp som biblioteken ska fästa särskild uppmärksamhet vid enligt Bibliotekslagen: 
 

Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktions-
hindrade 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 (SFS 1996:1596).  

 
 
1.1 Problembeskrivning 
 
Dagens bibliotek är inte bara en plats där man lånar böcker utan också en mötesplats där det 
bedrivs programverksamhet. Det står i bibliotekslagen att biblioteken ska erbjuda upplysning, 
utbildning och kulturell verksamhet. Invandrarna är i stort behov av information för att kunna 
komma in i sitt nya samhälle. De behöver också hjälp för att lära sig det nya språket. Om 
integrationen ska fungera är det också viktigt att svenskarna lär sig om de olika invandrar-
grupperna som finns i landet. Genom att visa att de olika grupperna är en naturlig del av 
samhället kan främlingsfientlighet och diskriminering undvikas. I en tidningsartikel berättade 
en lärare i svenska på en kommunal vuxenutbildning (Komvux) i Lund att invandrare behöver 
få chansen att prata svenska med svenskar för att kunna utveckla sitt språk, men att 
invandrarna ofta inte har något svenskt kontaktnät. Idag får de därför endast öva sin svenska 
mot sina lärare (Lokaltidningen Lund 30 januari, 2008, s. 6) Denna artikel gjorde mig nyfiken 
på hur biblioteken kan hjälpa invandrarna i sin språkutveckling. Biblioteken som ska vara till 
för alla grupper i samhället har blivit ett sätt för invandrarna att fördjupa sina kunskaper i det 
svenska språket, låna medier på sina hemspråk samt skaffa kunskap om det svenska samhället 
och kulturen.  
 
Med ett bra utbud borde biblioteken alltså vara till stor nytta i integrationsprocessen. Detta 
ledde till frågan om hur utbudet till invandrarna ser ut och om det utnyttjas. Medierna diskute-
rar ofta invandrares svårigheter att integreras i det svenska samhället. Många har svårt att få 
arbete samtidigt som rasism och främlingsfientlighet förekommer. Integration handlar inte 
bara om att invandrarna ska känna sig hemma i Sverige, utan även att svenskarna ska 
acceptera dem som en del av samhället. Det har tidigare skrivits ett par magisteruppsatser om 
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bibliotek och integration, men just att se integration som en ömsesidig process är något som 
inte har undersökts på djupet. Regeringen arbetar genom Integrations- och jämställdhetsde-
partementet med en förnyad integrationspolitik som handlar om just detta. De menar att 
integration inte bara handlar om att invandrarna ska få arbete utan att det finns så många fler 
faktorer. De diskuterar framförallt utanförskapsområden och diskriminering som ett stort 
problem i integrationen (Regeringens hemsida 2008-02-16). Alla verksamheter i samhället 
måste samarbeta för att bekämpa detta utanförskap. 
 

… det är bara genom att hela kommunen engageras som situationen kan 
förändras för människor som lever i ett utanförskap (SOU 2007:104, s. 37). 

 
Citatet ovan kommer från ett betänkande i en utredning om segregation i samhället som 
Integrations- och jämställdhetsdepartementet genomförde 2007. Vilken är då bibliotekens roll 
i denna process? På biblioteken kan svenska medborgare komma i kontakt med andra kulturer 
både genom medieutbudet och genom sociala möten vilket är ett viktigt led i integrationen. 
Om vi svenskar lär oss mer om andra kulturer minskar risken för främlingsfientlighet. 
 
Invandrare är en grupp som kan behöva hjälp att komma in i det samhälle de flyttat in i. En 
intressant fråga är om biblioteket är ett viktigt led på vägen in i det svenska samhället. Under 
min utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap har det ingått praktik eller verksam-
hetsförlagd undervisning (VFU) som det också kallas. Under VFU på Malmös stadsbibliotek 
kom jag bland annat i kontakt med två mångfaldsprojekt varav det ena handlade om att locka 
invandrare till biblioteket och det andra om att bekämpa fördomar. Dessa projekt fångade mitt 
intresse och har bland annat utgjort bakgrund till uppsatsens frågeställningar. 
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att ge en inblick i hur stadsbiblioteken i Malmö och Lund arbetar med 
att medverka till integrationen av nyanlända invandrare i Malmö-/Lundregionen, om detta 
motsvarar invandrarnas behov och önskemål samt hur biblioteken arbetar för att öka de 
svenska invånarnas förståelse för andra kulturer.  
 
Frågeställningarna är följande: 
 

1. Hur arbetar stadsbiblioteken i Malmö och Lund med att främja integration av 
invandrare och hur ser bibliotekens utbud av tjänster inriktade mot invandrarna ut mot 
de behov som uttalas? 

2. Vilka tjänster och vilket utbud önskar de nyanlända invandrarna i Malmö och Lund att 
biblioteken ska erbjuda när det handlar om integration?  

3. Hur kan biblioteken bidra till att öka de svenska invånarnas förståelse och kunskap om 
andra kulturer? 

 
 
1.3 Litteratursökning 
 
Studien inleddes med sökning i databaserna Libris Uppsök (examensarbeten och uppsatser i 
fulltext), BADA (Borås högskolas uppsatskatalog), Xerxes (Lunds universitets uppsatskata-
log) och DIVA (Bl.a. Uppsala, Växjö och Umeås universitets uppsatskataloger) för att se vad 
som tidigare undersökts inom ämnesområdet. 
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För litteratur om invandrare och integration har jag använt Lunds universitetsbiblioteks 
databas Lovisa samt Malmö högskolas databas Vega. Andra databaser som har använts är 
Artikelsök, Elin, Libris, Lisa. Som sökord har jag använt integration, bibliotek, invandrare, 
mångkultur, rasism, främlingsfientlighet, minoriteter, mångfald. Jag har även funnit relevant 
litteratur genom att gå igenom bibliotekshyllorna Ohd som samlar litteratur om emigration 
och immigration samt Ohe som samlar litteratur om minoriteter. En stor del av materialet har 
hittats på olika hemsidor. Flera av de organisationer som varit intressanta för uppsatsens 
frågeställningar har ett rikt informationsmaterial på sina hemsidor. Några exempel är de 
undersökta biblioteken, migrationsverket, kulturrådet, regeringen, Lunds och Malmös 
kommun samt Statistiska Centralbyrån. Annan lämplig litteratur har tillkommit genom tips 
från de intervjuade bibliotekarierna som bidragit med stora mängder informationsmaterial. 
Ytterligare information har också hittats genom de tips som ofta funnits att läsa i slutet av den 
genomgångna litteraturen. Förslag på lämpliga metodböcker hittades genom universitetslek-
torn Göte Edströms bibliografi för ämnet biblioteks- och informationsvetenskap (Edström 
2002). 
 
 
1.4 Begreppsförklaring 
 
Några begrepp som förekommit ofta under arbetet med uppsatsen är invandrare, integration, 
asylsökande, migration, SFI (Svenska för invandrare) och flykting. Begreppen invandrare och 
integration är två begrepp som kan debatteras i all oändlighet. Enligt sociologen Lena 
Södergran är begreppen invandrare och integration svårtolkade och laddade med en negativ 
innebörd. Hon menar istället att det borde talas om en jämlikhetspolitik (Södergran 2000, s. 
26). Södergran förklarar att det aldrig har klargjorts vad som egentligen avses med en politisk 
satsning på integration, ”ett mångkulturellt samhälle” eller vilka som inkluderas i begreppet 
invandrare. Då dessa begrepp kan vara problematiska har jag valt att använda de definitioner 
som migrationsverket (Migrationsverkets hemsida 2008-01-30) och det numera nedlagda 
integrationsverket (Integrationsverket, 2004) använder enligt nedan. 
 
Invandrare: Någon allmän definition av begreppet invandrare finns inte och har enligt 
Södergran egentligen aldrig funnits. För att i statistiska sammanhang räknas som invandrare 
ska en person vara folkbokförd i Sverige. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) måste man ha 
för avsikt att stanna i Sverige minst ett år för att räknas som invandrare. Ofta görs en indelning 
i två kategorier: födda i Sverige eller födda i utlandet respektive har svenskt eller utländskt 
medborgarskap (Migrationsverkets hemsida 2008-01-30). Begreppet invandrare kan ofta vara 
negativt laddat och det har varit i åtanke under processen med denna uppsats. Ofta går det att 
använda omskrivningen ”person med utländsk bakgrund” eller att prata om minoriteter istället 
för invandrare. En individ kanske inte ser på sig själv som invandrare även om samhället gör 
det. Många identifierar sig kanske istället i första hand som flyktingar. Andra individer som 
samhället klassar som invandrare ser på sig själva som svenskar då de har svenskt medborgar-
skap. Även andra generationens invandrare kan av många klassas som invandrare trots att de 
är födda i Sverige. Jag har försökt använda omskrivningar när det har fungerat, men under 
uppsatsens uppbyggnad är det framförallt begreppet invandrare som har använts. 
 
Integration: är ett begrepp som enligt sociologen José Alberto Diaz är svårt att definiera då 
det kan diskuteras på flera olika sätt (Integrationsverket 2004, s.  22).  Först och främst ska 
integration inte förväxlas med assimilering. Assimilering är ett begrepp som användes förr i 
den svenska politiken. Att assimileras in i samhället innebär att individen omvandlas att 
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efterlikna majoriteten, men det är inte det som integration handlar om. Diaz förklarar att man 
inte kan påtvinga människor svenskhet. När invandrare kommer till Sverige får de istället 
möjlighet att tillvarata sin kulturella bakgrund. Diaz beskriver integration som: 
 

… en process genom vilken invandraren blir en fungerande del i viktiga 
samhällssfärer där en fördelning äger rum av eftertraktade resurser (arbete, in-
komster, sociala resurser, rättigheter, information) (ibid, s. 30). 

 
Diaz skriver också att integration är både ett tillstånd och en process. 
 

Integration är en (långsiktig) process genom vilken invandrade personer uppnår 
en stegvis jämlikhet med infödda individer i termer av deltagande i olika typer 
av sociala relationer som arbetsliv, boendeförhållanden, politiskt deltagande och 
tillgång till sociala nätverk (Integrationsverket 2004, s.  31). 

 
Diaz anser att det finns flera olika dimensioner av integration. Dessa dimensioner diskuteras 
närmare i uppsatsens teorikapitel. 
 
Asylsökande: Utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd mot förföljelse, 
men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrations-
domstolen. Detta begrepp tas upp här då en stor del av invandrarna i Sveriges är asylsökande 
och väntar på att få uppehållstillstånd. 
 
Bibliotek: Uppsatsens huvudfokus ligger på folkbiblioteken och deras mångfaldsprojekt. När 
det står bibliotek eller biblioteken är det därför folkbibliotek som avses om inget annat nämns. 
 
Flykting: Utländsk medborgare som har sökt asyl och fått tillstånd att som flykting bosätta sig 
i Sverige. Enligt Genève-konventionen är flyktingar personer som har välgrundade skäl att 
vara rädda för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhälls-
grupp, religiösa eller politiska uppfattning. Detta begrepp tas upp här då en stor del av 
Sveriges invandrare är flyktingar. 
 
Migration: Personers rörelse mellan länder, d.v.s. in- och utflyttning. 
 
SFI: SFI eller svenska för invandrare är en grundläggande svenskundervisning som anordnas 
av kommunen.  
 
Svenskar: I frågeställning tre som handlar om hur biblioteken kan bidra till att öka de svenska 
invånarnas förståelse och kunskap om andra kulturer så menas med begreppet ”svenska 
invånare” alla svenska medborgare. Svenskarna som grupp återkommer ofta i uppsatsen och 
vad som då menas är inte bara de som är födda och uppväxta i Sverige utan alla invånare med 
svenskt medborgarskap. Detta tas upp som begrepp här för att påvisa att man inte måste vara 
född i Sverige för att räknas som svensk och det intressanta i frågeställning tre är hur 
biblioteken kan arbeta för att öka förståelsen mellan Sveriges alla olika grupper. 
 
Utländsk bakgrund: Statistiken över invandrare kan räknas på flera olika sätt. Först och 
främst finns det personer som är utländska medborgare. Därefter finns det de som är födda i 
utlandet, men har svenskt medborgarskap. I gruppen utländsk bakgrund finns även de som är 
inrikes födda, men har två utrikes födda föräldrar.  
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1.5 Disposition 
 
Kapitel 1, Inledning, behandlar bakgrunden till det studerade ämnesområdet och tar upp 
problembeskrivning, syfte och frågeställningar. Här framgår också hur undersökningens 
litteratursökning har gått till och begrepp som är viktiga för uppsatsen förklaras. 
 
Kapitel 2, Tidigare undersökningar, och forskning behandlar vad som tidigare undersökts 
inom området bibliotek, mångfald och integration. Det finns exempelvis flera omfattande 
rapporter och avhandlingar om integration inom ämnet sociologi. Inom ämnet bibliotek och 
integration har det ännu inte skrivits så mycket, men det finns några intressanta 
undersökningar och rapporter som här nämns tillsammans med den sociologiska forskningen.  
 
Kapitel 3, Integration av invandrare, ger en bakgrund till invandringen i Sverige. För att 
kunna uppnå studiens syfte att söka kunskap om hur biblioteken arbetar med invandrare som 
målgrupp och undersöka hur de arbetar för att öka invånarnas förståelse av andra kulturer 
behövs en bakgrund som visar hur situationen ser ut i Sverige idag. I detta kapitel tas det upp 
vilka invandrargrupper som finns här och hur regeringen och kommunerna arbetar för att 
bekämpa dessa gruppers utanförskap. Här beskrivs också de styrdokument som bestämmer att 
biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt invandrare. 
 
Kapitel 4, Teoretiska verktyg, förklarar sociologen José Alberto Diaz’ integrationsdimensio-
ner vilka har använts som teoretiska verktyg för att analysera resultatet i denna uppsats. Diaz’ 
teorier förklarar integrationen på flera olika plan och är därmed viktiga för att förstå vilka 
behov nyanlända invandrare har och vilken hjälp de behöver av samhället. De dimensioner 
som förklaras är arbetsmarknads-, boende-, social-, medborgerlig- och subjektiv integration 
som alla är viktiga för att förstå integrationsprocessen. 
 
Kapitel 5, Metod, behandlar valet av metod för uppsatsen. För att besvara uppsatsens 
frågeställningar handlar det om att sätta sig in i vilka uppfattningar invandrare och 
bibliotekarier har om bibliotekens roll i integrationen. Då det krävs en fördjupad förståelse för 
att undersöka detta har kvalitativa intervjuer visat sig vara det mest effektiva metodvalet. I 
detta kapitel diskuteras kvalitativa metoder jämfört med kvantitativa. Här presenteras också 
målgruppen för intervjuerna och uppsatsens avgränsningar. Kapitlet innehåller också en 
beskrivning av de sju stadier som har använts i utformandet av intervjufrågorna samt etiska 
frågor som är viktiga att betänka då man genomför en intervjuundersökning.  
 
Kapitel 6, Intervjuundersökningen, presenterar respondenterna samt resultatet från intervju-
erna. Intervjufrågorna har utformats så att svaren har kunnat delas in efter uppsatsens olika 
frågeställningar. Denna kategorisering av svaren har sedan använts för att strukturera 
intervjuernas resultat i detta kapitel. 
 
Kapitel 7, Diskussion och slutsatser, är uppsatsens analyskapitel. Här diskuteras uppsatsens 
frågeställningar mot vad som kommit fram genom intervjuerna. Resultatet visar både på hur 
biblioteken är till nytta i integrationsprocessen, men också hur de kan utvecklas för att bli 
ännu bättre. Kapitlet innehåller också reflektioner som har behövt betänkas under arbetets 
gång samt förslag på ytterligare studier. 
 
Kapitel 8, Sammanfattning, sammanfattar uppsatsens frågeställningar och syfte samt vilken 
teori och metod som har använts. Här presenteras också kortfattat de resultat som har kommit 
fram i undersökningen.  
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2. Tidigare undersökningar och forskning 
 
Detta kapitel redogör för vad tidigare undersökningar och forskning har kommit fram till 
inom ämnet integration. Det finns exempelvis flera omfattande rapporter och avhandlingar om 
integration inom ämnet sociologi. Inom ämnet bibliotek och integration har det ännu inte 
skrivits så mycket, men det finns några intressanta undersökningar och rapporter som här 
nämns tillsammans med den sociologiska forskningen.  
 
 
2.1 Bibliotek och integration 
 
Sveriges Allmänna Biblioteksförenings (SAB eller numera Svensk biblioteksförening) 
kommitté för mångkulturell biblioteksverksamhet utgav 1998 idé- och metodboken Bibliote-
ket mitt i världen. Kommittén bestod av 18 personer med anknytning till biblioteksvärlden 
eller arbetande inom mångkulturella områden. Syftet med boken var att ge en bild av vad som 
görs och kan göras för invandrare på biblioteken. Innehållet känns fortfarande relevant för att 
skapa en förståelse för hur biblioteken kan arbeta med mångkulturella frågor. Boken tar först 
upp frågan om tvåspråkighet. Författarna menar att det är viktigt att barn behärskar sina 
minoritetsspråk för att utveckla sin identitet och för att kunna kommunicera med släktingar 
eller personer som inte kan kommunicera på svenska. Det finns flera faktorer som talar för att 
biblioteken ska ha ett bestånd av litteratur på olika språk. Först och främst står det i den 
svenska lagen att invandrare ska ha möjligheten att behålla och utveckla sitt förstaspråk (SAB 
1998, s. 18). Språket är en mycket viktig del av en persons identitet och enligt den svenska 
integrationspolitiken har invandrarna rätt att bibehålla sin ursprungliga identitet. Boken 
förklarar också varför det internationella biblioteket (dåvarande invandrarlånecentralen) kom 
till. Förutom att boken tar upp de grupper som traditionellt betecknas som invandrare har man 
även inkluderat den samiska minoriteten i norra Sverige. Författarna menar att de äldre 
invandrarna är en grupp i samhället som ofta glöms bort. 
 
Ett kapitel som är extra intressant för denna studie beskriver biblioteksverksamheten i det 
invandrartäta Rinkeby utanför Stockholm. Personalen där har en bred kulturkompetens för att 
klara av att arbeta i ett område där 75 % av invånarna har utländsk bakgrund. Biblioteket i 
Rinkeby blir genom mötena och verksamheterna Rinkebys kulturella vardagsrum (ibid, s. 44). 
Ett intressant projekt som beskrivs är Abrahams barn vars syfte var att minska klyftan mellan 
människor från olika religioner och kulturer. Detta skulle ske genom att visa besökarna vad 
som är gemensamt i kristendom, islam och judendom som alla ser Abraham som sin 
stamfader. Författarna beskriver vidare hur man på Rinkebys bibliotek försöker smälta ihop 
de olika kulturerna till en enhet genom sitt utbud och genom att ha skyltningar på olika språk. 
De diskuterar också Rinkeby bokmässa vars mål är att lyfta fram böcker från alla världens 
hörn.  
 
Boken innehåller också ett kapitel vars mening är att lära ut till bibliotekarier hur de ska tänka 
vid inköp av utländsk litteratur. Att köpa böcker från länder med andra alfabet än det latinska 
kan innebära stora problem. Författarna nämner till exempel att arabiska böcker ibland inte 
har vokalerna utsatta i texten. För en nybörjare är det svårt att läsa arabiska böcker utan 
vokaler vilket i sin tur kanske kan leda till att många inte lånar boken då de inte kan läsa den. 
Ett annat problem är hur böcker från andra alfabet ska läggas in i bibliotekskatalogen. Att 
transkribera till det latinska alfabetet fungerar inte alltid, då det ofta går att transkribera ett 
alfabet till ett annat på olika sätt. Resultatet blir att böckerna inte går att göra sökbara.  
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En undersökning som också är värd att nämnas är En gång invandrare, alltid invandrare 
(1990) som är intressant trots att den gjordes för nästan 20 år sedan. Genom bland annat 
intervjuer med 40 personer av utländsk bakgrund har medieutbudet på olika språk bedömts på 
folkbibliotek i dåvarande Malmöhus län. Av undersökningen framgick det att personer med 
utländsk bakgrund besöker biblioteken lika mycket som infödda svenskar och har en mycket 
positiv attityd till servicen de erbjuds där. Det framgår också att de lånar mer svenska medier 
än medier på sina egna språk och använder fler funktioner på biblioteket än den genomsnitt-
lige besökaren (Länsavdelningen Malmö stadsbibliotek 1990, s. 27). Av undersökningen 
framgick det också att samtliga i första hand associerade bibliotek med böcker samt att 28 av 
40 intervjuade trodde att de skulle fortsätta läsa skönlitteratur på sitt eget språk (ibid, s. 81)  
 
En färskare undersökning är den danska undersökningen Frirum til integration - en un-
dersøgelse af de etniske minoriteters brug af bibliotekerne. Det är en rapport som utarbetades 
under 2001 genom ett samarbete mellan Odense centralbibliotek och Århus kommunbibliotek. 
Syftet med rapporten var att genom kvalitativa intervjuer varvat med enkäter undersöka hur 
minoriteter använder biblioteken samt vilken betydelse biblioteken har för integrationsproces-
sen. Syftet var också att genom uppsatsens resultat ta fasta på inom vilka områden biblioteken 
behöver förbättras i arbetet med invandrare som målgrupp. Genom undersökningen framkom 
att användare med utländsk bakgrund använder biblioteket i större utsträckning än 
befolkningen i helhet. Undersökningen visade också att mellan 40 och 48 procent av de 
tillfrågade ser på biblioteket som en plats som associeras med trevliga upplevelser, utbildning 
och en plats där de kan lära sig danska. När det gäller att lära sig mer om det danska samhället 
har biblioteket visat sig inte ha så stor betydelse. Endast en tredjedel av de tillfrågade anser att 
de har haft nytta av biblioteket när de har lärt sig om det danska samhället (Stadsbiblioteket 
Århus 2001, s. 18). I rapporten framgår det att användare med utländsk bakgrund lånar unge-
fär lika mycket medier på sina egna språk som på danska. Skillnaden är att de är missnöjda 
med utbudet på deras egna språk som anses vara för litet och för gammalt. Det framgår dock 
inte av rapporten ifall användarna känner till det så kallade ”Invandrerbiblioteket”, men det 
framgår att det är bibliotekariernas skyldighet att informera om denna möjlighet till ett större 
utbud (ibid, s. 15). Invandrerbiblioteket är en lånecentral för medier på andra språk än danska 
varifrån användarna kan beställa för hemlån. 
 
Det är framförallt de vuxna som lånar böcker på sina hemspråk medan barnen till invandrarna 
knappt lånar böcker på hemspråken överhuvudtaget, utan föredrar att låna dansk litteratur. 
Enligt undersökningen brukar intresset för det egna ursprunget komma i tonåren vilket syns 
på det utlånade materialet i lånestatistiken. Författarna till uppsatsen har också kommit fram 
till att invandrarna använder Internet mer än de infödda danskarna, men då inte för 
informationssökning utan som ett kommunikationsmedel. De har också kommit fram till att 
personer med utländsk bakgrund prioriterar musik, film, Internet, tidningar och tidskrifter 
framför böcker. Författarna beskriver biblioteket som ett kulturcentrum och en brobyggare 
mellan samhället och invandrarna. De menar att många barn med utländsk bakgrund kommer 
nästan dagligen till biblioteken. Bibliotekarierna får genom de täta besöken en 
socialpedagogisk roll där de blir kulturförmedlare. Föräldrarna till barnen anser att deras barn 
befinner sig i ett kulturellt tomrum då de står mitt emellan två kulturer. De ser därför gärna att 
bibliotekarierna genom bibliotekets verksamheter stöttar barnen i sökandet efter sina rötter. 
Författarna hänvisar till den danska integrationspolitiken som går ut på att invandrarna ska 
integreras i det danska samhället, men utan att behöva förlora sin egen kulturella identitet.  
 
Av intervjuerna framgår det att invandrarna har många förslag på hur de vill att biblioteket 
ska arbeta för dem. Flera intervjuade menar att biblioteket inte bara är en plats för utlån av 
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olika medier utan önskar att biblioteken kunde organisera aktiviteter och arrangemang 
liknande vad som finns i föreningar (ibid, s. 44). Det föreslås bland annat att biblioteken ska 
samarbeta med idrottsföreningarna så att nydanskarna kan få möjligheten att bli informerade 
om de olika idrottsverksamheterna. Andra förslag är arrangemang med folkdans på olika 
språk och utställningar med böcker från olika länder. Rapporten tar upp många intressanta 
förslag och det framgår i rapportens slutsats att biblioteken kan utvecklas mycket i arbetet 
med att nå ut till invandrarna som målgrupp. 
 
 
2.2 En långsam integration 
 
En rapport som är för hur biblioteken kan arbeta med de nyanlända invandrarna är 
Integrationsverkets rapport Ett förlorat år. En grupp analytiker har undersökt de nyanlända 
invandrarnas första 12 månader i Sverige. Enligt rapporten erbjuds nyanlända invandrare en 
långsam integration och det första året är en lång väntan full med glapp mellan olika insatser 
(Integrationsverket 2007, s. 15). Detta trots att Sveriges integrationspolitiska mål går ut på att 
de nyanlända invandrarna snabbt ska etableras i samhället. Analytikergruppen har undersökt 
ifall det finns hinder i den introduktion som erbjuds invandrarna. De menar att dessa hinder 
kan överbyggas genom en introduktion som påbörjas direkt efter att invandraren anlänt i 
Sverige. Denna introduktion ska sedan fortsätta utan avbrott tills hans eller hennes behov är 
tillgodosedda. Viktigt är att invandrarnas kompetens och informationsbehov undersöks så 
tidigt som möjligt och redan under asyltiden för de som söker asyl.  
 
Alla invandrare har inte samma behov av introduktion och introduktionen bör därför enligt 
Integrationsverket utgå från varje specifik individs behov. Under introduktionen av de 
nyanlända invandrarna är det flera parter som är involverade. Det är kommunen som har 
ansvaret, men även arbetsförmedling, landsting och försäkringskassa samt olika utbildnings-
ansvariga är involverade. Integrationsverket uttrycker i rapporten att alla parter i kommunen 
måste ta sitt ansvar och göra invandrarnas introduktion så smidig som möjligt. I rapporten 
framgår det också att den enda insatsen som genomförs systematiskt är svenskundervisningen, 
men ingen annan insats sker parallellt. Något som påpekas i rapporten är att det går för lång 
tid för invandrarna innan deras tidigare kompetens uppmärksammas. Det fattas också praktik 
under svenskundervisningen vilket i sin tur hade kunnat leda till en snabb etablering på 
arbetsmarknaden. Analytikerna som har skrivit rapporten har kommit fram till att det behövs 
en mer tvärgående verksamhet med insatser över olika områden. De menar också att SFI-
undervisningen är för isolerad. Språkundervisningen och integrationen hade gynnats om den 
hade varit mer integrerad med andra områden i samhället (ibid, s. 26). Arbetsmarknaden är 
det område som framförallt tas upp som viktigt att integrera i svenskundervisningen.  
 
 
2.3 Invandrarpsykologi  
 
Sverige är som sagt ett invandringsland där mer än var tionde person som är bosatt är född i 
utlandet.  Att behöva byta land är oftast en svår process där vägen från att ha lämnat sitt 
hemland till att ha blivit en del av det nya landet kan vara lång. Elsie Franzén som är docent i 
pedagogik är författare till en bok som har varit till stor nytta under arbetet med denna 
uppsats. Hennes bok beskriver de psykologiska skeendena i samband med att individer lämnar 
sina ursprungsländer för att bosätta sig i ett nytt land. (Franzén, 2001) 
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Franzén gav på 80-talet ut den första versionen av denna bok som då var den första av sitt slag 
i Sverige. Hon beskriver processen som en mycket specifik upplevelse som inte lämnar någon 
människa oberörd. Boken innehåller många exempel på invandrare som gått igenom de olika 
faserna hon skriver om och ger därför en bra inblick i hur invandrarna som kommer till 
Sverige tänker. Som invandrare lider man ofta av identitetsförluster, språksvårigheter och 
utsätts för främlingsfientlighet samt har problem med att hitta arbete. Att lära sig svenska kan 
vara problematiskt för många invandrargrupper då ljud, uttal och ordföljder kan skilja sig 
mycket från ett språk till ett annat. Brytning kan bli ett problem eftersom talaren kan uppfattas 
som att inte kunna språket särskilt bra, även om han/hon egentligen har bra kunskaper i hur 
det svenska språket är uppbyggt (ibid, s. 35). I ett av bokens kapitel förklarar Franzén om 
kriser och krisförlopp. Hon menar att utvandra i vuxen ålder är en svår händelse för de flesta 
vuxna människor. Franzén skriver att oavsett av vilken anledning man utvandrar är det nästan 
omöjligt att psykiskt förbereda sig för de reaktioner som kommer. Franzén skriver: 
 

I det nya landet kommer vi att befinna oss i en sådan livssituation att ens 
tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att man 
skall förstå och pskiskt[sic!] bemästra den aktuella situationen (ibid, s. 54). 

 
Franzén menar att den som invandrat till ett nytt land kan hamna i ett traumatiskt kristillstånd. 
Hon skriver också att för vissa kan svåra processer leda till att personen försvagas, men att 
många utvecklas och mognar som människa. Franzén diskuterar också de förluster som sker 
vid utvandring. Här tar hon upp Kristina från Vilhelm Mobergs böcker om familjerna som 
utvandrade från Småland till USA under 1800-talet som ett exempel. Hon menar att Kristina 
aldrig accepterade sitt nya land utan längtade hem hela livet. För henne blev det nya hemmet i 
USA inte hennes hem utan hon pratade hela tiden om ”Härborta i Amerika – därhemma i 
Sverige (ibid, s. 59)”. Franzén beskriver denna saknad som en förlust av trygghet då det livet 
och de platser som funnits hela livet inte längre finns. För invandrare är det därför ofta viktigt 
att kunna ha kontakt med sina hemtrakter.  
 
Enligt Franzén sker det alltid många förluster vid utvandring. Förutom avsaknaden av 
trygghet tillkommer förlust av anhöriga och identitet. Med identitet syftar Franzén på 
samspelet människor emellan (ibid, s. 76). Hon menar att en persons identitet byggs upp i 
interaktion med människor i den närmaste omgivningen. Vi är ständigt omgivna av människor 
som på olika sätt talar om eller speglar vem vi är. När en individ utvandrar i vuxen ålder 
försvinner alla de mänskliga speglarna. För invandraren finns det ofta inte någon som vet vem 
han eller hon är i det nya landet. Franzén liknar detta vid en trasig spegel. Invandraren kan 
inte se sig i spegeln och blir därför osäker på hur han/hon ser ut. Hon menar att den som 
utvandrat därför blir en ”nyfödd vuxen”. Efterhand tillkommer nya speglar och spegelbilder 
som leder till en ny identitet. Ibland kan de nya speglingarna vara negativa. Som invandrare är 
det lätt att bli sedd som en främling och istället för att bedömas för sina egenskaper är det lätt 
att sättas i en kategori. Det kan vara kategorier som afrikanen, muslimen eller invandraren. 
Att kategoriseras till en grupp kan enligt Franzén vara negativt då man tillskrivs de 
egenskaper som alla i den kategorin anses ha. Sådana egenskaper tillskrivs ofta genom media 
och kan vara mycket negativa. I längden kan de leda till diskriminering eller 
främlingsfientlighet.  
 
Franzén diskuterar slutligen invandrarnas problem med att hitta arbete. Att hitta arbete kan 
vara en lång process och många problem finns på vägen. Efter att ha lärt sig det nya språket 
kanske den tidigare utbildningen inte är giltig i det nya landet eller kanske giltiga betyg 
saknas. Franzén skriver att även om alla meriter, betyg och krav är uppfyllda så behöver det 
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inte leda till en anställning (ibid, s. 151). Att söka arbete som invandrare är ofta svårt och 
diskriminering blir ofta ett stort hinder. 
 
 
2.4 Behovet av sociala mötesplatser 
 
Som tidigare nämnts hade Lokaltidningen Lund i januari en intervju med en SFI-lärare. Hon 
menade att invandrare behöver få chansen att prata svenska med svenskar för att kunna 
utveckla sitt språk, men att invandrarna ofta inte har något svenskt kontaktnät. Ungefär 
samtidigt som Lokaltidningens artikel publicerades utkom en helt färsk rapport från Socialsty-
relsen som har konstaterat att sociala mötesplatser är viktiga i integrationsprocessen. I 
rapporten Integrationsarbete i civilsamhället har socionomen Maria Ingemarson och 
sociologen Emilia Forssell undersökt hur föreningslivets frivilligorganisationer kan hjälpa till 
att öka integrationen av invandrade barn, unga och äldre. Undersökningen har genomförts 
genom kvalitativa intervjuer med personer i tolv olika organisationer på tre olika orter. I 
rapporten framgår det att det viktigaste för integrationen är tillgång till sociala relationer och 
nätverk och att frivilligorganisationer borde kunna hjälpa till med detta. Författarna menar att 
engagemang i föreningslivet är viktigare i integrationsprocessen än att delta i enskilda 
integrationsprojekt (Socialstyrelsen 2008, s. 9). Med föreningar syftar författarna på politiska 
föreningar, intresseföreningar, solidaritetsföreningar, religiösa föreningar och livsstilsföre-
ningar. Några exempel på föreningar som har undersökts är Röda Korset, Rädda Barnen, 
Islamic Center, Assyriska fotbollsföreningen och Iransk-svenska föreningen (ibid, s. 81).   
 
Undersökningen diskuterar inte bibliotek, men den kändes ändå relevant att ha med i bak-
grunden till denna studie då den diskuterar flera sätt att arbeta med integration som även 
biblioteken kan använda sig av. Att komma till biblioteken är ju frivilligt och vissa av 
bibliotekens verksamheter kan liknas vid de verksamheter som föreningar har. Undersökning-
ens intervjuresultat har gett följande exempel på hur föreningarna arbetar med att främja 
integration: 
    
1. Gruppverksamheter av olika slag 5. Informationsspridning 
2. Mänskliga möten 6. Samverkan med andra 
3. Fester, utflykter och ceremonier 7. Individriktat stöd 
4. Påverkansarbete 
 

 
 

Rapporten tar fasta på att vänskap mellan invandrare och svenskar är mycket viktigt i 
integrationsprocessen. Att delta i föreningslivet kan leda till skapandet av sociala nätverk som 
i sin tur kan underlätta i sökandet efter arbete och bostäder. Genom föreningarna sprids också 
ofta samhällsinformation som i sin tur är till nytta för invandrarna. Författarna till artikeln 
diskuterar också ifall föreningarna ska ses som ett komplement till samhällets 
integrationsprojekt eller om de helt enkelt kan ersätta dem helt då de menar att föreningarna 
gör så mycket mer för integrationen. 
 
 
2.5 Övrig litteratur 
 
Sveriges Allmänna Biblioteksförening beskriver i handboken Invandrarna och biblioteket 
(1974) det ansvar som biblioteket har för invandrarna som målgrupp och tar upp erfarenheter 
från olika bibliotek. Boken är intressant då den visar hur arbetet med invandrare som mål-
grupp på biblioteken har förbättrats genom åren. 1974 beskrivs det att inget bibliotek i Sverige 
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hade ett tillräckligt utbud av litteratur på utländska språk och det som fanns var på språk som 
framförallt läses av många infödda svenskar.  
 
I Seija Wellros Språk, kultur och social identitet (1998) behandlas socialisationsprocessen. 
Wellros förklarar hur viktigt språket är för identiteten och hon tar upp de dolda regelsystem 
som finns i olika kulturer. Hon diskuterar också kulturkrockar och hur man kan träna upp sin 
beredskap inför mötet med andra kulturer. Att ta seden dit man kommer fungerar inte om man 
inte vet hur sederna ser ut. Hon menar att man som nyanländ invandrare blir dövstum 
eftersom man varken förstår språket eller kan göra sig förstådd. Hon förklarar att när det inte 
går att förstå andra människor handlingar uppstår en stor osäkerhet. Därigenom ger hon 
ytterligare motivation till att biblioteken ska erbjuda möjligheten till att lära sig mer om andra 
kulturer. 
 
 
2.6 Tidigare magisteruppsatser 
 
Det har tidigare skrivits ett antal magisteruppsatser inom ämnet bibliotek och integration 
varav några exempel kommer att tas upp. På Lunds universitet har Linda Wagenius (2006) i 
uppsatsen Mångkulturell Bibliotekariekompetens – En litteraturstudie och intervjuer med 
bibliotekarier och chefer vid Malmö stadsbibliotek undersökt vad det innebär att ha ett etniskt 
mångfaldsperspektiv i bibliotekssammanhang. Genom att intervjua bibliotekarier har hon 
bland annat undersökt vad som krävs för att ge god biblioteksservice till användare med 
annan etnisk bakgrund än svensk. I uppsatsens slutsatser har hon kommit fram till att den 
mångkulturella verksamheten blir en bro mellan majoritetsbefolkningen och de etniska 
minoritetsgrupperna. Det krävs en speciell mångkulturell kunskap för att bygga denna bro och 
hon efterlyser större språkkunskaper och fler anställda med olika etnisk bakgrund på Malmö 
stadsbibliotek. 
 
På Borås högskola har Maria Bjerninger och Lena Åkerman (2003) författat uppsatsen Är 
biblioteket en väg till integration? – Några invandrade kvinnors syn på folkbiblioteket. De har 
undersökt folkbibliotekens betydelse för integration genom att vända sig till invandrarkvinnor 
och ta del av deras erfarenheter. En av deras frågeställningar handlar om ifall invandrarkvin-
nor använder bibliotek och i så fall hur. De har också undersökt hur invandrarkvinnorna ser på 
biblioteket som en mötesplats. I uppsatsens analys kan man läsa att biblioteket har haft 
betydelse för kvinnornas integration. Författarna menar att deras undersökning var för ringa 
för att avgöra hur mycket invandrarkvinnor använder bibliotek, men de nämner att den danska 
rapporten Frirum til integration kommit fram till att vissa etniska grupper är underrepresente-
rade på biblioteket. (Stadsbiblioteket Århus 2001, s. 4). När det gäller biblioteket som 
mötesplats framhäver Bjerninger och Åkerman att invandrarkvinnorna anser biblioteken vara 
en bra mötesplats, men att det kan vara svårt för invandrare att komma i kontakt med 
svenskar. 
 
En annan magisteruppsats som utgivits i Borås är Folkbibliotek – en väg till integration 
(2003). Hawar Hamarashid som själv är flykting har undersökt hur folkbibliotek som 
informationscentrum och mötesplats kan verka i integrationen av invandrare. Han har 
undersökt de krav som folkbibliotekens invandrarverksamheter har genom olika styrdoku-
ment. Dessa krav har han sedan jämfört med verksamheten på ett folkbibliotek i Lund för att 
se hur bibliotekets verksamhet berörs av dessa. Hamarshid har kommit fram till att 
folkbiblioteken i allmänhet är en institution vars verksamhet bidrar till integration, men att det 
blir ett problem då det endast är bibliotekarierna som knackar på invandrarnas dörrar. 
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Hamarshid menar att integrationen kanske hade gått snabbare om ömsesidigheten hade varit 
större. 
 
År 2004 skrev Yelena Jönsson-Lanevska på Borås Högskola uppsatsen Porten till förståelse - 
svenska bibliotek och invandrare. Lanevska undersökte de tjänster som biblioteken erbjuder 
invandrare. Genom att intervjua invandrare och bibliotekarier ville hon bland annat undersöka 
invandrarnas behov när det gäller information, litteratur och språk. Hon diskuterar begreppet 
adaptation eller invandrarnas anpassning till det nya samhället och har jämfört hur 
stadsbibliotek, lokala bibliotek och skolbibliotek specialiserar sig mot invandrare. Lanevska 
menar att invandrarna har olika behov i olika faser av integrationen. I diskussionen om 
adaptationsprocessen har hon kommit fram till att det finns en efterfrågan att biblioteken ska 
specialisera sig efter invandrarnas olika adaptationsfaser. I diskussionen om de olika faserna 
förklarar hon bland annat att de lokala biblioteken ger invandrarna möjligheten till stöd och 
råd som ofta behövs för nyanlända invandrare. Detta ges lättare på lokala bibliotek eftersom 
bibliotekarierna där ofta har mer tid för dem samt erfarenhet att dela med sig. På 
stadsbiblioteken ges invandrarna möjligheten till hjälp i de olika adaptationsfaserna genom att 
erbjuda samhällsinformation samt ett utbud som främjar fortsatt kontakt med den egna 
kulturen och språket. Skolbiblioteken ger framför allt hjälp i processen att lära sig det nya 
språket. 
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3. Integration av invandrare 
 
För att kunna uppnå studiens syfte att söka kunskap om hur biblioteken arbetar med 
invandrare som målgrupp och undersöka hur de arbetar för att öka invånarnas förståelse av 
andra kulturer behövs en bakgrund som visar hur situationen ser ut i Sverige idag. Vilka 
invandrargrupper finns här och hur arbetar regeringen och kommunerna för att bekämpa dessa 
gruppers utanförskap? Vad finns det för styrdokument som säger att biblioteken ska ägna 
särskild uppmärksamhet åt invandrare? 
 
 
3.1 Den svenska invandringens historia 
 
Ekonomiprofessorn Christer Lundh har sammanfattat den svenska invandringens historia i 
rapporten Invandringen till Sverige (2005). Folkutbyten har pågått i Sverige under förindust-
riell tid, men det är först från 1851 som det började föras officiell statistik över Sveriges 
invandring. Under denna period har Sverige gått från att vara ett utvandrarland till ett 
invandrarland. Under den stora utvandringen i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet 
utvandrade 1.2 miljoner människor från Sverige till USA (23 % av Sveriges befolkning år 
1900). Fram till 1930-talet var utvandringen större än invandringen, men därefter har det varit 
tvärtom (Lundh 2005, s. 13). När utvandringen till USA upphörde började en återinvandring. 
Andra världskriget medförde en flyktinginvandring och efterkrigstidens invandring har 
handlat om arbetskraft från Norden och övriga Västeuropa samt flyktingar från Östeuropa och 
utvecklingsländer och deras anhöriga. Totalt har 2,3 miljoner människor invandrat till Sverige 
mellan 1946 och 2003. Motsvarande siffra för emigrationen är 1,3 miljoner individer. Under 
denna period har invandringspolitiken gått från att vara liberal till att bestämmas av 
restriktioner. För flyktingar är politiken fortfarande liberal och inom EU är migrationen fri. 
 
Dessa migrationsrörelser har lett till att det idag finns en stor grupp med utländska rötter i 
Sverige. Vid årsskiftet 2003/2004 var 5 % av befolkningen utländska medborgare och 12 % 
födda utanför Sverige. Räknar man också in barn med två utlandsfödda föräldrar uppgår 
andelen personer med utländsk bakgrund till 16 % av Sveriges befolkning. Utöver dessa finns 
det ungefär en halv miljon infödda personer med en förälder som är född utomlands. Under 
1940- och 50-talet invandrade i genomsnitt 27 000 personer för att stiga till över 50 000 per år 
under 90-talet. Antalet invandrare har fortsatt att stiga och 2007 var siffran nästan uppe i 
100 000 (Statistiska Centralbyråns hemsida 2008-02-05). De höga siffrorna under 2006 beror 
på den tillfälliga lagen om asyl som gällde mellan den 15 november 2005 och den 31 mars 
2006 (ibid). Lagen gav möjlighet till förnyad asylprövning för vissa personer som, trots avslag 
på tidigare asylprövning, fanns kvar i landet. Prognosen för framtiden ligger på ungefär 
75 000 invandrare per år fram till 2050.  
 
 
3.2 Sveriges invandrargrupper 
 
Enligt statistik från Integrationsverket (2004), när det gäller de största grupperna av utrikes 
födda i Sverige, är det fortfarande Norden som dominerar invandringen med runt 20 000 
invandrare varje år. Därefter kommer övriga Europa med drygt 18 000 och Asien med drygt 
17 000 invandrare per år.  
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Bland den totala folkmängden per grupp som är födda i ett annat land än Sverige, är det 
Finland som dominerar med närmare 200 000 invånare. Därefter kommer personer födda i ex-
Jugoslavien och Irak med ungefär 70 000 invånare per grupp och personer födda i Bosnien-
Hercegovina samt Iran med strax över 50 000 per grupp. Hos personer födda i Polen, Norge, 
Danmark, Tyskland finns det ungefär 30-45 000 per grupp. Det finns ungefär 28 000 personer 
födda i Chile och 21 000 invånare födda i Libanon. Därefter kommer Thailand, 
Storbritannien, Syrien, Somalia, USA, Ungern, Kina med 14- 18 000 invånare per grupp 
(Integrationsverket 2006, s. 20). 
 
 
3.3 Främlingsfientlighet och rasism 
 
Integrationsprocessen handlar, som tidigare nämnts, också om att svenskarna ska acceptera 
invandrarna som en del av samhället. En av uppsatsens frågeställningar handlar om att 
undersöka hur biblioteken kan bidra till att öka svenskarnas förståelse och kunskap om andra 
kulturer. För att bekämpa främlingsfientlighet och rasism behövs en ökad förståelse för 
invandrarna och deras kulturer. Integrationsverket beskriver skillnaden mellan främlingsfient-
lighet och rasism i rapporten Integrationsbarometer 2007. Författarna till rapporten menar att 
rasism och främlingsfientlighet är två begrepp som ofta blandas ihop och kan vara svåra att 
särskilja. Främlingsfientlighet handlar om en syn på främlingar där de inte anses tillhöra 
samhällsgemenskapen och därmed skapar förvirring, ovilja eller aggressivitet. Främlingsfi-
entlighet kan handla både om känslor och om olika former av avvisande eller diskriminering. 
I vissa fall förekommer det också våldsamma handlingar. Främlingsfientlighet gäller inte bara 
mot invandrare utan alla människor i samhället som är annorlunda. Rasism beskrivs enligt 
Integrationsverket som:  
 

…attityder, fördomar och sociala handlingar som innebär att en bestämd 
kategori av personer av vissa skäl (rasbiologiska eller kulturdifferentierade) 
anses oförmögna till att förändra sin underordnade ställning i ett samhälle  
(Integrationsverket 2007, s. 42).  

 
I rasism ses en folkgrupp som överlägsen en annan. Rasisterna menar att deras egen kultur 
och levnadssätt inte går att förena med vissa gruppers och därför väljer de att avskärma sig 
från dessa grupper ungefär på samma sätt som beskrivits angående främlingsfientlighet. I 
våldsamma fall kan rasism vara livshotande för den som utsätts för den.  Främlingsfientlighet 
och rasism handlar om att kategorisera människor. Enligt Franzén finns det en vanlig tolkning 
om främlingsfientlighet som handlar om konkurrens och begränsade tillgångar till resurser. 
Det egna reviret blir för litet och andra grupper beskylls för misslyckanden i samhället 
(Franzén 2001, s. 160).   
 
 
3.4 Den svenska integrationspolitiken 
 
Före 1975 hade Sverige en syn på invandrarpolitiken att invandrarna skulle assimileras in i 
samhället (SAB 1998, s. 18). Syftet med denna politik var att invandrarna skulle bli som alla 
de andra svenska medborgarna i samhället. Efter ett riksdagsbeslut 1975 tog riksdagen fasta 
på att Sveriges integrationspolitik går ut på att alla grupper har lika rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter oavsett bakgrund. Invandrare ska med denna politik ha möjlighet att behålla 
och utveckla sitt förstaspråk. De ska också ha rätten att själva bestämma i vilken grad de vill 
bli en del av den svenska kulturella identiteten, samtidigt som de ska ges möjligheten att 
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utveckla sin egen kulturella identitet. Samhällsgemenskapen ska bygga på mångfald och 
ömsesidig respekt för olikheter ska visas alla oavsett etnicitet eller religion. Integrationspoliti-
ken sammanfattas på regeringens hemsida enligt följande citat: 
 

Sverige ska vara ett land med möjligheter för alla. Alla som bor i Sverige ska re-
spekteras som individer. Invandrare ska inte betraktas som ett homogent kollektiv. 
Samhället ska präglas av gemenskap och samhörighet. Ingen grupp ska ställas åt 
sidan eller diskrimineras (Regeringens hemsida 2008-02-16). 

 
I Sverige finns det flera myndigheter som ska främja integrationen. 1998 startades myndig-
heten Integrationsverket. Denna myndighet hade i uppdrag att ta fram och förmedla kunskap 
om hur integrationen utvecklas i samhället. De har bland annat gett ut rapporter med statistik 
över Sveriges invandrare och integration. Flera av dessa rapporter har kommit till användning 
under utvecklingen av denna uppsats. Den 30 juni 2007 lade Integrationsverket ner sin 
verksamhet som istället delades upp mellan andra myndigheter. Bland annat har migrations-
verket tillsammans med länsstyrelserna tagit över ansvaret för flyktingmottagandet (ibid). Den 
nya regeringen ansåg att Integrationsverket inte var effektivt nog och har därför startat ett nytt 
departement. Den 1 januari 2007 inrättades Integrations- och jämställdhetsdepartementet i 
regeringen. Departementet ansvarar i regeringskansliet för bland annat integrationspolitik, 
demokratiutveckling, minoritetspolitik och storstadspolitik.  
 
Den 12 november 2007 presenterade integrations-, ungdoms- och jämställdhetsminister 
Nyamko Sabuni en ny inriktning och nya mål för regeringens urbana utvecklingspolitik. 
Dessa mål finns i budgetpropositionen för 2008. En av utgångspunkterna i regeringens nya 
integrationspolitik är att minska antalet stadsdelar som präglas av utanförskap. Detta ska 
uppnås genom lokala utvecklingsavtal med de kommuner som har anmält intresse (Reger-
ingskansliets hemsida 2008-03-06). Arbetet med lokala utvecklingsavtal diskuteras i 
regeringens utredning Samverkan för lokal utveckling. I utredningen framgår det att 
gemensamma insatser är viktiga och att kommunerna därför måste samarbeta med lokala 
aktörer. Det framgår också att insatser som är samordnade har större förutsättningar att lyckas 
än enstaka projekt (SOU 2007:104, s. 44). Att samarbeten mellan olika aktörer och 
organisationer är viktigt för integrationen är något som återkommer flera gånger i den 
undersökta litteraturen. Detta ger därmed ytterligare motivation till att biblioteken ska vara en 
del i arbetet med integration.  
 
I regeringens integrationspolitik framgår också hur viktigt det är att bekämpa diskriminering. 
Enligt svensk lag är det en mänsklig rättighet att slippa diskriminering på grund av sin etniska 
tillhörighet. På regeringens hemsida framgår det att insatser mot diskriminering har hög 
prioritet i integrationspolitiken. Den 1 juli 2003 skärptes lagen om förbud mot diskriminering 
och gäller numera i alla samhällsområden. I kampen mot diskriminering finns också myndig-
heten Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) dit man kan vända sig för stöd och råd 
(Regeringens hemsida 2008-02-16). 
 
 
3.5 Integration och mångfald i Malmö/Lund 
 
I Malmö är ungefär var fjärde invånare född utomlands. Under de senaste åren har ungefär 
2000 nya invandrare kommit från framförallt Irak, Afghanistan och Balkanländerna (Malmö 
stads hemsida 2008-02-20).  I december 1999 antog kommunfullmäktige en åtgärdsplan för 
att främja integrationen i Malmö stad. I denna plan tas det upp ett antal insatser för barn och 



 

 16

unga med invandrarbakgrund. Bland annat vill man främja den svenska språkutvecklingen 
samt vidareutbilda personal i skola och förskola att ta hand om barn från språkliga och 
religiösa minoriteter. I planen ingår också insatser för arbete och sysselsättning. Ett mål är att 
sprida kunskap och uppmuntra arbetslivet att mångfald är utvecklande och kan vara 
vinstgivande. Ett annat mål är att underlätta för invandrare att starta egna företag. En tredje 
insats är åtgärder som ska bekämpa diskriminering och rasism. Detta vill man framförallt göra 
genom att underlätta skapandet av mötesplatser mellan olika befolkningsgrupper som ska ge 
förståelse och kunskap om varandras kulturer. Kommunen ska också främja etnisk och 
kulturell mångfald i sin verksamhet samt stödja förenings- och kulturlivets insatser för att 
motverka rasism och diskriminering (ibid). 
 
På Malmö stads hemsida kan man läsa fler mål för integration samt vilken service som 
erbjuds invandrarna. Stadskontorets avdelning för arbetsmarknad och integration har ett antal 
mål för 2008 varav ett är att hjälpa invandrarna ut i arbetslivet. Detta vill man bland annat 
göra genom att införa en stark arbetslivskoppling i introduktionen av nyanlända invandrare. I 
Malmö finns flera föreningar och organisationer som ska främja mångfald och integration. 
Det finns bland annat en s.k. Invandrarservice som erbjuder introduktion i det svenska 
samhället. De hjälper nyanlända invandrare med praktiska frågor inom bland annat ekonomi 
och utbildning. Invandrarservice ger också ut information om de olika myndigheterna och 
organisationerna som finns i det svenska samhället. Det finns också en organisation med 
namnet Etniska relationer vars uppgift är att främja integration och förebygga rasism. De 
erbjuder bland annat konferenser och seminarier samt rådgivning vid konflikter som uppstått i 
mötet mellan olika kulturer. (ibid) 
 
I Lund kommuns är andelen med utländsk bakgrund ungefär 18 % (Lunds kommuns hemsida 
2008-02-20). Det finns flera organisationer och föreningar som främjar integration och 
mångfald i Lund. Avdelningen för arbete och integration har bland annat hand om Lunds 
arbetsmarknadsfrågor, flyktingmottagandet och invandrarservice. Avdelningens flyktingteam 
tar hand om alla nyanlända flyktingar och står för ett introduktionsprogram med bland annat 
samhällsinformation, svenskundervisning, råd och vägledning. 
 
Lund har en liknande integrationsplan som Malmö. I kommunen finns det ett integrationsråd 
som består av hälften politiker från olika nämnder och hälften representanter från olika 
invandrarföreningar. Under 2002 tog de fram en handlingsplan på temat ”Vad är integration” 
med ett antal huvudmål (ibid). Målen handlar bland annat om att främja möten mellan olika 
kulturer samt att anpassa Lunds olika verksamheter till de krav som kommer i ett 
mångkulturellt samhälle. De menar att organisationernas kompetens höjs genom etnisk 
mångfald. Viktigt enligt planen är också att bekämpa främlingsfientlighet och diskriminering.  
 
I Lund finns också föreningen Lunds Integrations Främjande Samarbetsorganisation (LIFS) 
som är en ideell samarbetsorganisation med invandrarfrågor på agendan. Organisationens 
arbete handlar om att se till invandrarföreningarnas intressen och rättigheter i kulturella och 
sociala frågor i kontakten med Lunds kommunala myndigheter och institutioner. (LIFS 
hemsida 2008-02-22) 
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3.6 Styrdokument för biblioteken 
 
Vad är det då som bestämmer att biblioteken ska arbeta med integration av invandrare? Det 
finns några lagar och rekommendationer som bestämmer hur biblioteken ska arbeta med 
invandrare som målgrupp.  
  
Det finns ett antal styrdokument som är viktiga för att bestämma hur biblioteken ska arbeta 
med invandrare som målgrupp. Först och främst finns Unescos folkboksmanifest. Unesco är 
ett underorgan till FN vars mål är att inom områdena utbildning, vetenskap och kultur främja 
ett internationellt samarbete. Manifestet som är utformat tillsammans med International 
Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) är en deklaration och inte en 
konvention. Detta innebär att det är en rekommendation och inte ett måste till de medlems-
stater som är med i Unesco. En första version av folkbiblioteksmanifestet utkom 1949 med 
övergripande mål och vilka tjänster ett folkbibliotek bör tillhandahålla. 1994 utkom en tredje 
version av manifestet. Ett av målen handlar om att erbjuda särskilda tjänster för bland annat 
språkliga minoriteter.  
 

Folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, 
språk eller samhällsklass. Särskilda tjänster skall kunna erbjudas dem som av någon 
anledning inte kan utnyttja det gängse utbudet, exempelvis språkliga minoriteter… 
(Kulturrådets hemsida 2008-04-07). 

 
I manifestet står det att folkbiblioteken bland annat ska arbeta med att verka för information 
och kultur och detta ska uppnås genom 12 olika mål. Relevant för uppsatsens frågeställningar 
är målet om att främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell mångfald 
samt målet om att garantera medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation. 
Manifestet uppmanar beslutsfattare på alla nivåer och hela biblioteksvärlden att verka för att 
målen sätts i handling.  
 
Förutom Unescos folkbiblioteksmanifest har Sverige beslutat egna lagar och riktlinjer att gå 
efter när det gäller bibliotekens verksamhet. På kulturrådets hemsida finns sju kulturpolitiska 
mål som ska vara vägledande för all kulturverksamhet oberoende av samhällssektor. Då 
folkbibliotekens verksamhet är en del av kulturpolitiken är flera av dessa mål viktiga för hur 
biblioteken bör arbeta med invandrare och integration. De viktigaste målen här är kulturarvs-
målet och internationaliseringsmålet. Det första handlar bland annat om att invandrare skall 
kunna bära med sig sitt kulturarv och infoga det i sina liv i Sverige. Det andra målet går ut på 
att det ska vara en självklarhet att människor med olika etnisk och kulturell bakgrund ska 
mötas och ge impulser åt varandra. Här står också att ”integration skall stimuleras, främlings-
fientlighet och rasism bekämpas” (ibid). I detta mål går det också att läsa att Sverige behöver 
ett intensivare kulturutbyte. 
 
Nästa viktiga styrdokument är bibliotekslagen som är ett tvingande dokument med bestäm-
melser för Sveriges biblioteksväsen. Som tidigare har nämnts i uppsatsens inledning, 
bestämmer lagen att folk- och skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt invandrare 
och andra minoriteter bland annat genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i 
former särskilt anpassade till dessa gruppers behov (SFS 1996:1596). Det står dessutom i 
bibliotekslagen att biblioteken ska erbjuda upplysning, utbildning och kulturell verksamhet. 
År 2004 tillkom ett tillägg i lagen som säger att kommunerna och landstingen skall anta egna 
planer för biblioteksverksamheterna.  
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Under arbetet med denna studie har det framkommit att det är fortfarande flera av Sveriges 
kommuner som inte har framställt några biblioteksplaner, men både Malmö och Lund är 
färdiga med sina. Malmös biblioteksplan är kanske inte så omfattande, men den tar ändå upp 
några viktiga aspekter i frågan om mångfald. Viktigast i en stad där var fjärde invånare har 
utländsk bakgrund är kanske att de i planen tar fasta på att bibliotekets verksamhet ska 
återspegla de kulturer som finns i Malmö. Planen framhäver biblioteket som ett kulturcentrum 
vilket ska främja kulturell utveckling för varje besökare. Det står också att samlingen ska 
bestå av medier anpassade efter Malmös omvärld (Malmö kommuns biblioteksplan, 2005). 
 
Lunds kommun har en mer genomarbetad biblioteksplan än Malmös. I planen kan man läsa 
att Lunds kommun tillhör de kommuner som satsar mest på sin biblioteksverksamhet. Trots 
Lunds många invandrare tar biblioteksplanen inte direkt upp invandrarna som målgrupp. 
Lund beskrivs visserligen som mångspråkigt och planen tar fasta på att biblioteket är en 
mötesplats. I planen framgår bland annat att möten med människor utanför den egna grupp-
tillhörigheten bidrar till integration. Planen nämner också att de dokument som styr 
integrationsarbetet i Lunds kommun också berör biblioteksverksamheten, men går inte in på 
hur. (Lunds kommuns biblioteksplan, 2007) 
 
 
3.7 Det internationella biblioteket 
 
Vad har invandrare för möjligheter att låna litteratur på sina egna språk när de lokala bibliote-
kens medier på utländska språk inte är så omfattande? Det står i bibliotekslagen att 
bibliotekens medieförsörjning vid behov ska kompletteras med en eller flera lånecentraler. 
Skåne har först och främst Skånes regionbibliotek för att komplettera kommunbiblioteken. 
När deras utbud inte är tillräckligt finns det Internationella biblioteket i Stockholm vilket är en 
del av Stockholms stadsbibliotek. Biblioteket började som en lånecentral för invandrare i 
början av 90-talet, men är idag också ett öppet bibliotek där man kan låna som vanligt. 
Lånecentralen har till uppgift att förse Sveriges folkbibliotek med litteratur och dokument på 
andra språk än svenska. Biblioteket har idag ett bestånd av mer än 200 000 böcker på fler än 
120 språk. (Internationella bibliotekets hemsida 2008-04-09) Förutom böcker består 
samlingen av ett stort medieutbud med bland annat tidningar och tidskrifter och en 
världsmusiksamling. Låntagarna utanför Stockholm vänder sig inte direkt till det 
Internationella biblioteket utan lånen går genom deras lokala bibliotek. Det internationella 
biblioteket hjälper också biblioteken runt om i Sverige att få fram information och utföra 
databassökningar på många olika språk. Biblioteket har en egen medieavdelning som 
katalogiserar litteratur på runt trettio olika språk. Med sin mångkulturella kompetens och sitt 
kontaktnät över hela världen har det internationella biblioteket ambitionen att kunna vara en 
resurs för övriga bibliotek i hela Sverige. 
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4. Teoretiska verktyg  
 
Psykologen Birgitta Angels och barnläkaren Anders Hjerns bok Att möta flyktingar (2004) var 
det första valet på teori för uppsatsen. Det är en bok som analyserar mötet mellan flyktingar 
och samhället, vilket kunde vara intressant att applicera på bibliotek. Med Angels och Hjerns 
teorier ville jag få fram hur biblioteken kan arbeta för att tillgodose invandrarnas behov. 
Problemet är att boken endast tar upp flyktingarna och inte de övriga invandrarna. Hade den 
istället handlat om alla invandrargrupperna som finns i Sverige hade den varit mer relevant. 
För att kunna diskutera mina frågeställningar har jag istället sökt efter en teori som förklarar 
hela integrationsprocessen Det sedan mitten av 2007 nedlagda Integrationsverkets rapporter 
om Sveriges integration har varit intressanta att studera för att förstå denna process. Genom 
dessa rapporter har jag kommit i kontakt med en teori som förklarar integrationen på flera 
olika plan.  
 
Sociologen José Alberto Diaz har varit forskningsledare på Integrationsverket. Han är bland 
annat författare till rapporten Integration och indikatorer (2004). Det är framförallt Diaz fem 
så kallade integrationsdimensioner som har använts som teoretiskt verktyg för att analysera 
resultatet i denna uppsats. Diaz dimensioner återkommer i flera av de rapporter som Integra-
tionsverket har gett ut. I Integration och indikatorer visar han hur integrationsdimensionerna 
kan användas för att se hur integrationen involverar flera samhällsområden. I rapporten har 
Diaz försökt påvisa att integration kan mätas genom att bland annat använda dimensionerna 
som verktyg. Flera av integrationsdimensionerna går att applicera på bibliotekens arbete med 
integration av invandrare. Här följer därför en beskrivning. 
 
 
4.1 Diaz fem integrationsdimensioner 
 
Som tidigare har nämnts är det viktigaste i integrationsprocessen att se integration som en 
ömsesidig process. I Integrationsverkets rapport Integration och indikatorer beskriver 
sociologen José Alberto Diaz integration som både samhällets och individens ansvar (Integra-
tionsverket 2004, s. 27). Diaz grundar sina tankar på den integrationspolitiska propositionen 
1997/98:16 som styr den svenska integrationspolitiken. Han hänvisar till följande citat i 
propositionen som tydligt sammanfattar processen: 
 

På den individuella nivån bör integration betraktas som ett livsprojekt vars 
innehåll och mål endast kan bestämmas av individen själv. Däremot kan staten 
sätta upp mål för vad som bör uppnås inom olika samhällsområden med hjälp 
av arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik osv. och stödja den individuella 
integrationsprocessen genom att föra en politik som ger individen möjligheter 
att förverkliga sina mål i livet (Regeringens proposition 1997/98:16).  

 
Diaz anser att om integration ska fungera måste staten sätta upp mål för integration av 
invandrarna, men invandrarna måste också själva sätta upp egna mål för att integrationen ska 
bli av. Varje enskild individs integration är deras eget ansvar och Diaz anser att det finns flera 
olika faktorer som bestämmer hur väl en individ blir integrerad i samhället. Individen har det 
yttersta ansvaret för sin integration, men Diaz menar att i enlighet med regeringens integra-
tionspolitik måste hela samhället hjälpa till i processen. Han anser att det finns fem relevanta 
dimensioner av integration. Dessa är sammanfattningsvis: 
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1. Arbetsmarknadsintegration som handlar om att inlemmas i arbetslivet. 
2. Boendeintegration innebär tillgång till boende på egna villkor i bostadsområden med 

etniskt blandade sociala nätverk. 
3. Social integration vilket innebär tillgång till ett svenskt socialt nätverk. 
4. Medborgerlig integration betyder medborgerlig och politisk delaktighet i det nya sam-

hällets institutioner och civila organisationer 
5. Med subjektiv integration ses processen ur invandrarnas ögon och behandlar 

invandrarnas föreställningar om deras egen integration. Inom detta begrepp diskuteras 
känslor av identitet och samhörighet med det nya samhället. (Integrationsverket 2004, 
s. 63-87). 

 
 
4.2 Arbetsmarknadsintegration 
 
Att kunna försörja sig själv är en viktig drivkraft i integrationsprocessen. Diaz nämner 
forskningsområdena ekonomisk integration, arbetsmarknadsintegration och inkomstassimile-
ring. Han förklarar att inom integrationsforskningen har integration på arbetsmarknaden i 
invandrarnas nya samhälle en viktig roll i integrationsprocessen (ibid, s. 63). Diaz menar att 
begreppet arbetsmarknadsintegration är ett bredare begrepp som inkluderar flera delar som 
inkomst, sysselsättning och socioekonomisk status. Det centrala i begreppet är att genom att 
bli delaktiga i arbetslivet får invandrarna sociala kontakter samtidigt som de får möjlighet att 
försörja sig själva. Alltså blir arbetslivet ett viktigt steg i integrationen. De sociala kontakterna 
på arbetsplatsen främjar integrationen samtidigt som en egen försörjning ger möjligheten till 
egen bostad och bil. Individen blir därmed mer mobil och kan i många fall komma ifrån de 
segregerade områdena där invandrarna ofta hamnat. Integration på arbetsmarknaden kan alltså 
ofta bli en nyckel i integrationen och stor vikt sätts på att invandrare hittar arbete. 
Arbetslöshet bland invandrare blir därför ett uttryck för att integrationen har misslyckats 
 
Diaz diskuterar också yrkesmobilitet. Han menar att invandrarna får en möjlighet att röra sig 
uppåt i samhället genom yrkeslivet. Nyanlända invandrare får ofta anställningar som är 
tidsbegränsade vikariat, prov- eller projektanställningar. Med språkkunskaper och rätt 
utbildning finns det möjlighet till avancemang.  Diaz förklarar dock att välkänd forskning 
kommit fram till att ett avancemang kräver stark motivation och att många invandrare med 
hög utbildning därför tvingas arbeta på okvalificerade arbeten i Sverige.  
 
Diaz tar också upp egenföretagandet som en möjlighet till försörjning och en väg till integra-
tion. Invandrare som har svårt att hitta arbete väljer ibland att starta egna företag. Detta kan 
vara bra ur integrationssynpunkt då kontakter med det nya samhället knyts genom personal 
och kunder. Diaz hänvisar dock samtidigt till forskaren Ali B. Najib som forskat inom 
området och kommit fram till att egenföretagande kan leda till segregering för vissa 
invandrare. Detta om de endast har kunder och anställda inom den egna gruppen. 
 
 
4.3 Boendeintegration 
 
Med boendeintegration menar Diaz tillgång till bostad på egna villkor. Det viktiga i detta 
begrepp är den möjlighet till sociala relationer och nätverk med etnisk blandning som ett 
boende efter eget val kan leda till. Som nyanländ invandrare kan det vara problematiskt att 
hitta bostad och många hamnar i segregerade områden som Rosengård och Rinkeby. Diaz 
förklarar att områden med en stor koncentration av personer med invandrarbakgrund är ett 
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stort problem i integrationen och det visar sig ofta vara problematiskt att leva i sådana 
områden. Det blir ofta problem i barnens uppväxt och levnadsvillkoren är ofta problematiska, 
vilket i sin tur leder till ett hinder både på arbetsmarknaden och i deltagandet i det övriga 
samhällslivet (ibid, s. 70). Diaz menar att genom att invandrare bosätter sig i sådana områden 
ökar risken för utanförskap. I begreppet boendeintegration ser han bostad på eget villkor som 
ett steg i integrationen där invandraren har möjlighet att bosätta sig i bostadsområden med en 
etniskt blandad sammansättning.  
 
Diaz hänvisar till amerikanska studier där ”homeownership” ses som ett viktigt steg i 
integrationen. Att investera i en egen bostad visar att invandraren har rotat sig i det nya landet 
och valt att bosätta sig permanent. Genom att bosätta sig i etniskt blandade områden tillkom-
mer möjligheten till sociala kontakter med grannar från olika grupper vilket är viktigt ur 
integrationssynpunkt. Diaz förklarar att svensk segregeringsforskning visat ett samband 
mellan boendeområde och sysselsättning. De invandrargrupper som lever i områden med en 
stor koncentration av personer med invandrargrupper har svårare att hitta arbete. 
 
Diaz pratar om två aspekter som är viktiga för att boendeintegrationen ska bli lyckad. Först 
och främst handlar det om att invandraren ska ha möjlighet att välja boende efter egna 
prioriteringar och resurser. Här är problemet bostadsmarknaden som sätter hinder. Diaz 
förklarar att det blir ett problem då den svenska tillgången på bostäder styrs av marknadseko-
nomiska villkor. Invandrare kan få problem att ansöka om bostadslån eller hitta någon som 
kan ställa upp som borgenär. Vid bostadsbrist får de som söker bostäder ta vad som finns att 
tillgå och då är det lätt att hamna i ett mindre attraktivt område. Det kan också förekomma 
diskriminering när det gäller regler för vem som ska få överta bostäderna eller problem med 
långa kösystem till attraktiva bostadsområden. Nästa aspekt i begreppet bostadsintegration 
handlar om att när invandraren väl väljer bostadsområde är det viktigt att det nya området är 
etniskt blandat för att det ska finnas möjlighet till möte mellan de olika grupperna.  
 
 
4.4 Social integration 
 
Med social integration försöker Diaz se på integrationen ur ett socialt perspektiv. Han 
förklarar att inom migrationslitteraturen används begreppet social integration som redskap för 
att förklara relationer mellan majoritetsbefolkningen och invandrare som har annan etnisk 
bakgrund. Inom begreppet utvecklar till exempel invandrare som kommit till Sverige sociala 
kontakter med individer som är födda inom den svenska kulturen. Detta är enligt Diaz ett stort 
steg att ta i integrationsprocessen och med social integration avser han till exempel att 
invandrarna etablerar kontakt med svenskar på arbetsplatsen eller i grannskapet. Han förklarar 
vidare att social integration också kan innebära att invandrarna skaffar svenska vänner eller 
att någon inom familjen inleder en relation med en svensk.  
 
Diaz förklarar att inom migrationslitteraturen talas det om sociala relationer som pågår inom 
individernas primärgrupper. Inom primärgruppen ingår familj, vänner och grupper på 
arbetsplatserna. Diaz menar att primärgruppen är av stor betydelse för den sociala 
integrationen. Han förklarar att individens integration går framåt genom att nya kontakter 
tillkommer till primärgruppen. Med ett stort socialt nätverk får invandraren det lättare att 
klara sig i det nya samhället.  
 
Diaz diskuterar också etniskt blandade familjerelationer som uppstår när en invandrare och en 
infödd medborgare lever i ett samboförhållande eller gifter sig. Inom integrationssynpunkt 
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uppstår då nya sociala relationer och nätverk inom familjens primärgrupper. Diaz hänvisar till 
amerikanska forskare som menar att vid denna sorts social integration blir skillnaderna 
mellan den invandrade och den infödda medborgaren så knappa att det istället talas om 
assimilation. Assimilation handlar som, tidigare nämnts, om att individen blir en del av 
majoriteten. Diaz anser att när en invandrare ingår en familjerelation med en infödd svensk, så 
får båda grupperna tillgång till sociala nätverk som främjar integrationen inom de 
primärgrupper som omger familjen.  
 
 
4.5 Medborgerlig integration 
 
Inom begreppet medborgerlig integration ingår makt och inflytande. Med detta begrepp syftar 
Diaz på invandrarnas delaktighet i det nya samhället. Ett exempel är politisk delaktighet i det 
nya samhällets institutioner och civila organisationer. För medborgerlig integration krävs ett 
svenskt medborgarskap som då ger tillgång till att rösta i politiska val. 
 
Diaz förklarar att i den svenska integrationspolitiken ses delaktighet som ett viktigt led i 
integrationsprocessen. Han diskuterar demokrati och förklarar att det är en mänsklig rättighet 
att kunna delta i både arbetslivets och samhällslivets alla nivåer. Genom att bli svensk 
medborgare får invandraren möjlighet att delta i samhället på ett annat sätt än tidigare. 
Möjligheten att delta i samhället kan i sin tur leda till en viss identifikation med det nya 
samhället. Diaz menar att invandrarnas delaktighet i samhället kan vara ett sätt att se att 
integrationen fungerar. Medborgerlig integration kallas därför för politisk integration av vissa 
forskare.  
 
Diaz förklarar vidare att föreningslivet ryms inom begreppet medborgerlig integration. I 
Sverige är ungefär hälften av befolkningen aktiva i någon förening (ibid, s. 80). Diaz menar 
att invandrares delaktighet i föreningar därför blir ett sätt att mäta integration. Han ser också 
på medlemskap i minoritetsföreningar som integrationsfrämjande då de kan ge en trygghet i 
det nya samhället för nyanlända invandrare.  
 
 
4.6 Subjektiv integration 
 
Med subjektiv integration menar Diaz att integrationsprocessen ska ses ur invandrarnas ögon. 
Genom att undersöka invandrarnas syn på sin integration kommer det fram ett mått på hur 
långt individen kommit i integrationsprocessen. Diaz förklarar att detta mått kan användas för 
att mäta hur integration fungerar i ett mottagarsamhälle.  
 
Subjektiv integration är en integrationsdimension som inte fanns med i Diaz ursprungliga 
teoribildning. I rapporten Primärintegration och bidragsberoende (1997) beskriver han endast 
fyra integrationsdimensioner (Diaz 1997, s. 35-36).  Diaz menar att subjektiv integration har 
använts som begrepp i svenska studier sedan 1999, men att han plockat upp begreppet och 
definierar det annorlunda än tidigare forskare. Han ser det som den del av integrations-
processen som beskriver invandrarnas föreställningar angående deras egen integration. Fokus 
ligger på identitetskänslor och samhörighet med det nya samhället. Begreppet behandlar 
också invandrarnas föreställningar om hinder för integration vilket ger det ett djupare 
perspektiv än i tidigare forskning. Med hinder i integrationen syftar Diaz på att vid en 
fungerande integration har invandraren klarat av att övervinna de olika hinder som finns när 
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en individ integreras in i ett nytt samhälle. Språkbarriärer och diskriminering är två exempel 
på hinder som faller inom denna ram.  
 
Diaz förklarar att den grundläggande drivkraften i en individs integration är hans/hennes egen 
motivation att handla på ett sätt som gynnar den egna integrationen (Integrationsverket 2004, 
s. 85). Inom subjektiv integration diskuteras invandrarnas föreställningar angående hur deras 
integration antingen utvecklas eller motverkas. Frågor som ställs inom detta begrepp är hur 
invandrarna ser på sina livssituationer och vad de har för mål i det nya samhället. Är de nöjda 
med livet i det nya landet och betyder det i så fall att deras integration har varit lyckad? Diaz 
anser att en lyckad integration skapar ett förtroende för samhället och en tillfredställelse med 
livet i det nya landet.  
 
Diaz anser också att en lyckad integration kan leda till att invandrarna förändrar sina kultu-
rella identiteter då de har påverkats av det nya landet. Diaz förklarar att identitetsförändringar 
i samband med integrationen finns som en egen integrationsdimension inom den sociologiska 
litteraturen i Tyskland. Där betecknas den som identifikativ integration. Diaz förklarar att 
integration kan leda till att kulturella eller sociala identitetsförändringar sker hos en individ. 
Detta kan hända efter ett positivt samspel mellan invandraren och infödda individer. En 
invandrare kanske väljer att identifiera sig med en speciell grupp på arbetsplatsen eller genom 
sina egna nätverk. Identifikationen kan i ett vidare perspektiv också vara med hela det svenska 
samhället eller med andra mindre gemenskaper.  Om gruppen invandraren identifierar sig med 
befinner sig utanför invandrarens etniska grupp, kan identifikationen därför leda till identitets-
förändringar.  
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5. Metod  
 
För att besvara uppsatsens frågeställningar handlar det om att sätta sig in i vilka uppfattningar 
invandrare och bibliotekarier har om bibliotekens roll i integrationen. Detta har skett genom 
att undersöka hur man på stadsbiblioteken i Malmö och Lund, som är två invandrartäta städer, 
arbetar med att tillgodose invandrarnas behov. Två huvudfrågor var hur biblioteken arbetar 
med att hjälpa invandrarna att komma in i samhället och vilka mångfaldsprojekt de bedrivit de 
senaste åren. Detta har undersökts genom intervjuer med bibliotekarier på respektive bibliotek 
som arbetar med invandrarna som målgrupp. Vidare omfattar undersökningen om invandrarna 
själva anser att de projekt som biblioteken driver är relevanta eller om de har andra önskemål.  
 
I valet mellan kvalitativa och kvantitativa metoder finns det flera aspekter att betänka. Enligt 
Holme & Solvang är både de kvalitativa och de kvantitativa angreppssätten inriktade på att ge 
en bättre förståelse av samhället samt hur enskilda människor, grupper och institutioner 
påverkar varandra (Holme & Solvang 1997, s. 76). Den stora skillnaden mellan metoderna är 
att kvantitativa metoder omvandlar informationen till mätbara siffror eller mängder. Dessa 
siffror analyseras sedan genom statistiska analyser. Kvalitativa data förbättrar möjligheterna 
till tolkning av fakta. Undersökningarna går mer på djupet och det är forskarens tolkning av 
informationen som är det avgörande. Att undersöka invandrares och bibliotekariers åsikter om 
bibliotek och integration kräver en fördjupad förståelse. Uppsatsens frågeställningar går inte 
att besvara genom att visa på kvantitativa samband eller genom att göra tvärsnitt på resultaten 
från enkäter. Problemområdena handlar om att förstå sociala processer och detta sker 
lämpligast genom intervjuer där resultatet tolkas på djupet. 
 
Som metod i studien har halvstrukturerade kvalitativa intervjuer genomförts vilka har skett i 
form av samtal. Huvudfrågor som utgår från uppsatsens frågeställningar har använts, men 
respondenterna har också fått möjligheten att tala fritt. Psykologen Annika Lantz som har 
mångårig erfarenhet av undervisning i forsknings- och intervjumetodik uttrycker nyttan i att 
genomföra intervjuer på ett öppet sätt: 
 

Det är intervjuarens uppgift att med empatin som medel söka närma sig 
respondentens sätt att tänka… Genom den öppna intervjun är det möjligt att 
fånga respondentens uppfattning och upplevelse av för denne betydelsefulla 
kvaliteter. (Lantz 1993, s. 18-19) 

 
 

5.1 Intervju som metod 
 
Att använda intervjuer för att få svar på uppsatsens frågeställningar kräver en del förarbete. 
Steinar Kvale som är professor vid psykologiska institutionen på Århus universitet beskriver 
intervjuaren som en malmletare i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun (1997). Kunska-
pen uppfattas som en begravd metall och det är intervjuaren eller malmletarens uppgift att få 
tag på den värdefulla metallen. Det finns malmletare som söker objektiva fakta att kvantifiera 
och andra som söker malmklumpar med en djupare mening. Med denna metafor menar Kvale 
att kunskapen ligger och väntar på att bli upptäckt i den intervjuades inre. Intervjuaren gräver 
i de djupare skikten och plockar därefter fram dyrbara fakta som överförs från muntlig till 
skriftlig form. Därefter analyserar intervjuaren materialet som får sin slutgiltiga form (Kvale 
1997, s. 11). 
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Kvale tar upp några invändningar att betänka då man genomför en kvalitativ intervju (ibid, s. 
257-262). Några av dessa invändningar som kan vara viktiga att betänka är frågan ifall 
kvalitativa forskningsintervjuer är trovärdiga. Kritiker menar att intervjuerna kan bygga på 
ledande frågor och att intervjusvaren lätt kan bli snedvridna. Kvale menar att just ledande 
frågor är något som är viktigt att akta sig för då man utformar en intervju. En annan kritik 
handlar om att resultatet inte är generaliserbart då det finns för få intervjupersoner. Ett svar på 
kritiken är att den som intervjuar bör koncentrera sig på ett fåtal intensiva fallstudier om syftet 
är att erhålla generell kunskap. Kvale förklarar att antalet respondenter brukar ligga på 15 ± 
10 (ibid, s. 98). Han menar att man helt enkelt ska intervjua så många som behövs för att få 
svar på den aktuella frågeställningen. 
 
 
5.2 Avgränsningar 
 
Målgrupp för intervjuerna var invandrare i Malmö/Lundregionen samt de bibliotekarier på 
stadsbiblioteken i Malmö respektive Lund som arbetar med bibliotekens mångfaldsprojekt. 
Ett urval har gjorts då det bedömdes att respondenterna borde ha bott i Sverige minst ett 
halvår och max fem. Detta urval bygger på att de skulle ha hunnit leva i det svenska samhället 
tillräckligt länge för att kunna ge relevanta svar till undersökningen. Maxgränsen på fem år är 
satt eftersom det är de relativt nyanlända invandrarna som är mest intressanta för frågeställ-
ningen då de som nyanlända är i stort behov av att lära sig om Sverige och integreras in i 
samhället. Som avgränsning angavs också som ett krav att de intervjuade skulle ha läst till 
minst nivå tre i SFI. Detta för att respondenterna skulle ha tillräckliga kunskaper i det svenska 
språket för att klara av en intervju. När det gäller bibliotekarierna intervjuades endast de 
bibliotekarier som har ansvar för invandrarna som målgrupp på sina respektive bibliotek. 
Detta är något som några tidigare magisteruppsatser har missat. Bibliotekscheferna är inte 
alltid den person som är bäst insatt i arbetet med integration då många bibliotek har bibliote-
karier som tar hand om den sortens frågor. 
  
 
5.3 Utformande av intervjufrågor 
 
Det som diskuterades i intervjuerna utgör data vilka efter bearbetning och analys utgör 
studiens resultat. Vägen från val av metod till ett resultat består av flera steg. För att kunna 
utforma intervjufrågorna finns det en del att betänka innan det är dags att börja planera 
innehållet och uppläggningen i intervjun. Lantz menar att det finns tre krav på en kvalitativ 
intervju för att den ska kunna räknas som professionellt genomförd. Kraven består i att 
metoden måste ge tillförlitliga resultat och att resultaten måste vara giltiga. Med detta menas 
det att resultaten måste vara användbara. Det måste också vara möjligt för andra att kritiskt 
granska slutsatserna (Lantz 1993, s. 13). Detta är krav som ställs på alla metoder i 
datainsamling. När man genomför en intervju tillkommer dessutom kravet att data ska spegla 
källan. Med detta menar Lantz att det är intervjuarens uppgift att fånga respondentens 
uppfattning. 
 
Kvale framhäver att det finns sju stadier för att utforma en kvalitativ intervjuundersökning 
(Kvale 1997, s. 84-85). Dessa sju stadier kommer att vara den modell som används i utform-
ningen av detta arbete. Det är viktigt att man som intervjuare går igenom dessa steg för att 
inte missa någon viktigt aspekt som kan förstöra datainsamlingen. 
 



 

 26

De sju stadierna handlar om att 1: Tematisera och formulera undersökningens syfte innan 
intervjuandet börjar. Detta steg bör gås igenom innan det är dags att fundera på metod. 
 
 Steg 2: Planering går ut på att planera undersökningens sju stadier med hänsyn till vilken 
kunskap som eftersträvas. Lantz menar att vid utformandet av intervjufrågorna är det bra att 
börja med bakgrundsinformation som ”Hur gammal är du?”, ”Vad arbetar du med?” (Lantz 
1993, s. 63).  Därefter är det viktigt att ställa huvudfrågorna i en logisk ordning. Frågorna bör 
komma i vad som för respondenten kan ses som en naturlig ordning. I den halvstrukturerade 
intervjun är det meningen att huvudfrågorna skall penetreras på djupet, men det går inte att i 
förväg veta vilka fördjupningsfrågor som kommer att ställas. Det kan vara bra att ha ett antal 
underfrågor förberedda. Lantz menar att det är viktigt att ha förberett en intervjuplan. Annars 
är det lätt att glida iväg från det man vill undersöka. Det är också i detta steg som etiska frågor 
bör betänkas, vilket ytterligare belyses i kapitel 5.4. 
 
Steg 3: Intervjun är själva genomförandet av intervjun. Intervjun bör genomföras enligt en 
intervjuguide och det är viktigt att vara påläst om de olika faktorer som man bör betänka 
under en intervju. I en halvstrukturerad intervju kan guiden innehålla en översikt över de 
ämnen som ska täckas och förslag till frågor (Kvale 1997, s. 121). Kvale förklarar att en bra 
intervjufråga ska bidra både tematiskt och dynamiskt till intervjun, tematiskt till den kunskap 
som ska produceras och dynamiskt för att skapa ett bra samspel mellan intervjuaren och 
respondenten. När intervjun är färdig kan det vara bra att som intervjuare sammanfatta 
intervjuinnehållet för att se att allting har uppfattats rätt (Lantz 1993, s. 64). Det är en fördel 
att spela in intervjuerna med mikrofon eftersom man då som intervjuare lättare kan koncent-
rera sig på ämnet och dynamiken än om man väljer att skriva ner allt för hand eller på dator. 
Med inspelningen följer dessutom tonfall med och genom att ha materialet inspelat går det att 
lyssna igenom materialet flera gånger ifall man skulle ha missat något första gången. 
 
Steg 4: Utskrift är det steg där materialet från intervjun förbereds för analys. Detta sker 
vanligtvis genom en överföring från talspråk till skriftspråk. Kvale menar att man inte ska se 
utskriften av intervjuerna som en enkel uppgift utan att det handlar om en längre tolkande 
process (Kvale 1997, s. 147). Det är vanligt att man gör om den inspelade intervjun till en 
skriftlig text. Detta är en komplicerad procedur då det handlar om att översätta från ett 
talspråk till ett skriftspråk. Det är viktigt att tänka på att en utskrift inte är en kopia av det 
ursprungliga verket utan att det handlar om en tolkning eller ett verktyg för att förstå inter-
vjun. Hur man väljer att återge texten beror på forskningens syfte. I denna uppsats kan det 
vara lämpligt att ge samtalet en litterär stil då det gör det lättare att förmedla meningen i 
respondentens berättelse. 
 
Vilken analysmetod som bör användas i den aktuella forskningsfrågan väljer man i steg 5: 
Analys. Analysmetodens bestäms efter vilket syfte undersökningen har. Studiens analys finns 
i kapitel 7.  
 
I steg 6: Verifiering handlar det om att visa på vilket sätt intervjuresultatet är generaliserbart. 
Här handlar det om att påvisa att man genom intervjuerna har undersökt det som var avsett att 
undersökas.  
 
Steg 7: Rapportering är den del där undersökningens resultat slutligen redovisas.  
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5.4 Etiska frågor 
 
Kvale tar upp vikten av att tänka etiskt då man genomför en intervjuundersökning. Etiska 
frågor kan handla om att man informerar respondenterna om hur undersökningen är upplagd, 
dess syfte och eventuella risker eller fördelar med att delta. Respondenterna ska också 
meddelas att det är frivilligt att delta samt att de kan dra sig ur när de vill (ibid, s. 107). Det är 
också viktigt att informera om att undersökningen är anonym samt att respondenten kan få 
läsa igenom materialet och komma med synpunkter innan det publiceras.  
 
Hur går man då tillväga för att hitta lämpliga personer att intervjua? När uppsatsen påbörjades 
var planen att kontakta invandrare direkt på stadsbiblioteken, men det visade sig att det kunde 
uppstå vissa etiska problem. Ett problem är att man inte bara kan anta att någon är invandrare 
på grund av utseendet. Hur skulle i så fall samtalen inledas och hur vet man om en person är 
lämplig att intervjuas? Ett annat problem är att flyktingar från vissa länder inte är vana vid att 
främlingar kommer fram och ställer privata frågor och därmed kan ta illa upp. Detta blev jag 
varnad för under en diskussion med en vän som själv är invandrare. Förhållandet i vissa 
individers hemländer kan leda till att de hyser en misstänksamhet mot frågvisa främlingar, 
eftersom de kan dra paralleller till svåra situationer som de varit med om i hemlandet. Efter att 
ha läst en artikel i Lokaltidningen Lund om att invandrare som studerar SFI är i stort behov av 
att ha någon att öva sin svenska med hittade jag ett bättre tillvägagångssätt (Lokaltidningen 
Lund januari 2008). Ett effektivt sätt att få tag på relativt nyanlända invandrare har varit att 
kontakta de ansvariga för SFI-undervisningen i Malmö och Lund. Detta har lett till kontakter 
med en grupp invandrare som varit intresserade av att bli intervjuade.  
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6. Intervjuundersökningen 
 
Enligt Backman underlättas analysmomentet i en kvalitativ undersökning genom att en 
kategorisering förbereds innan datainsamlingen (Backman 1998, s. 54). Intervjufrågorna har 
därför utformats så att svaren ska kunna delas in efter uppsatsens olika frågeställningar. 
Denna kategorisering av svaren har sedan använts för att strukturera intervjuernas resultat i 
detta kapitel som visar på vad som har kommit fram genom intervjuerna. Denna 
kategorisering har i sin tur underlättat för utformandet av kapitel 7 där intervjuresultaten 
analyseras. 
 
Här presenteras först intervjuerna med bibliotekarierna och därefter intervjuerna med invand-
rarna. De två bibliotekarierna som har blivit intervjuade arbetar båda med mångkulturella 
frågor på sina respektive bibliotek och båda sitter tillsammans med ett flertal kollegor i 
bibliotekens mångfaldsgrupper. För enkelhetens skull kallas de intervjuade bibliotekarierna 
för bibliotekarie-M och bibliotekarie-L, där bokstäverna M och L står för Malmö respektive 
Lund.  
 
 
6.1 Hur biblioteken arbetar med integration 
 
Enligt Bibliotekarie-M medverkar Malmö stadsbibliotek genom att vara en naturlig del för 
invandrarna i integrationen från att de kommer till Sverige. Hon är noga med att poängtera att:  
 

… biblioteket ska spegla Malmös befolkning. Speglingen ska synas både i 
verksamheten och i personalen. 

 
Malmö stadsbibliotek har därför satt ett mål om att anställa fler bibliotekarier med invandrar-
bakgrund. Just nu håller man på att utforma en plan för vidgat deltagande på biblioteket. 
Denna plan ska utformas fram till 2009 och handlar bland annat om hur biblioteket kan 
förbättra sin kommunikation, vad bibliotekarierna behöver kompetensutvecklas i samt hur 
biblioteket kan arbeta för att locka fler besökare genom olika aktiviteter. Invandrarna som 
målgrupp kommer att vara en viktig del i denna plan enligt bibliotekarie-M. 
 
På Malmö stadsbibliotek arbetar man med invandrarna som målgrupp på flera olika sätt. Först 
och främst arbetar de med visningar av biblioteket för nyanlända invandrare. Också Lunds 
stadsbibliotek arbetar med visningar och ofta bjuder de in olika invandrargrupper. 
Bibliotekarie-L informerade bland annat om visningar de haft för arabiska och ungerska 
grupper. På Malmö stadsbibliotek reflekterar man mycket över hur material och skyltning kan 
översättas till olika språk, så att även de som inte har hunnit lära sig svenska ska kunna 
använda sig av biblioteket. Bibliotekarie-L menade att det är viktigt att samarbeta mellan de 
olika biblioteken. Bibliotekarierna möts på olika kurser och får då chansen att bolla idéer med 
varandra. Hon berättade om ett möte som nyligen hade hållits på det internationella bibliote-
ket i Stockholm. Efter att ha deltagit i mötet informerade hon sedan sina kollegor om alla tips 
och idéer som diskuterades på mötet. I Lund söker man även på Malmö stadsbiblioteks eller 
andra biblioteks hemsidor och program för att få tips på hur man kan arbeta med invandrare 
som målgrupp. 
 
Malmö stadsbibliotek har nyligen startat ett integrationsprojekt som ska hjälpa invandrarna in 
i det svenska samhället. Projektet IDA står för Information, Delaktighet och Arbete och drivs 
tillsammans med Röda Korset. IDA-rummet har blivit en plats där invandrarna kan lära sig 
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mer om det svenska samhället, språket och kulturen. Meningen med projektet är enligt 
bibliotekarie-M att skapa en avskild plats på biblioteket dit vuxna invandrare som studerar 
svenska ska kunna vända sig. IDA-rummet erbjuder bland annat språkkurser för hemlån, 
kurslitteratur och lättläst litteratur på svenska. Rummet har datorer med program som är 
användbara för studier och användarna kan få hjälp med hemuppgifter och informationssök-
ning av personalen. Enligt bibliotekarie-M kan användarna också få ta del av 
informationsmaterial och programverksamhet vars syfte är att sprida information om det 
svenska samhället och att hjälpa invandrare att få information om samt kontakt med 
arbetsmarknaden i Sverige. De som driver IDA-rummet erbjuder också visningar och 
introduktionskurser av biblioteket för grupper som inte är vana att använda sig av bibliotek. 
IDA-rummet fungerar också som en mötesplats för invandrarna. Bibliotekarie-M berättade att 
två bibliotekarier varje vecka leder tidningsläsning för invandrare som läser SFI med efter-
följande diskussion. Nästa steg är att starta upp ett språkcafé där invandrarna ska få chansen 
att träna svenska genom att föra diskussioner inom olika ämnen. Dessa diskussioner kommer 
att ledas av privatpersoner med kunskaper både i svenska och i invandrarnas språk. I 
skrivande stund håller Malmö stadsbibliotek på att efterlysa språkvärdar på biblioteket 
hemsida. 
 
Bibliotekarie-L berättade att Lunds stadsbibliotek har ett stort utbud av språkkurser för 
hemlån. De har också böcker om det svenska samhället och kulturen på lättläst svenska, men 
hon menar att invandrarna framförallt lär sig om detta på SFI-utbildningen. Lunds 
stadsbibliotek försöker vara en del av SFI-utbildningen genom att besöka Komvux och berätta 
för studenterna hur de kan använda sig av biblioteket i sin läroprocess.  
 
 
6.2 Bibliotekens utbud för invandrarna 
 
Bibliotekarie-M berättade först och främst att deras programverksamhet också sträcker sig till 
invandrarna. Som exempel tog hon upp sagostunder som de brukar ha på olika språk. 
Besökare kan komma och lyssna på flera av de stora invandrarspråken.  
 
När det gäller utbudet av medier har Malmö stadsbibliotek ett stort bestånd av böcker på olika 
språk. På vissa mindre språk är utbudet inte så stort, men bibliotekarie-M menar att de har i 
alla fall alltid något. Då utbudet ska spegla befolkningen är det de större invandrarspråken 
som arabiska och persiska som dominerar. När det gäller tidningar och tidskrifter menar 
bibliotekarie-M att dessa är ett bra sätt att få folk med annan bakgrund än svensk till 
biblioteket. Många invandrare, och då framförallt män, återkommer till biblioteket för att läsa 
tidningar på sina hemspråk.  
 
När varken Lund eller Malmö stadsbiblioteks utbud är tillräckligt har det internationella 
biblioteket i Stockholm som tidigare nämnts medier på olika språk. De finns till för att 
komplettera kommunbiblioteken. Både bibliotekarie-M och L menar dock att det används 
mycket lite och att användarna sällan känner till denna källa. Detta problem togs upp på det 
senaste mötet Malmös mångfaldsgrupp hade och gruppen försöker komma på en lösning till 
hur det internationella biblioteket ska marknadsföras. Deras bestånd ger med rätt marknads-
föring, enligt bibliotekarie-M, en stor möjlighet att erbjuda invandrarna ett bättre utbud av 
medier på alla möjliga språk.  
 
När det gäller Lunds stadsbibliotek gav bibliotekarie-L liknande svar angående mediebestån-
det för invandrare, men de har inte ett lika stort bestånd som Malmös stadsbibliotek. 
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Bibliotekarie-L menar att det är svårt att få budgeten att räcka till ett stort utbud med medier 
på andra språk än svenska. Därför har de valt att satsa på barnen i sin samling. Utbudet av 
böcker på olika språk är dubbelt så stort på barnavdelningen som på vuxenavdelningen. De 
vuxna får enligt bibliotekarie-L vända sig till Malmös stadsbibliotek eller det internationella 
biblioteket om de inte hittar vad de söker. Bibliotekarie-L förklarar att: 
 

Egentligen är det lätt att få tag på medier på invandrarnas språk. De finns flera 
bokhandlare som erbjuder böcker på olika språk, men biblioteket får ett för litet 
anslag för att kunna köpa ett ordentligt bestånd. 

 
Hon menar att de tänker undersöka om det finns andra vägar för biblioteket att söka pengar 
för arbetet med invandrarna och integration. Kanske finns olika fonder eller EU-pengar att 
söka, men detta hade ännu inte undersökts närmare ännu enligt bibliotekarie-L. Hon tillade 
också att de i Lund förutom invandrarna har stora grupper utbytesstudenter som användare 
och att de får inte glömmas vid inköp av medier. Bibliotekarie-M berättade att det går att söka 
pengar från alla möjliga ställen om man har en projektidé. Förutom Kulturrådet finns det 
pengar att söka genom bland annat EU, Arvsfonden och Sparbanksstiftelsen.  
 
 
6.3 Bibliotekens dialog med invandrarna 
 
Hur arbetar då biblioteken för att för att lyssna på och nå ut till invandrarna? Bibliotekarie-M 
menar att det gäller att plocka upp synpunkter i vardagen, till exempel ser man vilka tidningar 
och tidskrifter som används. De som inte används tas bort och sådant som föreslås läggs till. 
När det gäller litteratur på olika språk kan det vara svårt för bibliotekarierna att tolka 
innehållet. Ibland kommer låntagare med synpunkter på att vissa böcker har ett visst politiskt 
innehåll och då rättas det till. Bibliotekarie-L berättade om en kvinna som klagade på att 
tidningsutbudet på arabiska var alldeles för mansdominerat. Det ledde till att biblioteket såg 
över sitt utbud och försökte ordna det mer jämlikt fördelat. Många medier köps in på 
efterfrågan eller genom modersmålslärares inköpskanaler. Både Malmös och Lunds 
stadsbibliotek har ett samarbete med städernas modersmålslärare som förmedlar kontakter och 
information. Genom dessa kanaler har de dessutom fått kontakter som kan hjälpa till vid 
översättningar till olika språk.  
 
I dialogen med invandrarna har båda biblioteken en mångfaldsgrupp som träffas regelbundet 
på respektive bibliotek och diskuterar mångfaldsfrågor. Malmös grupp styrs av en mångfalds-
koordinator som själv är invandrare och har arbetat med invandrarfrågor i flera år. Genom 
mångfaldskoordinatorn har bibliotekarierna blivit insatta i hur de olika grupperna av 
invandrare tänker. Alla bibliotekarier på Malmö stadsbibliotek har genom olika temamöten 
blivit utbildade i hur Malmös befolkning är strukturerad och hur man ska bemöta folk från 
olika kulturer. Malmös mångfaldsgrupp brukar också ordna studiebesök för sina medlemmar 
och har bland annat besökt Malmös moské samt olika invandrarföreningar. Bibliotekarie-M 
menar att genom att besöka invandrarföreningarna direkt i deras lokaler eller genom att 
erbjuda dem föreläsningar på biblioteket ska de känna att de också är en del av samhället.  
Bibliotekarie-L berättade om liknande besök som deras mångfaldsgrupp hade varit på. De har 
bland annat besökt flyktingmottagningen för att lära sig hur invandrarna tycker och tänker.  
Lunds mångfaldsgrupp bjuder ofta in en taleskvinna från flyktingmottagningen som brukar 
föreläsa om Lunds olika invandrargrupper. Som nämndes i föregående kapitel finns det i 
Lund en samarbetsförening för invandrare som kallas för LIFS (Lunds Integrations Främjande 
Samarbetsorganisation). Det har dock varit svårt att få tag på representanter för föreningen 
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och förmedla en kontakt enligt bibliotekarie-L. Detta är något som de kommer att försöka 
med igen då man på Lunds stadsbibliotek vill förbättra dialogen med invandrarföreningarna.  
 
Malmö stadsbibliotek har ungdomsguider som erbjuder användarna hjälp på fem av de 
vanligaste invandrarspråken i Malmö. Biblioteket erbjuder guidning på arabiska, albanska, 
bosniska, persiska och kurdiska. Bibliotekarie-M berättade att: 
 

Ungdomsguiderna har fått utbildning i hur de kan visa runt på biblioteket samt en 
kurs i bemötande. De blir som en bro mellan biblioteket och de invandrare som 
har svårt för det svenska språket. 

 
Guiderna är i åldern 15-20 år och finns efter schema tillgängliga två timmar per vecka. De har 
bibliotekarier som mentorer till vilka de framför invandrarnas tankar och önskemål. Varje 
gång guiderna är på plats ropar de ut sin närvaro på respektive språk i bibliotekets högtalare. 
 
Ett annat projekt som gick ut på att nå invandrare på Malmö stadsbibliotek var försöket med 
biblioteksambassadörer som biblioteket hade 2006. Projektet var externt finansierat av 
Kulturrådet och syftet var att få föräldrar från andra länder att förstå vikten av att läsa för sina 
barn. Bakgrunden till projektet med biblioteksambassadörer var att olika folkgrupper har olika 
stor biblioteksvana. För vissa är biblioteket en naturlig plats och för andra är det en plats man 
inte haft så stor kontakt med. I en del länder finns bara minimala bibliotek där man endast får 
läsa böckerna på plats. I detta projekt utbildades biblioteksambassadörer som följde med på 
bokbussen och till olika samlingsplatser. Syftet var att nå ut till grupperna på deras egna 
språk. Bibliotekarie-M menar att idén att ta med en person som representant från en språk-
grupp och informera sina landsmän var ett fungerande koncept. Resultatet blev att budskapet 
om bibliotek och läsning spreds till arabisk- och somalisktalande kvinnor i Malmö som 
tidigare har varit svåra att nå ut till. Bibliotekarie-M menar också att vissa grupper är svåra att 
nå hur mycket man än marknadsför. För vissa är biblioteken inte en naturlig mötesplats. 
Kommer de så kommer de, men annars får man vända sig till andra grupper. Det viktiga är att 
visa att biblioteket finns till för alla. Allt integrationsarbete leder ändå till något även om ett 
projekt inte går så bra. De som hjälpt till har sedan kunnat användas för t.ex. sagostunder och 
människor med olika bakgrunder knyts därmed till biblioteket. 
 
 
6.4 Svenskarnas kunskap om andra kulturer 
 
Hur kan biblioteket då bidra till att öka svenskarnas förståelse och kunskap om andra 
kulturer? Enligt bibliotekarie-L handlar det först och främst om att ha ett utbud av böcker som 
skildrar andra människors kulturer. Hon tog upp boken ”Flyga drake” som ett bra exempel på 
hur man som svensk kan lära sig om livet i Afghanistan. Hon menar att det är lätt som svensk 
att tro att alla ska bete sig som svenskar och att alla medborgare behöver lära sig hur olika 
kulturer tycker och tänker. Bibliotekarie-L beskrev besöket på flyktingmottagningen som lite 
av en aha-upplevelse där de fick insikt i hur grupperna tycker och tänker och varför vissa 
grupper inte ens kommer till biblioteken. Denna kunskap vill de sedan förmedla vidare till 
sina låntagare. Hon menar att det är viktigt att dagens bibliotekarier får utbildning i interkultu-
rell kommunikation. 
 
Bibliotekarie-L berättade att hon alltid gör reklam för biblioteket som allas vardagsrum eller 
en mötesplats för olika kulturer. Lunds stadsbibliotek har många besökare från hela världen 
och alla måste samsas i byggnaden. Bibliotekarie-M förklarade att olika folkgrupper som 
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aldrig skulle träffas annars möts på biblioteket. Biblioteket som en mötesplats är ett viktigt 
steg i integrationen. Bibliotekarie-L berättade att bibliotekets café tidigare var en känd 
mötesplats för olika invandrargrupper, men att detta ändrades efter en ombyggnad där 
priserna blev högre. Hon berättade också att tidningsrummet har blivit en mötesplats för olika 
kulturer. Där sker ofta spontana diskussioner mellan svenskar och invandrare.  
 
Bibliotekarie-M menar att skyltning är ett viktigt arbetssätt. Genom att visa upp att det finns 
medier och genom att skylta på olika språk ser besökarna att biblioteket satsar på alla 
samhällets grupper. Hon menar att om biblioteken anställer bibliotekarier med invandrarbak-
grund ser besökarna att vi alla har samma kompetens oavsett bakgrund. Bibliotekarie-M 
uttryckte flera gånger under intervjun att ”vi är alla lika, men ändå olika”. Detta är något som 
Malmö stadsbibliotek vill förmedla. Hon förklarade att: 
 

… genom att visa för svenskarna att de olika grupperna finns, så blir de i 
längden en naturlig del av Malmö och förhoppningen är att en tanke ska väckas 
att vi alla samsas om biblioteket oavsett ursprung. 

 
Bibliotekarie-L berättade engagerat om ett projekt som är under planering på Lunds 
stadsbibliotek. Projektet handlar om blandade bokcirklar där svenskar och invandrare 
tillsammans ska träffas för att diskutera böcker. I denna bokcirkel ska de försöka läsa både 
böcker skrivna av svenska författare och författare från invandrarnas länder. Projektet är ännu 
så länge bara under planering, men det kan bli ett bra arbetssätt för integration då både 
invandrarna och svenskarna får lära sig om varandras kulturer samtidigt som invandrarna får 
chansen att föra diskussioner på svenska med svenskar.  
 
Bibliotekarie-M berättade att det gäller att inte tänka generell biblioteksverksamhet hela tiden 
utan även finna andra sätt att locka besökare till biblioteket. Till exempel planeras i skrivande 
stund en serie musikprogram med band och enskilda artister med annan bakgrund än svensk. 
Då visas andra kulturer upp samtidigt som biblioteket får fler besökare. Bibliotekarie-M 
räknade även upp ett antal projekt som Malmö stadsbibliotek haft under åren för att öka 
svenskarnas förståelse för andra kulturer. Biblioteket har haft språkdagar inriktade på olika 
språk vid varje tillfälle och de har haft dagar med historiskt tema där varje tillfälle inriktat sig 
mot särskilda kulturer. Ett exempel är ”förintelsens åminnelsedagar” som tagit upp frågan om 
förintelsen och de folkgrupper som nazisterna förföljde. Ett annat exempel är programmet om 
Kina som biblioteket har haft nu inför de olympiska spelen. Detta program har inte bara 
handlat om OS utan meningen har varit att visa upp Kina från alla sidor. 
 
Lunds stadsbibliotek har haft ett liknande och återkommande projekt som kallas integrations- 
och mångfaldsrundan. Under några temadagar försöker biblioteket att ta fram både likheter 
och olikheter mellan olika folkgrupper. Hon berättade också om ett projekt som gick ut på att 
invandrare och svenskar skulle byta recept med varandra på biblioteket. Detta projekt gick 
dock inte så bra och fick inte så många användare. Bibliotekarie-L berättade att förr brukade 
biblioteket låta invandrarna visa upp sina kulturer på stadsbiblioteket under den s.k. Kultur-
natten som sker en gång om året, men att de slutat med det för andra projekt. 
 
Just nu kör Malmö stadsbibliotek ett projekt som kallas ”Globalbiblioteket” med undertiteln 
”Malmökultur är världskultur”. Globalbiblioteket är en avdelning på biblioteket som ska 
locka användarna att lära sig om andra kulturer. I bibliotekets informationsmaterial kan man 
läsa följande reklam: 
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Är du nyfiken på andra kulturer? 
Har du en granne från Bosnien eller en klasskamrat från Iran? 
Har du en kollega från Kroatien eller en elev från Somalia? 
Är du adopterad från Sri Lanka? 
Funderar du på att adoptera ett barn från Kina? 
Vill du visa dina barnbarn hur det ser ut i barndomens Chile? 
Det är till dig Globalbiblioteket vänder sig!  
(Malmö stadsbiblioteks informationsmaterial) 

 
Med Globalbiblioteket vill Malmö stadsbibliotek skildra de länder och kulturer som finns i 
Malmös kommun. Genom en samling böcker och andra medier är meningen att ge en annan 
bild av de olika länderna än den bild som massmedia ger ut. Enligt informationsmaterialet 
handlar massmedias bild oftast om skildringar av fattigdom, krig och terror, men att det finns 
en annan sida som också måste visas upp. I Globalbiblioteket är meningen istället att ta upp 
andra aspekter av kulturerna och länderna som deras kulturarv, seder och bruk och deras 
natur.  
 
Ett annat uppmärksammat projekt som Malmö stadsbibliotek har är projektet ”Levande 
böcker”. Det är ett mångfaldsprojekt som startade på Roskildefestivalen 2000 och en kollega 
till bibliotekarie-M tog sedan det med sig till biblioteket. Från början hette det ”Låna en 
fördom och bli kvitt den”. Nu pratar de istället om att ”låna en levande bok”. Besökarna får 
”låna” människor med olika bakgrund i 45 minuter för att få fråga precis vad de vill. Hittills 
har en muslimsk imam varit mest utlånad. De har även haft en muslimsk, en romsk och en 
dansk kvinna, men projektet handlar inte bara om invandrare utan även om att öka kunskapen 
om andra minoriteter. Enligt bibliotekarie-M har projektet visat sig vara mycket bra ur 
integrationssynpunkt och hon menar att det har använts av både svenskar och invandrare. 
 
Bibliotekarie-M menar att biblioteket kan arbeta mer med att öka svenskarnas förståelse för 
invandrarna. Hon berättade att de nyligen har haft en konferens där den brittiska 
bibliotekarien Helen Carpenter föreläste om hur man lockar invandrare till biblioteket i 
London. Nya idéer som väcktes med exempel på föreläsare från olika kulturer och kvällar 
med olika kulturella teman som dans och musik ligger till grund för framtida projekt på 
Malmö stadsbibliotek. 
 
 
6.5 Presentation av de intervjuade invandrarna 
 
Kontakten med Komvux i Malmö och Lund ledde till 6 intervjuer med invandrare. En sjunde 
respondent tillkom genom eget kontaktnät. Att intervjua sju invandrare har visat sig vara 
lagom för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Som tidigare har nämnts i metodka-
pitlet anser Kvale att man helt enkelt ska intervjua så många som behövs för att få svar på den 
aktuella frågeställningen (Kvale 1997, s. 97). Kvale menar att man märker när man har 
intervjuat tillräckligt många då svaren börjar bli likartade och mättnad därmed uppnås. Redan 
efter ett par intervjuer började respondenterna ge liknande svar vilket tyder på att mättnad 
hade uppnåtts i undersökningen. Att mättnad framkom så snabbt i detta fall kan ha berott på 
att de intervjuade tänker på samma sätt då alla är invandrare. 
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Intervjupersonerna kommer från 6 olika länder. Intervjuerna har genomförts först och främst 
på svenska, men har kompletterats på engelska när det behövts. Respondenternas svar kunde 
ibland vara problematiska att tolka, vilket ledde till att vi fick använda engelska istället. För 
att de ska förbli anonyma har jag valt att kalla informanterna vid deras ursprungsland följt av 
deras ålder. Här följer en kort presentation av de intervjuade: 
 
 
Intervjuade i Malmö 
 
Kosovo26 Kosovo26 har bott i Sverige i 6 månader och studerar SFI på 

Komvux. Hon är universitetsutbildad och använder stadsbibli-
oteket varje vecka. 
 

Iran 45 Iran45 har bott i Sverige i två år och studerar SFI på Komvux. 
Hon är sjuksköterska och använder stadsbiblioteket 2-3 gånger 
per månad. 
 

Filippinerna42 Filippinerna42 har bott i Sverige i ett år och studerar SFI på 
Komvux. Han är universitetsutbildad och besöker stadsbiblio-
teket ofta.  
 

Irak35 Irak35 har bott i Sverige i drygt ett och studerar SFI på 
Komvux. Hon är ekonom och besöker stadsbiblioteket en gång 
i veckan.   

 
 
Intervjuade i Lund 
 
Kina26 Kina26 har bott i Sverige i tre år och har precis börjat läsa 

Svenska A på Komvux. Hon har tidigare studerat inom elekt-
ronik på universitetet i Kina och hon använder stadsbiblioteket 
varannan till varje vecka.  
 

Mexiko54 Mexiko54 har bott i Sverige i 1 år och har precis börjat läsa 
Svenska A (gymnasienivå) på Komvux. Hon har tidigare läst 
en Master of business administration och besöker ofta 
stadsbiblioteket. 
 

Irak22 Irak22 har bott i Sverige i 5 år. Hon läser på universitetet och 
besöker stadsbiblioteket med jämna mellanrum. Hon var en 
mer aktiv besökare då hon var ny i Sverige.  

 
 
6.6 Hur invandrarna använder biblioteken  
 
Alla intervjuade använder biblioteken frekvent från varje vecka upp till någon gång i 
månaden. De flesta respondenterna har blivit introducerade till sina stadsbibliotek genom 
svenskundervisningen.  De respondenter som läst SFI i Malmö har blivit erbjudna visningar 
på sitt bibliotek. De som har läst i Lund berättade att de inte blivit runtvisade på biblioteket 
utan endast har blivit informerade av en bibliotekarie som var där och berättade. Kina26 
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berättade att de aldrig har blivit informerade att biblioteken kan vara bra för invandrare. Den 
enda kontakten mellan biblioteket och Komvux som hon varit med om var när en 
bibliotekarie kom och visade upp en lista på böcker som skulle vara lättlästa. Några av 
respondenterna hittade till sina bibliotek på egen hand innan de påbörjade sina SFI-studier, 
genom rekommendationer och genom ren nyfikenhet efter att ha passerat byggnaden. 
Filippinerna42 berättade att han blev positivt överraskad första gången han besökte Malmö 
stadsbibliotek. När han frågade i receptionen ifall han som inte ens hade svenskt 
personnummer kunde få ett lånekort fick han svaret ”We love people who love books”. Efter 
att ha hört de orden kände han sig mycket välkommen. 
 
Flera av de intervjuade berättade att de brukar låna lättlästa böcker på svenska för att träna på 
språket. Under svenskstudierna har flera respondenter också använt sig av ljudböcker för att 
lyssna på det svenska språket. Ljudbok kombinerat med den skriftliga boken ger en möjlighet 
att lyssna på orden samtidigt som de läses. Detta är något som fem av respondenterna har 
använt sig av. En respondent menar att han istället lär sig uttalet genom att lyssna på svensk 
musik. Han tycker att han lär sig det svenska uttalet genom att lyssna på enkla svenska visor. 
Detta är en metod som han anser vara bra för invandrare, men som han tror sig vara ganska 
ensam om att använda. Mexiko54 berättade att hon använt sig av språkkurser med tillhörande 
CD, vilket en bibliotekarie hade rekommenderat henne. Flera av de andra respondenterna 
brukar också låna lexikon och språkkurser på CD eller kassett. CD-kurserna är ofta utlånade 
och då får de nöja sig med kassetter. Iran45 brukar låna svenska filmer för att öva på det 
svenska språket. Genom filmerna får hon möjligheten att lyssna på uttalet samtidigt som hon 
läser undertexten. Iran45 berättade också att hon brukar låna svenska barnböcker som hon 
tycker är ett bra komplement till de lättlästa böckerna. Kina26 tycker att hon hade lärt sig 
mycket svenska genom att använda sig av biblioteket. Precis som Iran45 har hon läst barn-
böcker och lättlästa böcker. Även hon har provat språkkurser på kassett, men hon hade helt 
missat ljudböcker. Efter att genom intervjun ha blivit informerad om ljudböcker blev hon 
nyfiken och bestämde sig för att besöka biblioteket och undersöka det närmare. Kina26 
berättade också att hon har lånat svenska kokböcker då hon ville lära sig om hur vi svenskar 
lagar mat. 
 
När det gäller att lära sig mer om den svenska kulturen och det svenska samhället har flera av 
respondenterna använt sig av biblioteket. Kosovo26 berättade att hon har lånat böcker om 
olika svenska högtider och det svenska festlivet. Hon har också lånat böcker om religionen i 
Sverige och om det svenska samhället. Filippinerna42 berättade att han har lånat böcker från 
bibliotekets EU-avdelning. Detta eftersom han är utbildad till advokat och vill lära sig mer om 
det europeiska samhället. Han brukar också låna böcker om det svenska samhället och dess 
lagar eftersom han anser sig ha nytta av det i sitt framtida yrkesliv.  
 

Jag lär mig om det svenska samhälle samtidigt som jag läser böcker på svenska 
(Irak35). 

 
Mexiko54 tror att nyanlända invandrare inte vänder sig till biblioteket för att lära sig om 
Sverige utan att de besöker biblioteket först efter att ha varit i Sverige ett bra tag. Hon menar 
att invandrare istället lär sig om det svenska samhället när de läser SFI. Iran45 berättade flera 
gånger under intervjun om en bok som hon lånat på Malmö stadsbibliotek som heter Etikett i 
språk och sätt, men som hon tyvärr inte hade med sig. Istället visade hon upp en bok med 
namnet Svenska utifrån (1996) som är en lärobok i svenska. Jag fick bläddra i boken och såg 
då hur den inte bara lär ut det svenska språket utan också till stor del lär ut om hur det är att 
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leva i Sverige. Den innehåller allt från texter som förklarar IKEA och midsommarfirandet till 
texter som förklarar Sveriges politik  
 
Hon berättade också att hon hade lånat en bok på persiska om svensk kultur som hon var 
mycket nöjd med. Iran45 vill att biblioteken ska ha ett större utbud av den sortens böcker 
eftersom hon menar att de är mycket nödvändiga för invandrare. Irak22 hade undersökt 
bibliotekets utbud av böcker om det svenska samhället, men tycker att det hon hittade var 
alldeles för avancerat för en nyanländ invandrare. Hon anser att det är först någon som 
behärskar språket riktigt bra som skulle ha nytta av dem och hon efterlyser därför böcker som 
är speciellt anpassade till invandrare. Kina26 berättade att hon hade lånat Nils Holgerssons 
resa på kinesiska. Hon tyckte att det var en mycket välgjord bok som gav en fin bild av 
Sverige för hundra år sedan. Kina26 berättade också att hon har lånat flera böcker om det 
svenska samhället och kulturen. Hon anser att de invandrare som inte använder bibliotek 
missar en stor möjlighet att lära sig om Sverige och framhäver att det finns många i hennes 
klass som aldrig har besökt stadsbiblioteket.  
 
Irak35 brukar ta sina barn till sagostunderna på arabiska. Hon brukar också delta i tidnings-
läsningen i IDA-rummet. Det är något som även Filippinerna42 brukar göra. Han berättade att 
de brukar vara 8 stycken som läser tidningar med efterföljande diskussion. Efter diskussionen 
brukar de se på svensk film. Kosovo26 förklarade att hon inte har deltagit i något särskilt 
integrationsprojekt, men att hon brukar läsa på stadsbibliotekets informationstavla. Genom 
den har hon blivit informerad om olika kulturella arrangemang som skett utanför biblioteket. 
Iran45 har träffat den persiske guiden vid ett besök på Malmö stadsbibliotek. Hon menar att 
det är mycket positivt att biblioteket erbjuder henne visningar på persiska, eftersom hennes 
svenska inte är så bra. Iran45 ville få hjälp av den persiske guiden igen och bad mig berätta 
vilka dagar han/hon brukar vara på plats. 
 
 
6.7 Vad invandrarna önskar av biblioteken 
 
Respondenterna blev tillfrågade om vad de önskar att biblioteken skulle kunna erbjuda för att 
hjälpa till i integrationen. Några respondenter tyckte att det är bra som det är, men flera hade 
förslag på förändringar. Kosovo26 menar att: 
 

… i Sverige finns det många möjligheter att lära sig svenska språket och om 
svenska kulturen, men problemet för mig som invandrare är att hitta jobb. 

 
Hon tycker att biblioteken kunde hjälpa till i denna process och föreslår att de skulle ha 
projekt för att lära ut om Sveriges företagskultur. Hon tycker också att biblioteken skulle 
erbjuda platsannonser och ha material för att lära ut hur man söker arbete i Sverige. 
 
Irak22 tycker att det är viktigt att biblioteken har information om vad de erbjuder också på 
invandrarnas språk. Hon menar att kanske kunde de ha välkomstskyltar på flera olika språk 
för att alla grupper ska känna sig välkomna.  Kosovo26 tycker att biblioteket ska ha en dialog 
med stadens invandrare för att få tips på vad som kan köpas in. Hon tror att en sådan dialog 
skulle leda till ett bättre utbud. Irak35 efterlyser CD-kurser med texthäften som ger invandrare 
möjlighet att lyssna på dialog mellan svenskar. Detta tycker hon skulle vara mycket värdefullt 
i språkundervisningen, men hon hade frågat flera bibliotekarier och alla hade svarat att de inte 
kunde hitta något. Irak35 är ganska nöjd med projektet för tidningsläsning som Malmö 
stadsbibliotek har, men tycker att det är ett minus att de bara läser vad som står i tidningen 
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rakt upp och ned. Hon tycker att det inte ger lika mycket att bara sitta och lyssna utan 
efterlyser spontana diskussioner. Irak35 berättade att det viktigaste för en invandrare som vill 
lära sig språket är att få prata med andra svenskar. Detta har dock visat sig vara mycket svårt. 
På svenskundervisningen får hon bara möjligheten att prata med andra invandrare som också 
håller på att lära sig språket. Irak35 menar att svenskar undviker invandrarna och att det är 
mycket svårt för en invandrare att få kontakt med svenskar. Hon skulle vilja att biblioteket 
hade projekt där invandrare fick chansen att diskutera med svenskar. Hon berättade att hon 
har de svenska orden inom sig, men inte mod att prata eftersom hon har fått öva för lite. 
Filippinerna42 verkade lite mer nöjd än Irak35 med Malmö stadsbiblioteks projekt för 
tidningsläsning. Han uttryckte att det han behövde för att lära sig svenska var att få prata på 
språket så mycket som möjligt och det ansåg han att han fick genom tidningsläsningen i 
grupp. Han var därför mycket nöjd med det projektet.  
 
Just möjligheten att få prata med svenskar är något som flera av respondenterna återkommer 
till. Mexiko54 berättade om den tidigare nämnda artikeln i Lokaltidningen Lund där invand-
rarna efterlyste att få prata svenska med svenskar. Hon vill ha möjligheten till gruppsamtal på 
biblioteken mellan svenskar och invandrare där det diskuteras vardagliga ämnen. Även 
Mexiko54 tycker att det är svårt för invandrare att få kontakt med svenskar. Hon ställde mig 
frågan om hur de ska lära sig svenska om det ska vara så svårt att få kontakt. Mexiko54 anser 
att biblioteken hade varit till stor hjälp om de kunde förmedla en sådan kontakt. Irak22 som 
har varit i Sverige längst av de intervjuade håller med om att det var först efter att ha pratat 
med andra svenskar som det svenska språket utvecklades. Genom gymnasiet kom hon i 
kontakt med svenskar och tvingades därmed att använda sig av det nya språket i vardagen. 
 
Respondenterna blev också tillfrågade om de hade idéer om hur biblioteken kan arbeta för att 
öka svenskarnas förståelse för andra kulturer. Ett förslag som framkom från en av responden-
terna var följande: 
  

Svenskarna bör lära sig mer om oss invandrares kulturer. Jag tycker att 
Sveriges befolkning inte ska vara uppdelad i svensk och invandrare, utan alla 
ska se landet som ett mångkultursamhälle (Kosovo26). 

 
Biblioteken kan bidra till denna samhällssyn genom att ha projekt som informerar om andra 
kulturer. Irak22 vill att biblioteket ska erbjuda föreläsningar som lär ut om invandrarnas 
kulturer inriktade mot svenskar. Hon förespråkar ett stort utbud av böcker som utspelar sig i 
andra länder. Boken ”Flyga drake” som tidigare nämnts av bibliotekarie-L togs även upp av 
Irak22 som ett exempel på en bok som ger en bra bild av livet i Afghanistan. Iran45 
diskuterade också hur biblioteken kan anordna möten mellan olika kulturer. Hon tycker att:  
 

… invandrare från olika grupp kan bli inbjudna till biblioteket… där kan de 
berätta om livet i sin kultur. 

 
Hon berättade också att hon brukar träna sin svenska genom att läsa svenska tidningar i 
biblioteket. I tidningsrummet har det flera gånger hänt att hon diskuterat kultur med svenskar. 
När hon ställt frågor om den svenska kulturen har hon samtidigt blivit tillfrågad om den 
persiska kulturen och politiken och ett spontant kulturutbyte har skett. Kina26 berättade om 
en utställning som Lunds stadsbibliotek hade haft om Kina för ett tag sedan. Hon menade att 
de försökte visa Kinas kultur, men att de bara visade den gamla bilden av Kina. Kina26 tyckte 
att detta var ett stort problem eftersom hon menar att dagens Kina är olikt den bild biblioteket 
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ville ge ut. Hon tycker att utställningar om olika kulturer är positiva, men att bibliotekarierna 
måste efterforska bättre hur situationen är i ett land innan de börjar sina projekt. 
 
Filippinerna42 berättade att han aldrig hade blivit informerad om bibliotekens verksamhet 
innan han började på SFI. Han menar att som nyanländ invandrare är det svårt att hitta i det 
svenska samhället och att han därför hade kunnat behöva en guide. Filippinerna42 tyckte att 
biblioteket kunde fånga upp och informera invandrarna redan innan SFI-utbildningen. Han 
berättade också att han tycker att det är viktigt att bibliotekarierna får utbildning i invandrar-
nas kulturer. Han förklarade att européer har lättare att förstå invandrare från europeiska 
länder, men att bibliotekarierna kan behöva speciella utbildningar för att lära sig mer om 
besökarna från resten av världen.  
 
 
6.8 Invandrarna om bibliotekens utbud 
 
Vad tyckte då respondenterna om bibliotekets utbud av medier? Nästan alla intervjuade tycker 
att utbudet på deras språk inte är så stort och att det som finns oftast är gammalt. Irak22 menar 
att utbudet är stort, men inte varierat. Hon säger att de arabiska böckerna först och främst 
kommer från ett och samma arabland trots att det finns så många olika arabländer. Mexiko54 
tycker att hon oftast hittar böcker från en och samma författare. Det tog ett tag innan Kina26 
besökte biblioteket eftersom hon trodde att de bara hade böcker på svenska, men hon blev 
positivt överraskad efter att ha förstått att de också hade böcker på andra språk. Hon berättade 
att hon upptäckte de kinesiska böckerna själv på en rundvandring. En bibliotekarie hade 
tidigare gett henne en kort introduktion av biblioteket, men inte nämnt något om utbudet av de 
utländska böckerna. Däremot tycker hon att de kinesiska böckerna är lite gamla och att det 
inte är hennes typ. Hon har därför valt att låna böcker på engelska och svenska istället. 
Kina26 efterlyser också kinesisk musik. Malmö stadsbibliotek har ett ganska bra utbud av 
musik från många länder, men Kina26 menade att hon överhuvudtaget inte kunde hitta någon 
kinesisk musik på Lunds stadsbibliotek. Hon var också kritisk till tidningsutbudet eftersom 
hon hävdar att den enda kinesiska tidningen var från Taiwan och att den inte var intressant för 
henne. Irak35 efterlyser dikter på arabiska och menar att hennes bibliotek inte erbjuder det 
trots förfrågningar. Hon efterlyser också mer studentlitteratur då utbudet mest består av 
skönlitteratur. Filippinerna42 berättade att det bara finns två böcker på hans hemspråk, men 
att det inte spelar någon roll eftersom han helst läser på engelska. Iran45 tycker att stadsbibli-
oteket ska köpa in fler persiska böcker då hon inte gillar det utbud som finns idag. Hon 
förklarade att böckerna oftast handlar om gamla sagor eller böcker med ett speciellt politiskt 
budskap.  
 
Alla respondenter har efter frågan om vad de anser om bibliotekens utbud blivit tillfrågade om 
de känner till det internationella biblioteket och att de därifrån kan beställa böcker på sina 
hemspråk. Respondenterna blev positivt överraskade efter att genom intervjun blivit informe-
rade om denna tjänst och flera skrev ner bibliotekets webbadress. Undantaget var Mexiko54 
och Irak22 som redan kände till tjänsten. Mexiko54 hade blivit introducerad till det 
internationella biblioteket av en bibliotekarie på stadsbiblioteket i Eslöv och är mycket nöjd. 
Även om beställningarna ofta tar lång tid är hon nöjd då hon föredrar att läsa på spanska. Hon 
berättade också att hon gärna läste svenska författare, men att de ska vara översatta till hennes 
hemspråk. Irak22 hade provat att beställa därifrån en gång 2004 när hon var ny i Sverige, men 
menar att proceduren för att beställa böcker därifrån var mycket komplicerad och tog lång tid. 
Hon tyckte också att deras katalog var oanvändbar då det endast gick att söka i med det 
latinska alfabetet och förklarade att: 
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Arabiska kan transkriberas till det latinska alfabetet på flera olika sätt så det var 
hopplöst att försöka hitta en specifik titel i katalogen. Ett arabiskt o kan till 
exempel ibland bli ett u och ett e kan också transkriberas till i. 

 
Eftersom det var så komplicerat har hon valt att inte använda sig av tjänsten fler gånger trots 
att hon önskar ett större utbud av arabiska böcker. Flera av de andra respondenterna tyckte att 
det var konstigt att de aldrig har blivit informerade om det internationella biblioteket. Då de 
flera gånger har bett olika bibliotekarier om hjälp att hitta litteratur på deras hemspråk tycker 
de att de samtidigt kunde ha blivit informerade att det fanns fler källor att vända sig till. 
Kina26 berättade att hon gärna hade lånat fler kinesiska böcker om det hade funnits. När hon 
fick höra om det internationella biblioteket blev hon mycket positivt överraskad och skulle 
kolla upp deras utbud direkt efter intervjun. Hon tänkte också berätta om tjänsten för 
klasskamraterna. 
 
Alla tillfrågade invandrare tycker att biblioteket är ett bra redskap i integrationen. Filippi-
nerna42 hävdade att alla invandrare vill ha något att läsa om det svenska språket och 
samhället och att biblioteket är en bra väg. Han tror också att det finns många invandrare som 
inte läser SFI som skulle ha stor nytta av att gå till biblioteket. Han berättade stolt att det tog 
endast tre månader för honom att lära sig det svenska språket och att han har biblioteket till 
stor del att tacka för detta. Kina26 anser att biblioteket är bra för integrationen då det ger 
invandrare möjligheten att hitta böcker på alla nivåer. Som nybörjare hade hon nytta av de 
lättlästa böckerna, men idag kan hon läsa en hel roman. Irak35 tycker att biblioteket är bra för 
integrationen, men att de skulle kunna göra mer. Då syftade hon på möjligheten att få prata 
med svenskar som hon återkom till flera gånger i intervjun. Det är en åsikt som hon delar med 
Mexiko54 som uttryckte i stort sett det samma. Iran45 ansåg att biblioteket är viktigt i 
integrationen då det ger invandrarna möjlighet att utan kostnad ta del av allt material. Hon har 
haft ett stort behov av böcker när hon lärt sig svenska, men om biblioteket inte hade funnits 
hade hon aldrig haft råd att ordna det på egen hand. Irak22 tycker att biblioteket är en viktig 
del i språkutvecklingen för invandrarna. Det anser också Kosovo26 som menar att biblioteket 
är ett bra komplement till undervisningen på folkuniversitetet. Hon avslutade intervjun med 
orden: 
 

… biblioteket är ett verktyg som samhället kan använda för att integrera 
invandrare in i det svenska samhället. 
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7. Diskussion och slutsatser 
 
Hur arbetar då folkbiblioteken för att medverka till integrationen av invandrare i Malmö-
/Lundregionen? Intervjuerna med bibliotekarierna och invandrarna ger en positiv syn på 
bibliotekens arbete med integration. Samtidigt har de visat på en del områden där biblioteken 
kan bli bättre. Det har också framkommit flera nya förslag på hur biblioteken kan hjälpa till i 
integrationsprocessen. Av intervjuerna har det framgått att Malmö stadsbibliotek har fler 
projekt som inriktar sig mot invandrarna än vad Lund har. Det är ju inte förvånansvärt 
eftersom Malmö har nästan tre gånger så stor befolkning och dessutom en större population 
av invandrare. Den mindre staden Lund, som av naturliga skäl inte kan genomföra lika många 
integrationsprojekt som storstaden Malmö, kan vid behov hänvisa besökare till Malmös 
stadsbibliotek. Då det bara är två mil mellan Lund och Malmö blir avståndet inget problem. 
Detta bekräftas också av bibliotekarie-L som angav att man ibland söker på andra biblioteks 
hemsidor och program för att få tips. De båda biblioteken kan förväntas ha positiva effekter 
av ett samarbete. Även den minsta filialen kan göra något för att tillgodose invandrarnas 
biblioteksbehov. Om den egna budgeten är för liten går det alltid att hänvisa till närmsta 
stadsbibliotek eller att informera om möjligheten att beställa medier från det internationella 
biblioteket. 
 
 
7.1 Biblioteken och integrationsdimensionerna 
 
Integration handlar som nämnts flera gånger tidigare i uppsatsen inte bara om att bara om att 
invandrarna ska känna sig hemma i Sverige, utan även att de svenska invånarna ska acceptera 
dem som en del av samhället. På utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap 
diskuteras ofta bibliotekens nya roll i samhället. Den gamla synen där biblioteken ses som en 
plats där man endast kan låna böcker stämmer inte längre. Biblioteken ses numera som en 
mötesplats och ett ställe där det erbjuds programverksamheter av olika slag. Var kommer då 
arbetet med integration in i bilden? De undersökta biblioteken har programverksamhet som 
främjar utbildning och kulturella möten där arbetet med integration också ingår. Malmö 
stadsbiblioteks arbete med integration visar hur biblioteken kan hitta nya 
användningsområden i ett samhälle där bibliotekens roll ständigt förändras. Det står ju som 
tidigare nämnts i den svenska lagen att invandrarna ska ges möjligheten att utveckla sin egen 
kulturella identitet. Det framgår av den genomgångna litteraturen att det är viktigt för den 
personliga utvecklingen att få möjligheten till att behålla och utveckla sin egen kultur. 
Bibliotekens medieutbud på andra språk än svenska blir här ett tydligt exempel på hur 
invandrarna ges möjlighet till kontakt med sin egen kultur. Likaså när de erbjuds 
programverksamhet på sina hemspråk som bland annat sker på Malmös stadsbibliotek. 
Biblioteken blir ett ställe i samhället där invandrarna får chansen att både behålla och utveckla 
sin egen kultur samtidigt som de ges möjligheten att lära sig om sitt nya land och bli en del av 
det svenska samhället.  
 
Diaz integrationsdimensioner blir viktiga i denna diskussion då de går att applicera på 
biblioteken. Först och främst är biblioteken som sagt en mötesplats och de blir därmed viktiga 
i den sociala integrationen. Genom bibliotekets verksamheter finns det många möjligheter till 
möten som kan skapa kontakter mellan invandrare och majoritetsbefolkningen. Det är 
tänkbart att biblioteken i vissa fall kan vara till nytta i arbetssökandet. De blir därmed en del i 
arbetsmarknadsintegrationen, dels genom projekt i stil med det som Malmö stadsbibliotek 
har genom IDA-rummet där invandrare erbjuds hjälp i arbetssökandet och dels genom att 
erbjuda fri tillgång till Internet som kan utnyttjas i arbetssökandet. Det finns ännu ingen 
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statistik som visar om IDA-projektet har varit till nytta för invandrarna i arbetssökandet, men 
projektet visar hur biblioteken kan samarbeta med andra organisationer och därmed utöka sin 
verksamhet utanför den vanliga. Med fler liknande samarbeten kan framtidens bibliotek 
förhoppningsvis erbjuda större möjligheter i arbetssökandet. 
 
När det gäller boendeintegration finns det kanske inte så mycket biblioteken kan göra, men de 
blir automatiskt en hjälp mot segregationen. Biblioteken kanske inte kan hjälpa till i sökandet 
efter bostad, men de kan fungera som en oas mitt i utanförskapsområdena. I Biblioteket mitt i 
världen (1998) framgår det hur biblioteken i segregerade områden arbetar extra hårt med att 
tillgodose invandrarnas biblioteksbehov. Det framgår också hur biblioteken i segregerade 
områden arbetar extra hårt med programverksamhet som kan främja integration. När det 
gäller den medborgerliga integrationen erbjuder många bibliotek invånarna att använda deras 
byggnader som vallokal. Biblioteken i Malmö och Lund brukar också erbjuda föreläsningar 
med politiker från olika partier. De erbjuder också all sorts samhällsinformation som visar vad 
som pågår i omkretsen. Både Malmö och Lunds bibliotek brukar annonsera ut vad som händer 
i kommunen och information om olika arrangemang utanför biblioteket. Malmö stadsbibliotek 
har dessutom en EU-avdelning där man kan hitta information om hur EU fungerar. 
Biblioteken blir alltså ett forum där invandrarna ges möjlighet att lära sig om och bli delaktiga 
i samhället. I den subjektiva integrationen diskuteras som tidigare nämnts invandrarnas 
identitetskänslor för det nya landet. Biblioteket kan bidra till att invandrarnas 
identifikationskänslor med samhället utvecklas genom att visa att de är en del av biblioteket 
och därmed också en del av samhället lika mycket som de infödda svenskarna är. Genom att 
erbjuda skyltningar, guider och medier på olika språk upptäcker invandrarna att biblioteket 
också är deras. Genom Internet får användarna också en möjlighet till kontakt med sina 
hemländer. Som tidigare nämnts är detta något som Franzén menar är viktigt då det skapar en 
känsla av trygghet i den förvirring som invandrare kan känna då de kommer till ett nytt land. 
 
 
7.2 Bibliotekens utbud i förhållande till behoven 
 

 
- Hur arbetar stadsbiblioteken i Malmö och Lund med att främja integration av 

invandrare och hur ser bibliotekens utbud av tjänster inriktade mot invandrarna ut mot 
de behov som uttalas? 

 
 
Denna första frågställning i studien besvarades av respondenterna med att biblioteket är till 
nytta i integrationsprocessen. Detta framgår tydligt i analysen av Diaz’ dimensioner, men det 
syns också tydligt om man jämför bibliotekens arbete med målen i Sveriges 
integrationspolitik. Medieutbudet och programverksamheten är till nytta både för att bekämpa 
diskriminering, skapa kontakt med den egna kulturella identiteten och genom att hjälpa till i 
arbetssökandet. 
 
Den genomgångna litteraturen har visat på flera sätt som biblioteken är till nytta i 
integrationsprocessen. När det handlar om komma in i det nya samhället är det enligt Franzén 
viktigt att lära sig det svenska språket. Biblioteken erbjuder här lättlästa böcker, språkkurser, 
ljudböcker och lexikon. Som invandrare i Sverige behöver man också lära sig de koder som 
finns i det nya samhället. Saknar man svenska kontakter kan biblioteket vara till stor nytta för 
att lära sig dessa koder. Att inte kunna förstå samhället där man bor kan vara både en 
emotionell och traumatisk upplevelse. Det går att lära sig en del regler och beteenden genom 
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att observera andra, men som nyanländ invandrare uppstår lätt missförstånd och irritation 
(Wellros 1998, s. 46). Enligt Wellros går det att träna upp sin beredskap inför mötet med 
andra kulturer. Det finns därför ett stort behov av information som lär ut om det svenska 
samhället och kulturen. Flera av respondenterna har använt biblioteken i denna 
inlärningsprocess.  
 
Att känna till hur det svenska samhället fungerar är en central del av den subjektiva integra-
tionen. Det första steget på vägen till att uppnå en samhörighet med det nya samhället är att 
lära sig hur samhället fungerar och här kommer biblioteket in i bilden. Även om Sveriges 
kultur och samhälle diskuteras flitigt på SFI-utbildningen visar denna undersökning att 
biblioteken är ett viktigt komplement. Biblioteket blir dessutom ett sätt att lära sig om livet i 
Sverige för de invandrare som inte läser SFI. Många invandrare väntar med att gå sin SFI-
utbildning och några kanske aldrig lär sig svenska utan istället förlitar sig på sina släktingar. 
IDA-rummet på Malmö stadsbibliotek är ett exempel på hur ett bibliotek kan erbjuda 
information om det svenska samhället på ett bra sätt. I deras hyllor finns det gott om 
informativ litteratur som är inriktad mot invandrare. IDA-rummet erbjuder också vägledning 
inom både studier och arbete.  
 
Lunds stadsbibliotek har ännu inte haft något liknande projekt som IDA-projektet. IDA är ett 
nystartat projekt som kanske ännu inte har hunnit sprida sig i biblioteksvärlden. Det är ett 
projekt som visar att det går att söka pengar till biblioteksverksamheten även utanför bibliote-
kets vanliga budget. Intervjuerna med bibliotekarierna har visat att inte alla bibliotek känner 
till denna möjlighet, men att det ofta går att finansiera arbetet med integration utanför den 
vanliga biblioteksbudgeten. Av detta framgår det att det är positivt med utbyte av erfarenheter 
mellan olika bibliotek, eftersom man kan ge varandra tips. IDA-projektet finansieras i 
samarbete med Röda Korset. Röda Korset är en organisation som finns i stora delar av 
Sverige och som därmed borde kunna starta liknande projekt på andra bibliotek. Denna 
möjlighet är något som kan vara viktigt att sprida i biblioteksvärlden som ofta får dras med en 
stram budget. 
 
Enligt Sveriges integrationspolitik ska invandrare ges möjlighet att behålla och utveckla sitt 
förstaspråk. Detta är något som beskrivs som viktigt i Biblioteket mitt i världen (1998) 
eftersom språket är en viktig del av identiteten. Här kommer biblioteket in som en viktig 
faktor genom att erbjuda litteratur på invandrarnas språk. Detta är en rättighet som finns 
inskriven i bibliotekslagen, men vad tycker invandrarna om utbudet? Nästan alla de 
intervjuade invandrarna menar att bibliotekens utbud av medier på deras språk inte är speciellt 
bra. Även om det finns litteratur så är den ofta gammal eller ointressant. De intervjuade 
bibliotekarierna menar att det inte går att ha en perfekt samling på alla språk, men att de 
försöker att i alla fall ha något. Franzén beskriver hur invandrare ofta har ett behov av att ha 
kontakt med sina gamla hemtrakter. Den möjligheten finns idag genom Internet, men det kan 
ta ett tag för en nyanländ invandrare innan han/hon får det installerat i hemmet. Biblioteken 
erbjuder här en stor möjlighet genom kostnadsfri tillgång till Internet. Som framgår i den 
danska rapporten Frirum til integration använder invandrarna Internet mer på biblioteken än 
de infödda danskarna. Invandrarna använder det framförallt för att hålla kontakt med vänner 
och familj (Stadsbiblioteket Århus 2001, s. 38).  
 
De intervjuade bibliotekarierna menar att om något saknas i samlingen så finns alltid det 
internationella biblioteket, men undersökningen har visat att detta är en otillräckligt utnyttjad 
möjlighet. Bibliotekarierna själva menade att tjänsten utnyttjades dåligt och av de intervjuade 
invandrarna var det bara en som regelbundet beställde från deras utbud. Ytterligare en 
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respondent hade prova att använda det, men var inte nöjd med tjänsten då hon tyckte att den 
var krånglig och svår att söka i. De övriga intervjuade hade aldrig hört talas om det internatio-
nella biblioteket, men de visade ett stort intresse efter att genom intervjun ha blivit 
informerade om deras tjänster. Respondenterna är intresserade av ett större utbud på sina 
hemspråk och skulle därmed ha stor nytta av det internationella biblioteket. Detta visar hur 
viktigt det är att bibliotekarierna marknadsför tjänsten. Detta problem togs nyligen upp på 
mötet i en av mångfaldsgrupperna och de arbetar för fullt med att arbeta fram en lösning. Det 
andra problemet med det internationella biblioteket är som nämnts att det är svårt att söka i 
dess katalog med andra alfabet än det latinska. Detta är ett problem man arbetar på att lösa. 
Enligt uppgift från en bibliotekarie som arbetar där har biblioteket två olika sökvägar. Det går 
att söka i Stockholms stadsbiblioteks gemensamma katalog, men också det internationella 
bibliotekets egen katalog. I den senare katalogen är de böcker som har köpts in och katalogi-
serats sedan 2005 sökbara på arabiska, kinesiska, persiska och ryska. Bibliotekarien berättade 
att i framtiden kommer webbplatserna att slås ihop och man kommer att kunna söka utifrån 
fler alfabet. Detta är antagligen ett viktigt steg för att det internationella biblioteket ska kunna 
slå igenom. Behovet finns, men så länge det inte går att hitta i katalogen är det nog en stor risk 
att tjänsten inte utnyttjas så mycket av andra personer än de som kan besöka biblioteket på 
plats i Stockholm. 
 
De intervjuade bibliotekarierna berättade att biblioteken arbetar med att försöka locka de 
nyanlända invandrarna till biblioteket genom visningar. Detta är något som inte har framgått 
under intervjuerna med invandrarna då flera förklarar att de inte har fått någon information 
utan istället hittat till biblioteket på egen hand eller först då de gått SFI-utbildningen. I den 
ena kommunen har SFI-eleverna blivit informerade att biblioteket kan vara nyttigt i 
integrationsprocessen, men i den andra kommunen verkar det som att samarbetet mellan SFI 
och biblioteket inte är lika bra. Respondenterna från den kommunen menade att biblioteket 
gjorde för lite för att visa vilken nytta de kan ha av att vända sig till biblioteket. En respondent 
trodde att en stor del av hennes klass aldrig hade besökt något bibliotek i Sverige. Hon menar 
att klasskamraterna missar en stor möjlighet och att biblioteken därför borde arbeta mer med 
sin marknadsföring till invandrarna. Detta visar alltså på att biblioteken måste arbeta mer med 
att marknadsföra sig åt invandrarna på ett tidigt stadium. Vikten av information till nyanlända 
invandrare är något som tas upp i den tidigare nämnda rapporten Ett förlorat år (2007). Detta 
visar att bibliotekarierna måste hitta ett sätt att locka invandrarna i ett tidigare stadium. 
Kanske biblioteken skulle kunna skicka ut information till de nyanlända invandrarna på deras 
olika språk om vad biblioteken kan erbjuda. Det är också viktigt att visa invandrarna att 
biblioteken är till för alla. En respondent menade att biblioteken kunde ha välkomstskyltar på 
olika språk. Detta kan visa besökare från olika kulturer att även deras grupp är välkommen. 
Nästa steg är att erbjuda verksamhet som vänder sig till olika grupper. Genom att till exempel 
erbjuda sagostunder på olika språk upptäcker invandrarna att bibliotekets verksamhet vänder 
sig till dem också. 
 
Något som också måste diskuteras när det handlar om bibliotekens arbete med integration är 
biblioteksplanerna. Undersökningen har visat att varken Lunds eller Malmös stadsbibliotek 
lägger stor vikt vid minoriteterna som målgrupp i sina biblioteksplaner. Då de övriga 
styrdokumenten visar att biblioteken ska arbeta med att tillgodose dessa gruppers behov samt 
erbjuda upplysning, utbildning och kulturell verksamhet måste detta självklart också visas i 
kommunernas biblioteksplaner. Då lagen om att biblioteken ska ha biblioteksplaner kom först 
2004 kommer detta förhoppningsvis att förbättras i framtida versioner. 
 
 



 

 44

7.3 Invandrarnas egna önskemål 
 
 

- Vilka tjänster och vilket utbud önskar de nyanlända invandrarna i Malmö och Lund att 
biblioteken ska erbjuda när det handlar om integration?  

 
 
Respondenternas svar på denna frågeställning har visat att de i det stora hela är nöjda med det 
som erbjuds på biblioteken, men flera av de intervjuade har kommit med exempel på hur 
biblioteken kan arbeta med integration. Undersökningen har visat att dialogen med 
invandrarna behöver utvecklas. Det finns flera invandrarorganisationer i kommunerna, men 
samarbetet mellan biblioteken och föreningarna är inte alltid så bra. När det handlar om 
medieutbudet så är respondenterna som tidigare nämnts relativt missnöjda med utbudet av 
medier på sina språk. En lämplig lösning är därför att biblioteken ska ha en dialog med 
kommunens invandrare för att få tips om vad som ska köpas in. Det köps ibland in från 
förslag, men enligt Biblioteket mitt i världen (1998) får man ofta chansa vid inköp på andra 
språk eftersom bibliotekarierna inte kan tolka beskrivningarna. Detta visar nyttan av att 
anställa bibliotekarier med invandrarbakgrund. Genom personal som kan läsa samt prata fler 
språk än svenska och engelska kan inköp underlättas, men också kommunikationen med 
besökare som inte pratar svenska. Det framgår också i undersökningen att biblioteken är 
medvetna om att invandrarorganisationerna finns, men att de skulle kunna utveckla 
samarbetet med dem. Om biblioteken vänder sig direkt till de olika organisationerna kanske 
de kan få hjälp med både inköpsförslag och kanaler. 
 
I IDA-rummet kan användarna som sagt få hjälp att knyta kontakter med arbetsmarknaden. 
Just arbetsmarknadsintegration är en bit av integrationsprocessen som är mycket viktigt 
enligt Diaz, eftersom arbete ger sociala kontakter samtidigt som det ger möjlighet till egen 
försörjning. Att hitta arbete kan därför bli en nyckel i integrationen. Att biblioteken kan vara 
till nytta i arbetssökandet är något som framgått i undersökningen.. Att hitta arbete beskriver 
regeringen som det viktigaste i integrationsprocessen. I målet för Sveriges integrationspolitik 
uttrycks följande: 
 

Den viktigaste insatsen för integration är att skapa bättre möjligheter för 
försörjning och egenmakt genom att driva en politik som underlättar arbete och 
företagande (Regeringens hemsida 2008-02-16). 

 
En av respondenterna menar att biblioteken skulle vara till stor nytta om de kunde erbjuda 
hjälp i sökandet efter arbete. I Sverige finns ju arbetsförmedlingen, men biblioteken skulle 
kunna bli ett komplement genom att hjälpa till att tillhandahålla platsannonser. 
Respondenterna efterlyser också projekt som lär invandrarna om Sveriges företagskultur. 
Enligt Franzén är det viktigt att lära sig hur man ska bete sig på arbetsplatsen när man har 
kommit till ett nytt land. Hon menar att diskriminering i arbetssökandet kan bero på att 
arbetsgivarna hyser en rädsla för att invandrarna inte ska kunna fungera på arbetsplatsen på 
grund av kulturkrockar. Franzén skriver också om problemet att vara utan kontakter i 
arbetslivet vilket är ett stort problem för invandrare som utan kontakter blir beroende av 
myndigheternas hjälp (Franzén 2001, s. 154). Biblioteket borde kunna vara en del i denna 
hjälp och den yrkesvägledning som Malmö stadsbibliotek erbjuder visar på detta.  
 
Av undersökningen har det framgått att finn flera hinder för invandrare på arbetsmarknaden. 
En av respondenterna berättade hur hon som invandrare blivit skickad till olika praktikplatser 
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genom arbetsförmedlingen, men att de bara fungerade som en förvaringsplats för henne. Väl 
där var det ingen som vågade ta kontakt med henne och hon satt därför bara av sin tid. 
Franzén beskriver också hur välutbildade invandrare ofta får läsa ännu en utbildning för att 
kunna få arbete, men att det ändå inte alltid är tillräckligt. Hon menar att arbetsförmedlingen 
ofta föreslår invandrarna att söka arbete som lokalvårdare trots att de är välutbildade (ibid). 
Då menar hon att de ofta i stället väljer att öppna en liten butik eller kiosk 
Arbetsmarknadsintegrationen är den bit av integrationen som diskuteras mest i den litteratur 
som har gåtts igenom för uppsatsen. Detta är en del av integrationen där biblioteken skulle 
kunna erbjuda mer hjälp. Även den minsta filialen kan ju erbjuda en anslagstavla med 
platsannonser eller en dator med länkar som kan vara nyttiga i arbetssökandet. 
 
Behovet av att kommunicera med svenskar är något som flera av respondenterna återkommer 
till och som även framgår av litteraturen som beskrivits i uppsatsen. Det är svårt för invand-
rare att få kontakt med svenskar och de anser sig behöva ha hjälp att få den kontakten 
förmedlad. Ungdomsguiderna eller släktingar kan vara en trygghet för invandrarna till en 
början, men efterhand att deras svenska språk utvecklas behöver de få möjligheten att träna på 
det nya språket. De yngre invandrarna ges möjligheten i skolan, men som vuxen invandrare 
finns inte alltid samma möjligheter till kontakter med svenskar. Flera av de intervjuade 
invandrarna som alla är frekventa biblioteksbesökare anser att biblioteken skulle kunna hjälpa 
till att förmedla en sådan kontakt. I socialstyrelsens rapport Integrationsarbete i civilsamhället 
menar författarna att de sociala mötesplatserna knappast är en uppgift för det offentliga, men 
jag menar att biblioteken kan vara ett undantag. De blir automatiskt en mötesplats genom 
programverksamheten och på grund av de spontana möten som dagligen sker. Några av 
respondenterna berättar till exempel hur tidningsrummen blir ett ställe för spontana 
diskussioner. Genom spontana möten kan biblioteket skapa kontakter mellan kulturer. 
Förmedlade kontakter mellan invandrarna och svenskar är något som biblioteken borde kunna 
erbjuda. Malmö stadsbibliotek erbjuder ett projekt där invandrare ges chansen att läsa svenska 
dagstidningar i grupp. En av respondenterna är mycket nöjd med detta projekt medan en 
annan tycker att det inte utvecklar språket eftersom de läser rakt upp och ned vad som står i 
tidningen. Hon efterlyser istället diskussioner vilket hon menar leder till en större 
språkutveckling eftersom hon då själv får forma sina meningar. 
 
I Lokaltidningen Lund den 5 mars 2008 kom ett svar till den i inledningen nämnda artikeln 
om att invandrare behöver få möjligheten att prata svenska med svenskar. I en efterföljande 
artikel Många vill prata svenska med elever berättar skribenten att många Lundabor hade 
visat intresse att ställa upp som vardagskonversatörer efter den första artikeln. En SFI-elev 
som intervjuas i artikeln säger att det finns ett behov av att bygga broar mellan svenskar, 
halvsvenskar och icke-svenskar. Hon menar att det pratas mycket om utanförskap, men att det 
görs för lite åt det (Lokaltidningen Lund 5 mars, 2008, s. 4). Jag anser efter min undersökning 
att biblioteken kan hjälpa till att bygga dessa broar mellan svenskar och invandrare. Just synen 
på biblioteket som brobyggare är något som återkommer hela tiden i den undersökta 
litteraturen. Biblioteken borde inte behöva lägga ner så mycket pengar för att kunna driva 
projekt som främjar samtal mellan svenskar och invandrare. Projektet med bokcirklar som 
Lunds stadsbibliotek håller på att planera visar hur det går att främja möten mellan kulturer 
samtidigt som invandrarna får chansen att träna på sin svenska. Om det nu är så lätt att locka 
konversatörer som Lokaltidningen Lund säger så är det enda som behövs lediga rum på 
biblioteken där grupperna kan mötas. Malmö stadsbibliotek har ett sådant rum genom IDA-
projektet och de håller på att planera språkcaféer som ska främja samtal mellan invandrare 
och svenskar. Detta är ett projekt i enlighet med respondenternas önskemål och i skrivande 
stund efterlyser biblioteket språkvärdar på sin hemsida. Detta visar hur biblioteken är på god 
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väg att bygga broar mellan svenskar och invandrare och det är bara att hoppas att idén sprider 
sig till fler bibliotek. Behovet att kommunicera med svenskar kan relateras till Diaz begrepp 
social integration. Detta är som sagt ett begrepp som förklarar relationen mellan majoritetsbe-
folkningen och invandrarna och att utveckla kontakter med ursprungsbefolkningen är ett stort 
samt viktigt steg att ta i integrationen.  
 
 
7.4 Svenskarnas ökade förståelse för andra kulturer 
 
 

- Hur kan biblioteken bidra till att öka de svenska invånarnas förståelse och kunskap om 
andra kulturer? 

 
 

Respondenternas svar på denna frågeställning har visat hur biblioteken kan arbeta med att 
informera om olika kulturer. Undersökningen har lett fram till en önskebild av Sverige som ett 
land utan uppdelningen svenskar och invandrare. Synen på Sverige ska istället vara som ett 
mångkulturellt samhälle. Genom att informera om Sveriges olika kulturer kan biblioteken 
bidra till denna samhällssyn. För att kunna utvecklas på detta område bör bibliotekarierna 
först och främst själva ha kunskaper om vilka olika grupper som bor i området. Här kanske en 
omvärldsanalys kan underlätta. Genom att analysera vilka grupper som dominerar i samhället 
kan biblioteken sedan inrikta sig på de grupper som är vikigast att visa upp. De två undersökta 
biblioteken har mångfaldsgrupper som diskuterar hur biblioteken kan arbeta för att främja 
mångfalden. Båda bibliotekens mångfaldsgrupper har också hjälp av personer med kunskap i 
hur kommunens omvärld ser ut. Mångfaldskoordinatorn i Malmö och taleskvinnan från 
flyktingmottagningen i Lund har kunnat ge bibliotekarierna en beskrivning av hur 
kommunens olika grupper tänker. Bibliotekarierna i mångfaldsgrupperna har vidare blivit 
utbildade i hur grupperna i kommunerna ser ut genom olika studiebesök på invandrarnas 
föreningar. Den här sortens förberedande arbete är ett viktigt första steg i arbetet med 
integration och visar på hur alla bibliotek bör arbeta med att utbilda sin personal. 
 
Med en förståelse för samhällets olika grupper kan bibliotekarierna sedan förmedla kunska-
perna vidare genom olika projekt. En av de intervjuade bibliotekarierna förklarade att det 
bland annat planeras musikprogram med artister från andra kulturer. Den sortens projekt kan 
också främja den identifikativa integrationen. Genom att invandrarna ser att deras kultur är en 
del av bibliotekets verksamhet kan de kanske känna en identifikation med biblioteket och 
därmed knytas närmare samhället.  
 
Ett annat projekt handlade om att främja kulturmöten genom att låta människor från olika 
kulturer byta recept med varandra. Genom det tidigare nämnda projektet Abrahams barn i 
Rinkeby ville biblioteket förmedla ett budskap om att alla religioner hör ihop. Genom att hitta 
gemensamma nämnare närmade de olika religionerna sig varandra. Programverksamhet som 
den i Rinkeby kan verka för ökad förståelse samt för att bekämpa främlingsfientlighet och 
rasism. Jag tror att biblioteken kan göra en stor skillnad genom att erbjuda fler projekt som 
främjar möten mellan olika kulturer. Genom att visa att vi alla har samma ursprung blir vi inte 
längre främlingar för varandra. Detta är något som också Lunds kommun vill förmedla i 
projektet integrations- och mångfaldsrundan. Under några temadagar ges besökarna möjlig-
heten att hitta likheter och olikheter mellan de olika grupperna genom olika verksamheter och 
utställningar. Detta är ett projekt som visar hur kommunala integrationsprojekt kan samarbeta 
med biblioteken.  
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Föreläsningar är något som flera av respondenterna föreslår som ett bra sätt att lära ut om 
invandrarnas kulturer. Föreläsningar som kan främja integration kan vara både invandrarnas 
egna berättelser om livet i deras kulturer samt svenskarnas reseskildringar från olika delar av 
världen. I dagens globaliserade samhälle är vi ute och reser mycket mer än förr. Vi reser inte 
bara i Europa utan många ger sig ut runt om i världen och ”backpackar”. Biblioteken kan 
utnyttja de inblickar i de olika ländernas kulturer som resenärerna har fått. Att locka resenärer 
att hålla föreläsningar på biblioteken borde vara ett effektivt sätt att både öka antalet besökare 
samt att lära ut om andra kulturer.  
 
Både Malmös och Lunds stadsbibliotek har haft projekt som informerat om olika kulturer. 
Bibliotekarie-M berättade att i arbetet med att förmedla kunskap om andra länder vill de ge en 
annan bild än den ofta negativa bild som media ofta förmedlar. Det är viktigt att visa bilder av 
kulturerna som inte bara handlar om fattigdom och krig utan att också visa upp positiva sidor 
som natur, kultur, seder och historia. Ett sådant tänkande måste alltid finnas när utställningar 
planeras, men det framgick av intervjuerna att biblioteken inte alltid lyckas förmedla en sådan 
bild. Detta är något som kan utvecklas och bibliotekarierna skulle kunna få en bättre bild av 
länderna genom att vända sig direkt till invandrarna. Genom att bjuda in invandrargrupperna 
och ta del av deras berättelser och bilder skulle utställningarna hamna på en helt annan nivå.   
 
En annan viktig del i hur biblioteken kan lära svenskarna om invandrarnas kulturer är så klart 
genom utbudet av medier. Det borde inte vara svårt att bygga upp ett utbud av skönlitteratur 
som ger inblickar i hur det är att leva i olika kulturer runt om i världen. Under en VFU på 
Eslövs stadsbibliotek tidigare under utbildningen upptäckte jag en hylla som skildrade så 
kallade ”spännande levnadsöden”. På denna hylla kunde man låna skönlitteratur med 
levnadsöden från olika delar av världen. Den sortens skyltningar är ett bra exempel på hur 
man kan locka låntagare att lära sig mer om andra kulturer. Ett annat bra exempel är Malmös 
projekt Globalbiblioteket. De har en hel avdelning full med facklitteratur som lockar 
låntagarna att lära sig mer om världens olika kulturer. Det är precis som bibliotekarie-M säger 
att genom att visa låntagarna att de olika invandrargrupperna finns och att de är en del av 
biblioteket så blir de samtidigt accepterade som en del av samhället. Bibliotekarie-M menade 
att skyltningen på olika språk inte bara är viktig för att kunna hjälpa invandrarna utan även för 
att öka svenskarnas acceptans av de olika grupperna. De infödda svenskarna behöver se att 
samhället tillhör invandrarna lika mycket som dem. Ett viktigt steg för att öka denna accep-
tans är också att ha personal med invandrarbakgrund. Detta är något som biblioteken skulle 
kunna efterlysa i sina platsannonser. Så sent som i maj i år annonserade biblioteket i Eslövs 
kommun om att man sökte bibliotekarier med invandrarbakgrund samt med kunskaper inom 
det mångkulturella. Detta är också något som bibliotekarie-M menar att Malmö stadsbibliotek 
har som mål då de vill att personalen ska spegla Malmös befolkning. Detta ses som viktigt då 
det kan leda till att besökare inser att vi alla har samma kompetens oavsett bakgrund. 
 
Två projekt som är intressanta att diskutera när det gäller att öka förståelsen för andra kulturer 
är Lunds planerade projekt med bokcirklar samt Malmös projekt Levande böcker. Levande 
böcker kallades från början för ”låna en fördom och bli kvitt den” och det är just den möjlig-
heten som ges. Genom personliga möten med individer från olika minoriteter får man ställa 
precis vilken fråga man vill. Har man då en fördom får man en chans att undersöka om det 
verkligen är som man tror inom en viss kultur eller grupp. Projektet är unikt då man får 
chansen att diskutera med andra människor som man normalt kanske aldrig skulle prata med. 
Lunds stadsbiblioteks planerade projekt med bokcirklar kommer att ge samma möjlighet. I det 
projektet kommer böcker som utspelar sig i gruppernas olika länder att diskuteras och 
meningen är därför att bokcirklarna ska leda till en ökad förståelse för de olika kulturerna. 
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7.5 Reflektioner 
 
Under arbetet med uppsatsen har det ibland uppstått situationer där arbetet har stannat upp då 
vissa frågor och svar har krävt tid för reflektion. Dessa reflektioner har sedan funnits i 
tankarna under utformandet av arbetet med resultatet och diskussionen. Till att börja med blev 
lärarna på de två Komvux-skolorna tillfrågade om de kunde finna lika många kvinnor och 
män till intervjuerna. Detta visade sig dock vara svårt och bara en av de 7 intervjuade 
invandrarna är man. Lärarna trodde att männen helt enkelt inte var intresserade av att bli 
intervjuade. Tanken om detta skulle vara en problematik för undersökningen har funnits i 
bakhuvudet under intervjuerna, men varken uppsatsens frågeställningar eller intervjufrågorna 
är relaterade till genus. Det kan dock inte uteslutas att resultatet hade påverkats om 
könsfördelningen hade varit jämnare. 
 
Det är viktigt att betänka storleksskillnaden på de båda städerna och därmed på 
stadsbiblioteken när man diskuterar arbetet med integration. Ju större bibliotek desto större 
budget och möjligheter till att ha projekt som främjar integration. En annan skillnad mellan de 
båda städerna är andelen invandrare i befolkningen vilket också skapar olika behov på de 
båda orterna. Den programverksamhet som Malmö stadsbibliotek driver går självklart inte att 
använda för att generalisera alla de svenska bibliotekens verksamhet. Alla bibliotek kan göra 
något i arbetet med invandrarna som målgrupp, men hur mycket beror på bibliotekens storlek, 
befolkningens sammansättning och budgeten som avgörs av respektive kommuns 
beslutsfattare. Bibliotekariernas engagemang för invandrarfrågor är också av avgörande 
betydelse, eftersom det som framgår av studien är möjligt att söka pengar till olika projekt 
utanför den sedvanliga biblioteksbudgeten.  
 
Resultaten i denna uppsats går alltså inte att använda generellt, men de ger en bra uppfattning 
om hur biblioteken kan arbeta för att främja integration alltefter behov. Något som också har 
funnits i åtanke är åldersspannet på de intervjuade invandrarna. Med respondenter i åldrarna 
22-54 år har inte barnen och de äldres åsikter kommit med.  
  
De intervjuade invandrarna är alla frekventa besökare på stadsbiblioteken. Något som också 
är värt att reflektera över är vilka svar invandrarna som aldrig besöker biblioteken skulle ha 
gett på frågorna om integration. Hur har de gått tillväga för att fördjupa sina kunskaper i det 
svenska språket, låna medier på sina hemspråk samt skaffa kunskap om det svenska samhället 
och kulturen? Varför använder de inte biblioteken och hur skulle man kunna gå till väga för 
att marknadsföra sig åt dessa grupper. Detta skulle kunna undersökas i en framtida studie. 
 
 
7.6 Förslag på ytterligare studier 
 
Det finns flera intressanta undersökningar om hur biblioteken kan vara till nytta i integra-
tionsprocessen som väntar på att bli gjorda. Till en början fanns planer på att undersöka 
verksamheten på filialen i Rosengård (Malmö), men personalen där hade svårt att få tid över 
till en intervju och hänvisade istället till stadsbiblioteket. Rosengård är ett område med en stor 
koncentration av personer med invandrarbakgrund. Diaz beskriver i sina rapporter hur den 
sortens boendeområden leder till utanförskap, så det hade varit intressant att se hur deras 
bibliotek arbetar för att bekämpa detta. Genom att intervjua bibliotekarier och 
biblioteksanvändare i Rosengård och Rinkeby skulle man kunna få en inblick i hur det är att 
leva i ett segregerat område samt hur biblioteken kan arbeta för att motverka denna segrega-
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tion. Rosengårds bibliotek deltar i IDA-projektet, men Rinkebys tidigare projekt Abrahams 
barn är ett exempel som också hade kunnat vara intressant att introducera och utvärdera i 
Rosengård.  
 
De äldre och yngre invandrarna har inte blivit intervjuade i detta arbete. I Frirum til 
integration (2001) framgår en stor skillnad mellan hur vuxna och barn använder biblioteken. 
Barnen lånar i allmänhet inte litteratur på sina hemspråk, så uppsatsens resultat hade kanske 
blivit helt annorlunda om endast barn hade intervjuats. När det gäller äldre invandrare 
beskrivs de i Biblioteket mitt i världen (1998) som en grupp som ofta glöms bort på 
biblioteken i Sverige. År 1998 fanns det över 100 000 individer i Sverige som var 65 år eller 
äldre med ett annat modersmål än svenska.  Många äldre glömmer bort sitt andra språk och 
deras minne fokuserar ofta på barndomen (SAB 1998, s. 40). Hur kan då biblioteken arbeta 
för att de äldre invandrarna ska känna sig hemma? Flera av de invandrare som kommer till 
Sverige i hög ålder lär sig dessutom aldrig det svenska språket utan förlitar sig på släktingar. 
De äldre låntagarna behöver därför särskild hjälp av biblioteken att få tillgång till sina 
hemspråk. Servicen till invandrarbarnen och de äldre invandrarna är därför två områden som 
skulle kunna undersökas närmare. 
 
Angående den tidigare nämnda undersökningen En gång invandrare, alltid invandrare (1990) 
som Malmö stadsbibliotek gjorde 1990 hade det varit intressant att göra en liknande under-
sökning av samma omfattning idag 18 år senare. Skillnaden skulle vara att den idag inte bara 
skulle gå ut på att undersöka medieutbudet utan också alla andra tillvägagångssätt som 
biblioteket använder i arbetet med integration av invandrare.  
 
Även om denna studie gått ut på att undersöka hur nöjda invandrarna är med den service de 
erbjuds, skulle det vara intressant att göra en mer omfattande intervju- och 
enkätundersökning. I undersökningen från 1990 framgår det att alla de intervjuade 
associerade biblioteket i första hand med böcker, men att endast 8 av de intervjuade samtidigt 
associerade biblioteket med annat än medieutbudet (Länsavdelningen Malmö stadsbibliotek 
1990, s. 81). Dagens syn på biblioteket är att biblioteket inte bara är en plats där man lånar 
böcker utan det är också en mötesplats. Dagens bibliotek är också ofta en plats för kulturell 
verksamhet där invandrarna har möjligheten att visa upp sina kulturer. Det hade därför varit 
intressant att se vilka resultat en liknande undersökning som den som genomfördes 1990 hade 
gett idag. 
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8. Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur stadsbiblioteken i Malmö och Lund 
arbetar för att medverka till integrationen av invandrare i Malmö-/Lundregionen. Detta har 
undersökts genom att ta reda på hur biblioteken arbetar med invandrarna som målgrupp. För 
att få svar på detta har kvalitativa intervjuer genomförts med både bibliotekarier och 
invandrare. Genom djupgående samtal har respondenterna besvarat frågor om bibliotekens 
utbud när det gäller mångfald och integration. Invandrarna har också tillfrågats vilken service 
de önskar av biblioteken. Både bibliotekarierna och invandrarna har intervjuats angående hur 
biblioteken kan arbeta för att främja de svenska invånarnas kunskaper om andra kulturer. 
Svaren har sedan analyserats och tolkats enligt sociologen José Alberto Diaz’ 
integrationsdimensioner. Diaz’ teorier förklarar integrationen på flera olika plan och är 
därmed viktiga för att förstå vilka behov nyanlända invandrare har och vilken hjälp de 
behöver av samhället. Diaz integrationsdimensioner går att applicera på bibliotekens 
integrationsarbete och detta visar att biblioteken är viktiga i integrationsprocessen.  
 
Det framgår klart och tydligt i undersökningen att stadsbiblioteken i Malmö-/Lundregionen 
arbetar med att medverka till integrationen av invandrare. Biblioteken fungerar som en bro 
mellan invandrarna och samhället. De har visat sig vara nyttiga i integrationsprocessen genom 
att erbjuda följande: 
 

• Möjligheten för invandrarna att utveckla sina kunskaper i det svenska språket 
• Ett utbud av medier på invandrarnas egna språk 
• Information om Sveriges samhälle och kultur 
• Informationsmaterial på flera olika språk 
• Programverksamhet som främjar integration 
• En mötesplats där människor från olika kulturer möts 
• Personal med kunskap om olika kulturer i samhället 

 
Det framgår också att respondenterna önskar att biblioteken utvecklades inom några områden 
som därmed skulle kunna vara till stor nytta i integrationsprocessen. Enligt bibliotekslagen 
ska biblioteken erbjuda särskild hjälp åt bland annat minoriteter. Det står också i biblioteksla-
gen att biblioteken ska erbjuda upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet. Dagens 
bibliotek är ju inte bara en plats där man lånar böcker utan även en mötesplats där det erbjuds 
kulturella verksamheter. Biblioteken skulle kunna främja integrationen ytterligare genom att 
erbjuda: 
 

• Tidigare information till de nyanlända invandrarna om att biblioteken finns och vad de 
erbjuder. Undersökningen har visat att respondenterna först har fått information om 
biblioteken under SFI-utbildningen. 

• Möjlighet för invandrarna att knyta svenska kontakter och träna på språket genom att 
hålla diskussioner på svenska. 

• Verksamhet som kan vara till nytta i arbetsmarknadsintegrationen. Att hitta arbete är 
enligt regeringen det viktigaste målet i integrationsprocessen och respondenterna tror 
att biblioteket skulle kunna vara till nytta i denna process. 

• Minskad risk för främlingsfientlighet genom att erbjuda litteratur, föreläsningar och 
programverksamhet som lär ut om olika kulturer för alla samhällets grupper inklusive 
de infödda svenskarna. 
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• Respondenterna efterlyser ett bättre utbud av medier på andra språk än svenska. De 
har ofta ingen kännedom om att de kan få det genom det internationella biblioteket. 
Detta är en tjänst som därför måste marknadsföras bättre. 
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Bilagor 
 
 
Intervjufrågor till bibliotekarierna 
 
Intervjun inleds med en kort presentation av min uppsats, dess syfte och mina 
frågeställningar. 
 

• Paragraf 8 i bibliotekslagen säger ju att Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild 

uppmärksamhet åt bland annat invandrare.  Hur tycker du att bibliotekets insatser 

enligt den lagen fungerar? 

• På vilket sätt arbetar ni med integration av invandrare på biblioteket? 

• Skulle du kunna ge exempel på några mångfaldsprojekt som ni haft under åren? 

• Hur arbetar ni när ni tar fram ett mångfaldsprojekt? 

• Är det endast vissa personer hos er som arbetar med detta eller är ni alla delaktiga?   

• Hur gör ni för att ta reda på vilken service invandrarna själva eftersöker av 

biblioteken? 

• Det internationella biblioteket i Stockholm erbjuder medier till invandrare i hela 

Sverige. Tror du att invandrarna är medvetna om deras tjänster? Hur mycket används 

deras tjänster av era besökare? 

• Samarbetar ni med invandrarföreningarna när ni tar fram olika mångfaldsprojekt? 

• Finns det invandrargrupper som är svårare att nå ut till än andra? 

• Är det någon skillnad på andelen män/kvinnor bland invandrare som besöker 

biblioteket? 

• Ge några exempel på hur invandrare kan skaffa sig kunskap om det svenska samhället, 

den svenska kulturen och det svenska språket hos er?  

• Vad tycker du om bibliotekens utbud för att tillgodose de behov som finns när det 

gäller föregående fråga? På vilket sätt kan biblioteken utvecklas på denna punkt? 

• Jag har läst att Malmö stadsbibliotek just nu har ett projekt för att bekämpa fördomar. 

På vilket sätt kan biblioteken bidra till att öka svenskarnas förståelse och kunskap om 

andra kulturer? 

• Har ni fler exempel på projekt som går ut på att öka svenskarnas förståelse och 

kunskap om andra kulturer? 
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• Vad tycker du om hur biblioteken arbetar med att öka svenskarnas förståelse om 

invandrarna? Ses det också som viktigt eller handlar det mest om att hjälpa 

invandrarna? 

• Till sist skulle jag vilja fråga om du anser att biblioteket medverkar till integrationen 

av invandrare? Förslag på ytterligare åtgärder? 

 
 
Intervjufrågor till invandrarna 
 
Intervjuerna kommer att inledas med en kort presentation av mig själv och min uppsats samt 
om den svenska bibliotekslagen och paragraf 8 som beskriver hur biblioteken ska arbeta med 
minoriteter. 
 

• Vilket land kommer du ifrån? 

• Hur gammal är du? 

• Hur länge har du bott i Sverige? 

• Kan du berätta lite om din utbildningsbakgrund?  

• Brukar du använda dig av något bibliotek? Vid nej, se längre ner. 

• Hur kom du i kontakt med bibliotek i Sverige första gången 

• Vad tycker du om de bibliotek du besökt?  

• Vid negativt svar: Vad tycker du man ska göra för att det ska bli bättre? 

• Är du medveten om den specifika service biblioteken erbjuder invandrare, t.ex. böcker 

och tidningar på olika språk, språkguider(tolkar) och sagostunder för barn på olika 

språk?  

• Hur blev du informerad om att biblioteken erbjuder detta första gången? 

• Är du nöjd med denna service? 

• Har du själv deltagit i något av stadsbibliotekets eller något annat biblioteks projekt 

som särskilt inriktar sig till invandrare? Hur fick du reda på att projektet pågick? 

Anser du att det var ett bra projekt? 

• Vad anser du om utbudet av tidningar, böcker och cd-skivor på ditt hemspråk?  

• Det internationella biblioteket i Stockholm erbjuder böcker m.m. till invandrare i hela 

Sverige. Man kan via sitt hembibliotek beställa från deras katalog och då få tillgång 

till ett större utbud än hembiblioteket har. Har du någonsin hört talas om eller använt 

dig av denna tjänst? 
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• Finns det något särskilt du skulle vilja att biblioteken erbjuder dig som invandrare? Då 

tänker jag inte bara på böcker utan även samhällsinformation eller förslag på olika 

projekt som kan hjälpa invandrare att lära sig mer om Sverige. 

• Tycker du att du genom biblioteken har lärt dig något om: 

• Det svenska samhället 

• Den svenska kulturen  

• Tycker du att biblioteket har varit till hjälp då du lärt dig det svenska språket. 

• Är biblioteket en bra väg för dig som invandrare att lära dig om dessa saker? 

• Finns det något du skulle vilja ändra på biblioteken som du tror skulle kunna gynna 

invandrare? 

• Malmö stadsbibliotek har just nu ett pågående projekt som går ut på att bekämpa 

fördomar. På vilket sätt tror du biblioteket kan arbeta med öka svenskarnas förståelse 

och kunskap om andra kulturer? 

• Vad har du för erfarenhet av biblioteket på Komvux och hur arbetar bibliotekarierna 

där för att hjälpa invandrare? (Frågan är endast för SFI-studenterna) 

• Vad tycker du att biblioteken gör för att medverka i integrationen av invandrare? 

 

Vid nej på frågan om biblioteksanvändande 

• Varför använder du dig inte av något bibliotek? 

• Är du medveten om den specifika service biblioteken erbjuder invandrare, t.ex. böcker 

och tidningar på olika språk, språkguider(tolkar) och sagostunder för barn på olika 

språk? 

• Hur blev du informerad om detta för första gången? 

• Är detta inget som intresserar dig? 

• Hur gick du tillväga för att lära dig om: 

• Det svenska samhället. 

• Den svenska kulturen 

• För att lära dig det svenska språket? 

• Är du medveten om att du kan få hjälp med detta på biblioteket? Är det en service som 

skulle kunna intressera dig? 

• Stadsbiblioteket har just nu ett pågående projekt som går ut på att bekämpa fördomar. 

På vilket sätt tror du biblioteket kan arbeta med öka svenskarnas förståelse och 

kunskap om andra kulturer? 
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• Vad tycker du att biblioteken gör för att medverka i integrationen av invandrare? 

• Har du förslag på vad biblioteken skulle kunna göra för att medverka till 

integrationen? 

• Finns det något du skulle vilja ändra på biblioteken som du tror skulle kunna gynna 

invandrare? 

 


