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Abstract: The purpose of this thesis is to explore what possibilities 

Swedish public library has to work with and promote 
integration. The possibilities are examined on the basis of 
internal requirements of integration, the role of public library 
in the civil society and its policy documents. Further, the 
thesis examines what Swedish National library politics could 
contribute to this particular field.  

 
The experience of integration politics shows that a genuine 
commitment from all parts of the society is required in order 
to build an integrated society. The part of a society that 
public libraries are closest to and have the greatest impact on 
is undoubtedly the civil society. Within this research I have 
highlighted the changes that should be made in our society in 
order to achieve the goal of integration, as well as the 
opportunities that our public libraries should take in order to 
efficiently work towards these changes. If the work is to be 
more effective, a personal commitment as well as targeted 
investments done by librarians are necessary. Public library’s 
regulations express the importance of fighting against segre-
gation, as well as the importance of making the cultural 
heritage of minorities a part of the common cultural heritage, 
and creating the opportunities for people to meet and get 
inspired by each other. This Research reveals that what is 
expressed in documents does not always have an impact on 
what happens in the reality and that there is an uncertainty 
when it comes to the function of public library and its power 
of influence. Opposite to what has been said, this study also 
proves that there are genuine enthusiasts there, the driving 
forces, who are working for a positive development and 
changes on the front. 
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1. Inledning

Sedan 1998 har regeringen på riksdagens uppdrag drivit en nationell storstadspolitik. 
Anledningen är 1990-talets ökade etniska och sociala segregation i storstäderna. Syftet 
med storstadspolitiken var att ”öka storstadsregionernas förutsättningar för en långsik-
tigt hållbar tillväxt, samt att bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregatio-
nen”. Detta skulle ske genom en samverkan mellan stat, kommuner och andra aktörer i 
samhället. Således tecknades lokala utvecklingsavtal, mellan stat och sju kommuner1. I 
flera lokala åtgärdsplaner framhävdes kulturen som viktig för att främja en positiv 
utveckling av segregerade stadsdelar, den sades stärka identiteten, bidra till en ökad 
språkinlärning och social gemenskap.2 På så sätt blev även folkbiblioteken i segregerade 
storstadsområden en del av de lokala utvecklingsavtal och involverade i arbetet mot 
segregation.  
 
Mitt eget intresse för detta område väcktes när jag för några år sedan flyttade till ett 
segregationsdrabbat område i Göteborg. Där såg jag segregationens negativa konse-
kvenser på nära håll, men även vissa positiva. Jag blev nyfiken på vad folkbiblioteken 
kunde göra för att mildra dessa negativa effekter. Således behandlar den här uppsatsen 
integrationspolitiskt material om storstadsarbete, som är ett konkret exempel på hur den 
svenska staten tillsammans med kommunerna valt att genomföra integrationspolitiken i 
praktiken. De integrationspolitiska dokumenten avslöjar strävan för ett integrerat sam-
hälle, misslyckande, hinder och nya försök, men framföralt de samhällsförändringar 
som kommer att krävas för en lyckad integration. I uppsatsen plockar jag upp 
integrationspolitikens centrala iakttagelser gällande krav på samhällsförändringar för en 
lyckad integration för att sedan använda dessa i undersökningen av folkbibliotekens 
möjligheter att arbeta integrationsfrämjande.  
 
En central iakttagelse gällande krav på förändringar för en lyckad integration är 
engagemang från hela samhället. En lyckad integration kräver långsiktiga och sam-
ordnade insatser på nationell, regional och kommunal nivå, samt involverar en lång rad 
offentliga och privata aktörer. I uppsatsen undersöks folkbibliotekens möjligheter att 
arbeta integrationsfrämjande bland annat, utifrån dess engagemang, samarbete med 
andra institutioner och insatsernas långsiktighet. En annan iakttagelse är behovet av ett 
arbete mot ”den strukturella och institutionella diskrimineringen”, som är både en orsak 
och konsekvens av ojämlika maktförhållanden i Sverige och som skapas och fastställs 
genom den komplexa interaktionen mellan institutionella arrangemang, strukturella 
villkor och individuella handlingar. Den strukturella och institutionell diskriminering är 
ett invecklat och svåråtkomlig problem i samhället. För att åstadkomma förändringar 
måste ett arbete pågå på flera nivåer; statlig, institutionell och individnivå. I biblio-
tekssammanhang kan arbete som har inverkan på individnivå härledas till folk-
bibliotekets sociala funktion. Till aktiviteter som syftar på att skapa möte och dialog 
mellan människor med olika etnisk och kulturell bakgrund. Aktiviteter vilka kan leda 
till minskade fördomar som i sin tur påverkar de ”individuella handlingar” i rätt 
riktning. Enligt Ragnar Audunson3 är en av folkbibliotekens funktioner att främja lokal 
integration. Han skriver att lokalsamhällen behöver arenor där människor tvärs över 

                                                 
1 Botkyrka, Göteborg, Haninge, Huddinge, Malmö, Stockholm och Södertälje. 
2 Skr. 2003/04:49. Se: Lokalt utvecklingsarbete i storstäderna, s. 39.  
3 Professor vid Högskolan i Oslo, avdelningen for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag. 
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sociala, kulturella och åldersmässiga gränser kan mötas och kommunicera. En plats där 
debatt och diskussion kring sociala och politiska frågor kan föras.4 
 
I vårt samhälle kämpar biblioteken om ekonomiska resurser hos sina politiker och om 
användarnas tid samt söker efter nya sätt att legitimera sig och sin verksamhet. Enligt 
Skot-Hansen har kulturinstitutionerna legitimerat sin verksamhet genom bland annat, att 
bidra till upplysning och social förändring. Upplysningen har sin grund i folkbildningen, 
och anger att kunskap om konst, kultur och kulturarv bidrar till att stärka den demo-
kratiska processen. Deltagande i kulturlivet och dess institutioner sägs ge inkluderande, 
självständighet och ett stärkande av gemenskaperna vilket bidrar till social förändring.5 
Utgångspunkten för undersökningen av folkbibliotekens möjligheter att arbete integra-
tionsfrämjande ligger i dess roll av upplysning och social förändring. Således sätts folk-
bibliotekens funktioner av mötesplats och debattforum i centrum.  
 
Forskningen inom biblioteksområdet visar att biblioteken är viktiga i ett integrations-
perspektiv. I ett samhälle med växande segregation är de en av få offentliga platser där 
människor med olika bakgrund kan mötas på ett naturligt sätt. Trots dessa forsknings-
resultat betraktas folkbiblioteken inte som viktiga verktyg i arbetet för integrationen, 
menar företrädare för Svensk Biblioteksförening.6 Anledningen är att Sverige som enda 
land i norden saknar en nationell bibliotekspolitik. Konsekvenserna är bland annat att 
bibliotekens fulla potential inte tas tillvara. Enligt Svenska Biblioteksförening skulle en 
nationell bibliotekspolitik kunna stödja en offensiv integrationspolitik som betonar 
språkets, mötets och kulturens betydelse. En utvecklad bibliotekspolitik skulle främja 
kunskapssamhällets utveckling vilket i sin tur för med sig välstånd, välfärd och tillväxt. 
Med ett tydligt uppdrag och stöd från regeringens sida skulle biblioteken ha bättre 
förutsättningar att arbeta mot främlingsfientlighet och bli en drivkraft för integration.7 
Som en del av uppsatsen vill jag undersöka på vilket sätt de nya integrationspolitiska 
riktlinjerna kan dra nytta av och samspela med en eventuell framtida nationell 
bibliotekspolitik. Därmed vill jag bidra till att förstärka resonemanget om att Sverige 
behöver en nationell bibliotekspolitik. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka möjligheter folkbiblioteken har att med-
verka till integration i dagsläget. Möjligheterna undersöks utifrån tre aspekter; 
integrationens inre krav, folkbibliotekets roll i civilsamhället och dess styrdokument.  
 
Integrationens inre krav formulerar jag utifrån uppsatsens integrationspolitiska material. 
Syftet är att skapa en teoretisk ram som ska utgöra grunden för den empiriska under-
sökningen. Det integrationspolitiska materialet ger en förståelse för de processer och 

                                                 
4 Audunson, Ragnar, 2005, The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context.  
Journal of Documentation, s. 436. 
5 Skot-Hansen, Dorte 2006, Biblioteket i kulturpolitikken – mellem instrumentel og ekspressiv logik, s. 26- 
30. 
6 Framgångsrikt, men förbisett, 2008. 
http://www.biblioteksforeningen.org/organisation/dokument/pdf/Framgangsrikt.pdf [2008.12.02]. 
7Länstidningen Östersund, 22 augusti 2008. ”Debattartikel”, 
http://www.ltz.se/artikel_standard.php?id=541524&avdelning_1=104&avdelning_2=216 [2008.12.02]. 
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mekanismer som driver integrationen och som bör ske i samhället för att den politiska 
målsättningen ”att bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregationen” ska 
kunna förverkligas. Folkbibliotekets roll i civilsamhället är en kärnpunkt i under-
sökningen. Detta innebär att jag i första hand undersöker på vilket sätt folkbibliotekets 
funktioner av mötesplats och debattforum medverkar till integration och social 
sammanhållning. Här tar jag hjälp av Dorte Skot-Hansens modell om folkbibliotekens 
roll i civilsamhället samt några begrepp från José Alberto Diaz teori om integrations-
dimensioner, i syfte att analysera vilka aspekter av integrationen som biblioteken har 
möjlighet att arbeta med. En genomgång av folkbibliotekens styrdokument syftar på att 
ge inblick i de formella och politiska riktlinjerna för arbete med integration, samtidigt 
som analysen av dessa ger en mera komplett bild av möjligheterna. Efter att den första 
frågeställningen besvarats, ställs nuvarande möjligheter till bibliotekens integrations-
främjande arbete i förhållande till vad en nationell bibliotekspolitik skulle kunna 
erbjuda.  
 
Genom den empiriska undersökningen som består av intervjuer på fyra folkbibliotek i 
Göteborg vill jag belysa biblioteksanställdas perspektiv på problemet.  
 
Uppsatsens frågeställningar är: 
 

1. Vilka möjligheter har folkbiblioteket att arbeta integrationsfrämjande i 
dagsläget? 

 
Möjligheterna undersöks utifrån:  
• integrationens inre krav 
• folkbibliotekets roll i civilsamhället 
• folkbibliotekens styrdokument 

 
2. Vad skulle en nationell bibliotekspolitik kunna innebära för folkbibliotekens 

integrationsfrämjande arbete?  
 

1.2 Begreppsdefinitioner 
  
I avsnittet följer förklaringar av ett antal begrepp som är centrala för uppsatsen. Detta 
anser jag vara nödvändigt då dessa begrepp har komplexa och mångtydliga innebörder. 
Därmed ger jag en förtydligande för begreppens användning i uppsatsen.  
 
Invandrare och andra begrepp 
Begrepp som mångkultur och kulturell mångfald kan syfta på etniska kulturer, men 
även på delkulturer, så som arbetarkultur och kvinnokultur.8 I min uppsats utgår jag från 
den etniska aspekten. Detta måste också avgränsas eftersom begreppet etniska minori-
teter i norden skiljer mellan två huvudgrupper: urbefolkningar och migranter. Det som 
kännetecknar urbefolkningar är en långvarig historisk tillhörighet i sitt territorium, utan 
att vara statsbärande till skillnad från den dominerande etniska gruppen.9 I Sverige 

                                                 
8 Westin m.fl., 1999, Mångfald, integration, rasism och andra ord, s. 9. 
9 Eriksen, red., 1997, Flerkulturell förståelse, s. 14. 
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hamnar samer, judar, romer och tornedalsfinnar under kategorin urbefolkningar.10 
Immigranter används synonymt med invandrare, och har flyttat till landet i nyare 
historisk tid. Till denna grupp räknas ofta även barn och ibland barnbarn till dem som 
invandrat, särskilt i de fall där man har annan hudfärg eller religion än majoriteten.11  
 
I statistiska sammanhang brukar invånarna kategoriseras efter deras födelseland. Under 
kategorin ”utrikes födda” finns två grupperingar, människor som varit bosatta mellan 
noll och fyra år i Sverige och de som varit bosatta längre än fem år. Annan kategori är 
”födda i Sverige” med tre undergrupper; personer med två utrikesfödda föräldrar, 
personer med en svenskfödd och en utrikesfödd förälder samt personer med två svensk-
födda föräldrar, på så sätt undgås begreppet ”andra generationens invandrare”. Dessa 
kategorier har utarbetats av Statistiska centralbyrån i samarbete med Invandrarverket 
1997.12 Begreppet invandrare och vem som ska inbegripas av det har varit omdisku-
terad länge. Som följd tillsattes en utredning 1998 beträffande bruket av begreppet i 
myndigheternas verksamhet. I utredningen slås fast att begreppet bör gälla enbart om de 
personer som själva har flyttat till landet och blivit folkbokförda här. Utredningen tar 
också avstånd från benämningen ”andra generationens invandrare” om barn med minst 
en förälder född utomlands.13 
 
I min uppsats använder jag begreppen invandrare, människor med invandrarbakgrund 
och etniska minoriteter. Undersökningen omfattar alla dessa kategorier, det vill säga alla 
de människor som är bärare av en annan kultur än majoritetsbefolkningens och som av 
den anledningen riskerar att utsättas för diskriminering.  
 
Integration 
Sociologen Anthony Giddens menar att begreppet integration kan kategoriseras på två 
olika sätt. Som social integration vilket inbegriper olika individers och gruppers för-
hållande till varandra, i form av politisk deltagande, umgänge, och liknande. Och som 
systemintegration vilket innebär att samhällets olika strukturer och institutioner (t.ex. 
arbetsmarknad och utbildningsväsende) arbetar för samma sak. Han anser att det 
vardagliga samspelet mellan människor bidrar till social integration, men också åter-
skapar det samhälleliga system som möjliggör eller försvårar villkoren för detta sam-
spel. I ett samhällssystem kan på samma gång finnas segregerande faktorer (exempelvis 
etnisk diskriminering och situationen på arbetsmarknaden) och integrerande faktorer 
(exempelvis antidiskriminerings policy och kvotering) båda kan styras av en och samma 
institution, som till exempel skolan.14 
  
Anthony Giddens utvecklade tre olika modeller för integration. Den första är assimi-
lering som innebär att personer med utländsk bakgrund överger sin ursprungliga kultur 
för att istället ta till sig det nya landets värderingar, seder och normer. Den andra 
modellen är smältdegeln som innebär att olika livsstilar och kulturer blandas för att ge 
upphov till nya kulturella värderingar och normer. Den sista är kulturell pluralism där 

                                                 
10 Urbefolkningar går att urskilja i ytterligare etnoterritoriella (samer och tornedalsfinnar) och 
etnolingvistiska (romer) minoriteter. Judarna är i Sverige varken en etnoterritoriell eller etnolingvistisk 
minoritet. Westin m.fl. 1999, s. 92. 
11 Eriksen, 1997, s. 14. 
12 Weintraub, Nora, 1997, Invandrarna ut ur statistiken. Ingår i: Biblioteket mitt i världen, s. 12. 
13 Ds: departementsserien, 2000:43. Se: Begreppet invandrare – användningen i myndigheternas 
verksamhet,  s. 49. 
14 Giddens, Anthony, 1984, The constitution of society. 
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samhället arbetar för att alla subkulturer ska få samma rättigheter och ses som lika 
viktiga som majoritetsbefolkningens kulturella yttringar.15  
 
När jag i min uppsats talar om integration syftar jag på ömsesidigt möte och dialog 
mellan människor, där alla har samma skyldighet att anstränga sig till anpassning. Jag 
syftar på det som Giddens kallar kulturell pluralism, det vill säga ett gemensamt inter-
kulturellt förhållningssätt i form av respekt och förståelse för andra kulturer och den 
mångfald som andra kulturer skänker. 
 
Segregation 
I Sverige har begreppet segregation börjat användas först under 1940-talet. I första hand 
som en socioekonomisk kategori relaterat till arbete, utbildning och boende. Den etniska 
segregationen uppstod i och med arbetskraftsinvandring och senare flyktinginvandring 
då dessa båda grupper kom att samlas i bostadsområden inom miljonprogrammet.16 
 
Philip Yang menar att det finns fyra ofta samverkande, förklaringar till varför etnisk 
boendesegregation uppstår.17 Det är invandrarnas önskan att bo nära varandra, diskrimi-
nering av invandrare på bostadsmarknaden, socioekonomisk status samt historiska och 
strukturella faktorer. Även andra forskare som Shako & Wim har liknande idéer, men 
de anser att det är de senaste decenniernas ekonomiska förändringar i västvärlden som 
är orsaken till den så kallade sociala polariseringen. Vilket betyder att både det socio-
ekonomiska topp- och bottenskiktet växer med konsekvenser av allt större sociala och 
ekonomiska skillnader.18 
 
Etniska grupper kan vara välintegrerade i sig själva utan att vara integrerade i samhället. 
Då talar man om segregation. Begreppet segregation kan beskrivas som avskiljande 
från helhet. Segregation förekommer i flera samhällsdomäner bland annat, arbets-
marknaden, bostadsmarknaden, utbildningssystemet, vården och omsorgen och karriär-
vägarna i stort. Segregation betyder att olika befolkningsgrupper beroende på deras 
samhällsklass och etnicitet blir fysiskt separerade i rummet beträffande bostäder, arbets-
platser, skolor med mera. I sin yttersta form innebär segregation frånvaro av sociala 
relationer mellan dessa befolkningsgrupper. Begreppet syftar både på ovan beskrivna 
situationer liksom de processer vilka leder till detta. Segregationsgrad varierar från 
ingen till fullständig åtskillnad.19 
 
Negativa effekter av etnisk boendesegregation hör till de mest uppmärksammade. 
Segregerat boende kan ha negativa konsekvenser för utrikesfödda språkinlärning, vilket 
gör dem konkurrenssvaga på arbetsmarknaden. Svårigheter att delta i samhällslivet på 
lika villkor blir större. Särboende av befolkningsgrupper kan också ha positiva sidor. 
Att människor i samma livssituation bor nära varandra kan öka solidaritet och socialt 
samspel vilket underlättar skapande och upprätthållande av sociala nätverk. Marknaden 
gynnas genom att det uppstår behov av speciella typer av tjänster både inom kommunal 
och privat sektor.20  

                                                 
15 Giddens, Anthony, 2003, Sociologi, s. 238. 
16 Giddens, 2003, s. 76. 
17 Yang, Philip, 2000, Ethnic studies. 
18 Mustered, Shako & Ostendorf, Wim, 1998, Segregation, polarisation and social exclusion in 
metropolitan areas, s. 2. 
19 Westin m.fl, 1999, s. 59f. 
20 Westin m.fl, 1999, s. 61. 
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Marginalisering 
Begreppet marginalisering ska inte blandas med vare sig utslagning eller utanförskap. 
Inom sociologisk teoribildning betecknar begreppet marginalisering ”en situation på 
marginalen” mellan att vara socialt och ekonomiskt förankrad i samhället och att vara 
utslagen. Invandrare kan sägas vara utsatta för marginaliserings processer mer än andra, 
på grund av sina outvecklade sociala nätverk till vare sig majoritetssamhället eller 
etablerade minoritetsgrupper. Människor i en marginaliserad position har svårare att 
påverka sin livssituation jämfört med de som är väl förankrade i samhällssystemet.21  
 
Kultur och etnicitet 
Jonas Stier, lektor i sociologi vid Växjö Universitetet, talar om flera olika sätt att se på 
kulturen. Utifrån sociologiskt perspektiv utgör en gemensam kultur grunden för 
sammanhållningen i ett samhälle. Kulturen kan också betraktas som allt det som 
människan har skapat och bearbetat, både det materiella och immateriella. Kulturen kan 
ses som en grupp människors sätt att leva. I slutändan kan kulturen ses som ett socialt 
system bestående av olika sammankopplade delar som exempelvis språk, traditioner, 
värderingar, myter, ceremonier, religion, konst och olika system (politiska, ekonomiska 
etc.).22 
 
Stier menar att kulturen hjälper oss att organisera våra liv, eftersom den reglerar rela-
tionerna mellan människor genom att sätta normer för acceptabla handlingar och 
beteende. Kulturen i stort kan innehålla en eller flera etniciteter. Ordet etnicitet har sitt 
ursprung i grekiska ordet etnos som betyder folk eller nation.23 Etnicitet är en grupp 
människors föreställningar om ett gemensamt ursprung menar Stier. Om det gemen-
samma ursprunget är verklig eller inte är mindre viktigt. Det som blir viktigt är att den 
gemensamma etniska och kulturella identiteten skapar en grund för gemenskap och 
samhörighet. Den ger upphov till motivation och kollektivt beteende. Kulturer och etni-
citeter befinner sig i ständig förändring, om än gradvis.24   
 

1.3 Disposition 
 
Kapitel 1, Inledning, ger bakgrunden till det studerande ämnesområdet och tar upp 
problembeskrivning, syfte och frågeställningar. Här ges förklaringar till relevanta 
begrepp.  
 
Kapitel 2, Tidigare undersökningar och forskning, behandlar vad som tidigare under-
sökts inom området bibliotek och integration. Materialet har valts utifrån ämnen som tar 
upp folkbibliotekets funktion av mötesplats och dess roll i civilsamhället i ett integra-
tionsperspektiv. Avsnittet innehåller också en beskrivning av forskningsperspektivet för 
den egna uppsatsen. 
Kapitel 3, Bakgrund till styrdokumenten och upprop för nationell bibliotekspolitik, i 
detta kapitel återges vad som står i kulturpolitiska och folkbibliotekens styrdokument 
avseende de insatser som berör invandrare eller etniska minoriteter i landet. Samt bak-
grunden till Svenska Biblioteksföreningens upprop för en nationell bibliotekspolitik 

                                                 
21 Westin m.fl, 1999, s. 50f. 
22 Stier, Jonas, 2003, Identitet. Människans gåtfulla porträtt, s. 66. 
23 Nationalencyklopedins ordbok 1995: Band 1. 
24 Stier, 2003, s. 66ff. 
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som startat under året 2008. 
 
Kapitel 4, Integration, ger en bakgrund till hur den svenska staten valt att genomföra 
integrationspolitiken i praktiken, vilket har skett i form av storstadspolitiken som 
numera kallas urban utvecklingspolitik. Kapitlet tar upp arbetet med de lokala 
utvecklingsavtalen, som är en del av storstadsarbetet och utvärdering av dessa. Här 
presenteras också den kritik av svensk integrationspolitik som utredningen om makt, 
integration och strukturell diskriminering tagit fram. Kritiken visar en annorlunda 
perspektiv på integration. I kapitlet presenteras även hur storstadsarbetet bedrivits på 
Bergsjön biblioteket i Göteborg. Samtliga texter utgör en grund när jag i slutet av 
kapitlet formulerar ”integrationens inre krav” vilka är en del av uppsatsens teoretiska 
ram. 
 
Kapitel 5, Teoretiska utgångspunkter, här återges uppsatsens övriga teoretiska utgångs-
punkter, som är Dorte Skot-Hansens diskussion av folkbibliotekets roll i civilsamhället, 
samt ett par begrepp ur José Alberto Diaz teori om fem integrationsdimensioner. I slutet 
presenteras tillämpning av dessa teorier. 
 
Kapitel 6, Metod, behandlar valet av metod för uppsatsen, som är kvalitativa intervjuer. 
Här redogörs för utformandet av intervjufrågor samt målgruppen för intervjuerna. 
Kapitlet avslutas med etiska frågor som är viktiga att betänka i samband med en 
intervjuundersökning. 
 
Kapitel 7, Empirin, består av fyra intervjuer, med bibliotekarier som arbetar på Stads-
biblioteket, Kortedala och Gamlestadens bibliotek, Angereds och Hisingens bibliotek.  
 
Kapitel 8, Diskussion och slutsatser, här diskuteras och analyseras samtliga aspekter av 
folkbibliotekens möjligheter att arbeta integrationsfrämjande utifrån; integrationens inre 
krav, folkbibliotekets roll i civilsamhället och folkbibliotekens styrdokument. Folk-
bibliotekens nuvarande möjligheter att arbeta integrationsfrämjande ställs mot vad en 
eventuell nationell bibliotekspolitik skulle kunna bidra med. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande reflektion.   
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2. Tidigare undersökningar och forskning 

 
I det här kapitlet sammanfattar jag relevant forskning om folkbibliotekets roll i civil-
samhället i ett integrationsperspektiv, samt dess funktioner av mötesplats och debatt-
forum. Därefter kommer en kortare presentation av relevanta magisteruppsatser inom 
samma område, där jag också redogör för var min uppsats hör hemma i ett större 
forskningsperspektiv.  
 

2.1 Folkbibliotekets legitimering och roll för integration  
 
Flera forskare på området är överens om att biblioteket bör värna om och utveckla sin 
funktion av mötesplats eftersom den anses bidra till integration. I antologin Bibliotek – 
mötesplats i tid och rum uttrycker Amanda Peralta25 att folkbiblioteken bör förvandlas 
till mångkulturella mötesplatser där debatt och dialog råder, i syfte att främja kontakter 
mellan människor.26 Hon anser att folkbiblioteket upplevs av invandrare som en plats 
där skillnaderna respekteras och mångfalden uppfattas som en tillgång.27 Enligt Ragnar 
Audunson,28 är den stora utmaningen för samhället, och inte minst för folkbiblioteket, i 
vilken grad mångkulturalism och mångfald ska uppmuntras då ett fungerande demokra-
tiskt samhälle behöver någon form av gemensam kulturell identitet. Samhället behöver 
en struktur som ger möjlighet åt invandrare att gradvis integreras i det nya samhället 
men även behålla den egna kulturen.29 Folkbiblioteket är idealiskt att använda för detta 
ändamål då det är en institution i lokalsamhället med kontakter till alla möjliga 
verksamheter, myndigheter och organisationer.  
 
Audunson menar att det för bara ett decennium sedan var ganska självklart vilken 
funktion biblioteken skulle uppfylla, de var där för att främja kultur och folkbildning. 
Idag är dess uppdrag mer oklar. Enligt Audunson bör folkbibliotek uppfylla följande 
funktioner: vara ett redskap för demokrati, att bistå vid problemlösning, främja folk-
bildning, förebygga ökade sociala skillnader genom att ge alla tillgång till IT, bidra till 
en meningsfull fritid samt vara en mötesplats som främjar lokal integration.30 Biblio-
teket kan spela en viktig roll i sin funktion av mötesplats då lokalsamhällen behöver 
arenor där människor tvärs över sociala, kulturella och åldersmässiga gränser kan mötas 
och kommunicera. En plats där debatt och diskussion kring sociala och politiska frågor 
kan föras.31 Audunson skriver;  
 

Without arenas and a public sphere where a discourse can take place across social and 
cultural borders, one cannot reach decisions based on democratic deliberation. The absence 

                                                 
25 Forskare vid Göteborgs universitet, institutionen för idé- och lärdomshistoria. 
26 Peralta, Amanda, 2000, Mångfald och möjligheter. Ingår i: Biblioteket – mötesplats i tid och rum, s. 
135. 
27 Peralta, 2000, s. 118. 
28 Professor vid Högskolan i Oslo, avdelningen for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag. 
29 Audunson, 2005, s. 432. 
30 Audunson, 2001, Folkbibliotekenes rolle i en digital framtid: Publikums, politikernes og 
bibliotekarenes bilder. Ingår i: Det siviliserte informasjonssamfunn – folkebibliotekens rolle ved 
inngangen til en digital tid, s. 210. 
31 Audunson, 2005, s. 436. 
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of such arenas will probably also make it difficult to establish that degree of cross-cultural 
tolerance that democracy presupposes.32 

 
Utan sådana arenor, menar Audunson, blir det svårt att uppnå en tolerans för kulturella 
olikheter, vilket är en förutsättning för ett demokratiskt fungerande samhälle. Han 
menar att det är en paradox att det i dagens allt mer mångkulturella samhälle finns färre 
neutrala mötesplatser än det fanns i de tidigare mer homogena. Numera är biblioteken 
en av få mötesplatser i samhället dit alla är välkomna. Att utveckla mångkulturell 
biblioteksverksamhet är att erbjuda mötesplatser, att möjliggöra arenor där människor 
med olika kulturell bakgrund exponeras för varandra, kan vara ett nytt sett att legitimera 
verksamheten:33 
 

What we need are profound reflections on the unique characteristics of today`s democratic 
challenges. I am, however, convinced that public libraries represent a kind of institution 
that is more necessary now than it has ever been. It is up to us to grab the challenge. If we 
succeed, I believe we will accomplish what the librarians of the 1930s according to Harris 
succeeded in accomplishing: Providing the public library with a new and variable justifi-
cation for its existence.34 

 
Folkbiblioteken har alltid sökt nya vägar att legitimera sin verksamhet. Skot-Hansen 
presenterar en modell för rationalisering och legitimering av kulturen och dess 
institutioner utifrån ett instrumentalistiskt synsätt. Hon identifierar fyra utmärkande 
rationaliteter: upplysning, social förändring, underhållning och ekonomisk tillväxt. 
Dessa uppkommer sällan i renodlad form, utan det är oftast flera rationaliteter som 
samsas, konkurrerar och överlappar varandra i kampen om att legitimera verksamheten. 
Den första av hennes rationaliteter, upplysningen, är djupt förankrad inom kultur-
institutionerna. Den har sin grund i folkbildningen, och anger att kunskap om konst, 
kultur och kulturarv bidrar till att stärka den demokratiska processen. Den andra ratio-
naliteten är social förändring. Deltagande i kulturlivet och dess institutioner sägs ge 
inkluderande, självständighet och ett stärkande av gemenskaperna.35  Folkbiblioteket 
kan bidra till social förändring på flera sätt, ett är som Ragnar Audunson skriver genom 
att erbjuda ”lågintensiva mötesplatser”, vilket innebär att flera åldrar, intressen och 
kulturer möts, att man kommer i kontakt med människor som har andra åsikter och 
värderingar än en själv.36 Biblioteket har även en lång tradition av uppsökande verksam-
het och målgruppsinriktad verksamhet, i avsikt att stödja grupper som annars skulle ha 
svårt att ta del av folkbibliotekets ordinarie resurser, antingen på grund av handikapp 
eller på grund av kulturella distanser, som språk.  
 
Magnus Torstensson lyfter fram vikten av att reflektera över anledningen till varför 
biblioteket finns och behovet av ett samhällsperspektiv inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Torstensson ser ett samband mellan folkbiblioteket och demo-
krati och skriver i sin artikel Libraries and Society: ”/…/the modern public library can 
be seen as a part of the movement for education of the citizenry for democracy and 

                                                 
32 Audunson, 2005, s. 433. 
33 Audunson, 2005, s. 438. 
34 Audunson, 2005, s. 439. 
35 Skot-Hansen, 2006, Biblioteket i kulturpolitikken – mellem instumentel og ekspressiv logik. Ingår i: 
Folkebiblioteket som forvandlingsrum: Perspektiver på folkebiblioteket i kultur- og medielandskabet,  s. 
26-30. 
36 Audunson, 2005, s. 436-437. 
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civilization/…/”37 
 
I essän Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år38 uttrycker Joacim 
Hansson att folkbibliotekets sociala roll alltid genomsyrat folkbibliotekets verksamhet. 
Det är ett rum där klasskillnaderna upphör och genom detta har folkbiblioteket fungerat 
som ett verktyg för samhällets strävan att minska de sociala klyftorna. En trend som 
speglar detta idag är, menar Hansson, det som i England går under benämningen 
”Community librarianship”. Detta innebär att bibliotekspersonalen strävar efter att 
erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter och tjänster som riktar sig till människors 
sociala vardag.39  
 
Trots den omfattande forskningen kring bibliotekets funktioner, kan dess uppgifter fort-
farande uppfattas som otydliga. Detta menar även Bjarne Stenqvist40 i sin bok Är det på 
efterkälken Sverige åker? där han beskriver hur debatten om folkbiblioteks roll har vuxit 
i Sverige. 1990-talets besparingar i de kommunala verksamheterna stoppade upp 
bibliotekets utveckling vilket bidrog till minskad filialverksamhet, särskilt i stads-
områden med hög andel invandrad befolkning. Folkbiblioteket förväntas uppfylla allt 
fler funktioner, medan dess resurser minskar.41 Stenqvist menar att ledningen i 
kommunerna saknar kunskaper om folkbibliotekets roll i integrationsarbetet. Han 
propagerar för ett nationellt upprop för biblioteket. Detta motiveras med att samhället 
kräver förståelse, sammanhang och överblick, vilket ställer krav på personlig utveckling 
och aktivt deltagande i lärandeprocesser. Han menar att folkbiblioteken inte längre kan 
betraktas som en del av den statliga litteraturpolitiken i första hand. En av de metoder 
som finns för utveckling är att på nationell, regional och kommunal nivå bygga tvär-
gående kommunikationer mellan olika sektorer för att skapa samarbetspartner och stra-
tegiska samsyner mellan aktörer.42 
 
Vid de svenska bibliotekshögskolorna har det skrivits ett förhållandevis stort antal 
magisteruppsatser på temat ”integration och folkbibliotek”. Fyra av dessa fann jag rele-
vanta för min undersökning;  
 
Kemppainen och Makkonens uppsats Integrationspolitik i praktiken43 är intressant för 
min undersökning av den anledningen att den har sin utgångspunkt i integrations-
politiken och de lokala utvecklingsavtalen. Författare undersöker folkbibliotekens 
möjligheter att uppfylla integrationspolitiska mål. Detta görs genom en utvärderande 
fallstudie, där integrationspolitiska mål för storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek 
analyseras. I analysen jämför författarna resultat av de åtgärder som utfördes på biblio-
teket med de mål i programmet som fastställdes på nationell, kommunal och lokal 
nivå.44  Flera slutsatser som Kemppainen & Makkonen drar av sin fallstudie använder 

                                                 
37 Torstensson, Magnus, 2002, Libraries and society – the macrostuctural aspect of library and 
information studies. Ingår i: Library Review, s. 212. 
38 Hansson, Joacim, 2005, Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år. 
39 Hansson, 2005, s. 42. 
40 Bjarne Stenqvist är journalist och engagerad i biblioteksfrågor. 
41 Stenqvist, Bjarne 2003,  Är det på efterkälken Sverige åker? Folkbiblioteken behöver ett nationellt 
uppdrag,  s. 71-88. 
42 Stenqvist, 2003, s. 91-95. 
43 Kemppainen, Tanja & Makkonen, Emma, 2006, Integrationspolitik i praktiken. En utvärderande 
fallstudie av Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek. 
44 Kemppainen & Makkonen, 2006, s. 91. 
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jag i uppsatsen för att stödja vissa antagande när jag formulerar integrationens inre krav. 
Därför kommer jag att göra en utförligare presentation av deras arbete i avsnittet 
”Integration”. 
 
I uppsatsen Bibliotekets roll i integrationspolitiken45 utgår Ekblad och Padellaro från ett 
postkolonialt perspektiv när de ställer frågan: vilken syn på kultur är närvarande i folk-
bibliotekens styrdokument? Sedan undersöker författarna hur de yrkesverksamma på 
folkbiblioteken talar om kultur, demokrati och integration. Deras slutsatser är bland 
annat att styrdokumenten präglas av en mono- och mångkulturell diskurs istället för en 
interkulturell som de anser vara eftersträvansvärt. Ekblad och Padellaro menar att den 
rådande kulturdiskursen beror helt på bibliotekets rumsliga lokalisering. Biblioteks-
personalen som arbetar på bibliotek i invandrartäta områden hade ett interkulturellt 
förhållningssätt till skillnad från personalen verksamma i svenskdominerade områden 
vilka snarare hade en monokulturell syn på kultur. Deras uppsats är relevant för min 
undersökning eftersom de tar upp frågan om strukturella hinder vilka är segregationens 
främsta orsak, därmed visar författare en medvetenhet om segregationens problematik 
vilken sällan syns i uppsatser inom området. I sin analys av folkbibliotekens styrdoku-
ment uppmärksammar författarna de kategoriseringar som görs. Osynliga likhetstecken 
sätts mellan invandrade, funktionshindrade och andra minoriteter där alla dessa grupper 
passiveras. Genom sådan kategorisering framstod invandrare som ”de andra” i 
förhållande till en svensk, välutbildad medelklass. Ekblad och Padellaro menar att 
grunden till problemen ligger i en samhällelig norm som marginaliserar människor som 
är annorlunda. Slutsatsen är att även folkbibliotekens styrdokument avspeglar sam-
hällets rådande maktstrukturer och bidrar till att reproducera ett ”Vi och Dom” 
tänkande. 
 
Många uppsatser inom området tar upp frågan om folkbiblioteken kan bidra till invand-
rarnas integration i samhället samt på vilket sätt detta sker. Däremot finns det en brist på 
litteratur som belyser folkbibliotekens arbete med integration utifrån tanken på integra-
tion som en ömsesidig process mellan etniska minoriteter och svenskar. Dock finns det 
två uppsatser berör detta; 
 
I uppsatsen Folkbibliotek – en väg till integration,46 redogör författaren för dokument 
som rör folkbibliotekens invandrarverksamhet. Därefter undersöker han hur dessa 
påverkar verksamheten i Biblioteket Väster som ligger i Lund. Samt på vilket sätt 
Biblioteket Väster kan förstärka invandrarnas självkänsla så att svenskar och invandrare 
ska komma närmare varandra. Frågorna besvaras mot bakgrunden av en bred beskriv-
ning av svensk invandrarpolitik. De slutsatser som Hamarashid Hawar kommer fram till 
är att biblioteket Väster bidrar till integration, att den har en viktig roll som informa-
tions- och mötesplats för minoriteterna samt att den erbjuder majoritetsbefolkningen 
möjligheter att bekantas med invandrarnas kulturer.  En annan uppsats som berör 
integration som ömsesidig process är Biblioteken som stöd för invandrare under 
integrationsprocessen.47 Mikael Lovdalen ger inblick i hur stadsbiblioteken i Malmö 
och Lund arbetar med att medverka till integrationen av nyanlända invandrare i Malmö-
/Lundregionen. Han undersöker om detta motsvarar invandrarnas behov och önskemål, 
                                                 
45 Ekblad, Ulla & Padellaro, Madeleine, 2005, Bibliotekets roll i integrationspolitiken. Ett postkolonialt 
perspektiv. 
46 Hamarashid, Hawar, 2003, Folkbibliotek – en väg till integration.  
47 Lovdalen, Mikael, 2008, Biblioteken som stöd för invandrare under integrationsprocessen. En 
kvalitativ studie på stadsbiblioteken i Malmö och Lund. 
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samt hur biblioteken arbetar med att öka svenskarnas förståelse för andra kulturer.   
 
Även om författare till ovanpresenterade uppsatser skriver att integration är en ömse-
sidig process, går deras undersökningar ut på att ”integrera invandrare in i det svenska 
samhället”. Lovdalen skriver; ”Detta gjorde mig nyfiken på biblioteket som en väg till 
integrering av invandrare”48, medan Hamarashid talar om ”…att förstärka invandrares 
självkänsla så att svenska och invandrare ska kunna komma närmare varandra.”49 Detta 
skapar motsägelse till synen på integration som något som är allas vår skyldighet och 
visar en brist på perspektiv hos Lovdalen och Hamarashid.  
 
Aspekter vilka skiljer min uppsats från tidigare undersökningar är att jag bygger upp en 
egen teori utifrån den svenska integrationspolitikens erfarenheter, vilken sedan ligger 
till grund för den empiriska undersökningen. Därmed belyser jag viktiga aspekter av 
folkbibliotekens möjligheter att arbeta integrationsfrämjande. Jag utgår från ett 
integrationsbegrepp som förutsätter integration som ömsesidig strävan efter anpassning 
och erkännande av olikheter. Utifrån denna integrationssyn undersöker jag hur den av-
speglas i folkbibliotekens verksamhet, främst i dess funktioner av mötesplats och 
debattforum. Syftet är att belysa biblioteksanställdas perspektiv på integrationsarbete 
och om de ser den som en del av folkbibliotekens legitimering, liksom att komma åt de 
underliggande, kanske inte alltid så självklara möjligheterna att arbeta integrations-
främjande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                 
48 Lovdalen, 2008, s. 1. 
49 Hamarashid, 2003, s. 3. 
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3. Integration 

I detta kapitel presenteras integrationspolitiska insatser från senare tid i form av stor-
stadssatsningen. Även problematiken kring den strukturella och institutionella diskrimi-
neringen tas upp. Utifrån detta material formulerar jag integrationens inre krav, vilka 
utgör en del av uppsatsens teori. 
 

3.1 Storstadssatsningen som åtgärd mot segregation 
 
Sedan 1998 har regeringen på riksdagens uppdrag drivit en nationell storstadspolitik. 
Anledningen är 1990-talets ökade etniska och sociala segregation i storstäderna. Syftet 
med storstadspolitiken var att vända den negativa ekonomiska och sociala utvecklingen 
i segregerade storstadsområde med hjälp av samverkan mellan stat, kommun och andra 
aktörer. Storstadspolitiska mål skulle förenas med lokalt framtagna mål vilket resulte-
rade i de så kallade lokala utvecklingsavtalen.50 År 1999 tecknades de första 
utvecklingsavtalen mellan stat och sju kommuner, där sammanlagt 24 bostadsområden 
berördes.51 
 
Den politiska insatsen inom storstadspolitiken hade två övergripande mål; att öka stor-
stadsregionernas förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt genom att bidra till 
nya arbetstillfällen, samt att bryta den sociala, etniska och diskriminerande 
segregationen.52 Målet att bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregationen i 
storstadsregionerna samt att verka för jämlikare levnadsvillkor för alla storstädernas 
invånare, skulle kräva långsiktiga och samordnade insatser:  
 

… segregation … kan motverkas med långsiktiga program som bygger på en helhetssyn på 
områdets utveckling, involverar en lång rad offentliga och privata aktörer och inte minst 
viktigt, bygger på invånarnas delaktighet i utvecklingsarbetet.53 

 
För att uppfylla detta mål har regeringen haft flera delmål såsom; att öka sysselsätt-
ningsnivå i områden, att minska socialbidragsberoendet, att stärka det svenska språkets 
ställning bland barn, ungdomar och vuxna, att höja utbildningsnivån bland vuxna, för-
bättra folkhälsoläget och öka det demokratiska deltagande och delaktighet i de utsatta 
bostadsområdena.54 Arbetet med de lokala utvecklingsavtalen utgick från fyra centrala 
metoder; underifrånperspektiv, långsiktighet, samverkan och målstyrning. Ett 
underifrånperspektiv innebär mobilisering av boende i utvecklingsprocessen. Grund-
tanken är att de boendes aktiva medverkan i insatserna är av avgörande vikt i genom-
förandet av ett områdesbaserat utvecklingsarbete.55 Tanken om långsiktighet bygger på 
Storstadskommitténs slutbetänkande56 i vilken framhävs framgångsrika internationella 
utvecklingsprogram med liknande mål, dvs. med syfte att sänka arbetslösheten, minska 
otryggheten och omflyttningen, vars metoder präglats av långsiktiga insatser.57 

                                                 
50 SOU 2005:29. Se: Storstad i rörelse, s. 9. 
51 SOU 2005:29, s. 9. 
52 SOU 2005:29, s. 9. 
53 Skr. 2003/04:49, s. 6. 
54 SOU 2005:29, s. 42. 
55 Prop. 1997/98:165. Se: Utveckling och rättvisa en politik för storstaden på 2000-talet, s. 72. 
56 SOU 1998:25 
57 SOU 2005:29, s. 112. 
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Samverkan mellan olika sektorsmyndigheter anses vara en nödvändighet för att mer 
effektivt kunna utnyttja samhällets samlade resurser i syfte att hjälpa individer.58  
 
I flera lokala åtgärdsplaner framhävs kulturen som viktig för att främja en positiv 
utveckling av stadsdelen. Den sägs stärka identiteten och skapa meningsfull fritid för 
invånare. Kulturen kan även bidra till en ökad språkinlärning och social gemenskap.59 
Regeringens bedömning är att det gjorts flera framgångsrika kultursatsningar inom stor-
stadsarbetet. Dessa var bland annat aktiviteter inom bibliotek, skolbibliotek, teater, 
satsningar på musikstudios, kulturhus och bio. 60  
  

3.2 Utvärdering av storstadspolitiken 
 
De sju avtalskommunerna anlitade, som en del i programmet, lokala utvärderare från 
universitet och högskolor i syfte att lära av goda erfarenheter och på så sätt utveckla 
verksamheten. På nationell nivå gavs utvärderingsuppdraget åt Integrationsverket. 
Sedan de första avtalen tecknats har ett stort antal utvärderingsrapporter uppkommit. 
Dessa externa rapporter utgör det huvudsakliga grundmaterialet i Storstad i rörelse : 
kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal.61 
Utvärderingsrapporter vilka behandlas i slutbetänkandet62 innehåller ofta liknande 
centrala iakttagelser trots att de skiljer sig åt när det gäller fokus, infallsvinklar, studie-
objekt och metoder. Både forskare och utvärderare är eniga om att den övergripande 
målsättningen inte går att uppnå på lokal nivå:  
 

Den … övergripande målsättningen för satsningen - att bryta den sociala, etniska och 
diskriminerande segregationen - är orimlig och orealistisk i förhållande till vad som är 
möjligt att åstadkomma i de berörda bostadsområdena genom lokala utvecklingsavtal.63 

 
Trots orimligheten i den övergripande målsättningen har de insatser som genomförts på 
ett lokalt plan i de bostadsområden som omfattas av avtalen varit till stor nytta för 
invånare, menar utvärderarna. I många fall har avtalen bidragit till en positiv utveckling 
även om mångåriga marginaliseringsprocesser som bidragit till uppkomsten av de 
utsatta bostadsområdena inte kan försvinna på ett par år.64  
 
En återkommande tema är att det krävs långsiktighet för att lyckas med de lokala 
utvecklingsavtalen, liksom ett arbete mot den strukturella diskrimineringen som finns i 
samhället. Att arbeta med välfärdsutvecklingen i de drabbade bostadsområdena anses 
vara viktigt, men om inget samtidigt görs åt de utestängande strukturerna, så blir lokala 
insatser ineffektiva: 
 

Om man studerar det utsatta området utan att placera in det som en del av det omgivande 
samhället, skapas endast en partiell förståelse för sammanhangen. Risken är stor att fokus 

                                                 
58 SOU 2005:29, s. 116. 
59 Skr. 2003/04:49, s. 39. 
60 Skr. 2003/04:49, s. 50. 
61 SOU 2005:29, s. 9f. 
62 SOU 2005:29 
63 SOU 2005:29, s. 13. 
64 SOU 2005:29, s. 15. 
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förflyttas från segregationsproblematikens djupt liggande mönster, till en tolkning som är 
mer politiskt hanterbar.65 

 
Ett exempel på detta är målet att ”öka det demokratiska deltagandet och delaktigheten i 
de utsatta bostadsområdena”66, vilket skulle bidra till rättvisare och mer jämlika 
levnadsvillkor för alla invånare, enligt propositionen.67 Utvärderare kritiserade 
insatserna vilka gjordes inom ramen för målsättningen eftersom de bygger på en 
föreställning om att det är de boende som ska undervisas i demokrati, att problemen 
knutna till demokrati och deltagande inte handlar om strukturellt segregerande och 
exkluderande mekanismer utan snarare handlar om att människor som bor i utsatta 
bostadsområden inte kan hantera demokratins instrument.68  
 
När det gäller långsiktighet lyfts några centrala aspekter i ett stort antal utvärderingar. I 
de lokala utvecklingsavtalen uttrycks en stark beslutsamhet att skapa nya demokratiska 
arenor för att gynna delaktighet. Utvärderare menar att detta ofta förblev en aktivitet vid 
sidan om, vilket inte räcker till för att skapa bestående strukturer.69 Långsiktighet kan 
även vara ett problem ur organisatoriskt perspektiv. Tjörnqvist70 menar att kvantitativt 
formulerade målsättningar kräver snabba resultat vilket skapar en motsättning till det 
långsiktiga tänkandet som handlar om kvalitativ prestation. Frågan om långsiktighet 
skapar frågetecken kring projektformen och vad som kan ses som ordinarie verksamhet. 
Schultz71 menar att projektformen är kontraproduktiv i termer av långsiktighet, den 
leder till dubbelorganisation och bidrar till konkurrens med den ordinarie verksamheten. 
Hosseini-Kaladjahi72 skriver att konkurrensen riskerar att leda till att välbehövliga 
insatser förklaras som mindre behövliga. På så sätt undviks ekonomisk överbelastning 
och insatsen sparas för framtida projektansökningar. Även praktiska hinder uppstår vid 
permanentning. Det blir svårt att bedöma under vilken förvaltning ett 
samverkansprojekt med sammansatta syften ska placeras.73 Osäkerheten som uppstår 
kring finansiering och implementering av projektverksamhet i de ordinarie verksam-
heterna motarbetar långsiktighet. Enligt utvärderarna hade långsiktighet vunnit på att 
ekonomiska medel fördelas för att utveckla den ordinarie verksamheten istället.74  
 

3.3 Storstadssatsningen och bibliotek 
 
I flera kommuner fick biblioteken i segregerade storstadsområden möjlighet att söka 
medel ur storstadssatsningen. Ett av biblioteken som sökte och fick medel var Bergsjöns 
bibliotek i Göteborg. Kemppainen & Makkonen skrev en utvärderande fallstudie av 
storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek. Syfte med deras arbete var att ta reda på ifall 
folkbibliotek kan bidra till att uppfylla integrationspolitiska program. Kemppainen & 
Makkonen studerade bibliotekets arbetsmaterial som berör arbetet med storstads-

                                                 
65 SOU 2005:29, s. 15f. 
66 Prop. 1997/98:165, s. 31. 
67 Prop. 1997/98:165. 
68 SOU 2005:29. s. 183. 
69 SOU 2005:29, s. 214. 
70 Tjörnqvist, 2004. 
71 Schultz, 2004. 
72 Hosseini-Kaladjahi, 2002a, s.139f. 
73 SOU 2005:29, s. 212ff. 
74 SOU 2005:29, s. 213. 
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satsningen samt intervjuade några personer som varit inblandade i projektet.75  
 
Inom ramen för storstadssatsningen skulle Bergsjöns bibliotek arbeta med tre olika 
delar: 1) arbete och utbildning, 2) språk och skola, 3) demokrati och trygghet.76 De 
åtgärder som genomfördes på biblioteket var att främja språkutvecklingen för barn och 
vuxna i stadsdelen genom bland annat, samarbete med förskolorna och skolorna, förnyat 
mediebestånd och inköp av aktuell kurslitteratur. Mediebeståndet för både barn och 
vuxna förnyades då biblioteket fick resurser att köpa in litteratur och tidskrifter på nya 
gruppers hemspråk. Detta hade inte kunnat bli möjligt utan nya medel med tanke på 
bibliotekets extremt låga bokanslag.77 Personalen på Bergsjön biblioteket upplevde 
också negativa effekter av projektet. De var ofta stressade och det var svårt att hinna 
med allt som var planerat inom storstadssatsningen. Biblioteket fick inte medel till ökad 
personalstyrka, utan de anställda fick arbeta med projektet inom ramen för sin ordinarie 
arbetstid, vilket ökade arbetsbördan kraftigt.78  
 
Storstadssatsningens dokument betonade folkbibliotekets funktion av mötesplats, socialt 
center och kultur center. Bibliotekets funktion som socialt center och mötesplats poäng-
terades i bibliotekets formella ansökan av medel, men samtidigt var det inget som per-
sonalen satsade på.79 Inom funktionen som kulturcenter hade bibliotekarierna 
ambitioner att erbjuda teaterföreställningar, sagostunder, och författarbesök för barn och 
ungdomar. Detta genomfördes med framgång, men inte i lika hög utsträckning som man 
planerat. Endast ett fåtal arrangemang anordnades för vuxna eftersom dessa tydligen 
inte var välbesökta. Nya användargrupper blev lockade till biblioteket genom att ett IT-
torg placerats på biblioteket.80   
 
De slutsatser som Kemppainen & Makkonen drar av sina fallstudier är att de aktiviteter 
som Bergsjöns bibliotek utformade och erbjöd för sina besökare bedöms som godkända 
utifrån de referensramar som Bergsjöns bibliotek hade att arbeta efter. Däremot är de 
kritiska mot den nationella storstadspolitikens bedömning att det går att lösa problem 
med segregation på lokal nivå då det istället handlar om strukturella problem.81 Enligt 
författarna har biblioteket enbart gett sina användare redskap till att bättre ta del av det 
svenska samhället. De menar vidare att det inte är möjligt att motverka segregation 
genom att bara hjälpa de utestängda, istället är det majoritetssamhället som måste öppna 
sig för integration.82 Biblioteksbesökarna erbjöds genom storstadssatsningen enbart 
verktyg för kulturell och strukturell integration men inte så mycket mer, menar 
Kemppainen & Makkonen.83 
 

3.4 Strukturell diskriminering 
 
Den 22 april 2004 tillsatte regeringen utredningen om makt, integration och strukturella 

                                                 
75 Kemppainen & Makkonen, 2006, s. 6f. 
76 Kemppainen & Makkonen, s. 57. 
77 Kemppainen & Makkonen, s. 63. 
78 Kemppainen & Makkonen, s. 74. 
79 Kemppainen & Makkonen, s. 61. 
80 Kemppainen & Makkonen, s. 63. 
81 Kemppainen & Makkonen, s. 91. 
82 Kemppainen & Makkonen, s. 70. 
83 Kemppainen & Makkonen, s. 91. 
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hinder. Utredningens uppdrag var att identifiera strukturell diskriminering och analysera 
mekanismerna bakom den samt dess konsekvenser för de integrationspolitiska målen. 
Därefter skulle utredningen ge förslag på åtgärder som ska motverka strukturell diskri-
minering på grund av etnisk och religiös tillhörighet, samt åtgärder som ska ge möjlig-
heter till makt och inflytande åt människor som riskerar att råka ut för sådan diskrimi-
nering. Utredningens arbete har sammanfattats i slutbetänkandet Integrationens svarta 
bok – agenda för jämlikhet och social sammanhållning.84 
 
Utredningen menar att det finns ett problem med det svenska liksom det europeiska 
integrationstänkandet och integrationspolitiken, nämligen att dessa inte tagit hänsyn till 
de historiska processer som har påverkat den moderna samhällsorganiseringen. Utred-
ningen hänvisar till relevant forskning när den menar att kolonialismen, rasismen, 
slaveriet, och stora krig har påverkat vår syn på ”oss” själva och på ”de andra”. Till 
följd av detta har ”vi” blivit en integrerad grupp i förhållande till ”dem” som är icke-
integrerade och behöver särskilda integrationsinsatser. Utredningens slutsats är att både 
den generella välfärdspolitiken och integrationspolitiken saknar viktiga medel för att 
motverka etnisk segregation, rasism och diskriminering. De hänvisar till forsknings-
resultat när de påpekar att både välfärdspolitiken och den etniska integrationspolitiken 
varit ineffektiva samt motverkat sitt syfte och förstärkt segregationen.85 
 
Utredningens olika rapporter visar att den strukturella och institutionella diskrimine-
ringen är både en orsak och konsekvens av ojämlika maktförhållanden i Sverige samt att 
den skapas och fastställs genom den komplexa interaktionen mellan institutionella 
arrangemang, strukturella villkor och individuella handlingar. Utredningens rapporter 
identifierar omständigheter och mekanismer som gör diskrimineringen möjlig i olika 
samhällsarenor. Trots det empiriska materialets mångfasetterade underlag och kon-
textuell olikhet har man kunnat identifiera slående likheter för hur diskrimineringen går 
till i dessa arenor.86 Diskrimineringens mekanismer kan sammanfattas genom: 
 
Särskiljande processer 
Vilket innebär att personer med annan etnicitet tillskrivs egenskaper som på ett eller 
annat sätt gör de annorlunda jämfört med gruppen ”svenskar” eller ”infödda”. Skillnads-
skapandet kan inte betraktas som erkännande av mänsklig mångfald eftersom den leder 
till konstruktioner som är uteslutande och kontrastiva såsom; ”invandrare är vad 
svenskar inte är”. Forskningens fokus kan ligga på ”den diskursiva konstruktionen av 
”den andra” som essentiellt annorlunda i förhållande till ett idealiserat ”vi”87, eller kon-
centrera sig på de påtagliga följderna av det etniska särskiljandet. Ett exempel är att 
produktionen av mediabilder återskapar en uppdelning mellan vi och dem. Särskiljandet 
kan även ha en rumslig dimension som leder till exempelvis boendesegregering. För-
orter konstrueras diskursivt som främmande inslag i det svenska samhället och i bästa 
fall som exotiska platser, där kaos råder och tiden står still.88 
 
Underordning 
Utredningens rapporter ger många exempel på hur det etniska särskiljandet blir till 
grund för en hierarkisk uppdelning av befolkningen, med utredarnas egna ord; ” Den 
                                                 
84 SOU 2006:79. Se: Integrationens svarta bok. Agenda för jämlikhet och social sammanhållning, s. 9. 
85 SOU 2006:79, s. 13ff. 
86 SOU 2006:79, s. 243. 
87 SOU 2006:79, s. 244. 
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som integrerar och de som ska integreras, de som vägleder och de som ska vägledas, de 
som lär ut och de som ska lära sig.”89 Svenskheten framställs som något som invandrare 
ska sträva efter och som en essentiell egenskap hos de infödda vilken erhålls genom 
blodsband. Medan invandrarskap framställs som en bristsituation i fråga om kompetens, 
kunskap om samhället, sociala färdigheter och om arbetslivets villkor. Utredarna talar 
om hur ”symboliskt våld” är ett effektivt sätt att reproducera den bestående etniska 
maktordningen i samhället. Symboliskt våld syftar på handlingar och omständigheter 
som förorsakar djupa kränkningar till individens integritet. Sådana kränkande utövas 
inte enbart av enskilda politiker, tjänstemän eller myndigheter utan också genom väleta-
blerade institutionella handlingar.90  
 
Makt och kontroll 
Utredningen menar att makten definierar den sociala verkligheten och att en makt-
obalans möjliggör diskriminering.  Centrala redskap i diskrimineringsprocesser är 
makten över språket och problemdefinitioner. Genom att monopolisera rollen som 
subjekt och göra ”invandrarna” till föremål för definitioner, undersökningar, och åt-
gärder berövas invandrarna möjligheten att agera som subjekt vilket är ett framstående 
kännetecken på de maktrelationer som finns bakom diskrimineringen. Etablerade 
uppfattningar om vad som är normalt, önskvärt och överlägset i motsats till det under-
lägsna, avvikande och problematiska ger spelrum för diskriminering i kombination med 
att det finns ett stort utrymme för godtycke och individuella beslut. Därför behövs 
tydliga lagar och regler som ska motverka diskriminering, menar utredarna.91 
 
Intersektionella aspekter 
Utredningen har kommit fram till att diskriminering är ett komplext problem som inte 
kan förklaras enbart utifrån rasismens logik och etniska skiljelinjer, utan måste 
analyseras även intersektionellt. Frågan som ställs är; vilka andra diskriminerande före-
teelser i samhället såsom sexism, rasism och klassmotsättningar i kombination med 
etnisk särskiljande skapar specifik utsatthet när diskrimineringens offer råkar ut för 
olika former av förtryck? 92 
 
Förekomsten av diskriminering undergräver samhällsinstitutionernas, regelverkets och 
lagars legitimitet. Samtidigt som den skapar ett samhälle med ”olika spelregler för 
o(jäm)lika sorters människor.”93 En slutsats är att den strukturella diskrimineringens 
föränderlighet och kontextbundenhet kräver kontinuerlig forskning för att identifiera 
diskrimineringens nya former och på så sätt erbjuda möjligheter att motverka dessa. 
Utredningen uttrycker en önskan om att dess arbete ska leda till en ny politisk agenda 
för jämlikhet och social sammanhållning men visar en medvetenhet om befintliga 
hinder:  
 

Den strukturella/institutionella diskrimineringen som drabbar många människor i deras 
vardag kan varken ”informeras” eller ”utbildas” bort. Den måste motverkas också med 
tvångsåtgärder. Det är en bitter sanning att inga privilegierade grupper frivilligt avstår från 
sina privilegier (Martin Luther King). Även om vi är fullt medvetna om de strukturella och 
institutionella hindren för genomförandet av dessa förslag, ser vi inget annat sätt att 
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motverka den etablerade och seglivade strukturella/institutionella diskrimineringen som 
motverkar den sociala sammanhållningen och äventyrar allas välfärd och trygghet.94 

 
Förutom strängare lagar mot diskriminering, måste den nya politiken ha lågsiktighet 
som mål och arbetsmetod, samt ha ett globalt perspektiv. Utredningen menar att de 
globala folkförflyttningarna, kommunikationernas revolution, uppkomsten av globala 
kulturer och mutationerna och hybridiseringen av många människors identiteter har 
medfört behov av ett globalt förhållningssätt i frågor som rör integration och social 
sammanhållning.95 Således ska arbete med integration och social sammanhållning gälla 
alla i landet och inte vara en särpolitik för vissa. Därför måste alla insatser för integra-
tion som går ut på att ”integrera dem” i samhället omorganiseras. Den nya politikens 
främsta mål ska vara att skapa lika möjligheter och likvärdiga utfall utifrån sina presta-
tioner.  
 

3.5 Urban utvecklingspolitik 
 
Villkoren för det lokala utvecklingsarbetet ändrades i och med valresultatet i september 
2006 då en ny regering (Moderaterna och Alliansen) kom till makten. Från och med år 
2008 började en ny politik gälla. Istället för storstadspolitik talar man numera om urban 
utvecklingspolitik. Den urbana utvecklingspolitiken ska ha starkare koppling till andra 
politikområden, med fokus på arbete, utbildning och trygghet.96  
 
Den urbana utvecklingspolitikens integrationsarbete grundar sig på tidigare erfarenheter 
av storstadsarbetet. Då det visat sig att kortsiktiga projekt motverkar långsiktighet och 
att problemet med segregation kräver långsiktiga lösningar, har regeringen beslutat att 
gå ifrån projektmedel baserat arbete och istället arbeta med att bryta utanförskap genom 
den generella politiken. Eftersom insatser vilka enbart görs i de berörda bostadsområden 
kan mildra segregationens negativa effekter men inte bryta segregationen, som är det 
övergripande målet, vill regeringen bredda integrationsarbetet till flera politikområden, 
såsom bostads- social- utbildnings- och arbetsmarknadsområden. Att arbetet genomförs 
via den generella politiken innebär också att den ska finansieras inom ramen för 
ordinarie resurser. De berörda parter behöver endast avsätta resurser som berör samar-
betets formella delar såsom administration, underhåll och utveckling. 
 
De lokala utvecklingsavtalen har behållits i syfte att möjliggöra samarbetet mellan 
statliga myndigheter, kommuner, privata aktörer och det civila samhället. Ett förslag 
från regeringen till kommunerna är att de för egen del tar ställning till politiska linjer för 
att bryta segregationen och fastställer en central organisation i kommunen som sam-
ordnar egna insatser. Regeringen lägger vikt vid tvärsektoriella insatser, dvs. insatser 
som är samordnade mellan olika aktörer, eftersom detta ger förutsättningar för mål-
uppfyllelse.  
 
I samband med budgetpropositionen för 2009 presenterade regeringen en samlad 
strategi för integration. Vid sidan av satsningar som berör arbete, utbildning och ny-
anlända invandrares etablering ligger i fokus lokala utvecklingsavtal, insatser mot 
diskriminering och arbete för en gemensam värdegrund. Strategin redovisas i skrivelsen 
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Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration.97 Den nya politiken 
utgår från att integrationspolitiska mål ska uppnås genom den generella politiken som 
når ut till hela befolkningen. Förordningen98 om urbant utvecklingsarbete utgör en 
arbetsgrund för lokala partnerskap mellan olika aktörer i syfte att möjliggöra en effektiv 
användning av ordinarie resurser för att minska utanförskapet i stadsdelarna. 99 Insatser 
mot diskriminering omfattar upprättande av en ny myndighet mot diskriminering, 
Diskrimineringsombudsmannen, samt tillkomsten av den nya diskrimineringslagen som 
trädde i kraft den 1 januari 2009. Lagen ska leda till en mer effektiv bekämpning av 
diskrimineringen. Arbete för en gemensam värdegrund i samhället har startat 2008, och 
ska stärka människors relation till frågor om mänskliga rättigheter och demokrati. 
Insatserna vänder sig till alla invånare och syftar på att skapa en gemensam, grund-
läggande värdegrund i samhället. Verksamheter mot rasism och andra former av 
intolerans ska få permanent ekonomiskt stöd och skolans värdegrundsarbete ska 
breddas. Boende i Sverige, oavsett bakgrund, ska ges möjligheter att delta i en dialog 
för vår gemensamma värdegrund. Värdegrundsdialogen ska användas som verktyg till 
att öka förståelse för varför egna åsikter inte får leda till handlingar som inkräktar på 
andras rätt att välja själv. Rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans 
ska motverkas. Sammanlagt sex miljoner kronor ska avsätts för verksamheten mellan 
åren 2009 och 2011.100  
 

3.6 Integrationens inre krav 
 
Utifrån presenterat material i detta kapitel definierar jag ”integrationens inre krav” som 
ska utgöra en del av uppsatsens teoretiska grund kring vilken den empiriska undersök-
ningen byggs upp, dessa är följande;   
 
Engagemang från hela samhället och inte säråtgärder 
Ett övergripande krav som påpekas i flera integrationspolitiska dokument är att en 
lyckad integration kräver engagemang från hela samhället. Storstadspolitiken satsade på 
en samverkan mellan olika sektorsmyndigheter genom att engagera en rad privata och 
offentliga aktörer, däribland lokala folkbibliotek, samt utgick från ett underifrån-
perspektiv vilket betyder att de boende i segregerade bostadsområden engagerades i 
förändringsarbetet. Ett problem med storstadsarbetet, enligt lokala utvärderare, var att 
insatserna var riktade endast mot de segregerade bostadsområdena vilket förflyttade 
fokus från ”segregationsproblematikens djupt liggande mönster, till en tolkning som är 
mer politiskt hanterbar.”101 Även den statliga utredningen om makt, integration och 
strukturell diskriminering kritiserade insatserna och menar att dessa är exempel på 
etniskt särskiljande, underordning, och den makt och kontroll som finns i samhället.  
Utredningen menar att makten definierar den sociala verkligheten, där centrala redskap i 
diskrimineringsprocesser är makten över språket och problemdefinitioner. Det etniska 
särskiljandet blir till grund för en hierarkisk uppdelning av befolkningen, där invandrare 
blir de som ska integreras, vägledas och läras av svenskar.102 Svenskheten framställs 
                                                 
97 Skr. 2008/09:24. Se: Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration. 
98 (2008:348). 
99Regeringskansliet, ”Faktablad om budgetpropositionen för 2009”, 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/19/21/9cd6d617.pdf [2008-11-02]. 
100 Skr. 2008/09:24, s. 59f. 
101 SOU 2005:29, s. 15f. 
102 SOU 2006:79, s. 245. 
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som något som invandrare ska sträva efter, medan invandrarskap framställs som en 
bristsituation i fråga om kompetens, kunskap om samhället, sociala färdigheter och om 
arbetslivets villkor. Enligt utredarna borde arbetet med integration och social samman-
hållning gälla alla i landet och inte vara en särpolitik för vissa. Således menar utred-
ningen, att Sverige behöver en ny politik med ett globalt perspektiv vars främsta mål 
ska vara att åstadkomma ”lika möjligheter och utfall” för alla medborgare.  
 
Den urbana utvecklingspolitiken försöker omforma dessa erfarenheter och går ifrån den 
tidigare dominerande särpolitiken. Integrationspolitiken ska numera ingå i flera politik-
områden, såsom bostads- social- utbildnings- och arbetsmarknadsområden. Tanken är 
att integrationsarbetet ska bli en inkorporerad del av dessa och ske genom den generella 
politiken. Detta är ett försök att engagera flera viktiga samhällsdelar i integrations-
processen.  
 
Inom ramen för storstadsarbetet har även biblioteken i segregerade områden varit 
inblandade, detta visar att det finns en medvetenhet om att biblioteken kan göra insatser 
på integrationsområdet. De insatser som gjordes på Bergsjön biblioteket har gett 
invandrare i området redskap till att bättre ta del av det svenska samhället, men de har 
inte kunnat påverka segregationen genom att bara hjälpa de utestängda, istället är det 
majoritetssamhället som måste öppna sig för integration, menar Kemppainen & 
Makkonen.103 Flera biblioteksforskare är överens om att biblioteken är viktiga ur ett 
integrationsperspektiv, men hur ser biblioteksanställda på bibliotekets roll i 
integrationsprocessen? Ett sätt att undersöka folkbibliotekens möjligheter att arbeta 
integrationsfrämjande är att ta reda på vilken engagemang det finns på biblioteken för 
integration, om man har aktiviteter i detta syfte samt om dessa vänder sig till alla invå-
nare oavsett etnisk ursprung.  
 
Långsiktiga insatser 
Fråga om långsiktighet tas upp i samtliga dokument. Det råder en stor enighet om att 
integrationsarbete kräver långsiktiga insatser för att lyckas, även om metoderna skiljer 
sig åt. Storstadssatsningen hade projekt som arbetsform, även om tanken var att om-
vandla lyckade insatser till reguljär verksamhet. Utvärderingar av storstadssatsningen 
visar att projektformen kan vara kontraproduktiv i termer av långsiktighet, eftersom den 
kan leda till dubbelorganisation och konkurrera med den ordinarie verksamheten. I 
slutändan kan detta bidra till att viktiga insatser läggs åt sidan för att minska den ekono-
miska överbelastningen och sparas till framtida projektansökningar. Ofta uppstår en 
osäkerhet vid finansiering och implementering av projektverksamheten i de ordinarie 
arbetsuppgifter vilket motarbetar långsiktighet. Utvärderarna menar att en fördelning av 
ekonomiska medel för att utveckla den ordinarie verksamheten varit bättre ur långsiktig-
hetssynpunkt. Kemppainen & Makkonens utvärdering av storstadsarbetet på Bergsjön 
biblioteket visar att projekt vilka pågår vid sidan av den ordinarie verksamheten 
konkurrerar med de anställdas arbetstid, anledningen är att projekt vanligtvis bedrivs 
inom den ordinarie arbetstiden och att ingen extrapersonal anställs för att täcka beho-
ven. Även utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering skriver om 
vikten av långsiktigt arbete mot segregation. Den urbana utvecklingspolitiken har tagit 
del av den kritik som riktar sig mot projektarbetsformen och satsar istället på att göra 
integrationsarbetet till en del av samhällsinstitutionernas ordinarie arbete. Detta innebär 
också att arbetet ska utföras inom ramen för ordinarie resurser.  

                                                 
103 Kemppainen & Makkonen, s. 70. 
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Det som kommer att undersökas är om folkbiblioteken arbetar integrationsfrämjande i 
projektform eller om detta arbete ingår i den reguljära verksamheten. Samt ur bibliote-
karier ser på möjligheter att implementera projekt i det reguljära. 
 
Insatser mot den strukturella och institutionella diskrimineringen 
Om ett integrerat samhälle ska bli verklighet krävs insatser mot den strukturella och 
institutionella diskrimineringen. Detta är något som påpekas i flera utredningsrapporter 
av storstadsarbetet och i Integrationens svarta bok. Resultat vilka presenterats i Integra-
tionens svarta bok visar att den strukturella och institutionella diskrimineringen är både 
en orsak och konsekvens av ojämlika maktförhållanden i Sverige samt att den skapas 
och fastställs genom den komplexa interaktionen mellan institutionella arrangemang, 
strukturella villkor och individuella handlingar. Utredningen skriver att den 
strukturella/institutionella diskrimineringen måste motverkas med ”tvångsåtgärder” och 
menar med detta att staten måste utforma lagar som ska vara effektivare mot diskrimi-
neringen än de befintliga. Den nya regeringen med Moderaterna och Alliansen i spetsen 
har upprättat en ny myndighet mot diskriminering ”Diskrimineringsombudsmannen” 
och en ny diskrimineringslag trädde i kraft den 1 januari 2009.  
 
Som vi ser är strukturell och institutionell diskriminering ett invecklat och svåråtkomlig 
problem i samhället. Ett arbete måste pågå på flera nivåer; statlig, institutionell och 
individ nivå, för att åstadkomma förändringar. I bibliotekssammanhang kan detta 
innebära på statlig nivå att upprätta en nationell bibliotekspolitik, vilket skulle kunna 
leda till institutionella förändringar samt effektivisera folkbibliotekets arbete mot segre-
gation. Individnivå kan härledas till folkbibliotekets sociala funktion. Till aktiviteter 
som syftar på att skapa möte och dialog mellan människor med olika etnisk och 
kulturell bakgrund. Aktiviteter vilka kan leda till minskade fördomar som i sin tur 
påverkar de ”individuella handlingar” i rätt riktning. I den empiriska undersökningen 
vill jag ta reda på om folkbiblioteken har aktiviteter i syfte att minska fördomar och föra 
människor närmare varandra.  
 
Demokratiskt deltagande och delaktighet 
Ett av storstadspolitikens delmål har varit att öka det demokratiska deltagande och del-
aktighet i de utsatta bostadsområdena. Ett problem med insatser är att de bygger på en 
föreställning att det är de boende som ska undervisas i demokrati, att problemen knutna 
till demokrati och deltagande inte handlar om strukturellt segregerande och exklude-
rande mekanismer utan snarare handlar om att människor som bor i utsatta bostads-
områden inte kan hantera demokratins instrument. Den nya regeringen breddar sitt 
arbete för demokratin, genom en gemensam värdegrundsdialog, som omfattar alla 
invånare oavsett bakgrund. Ett arbete har startat 2008 och ska stärka människors 
relation till frågor om mänskliga rättigheter och demokrati. Verksamheter mot rasism 
och andra former av intolerans ska få permanent ekonomiskt stöd och skolans värde-
grundsarbete ska breddas. Sådana insatser, om de används på rätt sätt, kan bidra till att 
skapa en medvetenhet om att integration är ett ansvar som ligger på alla och inte enbart 
på de som är drabbade av segregationen. Folkbibliotekets funktioner av mötesplats och 
debattforum kan komma till stor nytta i det här sammanhanget om de utnyttjas effektivt. 
Genom intervjuer vill jag ta reda på om folkbiblioteken har verksamhet i syfte att stärka 
demokratiska frågor och skapa dialog mellan människor.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsens teoretiska ram byggs upp kring integrationens inre krav, vilka jag 
formulerat i föregående avsnitt, Dorte Skot-Hansens diskussion av folkbibliotekets roll i 
civilsamhället, samt ett par begrepp ur José Alberto Diaz teori om fem integrations-
dimensioner.  
 

4.1 Folkbibliotekets roll i civilsamhället 
 
I artikeln Folkebiblioteket i civilsamfundet - civilsamfundet i folkebiblioteket, diskuterar 
Dorte Skot-Hansen folkbibliotekets roll i civilsamhället med utgångspunkt i de 
förhållanden som råder i Danmark. Traditionellt har kulturförmedling och informations-
förmedling varit bibliotekens huvuduppgifter. Enligt Skot-Hansen är det en ganska ny 
trend att det från politiskt håll formuleras krav på att biblioteken ska fungera som en 
mötesplats. Detta är en funktion som biblioteken länge haft men inte blivit uppmärk-
sammad tidigare.104 Biblioteken kan bidra till att skapa ett sammanhang i civil-
samhället genom att gynna en kritisk offentlighet med utrymme för möten och inte 
genom att gynna en viss sorts kultur eller vissa moraliska värden, skriver Skot-
Hansen.105  
 
Skot-Hansen utgår från tre definitioner av civilsamhället: moralfilosofisk, sociologisk 
och politisk, när hon analyserar biblioteket som ett socialt rum. Som analysredskap 
skapar hon en modell, vilken är utgångspunkten i diskussionen om bibliotekets möjlig-
heter att uppfylla krav som finns i dessa tre definitioner av civilsamhället: 
 
 

 
Tillgång till civilsamhället 

 
Biblioteksrummet 

Moralfilosofisk Det moraliska rummet 

Sociologisk Mötesplats 

Politisk Debattforum 

Figur 1. Skot-Hansen. Folkbibliotekets roll i civilsamhället. 
 
I den moralfilosofiska definitionen av civilsamhället ska samhällets grundläggande 
moraliska värderingar och normer upprätthållas via familjen, skolan och lokalsamhället. 
Dorte Skot-Hansen ser flera problem med den moralfilosofiska definitionen. Hon menar 
att i vårt post-industriella samhälle med senmoderna värden är det svårt att tro att 
familjen och lokalsamhället kan ”remoraliseras” med hjälp av manifester och moraliska 
pekfingrar. Traditionella danska normer omfattar inte alla medborgar i det multikultu-
rella samhället. Vad som är tradition och norm för den ene behöver inte vara detsamma 
för den andre. Tanken om att civilsamhället är ett uttryck för ”det goda” och står över 
den byråkratiska staten och profitorienterade marknaden är också något som hon ifråga-
sätter, då civilsamhället även skapar ramar åt negativa företeelser.  Den moralfilosofiska 
definitionen av civilsamhället blir till det moraliska rummet i bibliotekssammanhang. 
                                                 
104 Skot-Hansen, Dorte, 2001, Folkebiblioteket i civilsamfundet. Civilsamfundet i folkebiblioteket, s. 54f. 
105 Skot-Hansen, 2001, s. 60. 
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Skot-Hansen förkastar tanken på biblioteket som ett rum för värdegemenskap. Hon 
menar att värdeneutralitet och pluralism är något som biblioteket ska eftersträva genom 
sin verksamhet, i sitt material och sina arrangemang.106 
 
Den sociologiska definitionen av civilsamhället är placerad i bibliotekets funktion som 
mötesplats. Här är det inte ”moraliska förpliktelser” som betonas utan det 
”oförpliktigande samvaro”.107 Skot-Hansen ställer frågor som: Är biblioteket en plats dit 
människor går för att umgås och stanna längre eller är de där i första hand för att snabbt 
uträtta sitt ärende och gå? Hon undrar om det verkligen uppstår möte mellan människor 
och om det skapas samtal mellan bibliotekarien och låntagaren omkring boken? Skot-
Hansen menar att den sociologiska dimensionen är uppfylld om biblioteket som mötes-
plats stärker civilsamhället genom att verkliga möten uppstår och utvecklas.108  
 
Den politiska dimensionen av civilsamhället i relation till biblioteket härleds till 
begreppet debattforum. Enligt Skot-Hansen är rätten och möjligheten att uppehålla sig 
fritt i det offentliga rummet en av folkbibliotekets främsta kvaliteter, men att detta per 
automatik skulle leda till en fördomsfri kommunikation och kritisk reflektion ligger 
långt ifrån verkligheten. Hon menar att inte heller bibliotekens arrangemang verksamhet 
nödvändigtvis bidrar till en dialog om gemensamma samhällsvärden, liksom att rollen 
som en arena för civilsamhällets värdebärande kamp syns sällan i bibliotekens arrange-
mangskalender. Skot-Hansen tar upp frågan om de arrangemang som äger rum på de 
danska folkbiblioteken skapar egentlig debatt eller inte?  Hon menar att de stora 
samhällsfrågor om mångkulturalism sällan diskuteras eller debatters på folkbiblioteken, 
och att arrangemangen om det mångkulturella Danmark ofta handlar om isolerade 
händelser utan sammanhang (så som en temautställning om traumatiserade flyktingar 
och invandrares liv…) och frågan blir om dessa arrangemang faktiskt skapar en debatt 
eller om de bidrar till upprätthållandet av bilden av invandrare som de ”annorlunda”, 
samt förstärker den egna danska identiteten.109 
 

4.2 Diaz integrationsdimensioner 
 
Sociologen och forskningsledaren, José Alberto Diaz har utvecklat teorin om fem 
integrationsdimensioner utifrån den integrationspolitiska propositionen 1997/98:16 som 
sätter riktlinjer för den svenska integrationspolitiken. I rapporten Integration och 
indikatorer redogör han för hur integrationsdimensionerna involverar flera samhälls-
områden och hur dessa kan användas som verktyg för att mäta integration. José Alberto 
Diaz ser integration som både samhällets och individens ansvar.110 Han hänvisar till 
följande citat i propositionen: 
 

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 

                                                 
106 Skot-Hansen, 2001, s. 55f. 
107 Skot-Hansen, 2001, s. 56. 
108 Skot-Hansen, 2001, s. 58ff. 
109 Skot-Hansen, 2001, s. 58f. 
110 Integrationsverket, 2004, Integration och indikatorer – Några teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter för användandet av indikatorer, s. 27. 
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osv. och stödja den individuella integrationsprocessen genom att föra en politik som ger 
individen möjligheter att förverkliga sina mål i livet.111  

 
Diaz menar att integration är både statens och individens ansvar men att det är individen 
som bär det yttersta ansvaret. Han menar också i enlighet med statens integrationspolitik 
att hela samhället måste vara med i processen om integrationen ska lyckas. Diaz talar 
om: arbetsmarknads, boende, social, medborgerlig och subjektiv integration. Även om 
integrationsdimensioner bygger på en politik vars syfte är att ”integrera invandrare in i 
det svenska samhället” och som är en del av särskiljande processer, fann jag ett par av 
dessa begrepp relevanta för min uppsats, nämligen social och medborgerlig integration. 
Arbetsmarknads, boende och subjektiv integration väljer jag bort eftersom de inte 
platsar i min teoretiska apparat och har liten eller ingen relevans för det som undersöks. 
Begreppen social och medborgerlig integration använder jag i diskussionen av 
folkbibliotekets roll i civilsamhället där jag fann ett samband mellan folkbibliotekets 
funktion av mötesplats och socialintegration, samt funktion av debattforum och 
medborgerlig integration.  
 
Social integration 
Med social integration avser Diaz relationer mellan majoritetsbefolkningen och invand-
rare. Detta inbegriper till exempel att invandrarna etablerar kontakter med svenskar i 
grannskapet eller på arbetsplatsen, att de skaffar svenska vänner eller att någon inom 
familjen inleder en relation med en svensk. Diaz refererar till migrationslitteraturen när 
han talar om relationer inom primärgruppen. I primärgruppen ingår arbetskamrater, 
vänner och familj. Diaz menar att primärgruppen har stor betydelse för den sociala 
integrationen. Att ha ett stort social nätverk innebär större möjligheter att lyckas i 
samhället.112 
 
Medborgerlig integration 
Vissa forskare kallar medborgerlig integration för politisk integration. I den ingår 
begrepp som makt och inflytande. För medborgerlig integration krävs att de invandrade 
har svenskt medborgarskap som ger rösträtt i politiska val, samt att de utnyttjar detta. 
Diaz skriver att den svenska integrationspolitiken betraktar delaktighet som ett viktigt 
led i integrationsprocessen. Han diskuterar demokrati och menar att det är en mänsklig 
rättighet att kunna delta i samhällslivets alla nivåer. Genom att människor deltar i sam-
hällslivet kan de uppleva en identifikation med samhället. Invandrarnas politiska 
delaktighet i samhällets institutioner och civila organisationer, deras delaktighet i 
föreningslivet kan vara ett sätt att mäta integration. Även medlemskap i minoritets-
föreningar är integrationsfrämjande då de ger trygghetskänsla åt invandrare och mino-
riteter, menar Diaz.113 
 

4.3 Tillämpning  
 
Uppsatsens teoretiska ram byggs upp kring integrationens inre krav, vilka jag 
formulerat i föregående avsnitt, Dorte Skot-Hansens diskussion av folkbibliotekets roll i 
civilsamhället, samt ett par begrepp ur José Alberto Diaz teori om fem integrations-
                                                 
111 Prop. 1997/98:16. Se: Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till 
integrationspolitik. 
112 Integrationsverket, 2004, s. 74ff. 
113 Integrationsverket, 2004, s. 79ff. 
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dimensioner. Utifrån detta material skapar jag en modell som ska stå för analysen av 
folkbibliotekens roll i civilsamhället utifrån ett integrationsperspektiv: 
 
 

 
Tillgång till 

civilsamhället 

 
Biblioteksrummet 

 
Integration 

Moralfilosofisk Det moraliska 
rummet 

Gemensam 
värdegrund 

Sociologisk Mötesplats Socialintegration 

Politisk Debattforum Medborgerlig 
integration 

 Figur 2. Folkbibliotekets roll i civilsamhället utifrån ett integrationsperspektiv. 
 
 
Gemensam värdegrund 
Dorte Skot-Hansen förkastar tanken på biblioteket som ett rum för värdegemenskap i 
diskussionen om den moralfilosofiska definitionen av civilsamhället. Hon menar att 
folkbiblioteket ska eftersträva ”värdeneutralitet” genom sin verksamhet, i sitt material 
och sina arrangemang. Folkbiblioteket ska uppfylla kravet på ”god kvalitet, allsidighet 
och aktualitet”, vilket innebär att i materialurvalet ska dessa kriterier styra och inte 
några moraliska, religiösa eller politiska synpunkter. Frågan är om fullständig 
neutralitet är möjlig då folkbiblioteket samtidigt ska förmedla demokratiska 
värderingar? Demokratiska värderingar är grunden i vårt samhälle och även de bygger 
på någon form av moraliska värderingar. Den nya integrationspolitiken vill satsa på en 
gemensam värdegrund i syfte att stärka medborgarnas relation till frågor om mänskliga 
rättigheter och demokrati. En gemensam värdegrund är något som jag vill tillföra 
diskussionen om folkbibliotekets roll i civilsamhället utifrån ett integrationsperspektiv. I 
den empiriska undersökningen vill jag ta reda på hur biblioteksanställda förhåller sig till 
”biblioteket som förmedlare av en gemensam värdegrund i samhället” och om de har 
någon verksamhet i detta syfte.  
 
Socialintegration 
Den sociologiska definitionen av civilsamhället placerar Skot-Hansen i bibliotekets 
funktion av mötesplats. Den sociologiska integrationsdimensionen finns, enligt José 
Alberto Diaz, i relationer mellan majoritetsbefolkningen och invandrare. Han talar om 
relationer inom ”primärgruppen” och menar att den har stor betydelse för den sociala 
integrationen. Skot-Hansen skriver att folkbibliotekets sociologiska dimension är till-
godosedd om dess mötesplatser stärker civilsamhället genom att verkliga möten uppstår 
och utvecklas.114 I min modell placerar jag begreppet ”socialintegration” i folkbiblio-
tekets funktion av mötesplats. Huruvida folkbibliotekets mötesplatsfunktion bidrar till 
verkliga möten mellan svenskar och minoritetsgrupper och om dessa möten leder till 
relationer inom primärgruppen är svårt att bedöma. Att vara en mötesplats som främjar 
lokal integration115 är enligt Ragnar Audunson en funktion som folkbiblioteket ska 
uppfylla. Uppsatsens syfte är att undersöka hur folkbibliotekarier förhåller sig till folk-
bibliotekets funktion av mötesplats och om de har några integrationsfrämjande 

                                                 
114 Skot-Hansen, 2001, s. 58ff. 
115 Audunson, 2001, s. 210. 
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aktiviteter som är kopplade till den.  
 
Medborgerlig integration 
Den politiska dimensionen av civilsamhället blir till debattforum i biblioteks-
sammanhang, enligt Skot-Hansens modell. Hon är kritisk till uppfattningen att folk-
bibliotekets offentliga rum enbart genom sin existens leder till en fördomsfri 
kommunikation och kritisk reflektion. Hon menar att inte heller bibliotekens arrange-
mang verksamhet nödvändigtvis bidrar till en dialog om gemensamma samhällsvärden. 
Skot-Hansen skriver att samhällsfrågor om mångkulturalism sällan diskuteras eller 
debatters på folkbiblioteken, och att arrangemangen om det mångkulturella Danmark 
ofta handlar om isolerade händelser utan sammanhang, vilket riskerar att bidra till upp-
rätthållandet av bilden av invandrare som de ”annorlunda”. Enligt Diaz förutsätter med-
borgerlig integration invandrarnas delaktighet i samhällets olika institutioner. Här 
plockar jag upp begreppet ”medborgerlig integration” och placerar den i biblioteks-
rummets funktion av debattforum. För att undvika att arrangemang och debatt om det 
mångkulturella Sverige ska förstärka bilden av invandrare som de annorlunda, krävs en 
delaktighet från minoriteternas sida som ska bidra till olika perspektiv på de ämnen som 
tas upp.  
 
Enligt utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering är den grund-
läggande förutsättningen för diskriminering uppfattningen att människor är ”olika” har 
olika värden och genom detta motiverar särbehandling. Forskning inom biblioteks-
området visar att folkbibliotekets funktioner av kulturförmedling, mötesplats och 
debattforum kan bidra till minskade fördomar mot minoriteter och ökad förståelse 
mellan olika etniska grupper. I den empiriska delen vill jag belysa hur bibliotekarier 
arbetar för att folkbibliotekets funktion av debattforum ska komma till nytta i 
integrationsprocessen. Om biblioteksanställda anser att det uppstår verklig debatt om 
viktiga samhällsfrågor, samt i vilken utsträckning dessa belyses utifrån de etniska 
minoriteternas perspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 
 

5. Metod 

I detta kapitel presenteras uppsatsens ansats, vald metod och hur urvalet gjorts. Här 
redovisas även hur undersökningen genomförts i förhållande till forskningsetiska 
principer. 
 

5.1 Intervju som metod 
 
Jag har i min uppsats använt kvalitativa intervjuer som metod, då dessa varit mest 
lämpliga för att få svar på frågeställningar. Heléne Thomsson beskriver forsknings-
intervjun som ett professionellt samtal som bygger på vardagens samtal. Hon definierar 
den reflexiva intervjun som ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den 
intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomens mening.”116 Steinar 
Kvale skriver att forskningsintervjun kan betraktas som ett samtal med struktur och 
syfte där intresset ligger på det särskiljande och personliga, inte det generella eller 
kvantitativa. Det är mötet mellan intervjuare och respondent som är av betydelse i 
kvalitativa intervjuer. Forskningsintervjun ger förståelse grundad data och forskaren 
söker förståelse om världen ur den intervjuades synsätt. Genom intervju fångas 
människors kvalitativt olika sätt att beskriva, uppleva och förhålla sig till olika 
fenomen.117 Således har syftet med intervjuer varit att belysa ett antal folkbibliotekariers 
syn på bibliotekets roll för integration. 
 

5.2 Urval 
 
Min studie rör storstadsförhållanden och av den anledningen valde jag att utföra den 
empiriska undersökningen i Göteborg. Via en bekant fick jag reda på Ann-Christine 
Brunnströms arbete med den mångkulturella verksamheten på Stadsbiblioteket, varpå 
jag kontaktade henne, och vi bestämde en tid för intervjun. Under intervjun med Ann-
Christine fick jag veta att Ingrid Atlestam, som är bibliotekschef på Gamlestadens 
bibliotek och Kortedala bibliotek, är också intresserad av och insatt i folkbibliotekens 
mångspråkiga verksamhet. Därefter kontaktade jag Ingrid och fick en möjlighet att 
intervjua även henne. Jag kontaktade fyra andra bibliotek i olika stadsdelar i Göteborg, 
varav Bodil Arnström som arbetar på Angered biblioteket och Viveka Hallberg från 
Hisingens bibliotek ville vara med och intervjuas. Stadsdelsbiblioteken valde jag utifrån 
deras befolkningsstruktur. Jag ville utföra intervjuer där segregationen är ganska stor 
men att det även bodde svenskar i området. Detta var nödvändigt på grund av intervju-
frågornas innehåll.  Att jag valde att intervjua Ann-Christine Brunnström på stadsbiblio-
teket beror på att jag ville få en mera generell bild av stadens integrationsorienterade 
arbete på biblioteken. Då jag betraktar integration som en ömsesidig process vilken bör 
ske mellan samtliga befolkningsgrupper i samhället, var Stadsbiblioteket lämpligt att 
inkludera i undersökningen på grund av att man vänder sig till alla invånare oavsett 
vilken stadsdel de kommer ifrån.  
 
Enligt Trost är ett litet antal intervjuer att föredra och föreslår ett antal mellan fyra till 

                                                 
116 Thomsson, Heléne, 2002, Reflexiva intervjuer, s. 13. 
117 Kvale, Steinar, 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 13. 
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åtta stycken. För många intervjuer ger ett ohanterligt material som försvårar möjligheten 
till överblick, vilket kan leda till att viktiga detaljer som förenar eller skiljer 
försvinner.118 Även Kvale förespråkar ett mindre antal väl genomförda intervjuer och att 
studiens syfte bör avgör antalet. Han påpekar att undersökningens storlek bör ställas i 
relation till den tid forskaren har att disponera över då det efterföljande arbetet med 
transkriberingar och analys är en tidskrävande process.119 Efter fyra intervjuer på fyra 
bibliotek, fanns det tillräckligt variationsrikt material att bearbeta för att besvara 
uppsatsens frågeställningar. Fler intervjuer skulle kanske ge en ännu mer nyanserad bild 
av folkbibliotekens möjligheter att arbeta integrationsfrämjande, men detta skulle kräva 
mera tid och utrymme än som en magisteruppsats tillåter.  
 

5.3 Genomförande 
 
Till en början läste jag alla magisteruppsatser på tema ”folkbibliotek och integration”, 
som skrivits vid de svenska bibliotekshögskolorna och som jag kunde komma åt. Jag 
fördjupade mig i den forskning som finns främst i norden angående folkbibliotekens 
mångkulturella och integrations verksamhet, liksom i det integrationspolitiska 
materialet med särskild fokus på storstadspolitiken. Jag använde mig av snöbollsmetod, 
där kontakten med en källa ledde till en annan. Detta har gjort mig väl förberedd och 
insatta i det valda ämnet som även poängteras av Kvale120 där han menar att kunskaper 
inom ämnet är en nödvändighet för att kunna genomföra bra intervjuer.  
 
Med denna kunskapsgrund formulerades en intervjuguide (se bilaga 1) med halv-
strukturerade intervjufrågor. Intervjufrågorna indelades efter lämpliga teman relevanta 
för uppsatsens frågeställningar och teori. Sammanlagt har fyra intervjuer genomförts 
fördelade på fyra bibliotek. Intervjuerna genomfördes på respektive bibliotek i en ostörd 
lokal. Den kortaste intervjun tog 30 minuter, medan den längsta varade i 1 timme. Den 
halvstrukturerade intervjuguiden användes i första hand som ett stöd, snarare än att vara 
ett styrande dokument.  Detta beror på att jag efter varje intervju ökat min kunskap i 
ämnet men också blivit mer bekväma i positionen som intervjuare. En kvalitativ studie 
är mer flexibel än en kvantitativ då det i en kvantitativ studie är ett metodiskt fel om 
frågorna inte är de samma till samtliga deltagare. Enligt Trost har en kvalitativ studie 
hög grad av strukturering i den meningen att man håller sig till undersökningsområdet, 
och låg grad av standardisering i den meningen att alla intervjuer inte är exakt lika.121  
 
Att banda intervjuer har både sina fördelar och nackdelar enligt Trost. Till fördelarna 
hör att man kan skriva ut intervjun ordagrant och möjlighet ges till att upprepade gånger 
lyssna på ordval och tonfall och dessutom kunna koncentrera sig helt på intervjutillfället 
utan att föra anteckningar. En stor nackdel är det tidsödande arbetet med att skriva ut 
intervjuerna.122 Jag bandade samtliga intervjuer vilket gjorde att jag kunde koncentrera 
mig på ämnet och ställa nödvändiga följdfrågor i syfte att öka förståelse för det som 
sades.  
 

                                                 
118 Trost, J., 2005, Kvalitativa intervjuer, s. 123. 
119 Kvale, Steinar, 1997, s. 97, 99. 
120 Kvale, Steinar, 1997, s. 138. 
121 Trost, J., 2005, s. 19ff. 
122 Trost, J., 2005, s. 54. 
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För att intervju deltagare skulle ha en möjlighet att förbereda sig, skickade jag ett e-mail 
till alla med kort beskrivning av uppsatsens tema och syfte samt intervjufrågorna. Detta 
anser jag ökar validiteten i deltagarnas svar då de gavs möjlighet till att förberedda sig 
inför intervjutillfället och även samtala med sina kollegor om nödvändigt. I intervju-
situationen kunde både jag och de intervjuade utgå från samma kontext. Efter att ljud-
inspelningar transkriberats, skickade jag den färdiga texten till respektive respondent för 
godkännande. Samtliga texter godkändes av respondenter efter små justeringar. 
 

5.4 Forskningsetik 
 
Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns av Vetenskapsrådet (2002) 
framtaget ett antal forskningsetiska principer som ska bidra till att forskning som 
bedrivs inriktas på väsentliga frågor och håller hög kvalitet. De etiska reglerna samman-
fattas i fyra allmänna huvudkrav på forskning som är informationskravet, sam-
tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan görs en redogörelse för 
hur jag förhållit mig till dessa fyra forskningskrav. 
 
Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den aktuella forsknings-
uppgiftens syfte: Detta krav uppfylldes genom att jag skickade ett e-mail, till respon-
denterna, som innehöll information om uppsatsens syfte, intervju frågor, hur intervjun 
skulle genomföras och vad den ska användas till.  
 
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan: Om 
undersökningen sker inom ramen för deltagarens ordinarie arbetsuppgifter och på vanlig 
arbetstid bör samtycke fås från en företrädare för uppgiftslämnaren som till exempel 
arbetsgivare eller chef. Samtliga deltagande i undersökningen har intervjuats på 
frivilligt basis. Det har under hela undersökningsprocessen varit möjligt för deltagaren 
att dra sig ur. I samtliga fall, förutom intervjun med Ann-Christine Brunnström, har 
kontakten gått via bibliotekschefer.  
 
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga kon-
fidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 
kan ta del av dem: Detta innebär att alla uppgifter av privat karaktär om deltagare i 
undersökningen skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att de som 
enskilda människor inte kan identifieras av utomstående. Detta har inte varit nödvändigt 
i undersökningen, då frågorna inte varit av privat och känslig karaktär. Samtliga del-
tagare tyckte att de inte behöver vara anonyma för denna undersökning. Av den anled-
ningen har jag också använt deras riktiga namn i uppsatsen. 
 
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål: 
Det innebär att det insamlade materialet inte får användas för kommersiellt bruk eller 
som underlag i beslutsfattande sammanhang gällande de inblandade. Undersökningens 
material är förvarat på ett sådant sätt att endast jag och de inom forskningsområdet 
behöriga personer till exempel opponenter och examinatorer har möjlighet att ta del av 
det. 
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6. Empirin 

 
I detta kapitel sammanfattar jag vad som står i kulturpolitiska och folkbibliotekens styr-
dokument avseende de insatser som berör invandrare eller etniska minoriteter i landet. 
Detta material kommer jag att använda i analysen av folkbibliotekens möjligheter att 
arbeta integrationsfrämjande utifrån styrdokumenten. I avsnittet redogörs även för 
Svenska Biblioteksföreningens kampanj för en nationell bibliotekspolitik, vilket utgör 
bakgrunden till uppsatsens andra frågeställning. Därefter presenteras intervjuer med fyra 
biblioteksanställda. Jag återger det som sades vid intervjuer i löpande text, men har i 
stort sätt behållit strukturen som den var vid samtalstillfällen. Jag har val att skriva 
rubriker efter platsen där de intervjuade arbetar. 
 

6.1 Kulturpolitiska och folkbibliotekens styrdokument 
 
De senaste årtiondenas migration och ökande internationalisering, har satt sin prägel i 
de offentligt finansierade kulturinstitutionernas verksamhet. Kulturområdets 
institutioner och myndigheterna arbetar numera med att införliva ett mångfalds-
perspektiv i sina verksamheter.123 Statens kulturråd bildades 1974 och är en central 
förvaltningsmyndighet inom kulturområdet, den har som övergripande uppgift att verk-
ställa de nationella kulturpolitiska mål som regering och riksdag beslutat om.124 På 
kulturrådets hemsida finns sju kulturpolitiska mål som ska vara vägledande för all 
offentlig kulturverksamhet.125 Då folkbiblioteken är en del av den offentliga kultur-
verksamheten har flera av dessa mål inflytande på folkbibliotekens arbete. Två av dessa 
mål är relevanta för min undersökning; kulturarvsmålet och internationaliseringsmålet. 
Det första handlar om att ge möjligheter till minoritetsgrupper att bevara och utveckla 
sina kulturarv, samt att arbeta för att minoriteternas kultur ska bli en del av det allmänna 
kulturlivet och tillgänglig för alla. Det andra målet går ut på att ge möjligheter för 
människor med olika etnisk och kulturell bakgrund att mötas och inspireras av 
varandra.126 
 
Göteborgs kulturnämnds uppgifter är bland annat att i samråd med kulturinstitutioner, 
organisationer, bolag, nämnder, med flera, utforma mål och riktlinjer för stadens 
kulturverksamhet, samt se till att detta genomförs. Nämnden har ansvar för musei-
verksamhet samt stadens gemensamma biblioteksverksamhet. Den har också som 
uppgift att samordna bidragsgivningen till olika kulturorgan, samt verka för regionalt, 
nationellt och internationellt samarbete inom kulturområdet.127 I Göteborgs 
kulturnämnds dokument beskrivs biblioteken som ”kulturella nav i stadsdelarna”, och 

                                                 
123 Regeringskansliet, ”Detta arbetar departementen med; Kultur, medier och fritid; Kultur; Kulturell 
mångfald”, http://www.regeringen.se/sb/d/5682 [2008.09.20]. 
124 Kulturrådet, ”Om Kulturrådet”, 
http://www.kulturradet.se/templates/KR_Page.aspx?id=17&epslanguage=SV [2008.08.15]. 
125 Regeringskansliet, ”Detta arbetar departementen med; Kultur, medier och fritid; Kultur”, 
http://www.regeringen.se/sb/d/1897 [2008.09.20].  
126 Regeringskansliet, ”Detta arbetar departementen med; Kultur, medier och fritid; Kultur”, 
http://www.regeringen.se/sb/d/1897 [2008.09.20].  
127Göteborgs stad, 
http://www.kultur.goteborg.se/prod/kultur/kulturforvaltningen/dalis2.nsf/vyPublicerade/1AC2045E98514
C98C1256CED0052E631?OpenDocument [2008.04.02]. 
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”kulturcentra med en bred folklig förankring”.128 Att motverka segregation och 
kunskapsklyftor bland människor anses vara dess viktigaste uppgift. Enligt kultur-
nämnden kan man motverka segregation genom att höja den kulturella kompetensen för 
individen. Eget skapande ger upplevelser, skaparglädje, delaktighet och kan öka kultur-
intresse. Rätt utnyttjande av kulturarvet sägs utgöra en bas för integration. Fel utnyttjat 
kan det leda till rasism och förtryck. Därför är det, enligt kulturnämnden, viktigt att öka 
medborgarnas kunskap om det samhälle vi lever i och de historiska händelser som 
format det. Enligt dokumentet Kulturpolitisk strategi för Göteborgs stad, har nästan en 
fjärdedel av Göteborgs befolkning utländsk anknytning. Deras kulturarv bör bevaras 
och levandegöras i syfte att berika stadens kulturliv.129 I dokumentet uttrycks vidare att 
invandrad kultur inte enbart ska bevaras utan kan ta sig uttryck i ”…ett gränsöverskri-
dande samarbete i det svenska samhällets mitt.” Enligt dokumentet är kultur ett utmärkt 
medel genom vilken integrationen och interkulturalismen kan växa.130  
 
Ett annat dokument som har betydelse för folkbibliotekens arbete med integration är 
Unescos folkbiblioteksmanifest. Unesco är FN:s organ för samarbete inom utbildning, 
vetenskap, kultur och kommunikation/medier. Unescos uppgifter är bland annat, att 
bidra till fred genom fattigdomsbekämpning, hållbar utveckling och dialog mellan olika 
kulturer. Unescos kulturprogram är främst inriktat på att skapa riktlinjer för medlems-
länderna för hur de ska kunna skydda och stärka kulturell mångfald.131 Folkbiblioteks-
manifestet antogs 1949 och reviderades två gånger, 1972 och 1994. I manifestet 
beskrivs folkbiblioteket som en levande samhällskraft, en demokratisk institution för 
utbildning och ett folkets universitet. Den ger uttryck för vad som är eftersträvansvärt 
beträffande folkbibliotekens mål och syfte.132 Enligt manifestet är folkbibliotek till för 
alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk eller samhällsklass. 
Biblioteket skall erbjuda särskilda tjänster för människor som av olika anledningar är 
begränsade att utnyttja det vanliga beståndet, till exempel språkliga minoriteter, handi-
kappade, människor på sjukhus eller fängelse. Samlingar och tjänster skall förmedlas 
genom modern teknologi såväl som traditionellt material samt får inte vara föremål för 
någon form av religiös, ideologisk eller politisk censur eller för kommersiella påtryck-
ningar.133 Folkbiblioteksmanifestet föreslår 12 olika mål för folkbiblioteks-
verksamheten, ett av dessa mål är att främja kontakten mellan olika kulturer och 
stimulera en kulturell mångfald.134 
 
 
                                                 
128Göteborgs Stad, ”Kulturpolitisk strategi. Version 1.0”, 
http://www5.goteborg.se/prod/kultur/kulturforvaltningen/dalis2.nsf/0/92e0c30847474dc2c1256e5100335
67e!OpenDocument&Click= [2008.04.02]. 
129 Göteborgs Stad, ”Kulturpolitisk strategi. Version 1.0”, 
http://www5.goteborg.se/prod/kultur/kulturforvaltningen/dalis2.nsf/0/92e0c30847474dc2c1256e5100335
67e!OpenDocument&Click= [2008.04.02]. 
130 Göteborgs Stad, ”Kulturpolitisk strategi. Version 1.0”, 
http://www5.goteborg.se/prod/kultur/kulturforvaltningen/dalis2.nsf/0/92e0c30847474dc2c1256e5100335
67e!OpenDocument&Click= [2008.04.02]. 
131Regeringskansliet, ”Detta arbetar departementen med; Kultur, medier och fritid; Kultur; Internationellt 
samarbete”, http://www.regeringen.se/sb/d/1897/a/12558 [2008.09.20]. 
132 Kulturrådet, “Unescos Folkbiblioteksmanifest”, 
http://www.kulturradet.se/templates/KR_Page.aspx?id=1948&epslanguage=SV [2008-09-21]. 
133 Kulturrådet, “Unescos Folkbiblioteksmanifest”, 
http://www.kulturradet.se/templates/KR_Page.aspx?id=1948&epslanguage=SV [2008-09-21]. 
134 Kulturrådet, “Unescos Folkbiblioteksmanifest”, 
http://www.kulturradet.se/templates/KR_Page.aspx?id=1948&epslanguage=SV [2008-09-21]. 
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De grundläggande mänskliga värden välfärd, frihet, samhällelig och personlig utveck-
ling kan realiseras enbart genom välinformerade medborgare med möjlighet att bruka 
sina demokratiska rättigheter. Förutsättningar för att medborgare ska kunna delta i 
utvecklingen av demokratin är att de är utbildade samt har en fri och obegränsad 
tillgång till information, kunskap och kultur. Enligt folkbiblioteksmanifestet har folk-
biblioteket en central roll att spela för ett livslångt lärande, ett självständigt ställnings-
tagande och kulturell utveckling för den enskilde individen. Samt att folkbiblioteket 
bidrar till fred och andlig utveckling genom sitt främjande av utbildning, kultur och 
information. Därför uppmanar Unesco stat, landsting och kommuner att stödja och att 
aktivt medverka i en utveckling av folkbiblioteksväsendet.135 
 
De svenska folkbiblioteken har också en bibliotekslag136 som utfärdades den 20 
december 1996. I den finns en paragraf som bestämmer att folk- och skolbiblioteken ska 
ägna särskild uppmärksamhet åt invandrare och andra minoriteter; 
 
8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade 
samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk 
än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 
 
År 2004 tillkom ett tillägg i lagen som säger att kommunerna och landstingen skall anta 
egna planer för biblioteksverksamheterna.137 I den empiriska undersökningen vill jag ta 
reda på i vilken grad dessa dokument påverkar och inspirerar folkbibliotekens integra-
tionsarbete, om det finns några egna biblioteksplaner för de berörda folkbiblioteken, 
samt om dessa tar upp aspekter av mångfald och integration.  
 

6.2 Nationell bibliotekspolitik 
 
Efter att Bjarne Stenqvist uppmärksammat behovet av en nationell bibliotekspolitik, i 
sin bok Är det på efterkälken Sverige åker?, har Svensk Biblioteksförening tillsammans 
med Sveriges Länsbibliotekarier, DIK och Sveriges Författarförbund, startat ett upprop 
för nationell bibliotekspolitik. Kampanjen som startade år 2008, heter ”Library Lovers-
kampanj” och ska pågå fram till valet 2010. En anledning är att Sverige är det enda 
landet i norden som saknar en nationell bibliotekspolitik.138  Syftet med uppropet är att 
öka det politiska engagemanget för de offentligt finansierade biblioteken.  Kampanjens 
företrädare menar att Sverige behöver en förstklassig infrastruktur för kunskap om den 
ska klara av globaliseringens utmaningar. En viktig del av denna infrastruktur är 
välutvecklade bibliotekssystem och för att lyckas med detta krävs en samlad nationell 
bibliotekspolitik. Världsledande bibliotekssystem skulle ge bättre förutsättningar för 
kunskapssamhällets utveckling och därmed för tillväxt och välfärd. En nationell 
bibliotekspolitik skulle stärka värnet för demokrati, informations- och yttrandefriheten. 
Bättre bibliotekstjänster skulle bidra till individens kreativitet, utveckling och 

                                                 
135 Kulturrådet, “Unescos Folkbiblioteksmanifest”, 
http://www.kulturradet.se/templates/KR_Page.aspx?id=1948&epslanguage=SV [2008-09-21]. 
136 (SFS 1996:1596) 
137 Rättsnätet, ” Bibliotekslag (SFS 1996:1596)”, http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19961596.htm 
[2008.09.21]. 
138 Nt.se, ”Nationell bibliotekspolitik behövs”, 
http://www.nt.se/tidningsdebatt/artikel.aspx?articleid=3295066 [2008.11.02] 
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deltagande i samhället. 139 
 
Det som kampanjen kräver av regeringen är att utvärdera bibliotekslagen, inrätta ett 
nationellt biblioteksorgan och förbättra tillgången till bibliotekstjänster. Dagens biblio-
tekslag anses vara otillräcklig och ett större nationell engagemang förväntas minska ”det 
dåliga resursutnyttjandet och de effektförluster som dagens brist på samordning 
medför”.140 I åtgärdsprogrammet Åtta förslag till bibliotekspolitik för framtiden står som 
övergripande mål för nationell bibliotekspolitik följande: ” Sverige bör sträva efter att 
skapa ett bibliotekssystem som bidrar till att utveckla ett långsiktigt hållbart kunskaps-
samhälle som inkluderar alla.” 141  För att uppnå detta mål föreslås flera åtgärder, vilka 
är sammanfattade under åtta punkter, varav flera är relevanta för min uppsats; 
 

• Nationella strategier, definition av bibliotekens huvudfunktioner och 
utvärdering av bibliotekslagen 
Här menar man att bibliotekens roll i samhället behöver vara tydligare, vilket 
kan uppnås genom en genomarbetad biblioteksstrategi som tydliggör de offent-
liga bibliotekens huvuduppgifter grundade på följande: läsande och läsförståelse, 
demokrati, yttrande- och informationsfrihet, livslångt lärande, kunskaps-
utveckling och personlig utveckling, kultur och social sammanhållning och 
samhällets innovationskraft.  
Den nationella strategin ska utgöra grunden när bibliotekslagen utvärderas och 
reformeras. Således ska bibliotekslagen bli ett effektivare verktyg för biblioteks-
verksamheten och dess utveckling. 
  

• Målformulering, uppföljning och utvärdering av biblioteksverksamheter 
Sverige behöver nationella mål, kvalitetskriterier och kvalitetsindikatorer för 
biblioteksverksamheterna. Dessa ska löpande följas upp, utvärderas och 
utvecklas.  

 
• Bättre tillgång till bibliotekens tjänster 

Ökade ekonomiska resurser skulle ge möjlighet till bättre biblioteksservice till 
medborgare. De statliga anslagen bör även utökas för att möjliggöra satsningar 
på nya arbetsmetoder och utveckling av nya tjänster.  

 
• Inrättande av ett nationellt biblioteksorgan 

Regeringen bör inrätta ett särskilt operativt nationellt biblioteksorgan, som 
skulle utveckla den nationella bibliotekspolitiken.   

 
Även Socialdemokraterna och Miljöpartiet förespråkar en nationell bibliotekspolitik. 
Socialdemokraterna menar i sin motion till riksdagen142 att samhällsförändringar, såsom 
globalisering, digital revolution och befolkningsutvecklingen har omformat vår värld, 
sedan 1974 då riksdagen fastställde kulturpolitiska mål, och att det av den anledningen 
behövs en förändrad kulturpolitik. I motionen uttrycks också att kulturen förutom ett 
                                                 
139 Library Lovers, ”Sverige behöver en nationell bibliotekspolitik”, 
http://www.librarylovers.se/politik.html[2008.11.02]. 
140Library Lovers, ”Sverige behöver en nationell bibliotekspolitik”, 
http://www.librarylovers.se/politik.html [2008.11.02]. 
141 Library Lovers, ”Sverige behöver en nationell bibliotekspolitik”, 
http://www.librarylovers.se/politik.html[2008.11.02]. 
142 Partimotion 2008/09:s12018. Se: En kulturpolitik för framtiden. 
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egenvärde kan ha praktiskt nytta genom sin potential att bidra till sammanhållning och 
integration i samhället. Därför menar författarna att kulturpolitiken ska utveckla och 
upprätthålla arenor där erfarenheter, konstnärliga uttryck och kunskaper kan utbytas: 
 

Arenorna kan vara teaterscener, bibliotekskvällar eller tidskriftsspalter. Att se till att sådana 
arenor uppstår och upprätthålls är viktigt. Vi medborgare behöver rum där våra olika 
erfarenheter och livsberättelser kan mötas och brytas, där identiteter kan formuleras och 
omformuleras och där förståelse kan fördjupas och nyfikenhet väckas. Interkulturell dialog 
kräver utrymme. Först när det finns plats för att se och erkänna varandras olikheter kan 
ömsesidig respekt uppstå.143 

 
I citatet betonas vikten av mötesplatser för ett integrerat samhälle, där bibliotek ingår. 
Även Svensk Biblioteksförening betonar folkbibliotekets roll för integration. I 
dokumentet Framgångsrikt, men förbisett144 har Svensk Biblioteksförening gjort en 
sammanställning av den forskning som rör folkbibliotekens arbete med integrations-
frågor. Slutsatser som dras i skriften är att biblioteken är viktiga ur ett integrations-
perspektiv och att de gör betydande insatser, men att de inte betraktas som viktiga 
verktyg i arbetet för integrationen eftersom de saknar ett uttalat uppdrag.145 Svensk 
Biblioteksförening menar att en nationell bibliotekspolitik skulle kunna ”stödja en 
offensiv integrationspolitik som betonar språkets, mötets och kulturens betydelse”. Med 
en utvecklad bibliotekspolitik skapas bättre förutsättningar för kunskapssamhällets 
utveckling och därmed för välstånd, välfärd och tillväxt. På så vis kan biblioteken 
fungera som ett ”värn mot främlingsfientlighet och en drivkraft för integration”. 146  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
143 Partimotion 2008/09:s12018, s. 10. 
144 Svensk Biblioteksförening, (2008) ”Framgångsrikt, men förbisett”, 
http://www.sab.se/organisation/dokument/pdf/Framgangsrikt.pdf  [2008-12-02]. 
145 Svensk Biblioteksförening, (2008) ”Framgångsrikt, men förbisett”, 
http://www.sab.se/organisation/dokument/pdf/Framgangsrikt.pdf [2008-12-02]. 
146Länstidningen Östersund, 22 augusti 2008. ”Debattartikel”, 
http://www.ltz.se/artikel_standard.php?id=541524&avdelning_1=104&avdelning_2=216 [2008.12.02]. 
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6.3 Stadsbiblioteket 
 
På Stadsbiblioteket intervjuade jag bibliotekarien Ann-Christine Brunnström. Hon har 
lång erfarenhet av arbete med invandrarlitteratur. Ann-Christine har skrivit rapporten 
Mer nytta än nöje,147 efter att ha undersökt invandrade göteborgares syn på biblioteks-
verksamheten. Hon håller föredrag till biblioteksfolk i syfte att dela med sig kunskaper 
om den mångkulturella biblioteksverksamheten.  
 
Ann-Christine tycker personligen att folkbiblioteken bör arbeta integrationsfrämjande, 
men också att mycket av det kommer naturligt eftersom biblioteket är en plats som 
besöks av alla oavsett ursprung. Stadsbiblioteket arbetar integrationsfrämjande både 
genom sitt bokbestånd och genom sin programverksamhet, vilket har blivit mer aktuellt 
på sistone. Ann-Christine är själv mycket engagerad i sådan verksamhet, bland annat 
genom att delta i ”internationella gruppen”, som har uppdraget att tillsammans med 
bibliotekets programgrupp anordna mångkulturell programverksamhet på biblioteket.  
 
Stadsbibliotekets har en omfattande programverksamhet, där aktiviteter som syftar på 
att skapa möte mellan olika folkgrupper ingår i det reguljära. Exempel på sådana 
aktiviteter är ”danslördag” där enskilda dansare och folkdansgrupper från olika länder 
medverkar och ”världsbakdag” där människor från olika länder, däribland även 
svenskar, bjuder på traditionell mat från hemlandet. Bibliotekarier som arbetar med 
mångkulturell verksamhet är måna om att inte ”exotifiera” andra kulturer utan ser till att 
även svenskar medverkar. En annan verksamhet som har möte som syfte är språkkaféer, 
där man kombinerar svenska med andra språk såsom ryska, spanska och japanska, där 
både proffs och amatörer inbjuds att medverka. En aktivitet som inte direkt har möte 
som syfte men som ändå leder till detta är datakurser. Dessa besöks ofta av äldre 
svenskar och av invandrare.  
 
Ann-Christine ansvarar för anskaffning av en del av den utländska litteraturen och utgår 
efter statistik, efterfrågan samt sina kunskaper i området liksom sunt förnuft. I detta 
arbete tar hon även hänsyn till integrationsaspekterna, vilket leder till att hon skaffar en 
hel del böcker som skulle kunna underlätta för nyanlända invandrare att orientera sig i 
det nya samhället. Där ingår bland annat litteratur som tar upp psykologiska och socio-
logiska aspekter av västerlandets kultur, handböcker i att förstå besvärliga människor, 
manligt och kvinnligt, böcker om sociala koder, liksom böcker som fungerar som 
språkligt stöd när det gäller studier.  På fråga om stadsbiblioteket arbetade aktivt med att 
anskaffa och synliggöra litteratur som är en del av minoriteternas kulturarv och som 
finns översatt på svenska eller engelska, berättar Ann-Christine att en praktikant som 
arbetat på biblioteket haft detta uppdrag, där hon själv varit inblandad. Tydligen var det 
svårt att hitta både original och översättningar. Ann-Christine påpekar att bokbussen har 
en sådan hylla för översatt litteratur från låntagarnas hemländer.   
 
Ann-Christine tycker att det är svårt att påverka människor och ännu svårare att göra en 
bedömning om man har lyckats med detta eller inte, men på stadsbiblioteket arbetar 
bibliotekarier medvetet i syfte att föra människor närmare varandra och motverka 
fördomar. Bland personalen på stadsbiblioteket finns några drivkrafter, men här liksom 

                                                 
147 Brunnström, Ann-Christine. Mer nytta än nöje : En undersökning av invandrade göteborgares syn på 
biblioteksverksamhet. 
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på många andra bibliotek är intresset för ”det mångkulturella” inte så stort bland 
majoriteten. Ann-Christine menar att många svenskar har en ”försiktig attityd” mot 
invandrare, utan att nödvändigtvis vara kopplad till främlingsfientlighet: ”Den svenska 
kulturen är ju en kultur, där alla helst skall vara lika, och det drabbar även den som har 
vuxit upp här, som är helt svensk som jag själv är. Det är en attityd som även finns här 
på biblioteket.” I vilken grad den integrationsfrämjande verksamheten uppfyller sitt 
syfte är svårt att veta. Ann-Christine menar att det finns många psykologiska aspekter 
bakom människors attityder vilket är svårt att påverka.  
 
På frågan om det finns verksamhet som syftar på att skapa samhällsdebatt kring frågor 
som rör integration, segregation, fördomar, rasism och liknande, svarar Ann-Christine 
att detta är mycket möjligt men att hon inte kan svara exakt på vad som finns. Stads-
biblioteket har en omfattande programverksamhet med allt från mer lustfyllda tillställ-
ningar, till mer seriösa föreläsningar. Vad som tas upp beror helt och hållet på 
personalen, vilka idéer de har och vad de väljer att arbeta med. Ann-Christine kunde 
inte uppge exakt om sådana frågor blivit belysta utifrån invandrarnas/minoriteternas 
perspektiv men att detta mycket väl kunde vara så, då de haft en del utlandsfödda före-
läsare och författare med.  
 
På frågan om verksamhet som syftar på att lyfta fram frågor om demokrati, mänskliga 
rättigheter, segregation eller diskriminering brukar skapa verklig debatt, svarar Ann-
Christine, att det ofta efter sådana föreläsningar uppstår frågor och lite diskussioner, 
men att detta inte kan betraktas som verklig debatt. Hon menar att det överhuvudtaget 
debatteras väldigt lite i Sverige, att undvika konflikter är viktigt för oss.  Folk accepterar 
den världsbild som förmedlas via medier, för det mesta. En avsaknad av samhällsdebatt 
kan vara en följd av att vi är för rika och välmående för att debattera, kanske finns det 
mer sådant i samhällen med större sociala problem, menar Ann-Christine. 
 
Ann-Christine tycker att folkbiblioteket bidrar till en gemensam värdegrund i samhället 
”bara genom att finnas” och att vem som helst kan komma. Folkbiblioteken har material 
för alla smaker och olika syften vilket också kan betraktas som en del av detta.  Tidigare 
var kulturen mer ”elitistisk”, folkbiblioteken skulle erbjuda ”kvalitets litteratur”.   Idag 
är det mer efterfrågan som styr materialbeställningen, vilket är en följd av förändringar 
som skett på bokutgivningsfronten men också förändringar inom kulturpolitiken. Nu 
finns ett bredare utbud att tillgå. På frågan om folkbiblioteken ska eftersträva neutralitet 
i alla avseende menar Ann-Christin att ”neutralitet är något som inte finns, så det går ju 
inte”, hon tycker att folkbiblioteken inte ens ska eftersträva neutralitet utan ha en bredd 
både politiskt och religionsmässigt vad gäller innehåll och utbud.  
 
Ann-Christine har varit verksam inom biblioteken under en lång period och varit med 
om flera bibliotekskulturer, där man hänvisar till folkbibliotekens styrdokument, men 
hur mycket de påverkar verksamheten egentligen är svårare att avgöra. Biblioteken är 
ingen toppstyrd verksamhet, men vi befinner oss i en förändringstid där hela den 
offentliga sektorn är på väg att bli mer styrd uppifrån. Sedan stadsbiblioteket fått en ny 
chef och en ny organisation, har bibliotekets verksamhet blivit mera styrd uppifrån i 
förhållande till hur det var förr, dock är den gamla kulturen där bibliotekarier 
bestämmer mycket fortfarande stark. Av den anledningen, menar Ann-Christine, blir de 
mediaplaner som är på gång på många håll i folkbiblioteksvärlden, svåra att genomföra i 
praktiken. Detta har både fördelar och nackdelar. Exempelvis har bibliotekarier mest 
kunskaper och kompetens om vilken litteratur som bör köpas in till biblioteket, men 
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samtidig kan dessa inköp ofta präglas av personliga önskemål från bibliotekariernas 
sida.  
 
Allt sådant som står i styrdokumenten om mångkultur och bevarande av minoriteternas 
kulturarv och minoritetsspråk är något som biblioteken inte alltid lever upp till, menar 
Ann-Christine. På sistone har det kommit riktlinjer som säger att det mångkulturella ska 
genomsyra hela verksamheten på stadsbiblioteket och inte enbart finnas i en hörna för 
sig. Förändringar är på gång men biblioteken skulle behöva tydligare mål, kanske inte 
nödvändigtvis från statens håll, men exempelvis att det som står i kommunens budget-
plan för bibliotekens verksamhet inte enbart stannar där, vilket kan vara fallet, tycker 
Ann-Christine. Det som hon menar skulle kunna förbättra verksamheten är mer styrning 
uppifrån, kanske i första hand gällande anskaffning av medier. De ekonomiska 
resurserna, åtminstone vad gäller Stadsbiblioteket, anser hon vara tillräckliga, däremot 
skulle en ökad personalstyrka som arbetar med utländska medier vara till stor nytta.   
 

6.4 Angereds bibliotek 
 
Angereds bibliotek ligger i stadsdelen Gunnared. Gunnared består av områdena 
Lövgärdet, Rannebergen, Gårdsten och Angered Centrum. Angereds bibliotek ligger i 
samma byggnad som Angeredsgymnasiet och Kulturhuset Blå Stället som bland annat 
inrymmer teater, kulturskola, medborgarkontor, bio och café. På Angered biblioteket 
intervjuade jag bibliotekarien Bodil Arnström.  
 
Bodil Arnström anser att det inte är folkbibliotekets uppgift att arbeta aktivt med integ-
ration. Hon säger i intervjun att ”integration på biblioteket är en väldigt främmande 
tanke för mig”, men påpekar att biblioteket genom att vara en del av samhället och 
genom att erbjuda den litteratur, material och information som efterfrågas av låntagare i 
sig kan vara integrationsfrämjande. Angereds bibliotek är en plats där alla är välkomna 
oavsett bakgrund och bibliotekarier ser till att tillgodose låntagarnas behov efter bästa 
förmåga. Bodil har upptäckt genom sitt arbete att nyanlända invandrare oftast efter-
frågar ”vardagslivets handböcker” såsom kokböcker, körkortsboken, sociala koder och 
liknande på det egna språket, medan människor som har bott i Sverige längre och kan 
svenska efterfrågar skönlitteratur på det egna språket. Möjligtvis kan en del av vardags-
livets handböcker ha en integrerande funktion, menar Bodil.  
 
På Angereds bibliotek har man inte bedrivit några ”integrationsfrämjande projekt”, 
däremot har de haft en del andra projekt som inte direkt är kopplade till integration. Ett 
par projekt som pågår på biblioteket för tillfället är språkkafé och läxhjälp i samarbete 
med Röda Korset. Språkkaféet är för invandrare som behöver träna svenska, medan 
läxhjälp är för alla som behöver det. Arnström anser att projektverksamhet är bra medan 
den pågår men att det oftast slutar med att det inte finns några pengar kvar för att fort-
sätta med verksamheten. En annan nackdel som hon ser är att folk flyttar mycket ut ur 
och in i stadsdelen.  
 
Då personalen på biblioteket inte arbetar aktivt med integration, har de inte heller några 
aktiviteter som syftar på att skapa möte och debatt mellan olika folkgrupper. Det som 
möjligtvis kan verka integrationsfrämjande, enligt Bodil, är mötet mellan låntagare, 
vilka har för det mesta utländsk bakgrund, och bibliotekarier som har svensk bakgrund. 
Bodil har under åren som hon arbetat på Angereds bibliotek skapat kontakter och haft 
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många intressanta och givande möten med människor från andra länder. En anledning 
till att biblioteket inte har så många aktiviteter kopplade till kulturverksamhet är att de 
har sina lokaler i Kulturhuset, och att det som kallas Blå Stället sköter all sådan verk-
samhet.  
 
Bodil anser att biblioteket bidrar till en gemensam värdegrund i samhället genom att 
tillhandahålla all slags litteratur, utan censur, förutom kanske rent rasistisk litteratur och 
sådant som är direkt emot demokratiska värderingar. En annan sak som möjligtvis 
bidrar till gemensam värdegrund är folkbibliotekets demokratiska funktion, att alla som 
kommer till biblioteket behandlas lika oavsett social och etnisk bakgrund och erbjuds 
gratis tillgång till information och kunskap, menar Bodil.  
 
Bibliotekslagen ser Bodil som otillräcklig, särskilt i förhållande till det som händer när 
kommunerna måste skära ner i budgeten, vilket drabbar vissa bibliotek mer än andra då 
deras ekonomi är kopplad till stadsdelen. Hon tycker att det skulle vara bra om staten 
såg över bibliotekslagen och skapade riktlinjer som ger biblioteken mer jämlika 
förhållanden. Hon menar också att det borde finnas fler anställda bibliotekarier som kan 
minoriteternas språk, vilket skulle underlätta vid beställning av utländsk litteratur. Hon 
känner personligen två bibliotekarier som hade utbildats i sina hemländer men de hade 
tydligen svårt för att hitta arbete inom sitt yrkesområde. Detta är något som biblioteks-
högskolan kunde underlätta med. Genom att anordna kortare kurser för utlandsutbildade 
bibliotekarier, exempelvis kurser i svensk och västerländskt litteraturhistoria, skulle 
dessa människor förhoppningsvis lättare kunna få arbete på bibliotek, menar Bodil.148  
 

6.5 Kortedala biblioteket och Gamlestadens bibliotek 
 
SDN Kortedala omfattar delområdena Kortedala, Kviberg, Utby och Gamlestaden. 
Kortedala bibliotek öppnade i nuvarande lokaler 1959, och är ett av Göteborgs fyra 
resursbibliotek. Resursbibliotekets uppdrag är att köpa in utländsk litteratur, avancerad 
facklitteratur, och ett större urval svensk skönlitteratur, innefattande även lättläst och 
talböcker, för att komplettera övriga bibliotek i hela nordöstra Göteborg. Biblioteket 
köper in böcker på 18 olika språk, av vilka ca 10 000 cirkulerar runt i andra stadsdelar. 
Gamlestadens bibliotek invigdes 1960 i Medborgarhuset och är ett av kommunens allra 
minsta bibliotek. Intervju utfördes med Ingrid Atlestam som är bibliotekschef på 
Gamlestadens bibliotek och Kortedala biblioteket. 
 
Tanken med folkbiblioteket är att alla ska få tillgång till kunskap, utbildning och bli 
fullvärdiga samhällsmedborgare, på så vis är integration en del av folkbibliotekets 
grundidé, men att integration ska vara en verksamhet vid sidan om bibliotekets ordinarie 
arbete, vill Ingrid Atlestam inte påstå. Hon menar att integration är något som genom-
syrar hela Kortedala bibliotekets verksamhet, liksom Gamlestadens, eftersom befolk-
ningsstrukturen i stadsdelarna är väldigt blandad och av den anledningen är det svårt att 
tala om vad den gör och inte gör för olika folkgrupper. Ingrid Atlestam skriver i texten 
Det lokala biblioteket – tankar och erfarenheter från förorten följande: 
 

                                                 
148 Högskolan i Borås, har en kurs som heter Invandrar Akademien – Svenska, samhälle och arbetsliv, 
kursen vänder sig till invandrade akademiker som behöver stöd på väg till arbetsmarknaden eller till 
fortsatta akademiska studier. 
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Det lokala bibliotekets uppdrag är inte primärt integration, utan det är att anpassa 
verksamheten till dem som bor eller arbetar i området. Integration, mångfald och alla dessa 
för tillfället gällande honnörsord används uppåt i organisationen, när man vill ha pengar. 
Och vid tillfällen som detta, aldrig i relation till brukare och besökare. Ingen människa är i 
sig representant för en social eller etnisk grupp, utan alla är unika individer. Bibliotekets 
uppdrag, som alltid varit det samma, att överbrygga informations- och kunskapsklyftor, 
gäller var och en, kunskap och information kan bara finnas hos en person inte en grupp. 
Bibliotek är oslagbar genial kostnadseffektiv kollektiv lösning på individuella behov.149 
 

Ovanstående citat stämmer väldigt väl med hur Ingrid definierade integration vid 
intervjutillfället. Ingrid menar att verklig integration är när man överhuvudtaget inte 
reflekterar över vilket ursprung folk har utan ser och behandlar alla som individer. 
 
Både Kortedala och Gamlestadens bibliotek har haft många projekt genom åren varav 
de flesta har handlat om IT och språk. Således har biblioteken bedrivit datakurser på alla 
språk som varit efterfrågade. Som mest kunde det röra sig om sju olika språk parallellt. 
Även när projektpengarna tagit slut har biblioteken fortsatt med datakurser i mindre 
skala. För tillfället har Kortedala biblioteket datakurser två gånger i veckan, en morgon 
och en kvällskurs. Kurserna brukar vara välbesökta av både svenskar och människor 
med invandrarbakgrund. En annan populär verksamhet på Kortedala biblioteket är 
språkkafé. Idén till språkkaféet föddes när bibliotekarier upptäckte att fikapausen under 
datakurser varit mycket givande och populär bland deltagare. De såg en möjlighet att 
renodla fikapausen och på så sätt ge deltagare en möjlighet att lära och förbättra sin 
svenska. Sen dess bedrivs språkkaféet på Kortedala biblioteket och har blivit populärt 
även på andra bibliotek i Göteborg. Språkkaféet besöks huvudsakligen av invandrare 
men personalen som håller i det är svenskar. Bibliotekarier har alltid ett tema i bak-
fickan men låter samtalet utvecklas av sig själv. Språkkaféet och datakurser är numera 
ordinarieverksamhet. Läxhjälp och stöd i svenska språket som bedrivs både på 
Kortedala och Gamlestadens bibliotek i samarbete med Individuell Människohjälp, har 
också börjat som projektverksamhet men då det varit väldigt lyckat ser man till att fort-
sätta med den verksamheten. Ingrid anser att projekt kan ha långsiktig verkan om man 
har en linje i det man försöker åstadkomma samt koncentrerar sig på några få projekt 
istället för att sprida verksamheten på en mängd olika saker. 
 
Ingrid berättar att för många år sedan när hon arbetade enbart på Gamlestadens 
bibliotek, brukade de samarbeta med olika invandrarföreningar och hade temadagar, 
men hon vill inte påstå att det var integrationsfrämjande på något sätt. Dessa arrange-
mang besöktest oftast av människor som själva är aktiva i föreningen, vilket gjorde att 
möte mellan olika folkgrupper uteblev för det mesta. Anledningar till att biblioteken 
inte har sådana arrangemang numera beror på svårigheter till att få ett samarbete med 
föreningar samt bibliotekens brist på ekonomiska resurser, vilket dessa arrangemang 
brukar kräva. 
 
Aktiviteter som Ingrid anser vara mer allmän ”integration” och som är kopplade till 
folkbibliotekets funktion av mötesplats är schack och Internationell sagoläsning. Schack 
är en mycket populärt aktivitet bland äldre män och en del pojkar. Ingrid ser att både 
svenska män och män med invandrarbakgrund spelar tillsammans och även om de inte 
talar samma språk hittar de olika sätt att kommunicera på. Biblioteket har också 
anordnat schackturneringar under ett tag. Internationell sagoläsning anordnar Kortedala 

                                                 
149 Det lokala biblioteket – tankar och erfarenheter från förorten, s. 5. 
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biblioteket en gång per termin sedan flera år tillbaka. Förskolor och lågstadiet bjuds in 
till sagoläsning som sker samtidigt på olika ställe på biblioteket. Sagorna som läses 
brukar vara av samma författare och på de flesta språk som finns representerade bland 
barnen. Kortedala biblioteket har också ett projekt för vuxenstuderande i samarbete med 
vuxenutbildningsförvaltningen, där de erbjuder litteratur, handledning och en datamiljö 
för vuxenstuderande vilka är för det mesta av en annan bakgrund än svensk. Ingrid kan 
se att det sker mer spontana möten på biblioteket, ofta kring datorer, där folk hjälper 
varandra. 
 
Föreläsningsverksamheten som finns på Kortedala biblioteket bedrivs i samarbete med 
ABF150. Föreläsningar är en ambition biblioteket har i mån om pengar, menar Ingrid. De 
sista tre-fyra åren har Kortedala biblioteket haft föreläsningar om exempelvis slöjor, 
Iran, bantningsmetoder, somaliska och persiska författare har hållit föredrag. Vissa 
sådana föreläsningar brukar skapa mer debatt, bland publiken, än andra. Ett exempel 
som Ingrid nämner är när Ove Sernhede, författare till boken Alienation is our nation - 
Reality is my nationality, pratat om kriminella ungdomsgäng till en blandad publik 
bestående av bland andra socialarbetare, poliser och ungdomar om vilka han skrivit. 
Föreläsningen väckte livlig debatt, liksom ett annat som handlade om bantnings-
metoder. Ingrid menar att ett föredrag inte nödvändigtvis behöver ha integration som 
syfte men kan fungera integrerande ändå om det uppstår samtal och debatt mellan 
människor från olika folkgrupper. Föredraget om bantningsmetoder hade sådan effekt 
då människor, även när föredraget var slut, stod utanför biblioteket och fortsatte att 
diskutera. 
 
På fråga om det är folkbibliotekens uppgift att bidra till en gemensam värdegrund i 
samhället, undrade Ingrid Atlestam vad ”gemensam värdegrund” står för egentligen.  
Om det berör demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter och erkännande av alla 
människors lika värde så menar Ingrid att folkbiblioteket visar detta genom sin dagliga 
verksamhet.  
 
I sin dagliga verksamhet arbetar biblioteken utifrån både bibliotekslagen och Unesco:s 
biblioteksmanifest. Göteborg har ingen egen biblioteksplan utan detta är på gång. Ingrid 
gör själv varje år en verksamhetsplan för Kortedala och Gamlestadens bibliotek som går 
upp till nämnden för att bli godkänd.  
 
Ingrid var insatt i frågor som berör nationell bibliotekspolitik och har själv skrivit om 
detta. För nationell bibliotekspolitik krävs ett mandat, att det finns en nationell biblio-
teksmyndighet, så som i Finland, Danmark och Norge. En risk med nationell biblioteks-
politik, enligt Ingrid, är att forsknings och högskolebiblioteken dominerar, då gäller det 
att se till att folkbibliotekets speciella uppdrag inte försvinner i detta. Ingrid Atlestam 
tror att folkbibliotekens arbete med integration skulle kunna bli bättre om en nationell 
bibliotekspolitik blev verklighet. Hon tror att medvetenheten om folkbibliotekens 
funktion och möjligheter att påverka varierar i landet, och om det fanns en myndighet 
eller uppdrag som kom centralt ifrån så skulle det kunna hända mycket i många 
kommuner där det inte händer något nu. På Kortedalabiblioteket jobbar man mycket 
integrerande, men på många andra bibliotek görs det inte lika mycket som det borde, 
och en anledning är att personalen känner sig osäker inför uppdraget. Av den 
anledningen gjorde personalen på Kortedala biblioteket en förstudie i syfte att öka 

                                                 
150 Arbetarnas Utbildningsförbund i Göteborg. 
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kompetensen, bland biblioteksfolk i Västra Götaland, gällande bibliotekens mång-
kulturella verksamhet. Utifrån detta projekt skapades ett socialt nätverk på Ning151 som 
heter Mångspråkiga biblioteket,152 där alla som är intresserade av folkbibliotekens 
mångkulturella verksamhet kan ansluta sig och dela med sig erfarenheter. Mångspråkiga 
biblioteket innehåller litteraturlistor, länkar, goda exempel och mer allmän diskussion i 
ämnet.  
 
Ingrid tycker att biblioteken behöver överhuvudtaget tydligare mål, då det inte finns 
några sådana från statens håll. Internationella biblioteket borde få tydligare uppdrag och 
större resurser. Folkbiblioteken skulle behöva mer ekonomiska och personalresurser för 
att bli bättre med sitt integrationsarbete. Hon menar också att det behövs en ökad 
kompetens bland bibliotekspersonalen gällande anskaffning av utländska medier samt 
mera samordning.  
 

6.6 Hisingens bibliotek 
 
Hisingens bibliotek tillhör stadsdelen Lundby. Lundby omfattar Sannegården, 
Kvillebäcken, Slättadamm och Kärrdalen. Hisingens bibliotek är ett resursbibliotek för 
hela Hisingen. Intervjun utfördes med bibliotekarien Viveka Hallberg. 
 
Viveka Hallberg tycker att integrationsfrämjande arbete är en del av folkbibliotekens 
uppgifter. Hon menar att biblioteket är till för alla medborgare och en plats där spontana 
möten uppstår. Personalen på Hisingens bibliotek har verksamhet som berör invandrare 
och minoriteter, men den integrationsfrämjande verksamheten sträcker sig mycket 
längre än så. Viveka arbetar bland annat med ett projekt som kallas vuxna i lärandet, 
projektet har pågått sedan 2003 i Göteborg och syftar på att hjälpa vuxenstuderande på 
framför allt grundvux-, komvux- och sfinivå. Projektet är ett samarbete mellan folk-
biblioteken och Vuxenutbildningsförvaltningen. Biblioteket samarbetar också med 
Humanus, som undervisar asylsökande i svenska. En annan verksamhet som Viveka, 
tillsammans med en kollega, håller i och som hon anser vara särskilt integrations-
främjande är språkkaféet. Den har funnits sedan 2007 och hålls en gång i veckan.  Till 
språkkaféet kommer invandrare som behöver träna svenska, men också en del svenskar 
som vill knyta kontakter och umgås. De svenskar som deltar i språkkaféet bor i Lundby 
och tycker att det är viktigt med sådana möten. Verksamheten är väldigt populär, cirka 
20 personer deltar vid varje tillfälle.  Hisingens bibliotek anordnar något som kallas 
mat- och kulturresa en gång per år i samarbete med elever från Göteborgs folkhögskola.  
Vid dessa tillfällen dukas upp mat från 13 olika länder, samtidigt visas ländernas 
traditionella kläder, smycke och föremål. Detta är en mycket populär verksamhet på 
biblioteket, menar Viveka. Med jämna mellanrum anordnar biblioteket utställningar där 
enskilda konstnärer ställer ut sina konstverk på biblioteket. Konstnärer brukar vara både 
infödda svenskar och nya svenskar.  En annan verksamhet är sagostunder på svenska 
och på andra språk. Biblioteket gör integrationsfrämjande insatser även genom att 
erbjuda integrationsplatser på biblioteket i form av praktik. För tillfället har de en 
praktikant två gånger i veckan, vilket betyder mycket för honom, enligt Viveka. Biblio-
teket har också datakurser vilka besöks av olika personer, däribland både äldre svenskar 

                                                 
151 Ning är en webbtjänst som har specialiserat sig på att göra det enkelt för användare att skapa egna 
sociala nätverk. 
152Se: http://mangsprak.ning.com 
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och invandrare.   
 
Hisingens bibliotek är ett resursbibliotek, med särskilt ansvar att köpa in utländsk 
litteratur, varav en del cirkulerar runt på mindre bibliotek i stadsdelen. När biblio-
tekarier köper in utländsk litteratur går de efter BTJ-listor och låntagarnas efterfråga, 
men personalen ingår också i ett nätverk, som består av ett flertal andra bibliotek i 
kommunen samt Stadsbiblioteket, och vars syfte är att hjälpa varandra med anskaffning 
av utländsk litteratur. Inom projektet för vuxenstuderande köps in mycket studie-
litteratur där olika språkkurser och läxikon ingår.  
 
Biblioteket eftersträvar att vara en naturlig mötesplats för alla invånare, vilket uttrycks 
även i dess program. Insatser som har integration som syfte förekommer både i projekt 
och reguljär form. Enligt Viveka är personalen positivt inställda till integrations-
verksamhet på biblioteket och eftersträvar att även projekt ska bli reguljära. Hisingens 
bibliotek har ett utvecklat samarbete med andra samhällsinstitutioner och andra biblio-
tek. Förutom det tidigare nämnda samarbetet kring inköp av utländsk litteratur ingår 
Viveka i ett nättverk ”studiebibliotekarier”. I Lundby finns flera deltaprojekt, vilket 
innebär att flera samhällsinstitutioner samarbetar som exempelvis socialkontoret och 
arbetsförmedlingen i syfte att hjälpa människor ut i arbetslivet. Här har man ett samar-
bete med biblioteket och grupper kommer regelbundet på biblioteksbesök. 
 
Viveka anser att biblioteket gör mycket i syfte att bidra till social sammanhållning. 
Språkkaféet är kanske det tydligaste exemplet på hur biblioteket arbetar för att skapa 
förståelse mellan olika etniska grupper. Dit kommer både svenskar och människor från 
andra länder för att umgås och dela med sig sina erfarenheter och knyta kontakter. Det 
som ger extra tyngd är att infödda svenskar är med. På språkkaféet samtalar man om 
bland annat, svenska och utländska traditioner och ordspråk. Deltagare gör jämförelser 
mellan olika länder och på så sätt skapar förståelseför andra. Annan verksamhet som 
fungerar brobyggande mellan människor från olika kulturer är bibliotekets utställningar. 
Många nyinflyttade kommer till biblioteket dagligen, vilket gör att de skapar bra 
kontakt med bibliotekarier.  
 
I programverksamheten förekommer ibland föreläsningar i syfte att skapa debatt om 
minoritetsfrågor. Föreläsare är både nya och gamla svenskar. Under mångkulturdagen 
2007, (samma dag som matresan) besöktes biblioteket av politiker som talade om 
integration. Enligt Viveka är det svårt att veta om sådan verksamhet väcker debatt eller 
inte: ”Det vet man aldrig riktigt på förhand, utan det är förhoppningen, att man funderar 
på det efteråt och så.”  
 
På fråga om hon anser att folkbiblioteket bidrar till en gemensam värdegrund i 
samhället menar Viveka att biblioteket är ett ställe där man kan lära sig om den mång-
fald av olika åsikter och värderingar som finns, men också vad som gäller i Sverige 
generellt. Hon anser att det är viktigt med en gemensam värdegrund och att det ger 
människor en trygghet att veta hur allt fungerar här i landet.  
 
När personalen på biblioteket arbetar integrationsfrämjande har de kulturpolitiska målen 
i bakgrunden, men de har även en egen verksamhetsplan som görs upp varje år. Det 
med invandrare och integration har funnits länge med i verksamhetsplanen. Biblio-
tekarier är även positivt inställda till den gemensamma biblioteksplanen för hela 
kommunen, men den har blivit uppskjuten för tillfället.  
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Innan intervjun med Viveka hade hon samtalat med bibliotekschefen och andra 
anställda på biblioteket kring frågor som rör en eventuell nationell bibliotekspolitik. De 
är överens om att en nationell bibliotekspolitik skulle kunna ge extra tyngd åt folk-
bibliotekens arbete för social sammanhållning. Biblioteken har varit förhållandevis 
framgångsrika i att locka till sig invandrargrupper, vilket är viktigt att lyfta fram och 
undersöka varför det är så egentligen. De menar att i den nationella bibliotekspolitiken 
måste invandrare och andra minoriteter få finnas med, men att det ska göras på rätt sätt, 
så att det inte uppstår ett särskiljande mellan ”Vi” och ”Dem”. Detta skulle bli olyckligt 
med tanke på att svenskar och invandrare har så otroligt mycket gemensamt. Mer 
personal och resurser skulle vara bra för bibliotekets integrationsverksamhet, då en del 
projekt skulle kunna bli reguljära. 
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7. Diskussion och slutsatser 

Detta kapitel är strukturerat efter uppsatsens frågeställningar. Nedan följer vad som 
kommit fram genom den empiriska undersökningen gällande folkbibliotekens möjlig-
heter att arbeta integrationsfrämjande utifrån integrationens inre krav, folkbibliotekets 
roll i civilsamhället och folkbibliotekens styrdokument. Sedan ställs folkbibliotekens 
möjligheter att arbeta integrationsfrämjande i förhållande till vad en nationell biblio-
tekspolitik skulle kunna bidra med. 
 

7.1 Integrationens inre krav - analys 
 
Engagemang från hela samhället och inte säråtgärder 
Enligt Skot-Hansens fyra rationaliteter legitimerar folkbiblioteken sin verksamhet 
genom underhållning, upplysning, social förändring och ekonomisk tillväxt.153 
Storstadssatsningen är ett försök från myndigheternas sida att minska segregation, vilket 
kan kategoriseras som insatser för social förändring. En minskad segregation skulle leda 
till ekonomisk tillväxt i storstäderna.  Inom ramen för storstadsarbetet har även biblio-
teken i segregerade områden varit inblandade, vilket visar att det finns en medvetenhet 
om att biblioteken kan göra insatser på integrationsområdet. Ragnar Audunson skriver 
att folkbiblioteken bör uppfylla funktionen av en mötesplats som främjar lokal integra-
tion.154 Under intervjuer sökte jag svar på hur bibliotekspersonalen ser på folkbiblio-
tekets roll för integration och om de har aktiviteter i detta syfte.  
 
Samtliga intervjuade tyckte att folkbiblioteket bidrar till integration genom att vara en 
del av samhället och en plats där människor med olika bakgrund har tillfälle att mötas. 
Också genom att erbjuda information, upplysning och kunskap som kan vara redskap 
för den personliga integrationen. Men att biblioteken ska ha integration som syfte, eller 
som ett uppdrag vid sidan av den ordinarie verksamheten råder delade åsikter om. Bodil 
Arnström säger i intervjun att ”integration på biblioteket är en väldigt främmande tanke 
för mig”. Ingrid Atlestam skriver: ”Det lokala bibliotekets uppdrag är inte primärt 
integration, utan det är att anpassa verksamheten till dem som bor eller arbetar i 
området. Integration, mångfald och alla dessa för tillfället gällande honörsord används 
uppåt i organisationen, när man vill ha pengar./…/ , aldrig i relation till brukare och 
besökare.”155 Ingrid ser alla människor som individer med olika behov och menar att 
bibliotekets uppdrag alltid varit det samma, att överbrygga informations- och kunskaps-
klyftor. Ann-Christine Brunnström och Viveka Hallberg uttrycker sig något annorlunda 
i fråga om folkbiblioteken bör arbeta aktivt med integration. Viveka ser det som en 
självklarhet, vilket också syns i Hisingen bibliotekets programverksamhet med relativt 
många aktiviteter i detta syfte. Ann-Christine Brunnström tvekar inte om att biblioteken 
bör arbeta integrationsfrämjande, men hon talar också att mycket av det kommer 
naturligt eftersom biblioteket är en plats som är till alla, vilket stämmer överens med de 
övriga intervjuade tankegångar.  
 

                                                 
153 Skot-Hansen, 2006, s. 26-30. 
154Audunson, 2001, Folkbibliotekenes rolle i en digital framtid: Publikums, politikernes og 
bibliotekarenes bilder. Ingår i: Det siviliserte informasjonssamfunn – folkebibliotekens rolle ved 
inngangen til en digital tid, s. 210. 
155 Det lokala biblioteket – tankar och erfarenheter från förorten, s. 5. 



 

46 
 

Enligt utredarna av de lokala utvecklingsavtalen, liksom den urbana utvecklings-
politikens riktlinjer bör arbete med integration och social sammanhållning gälla alla i 
landet och inte vara en säråtgärd för vissa. Genom intervjuer ville jag undersöka på 
vilket sätt folkbibliotekens integrationsverksamhet involverar svenskar. Samtliga 
bibliotek hade verksamhet som riktar sig till svaga grupper i samhället exempelvis data-
kurser, läxhjälp, språkkaféer eller studiestödverksamhet som riktar sig till vuxenstude-
rande. Många av de som utnyttjar denna typ av tjänster är invandrare som behöver stöd 
och hjälp för att komma till sin rätta i samhället. Denna typ av verksamhet på biblio-
teken (förutom språkkaféer), vänder sig inte uttryckligen till invandrare utan till 
individer och deras behov, vilket också öppnar möjligheter till möten mellan svenskar 
och invandrare. Vi ser, utifrån exemplet från Hisingens bibliotek, att även språkkafé-
verksamhet kan involvera svenskar och lyfta den integrerande funktionen till en nivå, 
där verkliga möten uppstår.  
 
I storstadspolitiska dokument, liksom i den urbana utvecklingspolitikens, påpekas 
vikten av ett samarbete som involverar både privata och offentliga aktörer i integrations-
syfte. I bibliotekssammanhang var jag nyfiken på om biblioteken hade något samarbete 
med olika minoritetsföreningar eller enskilda representanter för minoritetskulturer. Det 
visade sig att samarbete med olika invandrarföreningar inte var välutvecklad, däremot 
var biblioteken bättre på att tillvara ta enskilda individers engagemang och talanger, så 
som författare, konstnärer eller enbart människor som ville genom matlagning och 
utställning av kläder och föremål visa en del av sin kulturella identitet.  
 
Folkbiblioteken i undersökningen hade aktiviteter i syfte att bidra till integration i 
varierande utsträckning. Visserligen kan integration ske genom bibliotekens verksamhet 
i sin helhet, beroende på hur de individer som kommer till biblioteket förvaltar det. 
Samtliga bibliotek bidrar till integration även genom att erbjuda fri och gratis tillgång 
till information till alla medborgare, men hur mycket satsas medvetet i detta syfte beror 
mest på personligt engagemang från bibliotekariernas sida. Folkbibliotekens arbete med 
att synliggöra minoriteternas kulturarv hade kunnat bli bättre om biblioteken köpte in 
mer böcker som representerar minoriteternas kulturarv och som är översatta på svenska 
och engelska, samt genom skyltning av dessa. En del av biblioteken i undersökningen, 
framförallt Stadsbiblioteket och Hisingens bibliotek var ganska framgångsrika i att visa 
minoriteternas kultur och göra den till en del av landets kulturarv genom utställningar 
och program. 
 
Långsiktiga insatser 
Det råder stor enighet om att integrationsarbete kräver långsiktiga insatser för att lyckas. 
Undersökningen visar att lyckade projekt på folkbiblioteken går att implementera i det 
reguljära om det finns ett intresse och engagemang från personalens sida. Det finns flera 
goda exempel. Datakurser började som projekt, som blev en reguljär verksamhet på 
samtliga bibliotek. Språkkaféet började som fikapaus vid datakurser på Kortedala, för 
att sedan utvecklas till en egen och populär verksamhet, som spridits även till andra 
bibliotek. Hisingens bibliotek har nu i flera år anordnat mat- och kulturresa då det från 
början varit lyckat. Dock kan det finnas omständigheter som bromsar utvecklingen, så 
som brist på ekonomiska resurser och att folk flyttar mycket ut ur och in i stadsdelen.  
 
Insatser mot den strukturella och institutionella diskrimineringen 
Den största orsaken till segregation är den strukturella och institutionella diskrimine-
ringen, enligt storstadspolitikens utvärderare och utredningen om makt, integration och 
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strukturella hinder. Detta måste motverkas med tvångsåtgärder, genom exempelvis 
skärpta lagar, men även genom ett aktivt arbete mot diskriminering. Ett arbete måste 
pågå på flera nivåer; statlig, institutionell och individuell nivå för att åstadkomma 
förändringar. Individnivå kan i bibliotekssammanhang härledas till bibliotekets sociala 
funktion, till aktiviteter som syftar på att skapa möte och dialog mellan människor med 
olika etnisk och kulturell bakgrund. Aktiviteter vilka kan leda till minskade fördomar 
som i sin tur kan påverka de ”individuella handlingar” i rätt riktning.  
 
På biblioteken förekommer aktiviteter i syfte att föra människor närmare varandra och 
motverka fördomar. I vilken grad dessa aktiviteter uppfyller sitt syfte är svårt att 
bedöma, menar de tillfrågade. Ann-Christine ser en svårighet i att påverka människors 
attityder, och säger att den svenska kulturen präglas av en ”försiktig attityd” mot 
invandrare, och överhuvudtaget till det som på något sätt kan uppfattas som annorlunda 
och avvikande. Hon säger: ”Den svenska kulturen är ju en kultur som… där alla ska 
vara lika”, vilket även drabbar en del svenskar. Hon nämner att sådan ”försiktig” attityd 
även förekommer bland personalen på stadsbiblioteket. Att sådan attityd förekommer på 
institutioner och bland individer, är något som oavsiktligt kan leda till diskriminering. 
Genom att låta det undermedvetna styra, en ovilja inför det som kan uppfattas som 
annorlunda, att föredra det bekanta framför det okända, vilket ligger i människans natur, 
uppstår diskriminering på alla samhällsnivåer. Och som Ann-Christine säger finns det 
många psykologiska aspekter som ligger bakom människornas attityder och handlande 
som är svåra att påverka. Ett sätt skulle vara, som Ingrid Atlestam säger ”att se och 
behandla alla människor som individer”, vilket kräver insikt och medvetenhet av var 
och en.  
 

7.2 Folkbibliotekets roll i civilsamhället - analys 
 
Diskussionen om folkbibliotekets roll i civilsamhället utgår från nedanstående modell, 
som är en kombination av Dorte Skot-Hansens modell om folkbibliotekets roll i civil-
samhället och några begrepp ur Diaz teori om fem integrationsdimensioner. 
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Politisk Debattforum Medborgerlig 
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                           Figur 2. Folkbibliotekets roll i civilsamhället utifrån ett integrationsperspektiv. 
 
Gemensam värdegrund 
I den moralfilosofiska definitionen av tillgången till civilsamhället är det samhällets 
uppgift att skapa yttre ramar för vad som är rätt och fel i moralisk och etisk bemärkelse. 
Konceptet härleds till det moraliska rummet i bibliotekssammanhang, där Skot-Hansen 
förkastar tanken på biblioteket som ett rum för värdegemenskap. Hon menar att värde-
neutralitet och pluralism är något som biblioteket ska eftersträva genom sin verksamhet, 
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i sitt material och sina arrangemang. Folkbiblioteket ska uppfylla kravet på ”god 
kvalitet, allsidighet och aktualitet”, vilket innebär att i materialurvalet ska dessa kriterier 
styra och inte några moraliska, religiösa eller politiska synpunkter.156 Jag ifrågasätter 
om fullständig värdeneutralitet är möjlig då biblioteken även ska förmedla demokratiska 
värderingar? Intervjuer med respondenterna visar att biblioteket bidrar till en gemensam 
värdegrund genom att vara en plats som är öppen för alla och genom att erbjuda 
material som speglar ”hela samhällets mångfald”. Om man lyckas erbjuda material som 
”speglar hela samhällets mångfald”, då anser jag att urvalet är fritt från moraliska, 
religiösa eller politiska synpunkter. Bodil sa något som fick mig att tänka efter, 
nämligen att hon anser att biblioteket bidrar till en gemensam värdegrund i samhället 
genom att tillhandahålla all slags litteratur, utan censur, förutom ”rent rasistisk litteratur 
och sådant som är direkt emot demokratiska värderingar”. Kan i så fall urvalet betraktas 
som ”fri från moralisk, religiös eller politisk påverkan”, då samhället även innefattar 
åsikter, tankar, partier och religioner som är direkt emot demokratin? Detta visar att 
”neutralitet är något som inte finns” i biblioteksrummet.157 Således är min slutsats att 
folkbiblioteken bidrar till integration även genom att de förmedlar en gemensam 
demokratisk värdegrund.  
 
Biblioteken i undersökningen hade inga aktiviteter som motsvarar regeringens arbete 
med värdegrundsdialogen, men de arbetade med detta på ett indirekt sätt genom 
verksamheten i sin helhet. Min tanke är att biblioteken, möjligtvis skulle kunna 
samarbeta med den nya politiken och på så sätt arbeta mer aktivt med en 
värdegrundsdialog. 
 
Socialintegration 
Den sociologiska definitionen av civilsamhället som är placerad i bibliotekets funktion 
av mötesplats kan härledas till José Alberto Diaz sociologiska integrationsdimension 
vilken avser relationer mellan majoritetsbefolkningen och invandrare. Enligt Ragnar 
Audunson bör folkbiblioteket vara en plats som främjar lokal integration.158 Diaz talar 
om att det är relationer inom ”primärgruppen” som leder till integration vilket refererar 
till verkliga möten mellan minoriteter och majoritetsbefolkningen. Enligt Skot-Hansen 
är folkbibliotekets funktion av mötesplats tillgodosedd om den stärker civilsamhället 
genom att verkliga möten uppstår. I empirin ville jag undersöka hur folkbibliotekarier 
förhåller sig till folkbibliotekets funktion av mötesplats och om de har några integra-
tionsfrämjande aktiviteter som är kopplade till den.  
 
Biblioteken i undersökningen hade varierande antal aktiviteter knutna till funktionen av 
mötesplats. Stadsbiblioteket hade aktiviteter med integration och social sammanhållning 
som syfte, vilka blivit fler de senaste åren. Även personalen på Hisingens bibliotek har 
integration i tanken när de arbetar med olika program som exempelvis språkkafé eller 
mat- och kulturresa.  De övriga biblioteken hade inte primärt ”integration” som syfte 
med sina aktiviteter, men respondenterna tyckte att dessa ändå kunde betraktas som 
integrerande på olika sätt. Studiestöd för vuxenstuderande eller datakurser kunde ha 
integrerande funktion genom att erbjuda människor redskap för att bättre kunna ta del 
av samhället, men också genom att möten uppstår. Skot-Hansen ställer frågan om 
människor kommer till biblioteket för att stanna längre och umgås eller om de går 

                                                 
156 Skot-Hansen, 2001, s. 55f. 
157 Brunnström, intervjun. 
158 Audunson, 2001, s. 210. 
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snabbt efter att ha uträttat sitt ärende. Viveka talade om att många invandrare kommer 
dagligen till biblioteket vilket skapar bra relationer med bibliotekarier. Även Bodil 
uppger att hon skapat kontakter och haft många givande möten på biblioteket. Att 
många återkommer och uppehåller sig i biblioteksrummet syns även i aktiviteter såsom 
schackspelandet, språkkaféer eller sagostunder. Min bedömning är att socialintegration 
pågår på biblioteken och att de flesta aktiviteter kopplade till funktionen av mötesplats 
kan fungera integrerande, men att bibliotekarier har olika förhållningssätt till detta. En 
del har integration i åtanke när de utformar aktiviteter medan andra inte har det.  
 
Medborgerlig integration 
Skot-Hansens påstående att samhällsfrågor som rör mångkulturalism sällan diskuteras 
och debatteras på folkbiblioteken, är något som undersökningen bekräftar. Angereds 
bibliotek hade ingen sådan verksamhet, då Blå Stället skötte all kulturverksamhet. 
Kortedala biblioteket hade några föreläsningar i detta syfte. Hisingens bibliotek, tog upp 
dessa vid Mångkulturdagen och på Stadsbiblioteket förekom sådan verksamhet ibland 
beroende på intresset bland personalen. Om det uppstår verklig debatt inom sådana 
arrangemang, uppger Ingrid och Ann-Christine något annorlunda svar. Ann-Christine 
menar att verklig debatt för det mesta uteblir medan Ingrid säger att den uppstår ibland. 
Oavsett om det blir någon debatt eller inte är föreläsningarnas syfte att väcka tankar och 
förhoppningsvis även bidra till minskade fördomar och ändrade attityder. I vilken 
utsträckning detta sker är svårt att veta, menar Viveka.  
 
Skot-Hansen skriver att folkbibliotekens arrangemang om det mångkulturella Danmark 
ofta handlar om isolerade händelser utan sammanhang, vilket riskerar att bidra till 
upprätthållandet av bilden av invandrare som de ”annorlunda”.  Bibliotekarierna i 
undersökningen var måna om att inte ”exotifiera” mångkulturella utställningar och 
program, utan snarare betonade mer det som förenar än skiljer. På Stadsbiblioteket 
deltog både svenskar och människor med annan kulturell bakgrund under världsbak-
dagen och danslördag. Samma sak var med mat- och kulturresan som ägde rum på 
Hisingens bibliotek. För att undvika upprätthållandet av bilden av invandrare som de 
”annorlunda”, är det nödvändigt att belysa frågorna som rör mångkulturalism även 
utifrån minoriteternas perspektiv, vilket biblioteken i undersökningen även gör. 
 
En slutsats är att den medborgerliga dimensionen av integration, som är placerad i 
biblioteksrummets debattforum, utspelar sig på biblioteken, men att det kunde finnas 
fler aktiviteter i syfte att skapa dialog om det mångkulturella samhället.  
 

7.3 Folkbibliotekens styrdokument - analys 
 
En del av uppsatsens syfte har varit att ta reda på folkbibliotekens möjligheter att arbeta 
integrationsfrämjande utifrån deras styrdokument. För att kunna besvara denna fråga har 
jag tittat på vilka dokument som finns att tillgå och vad dessa uttrycker. I intervju-
undersökningen har jag haft ett ental frågor som direkt berör de undersökta bibliotekens 
integrationsarbete utifrån styrdokument, men mycket har kommit fram även genom 
andra frågor.   
 
Enligt kulturpolitiska mål ska minoritetsgrupper ges möjligheter att bevara och utveckla 
sina kulturarv. Det ska pågå ett arbete för att minoriteternas kultur ska bli en del av det 
allmänna kulturlivet och tillgänglig för alla. Det ska även ges möjligheter för människor 
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med olika etnisk och kulturell bakgrund att mötas och inspireras av varandra.159 I 
dokumentet Kulturpolitisk strategi för Göteborgs stad påpekas att minoriteternas kultur-
arv bör bevaras och levandegöras i syfte att berika stadens kulturliv.160 Ett av folkbiblio-
teksmanifestets mål för folkbiblioteksverksamheten, är att främja kontakten mellan 
olika kulturer och stimulera kulturell mångfald.161 Dessa mål ska stimulera och inspirera 
folkbibliotekens mångkulturella verksamhet, vilket de lyckas med i varierande utsträck-
ning. Ann-Christine menar att allt sådant som står i styrdokumenten om mångkultur och 
bevarande av minoriteternas kulturarv och minoritetsspråk är inte något som biblioteken 
alltid lever upp till. Ett problem är enligt Ingrid att bibliotekarier känner sig osäkra inför 
uppdraget.   
 
Undersökningen visar också att riktlinjer för mångkulturell verksamhet har inneburit 
förändringar på fronten. Ann-Christine menar att det på sistone tillkommit riktlinjer som 
säger att det mångkulturella ska genomsyra hela Stadsbibliotekets verksamhet och inte 
enbart vara en hörna för sig. Detta har lett till förändringar som gett mera plats åt det 
mångkulturella på biblioteket, vilket syns både i materialbeställningen och kultur-
verksamheten. Både Kortedalas och Hisingens bibliotek är resursbibliotek, med särskilt 
uppdrag att köpa in utländsk litteratur, vilket har stimulerat satsningar. 
 
Styrdokumenten har inflytande på bibliotekens integrations verksamhet, men de lämnar 
även mycket utrymme åt biblioteksanställda ifråga vad som ska tas med i verksamheten. 
Samtliga respondenter betonade folkbibliotekets roll för demokrati, men dess roll för 
integration var något oklar. Resultaten visar att det råder delade meningar om biblio-
teket ska arbeta aktivt med integration eller inte. Däremot är alla respondenter överens i 
fråga om folkbibliotekets demokratiska roll. Folkbiblioteket är till för alla individer i 
samhället och har som uppgift att främja utbildning, kultur och information. I Göteborgs 
kulturnämnds dokument sägs att folkbibliotekets främsta uppgift är att motverka 
segregation och kunskapsklyftor bland människor, vilket kan göras genom att höja den 
kulturella kompetensen för individen. Resultaten visar att om det finns en medveten 
satsning på biblioteken i integrationssyfte brukar även den mångkulturella 
programverksamheten vara mer utvecklad. Bibliotekariernas personliga engagemang för 
integrationsfrågor betyder mer än styrdokument när det gäller folkbibliotekens integra-
tionsarbete. 
 
Enligt bibliotekslagen och folkbiblioteksmanifestet ska alla folkbibliotek erbjuda 
litteratur på andra språk än svenska, särskilt till grupper som på grund av språkliga 
barriärer inte kan använda det vanliga beståndet. Enligt Ann-Christine och Ingrid, finns 
det brister på sina håll gällande folkbibliotekens mångkulturella verksamhet och inte 
minst vad gäller anskaffning av utländsk litteratur. Även Bodil ser brister i fråga och 
tycker att det behövs fler bibliotekarier som kan minoriteternas språk. Ingrid menar att 
den mångkulturella verksamheten drabbas av att en del biblioteksanställda känner sig 
osäkra inför uppdraget. Av den anledningen har Kortedala biblioteket tagit initiativet till 
en förstudie i syfte att öka kompetensen om folkbibliotekens arbete med det mång-

                                                 
159 Regeringskansliet, ”Detta arbetar departementen med; Kultur, medier och fritid; Kultur”, 
http://www.regeringen.se/sb/d/1897 [2008.09.20].  
160 Göteborgs Stad, ”Kulturpolitisk strategi. Version 1.0”, 
http://www5.goteborg.se/prod/kultur/kulturforvaltningen/dalis2.nsf/0/92e0c30847474dc2c1256e5100335
67e!OpenDocument&Click= [2008.04.02]. 
161 Kulturrådet, “Unescos Folkbiblioteksmanifest”, 
http://www.kulturradet.se/templates/KR_Page.aspx?id=1948&epslanguage=SV [2008-09-21]. 
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kulturella. Utifrån projektet har ett webbaserat socialt nätverk, som heter 
”Mångspråkiga biblioteket”, tillkommit. Även Stadsbiblioteket gör satsningar på 
området. Stadsbiblioteket har startat ett nätverk som ska ge stöd åt andra bibliotek vid 
anskaffning av utländska medier. Ann-Christine håller föredrag om mångkulturell verk-
samhet på andra bibliotek i kommunen. 
 
Samtliga bibliotek hade egna verksamhetsplaner, vilka även hade störst inflytande över 
verksamheten. Den kommunala verksamhetsplanen för biblioteken, som ska enligt 
bibliotekslagen upprättas, var på gång i Göteborgs kommun men var lagd på is, enligt 
Viveka. Respondenterna var positiva till ett sådant gemensam verksamhetsplan, även 
om Ann-Christine såg svårigheter i att förverkliga detta i praktiken. Hon menar att den 
bibliotekskultur där personalen på biblioteket bestämmer mycket fortfarande är när-
varande i stor utsträckning.  
 

7.4 Nationell bibliotekspolitik - analys 
 
Inom ramen för andra frågeställningen var syftet att undersöka om folkbibliotekens 
möjligheter att arbeta integrationsfrämjande skulle kunna påverkas av en nationell 
bibliotekspolitik.  
 
Syftet med Svenska Biblioteksföreningens upprop för nationell bibliotekspolitik är att 
öka det politiska engagemanget för de offentligt finansierade biblioteken.  Det som 
kampanjen kräver av regeringen är att utvärdera bibliotekslagen, inrätta ett nationellt 
biblioteksorgan och förbättra tillgången till bibliotekstjänster. Dagens bibliotekslag 
anses vara otillräcklig och ett större nationell engagemang förväntas minska ”det dåliga 
resursutnyttjandet och de effektförluster som dagens brist på samordning medför”.162 
Att det behövs mera samordning även kring folkbibliotekens integrationsfrämjande 
insatser, är något som uppsatsens undersökning visar. Ann-Christine menar att 
biblioteken skulle behöva tydligare mål, kanske inte nödvändigtvis från statens håll, 
men exempelvis att det som står i kommunens budgetplan för bibliotekens verksamhet 
inte enbart stannar där, vilket kan vara fallet. Ingrid menar att medvetenheten om folk-
bibliotekens funktion och möjligheter att påverka varierar i landet. Om uppdraget kom 
från statens håll då skulle det kunna leda till förbättringar i många kommuner. Bodil 
tycker att det skulle vara bra om staten såg över bibliotekslagen och skapade riktlinjer 
som ger biblioteken mer jämlika förhållanden. Personalen på Hisingens bibliotek är 
överens om att en nationell bibliotekspolitik skulle kunna ge extra tyngd åt folkbiblio-
tekens arbete för social sammanhållning.  
 
Socialdemokraterna påpekar, i sin motion till riksdagen163, behovet av en ny kultur-
politik. De menar att samhällsförändringar, som ägt rum sedan 1974 då kulturpolitiska 
mål formulerats, omformat vår värld och skapat nya behov. I motionen uttrycks också 
att kulturen förutom ett egenvärde kan ha praktiskt nytta genom sin potential att bidra 
till sammanhållning och integration i samhället. Av den anledningen ska kulturpolitiken 
utveckla och upprätthålla arenor för interkulturell dialog. Biblioteken nämns som en 

                                                 
162Library Lovers, ”Sverige behöver en nationell bibliotekspolitik”, 
http://www.librarylovers.se/politik.html [2008.11.02]. 
163 Partimotion 2008/09:s12018. Se: En kulturpolitik för framtiden. 
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viktig arena att utveckla. 164 Här blir det viktigt att stimulera folkbibliotekens verk-
samhet som är knuten till funktioner av mötesplats och debattforum. Undersökningen 
visar att det inte alltid är självklart vilken roll biblioteken ska spela för integration. 
Därmed är ”biblioteket som en arena för interkulturell dialog” inte heller en självklar 
del av folkbibliotekens verksamhet. I dagsläget beror folkbibliotekens arbete för 
integration mest på personalens engagemang.  
 
För att uppnå målet med välutvecklade bibliotekssystem föreslås i kampanjen bättre 
tillgång till bibliotekens tjänster, genom ökade ekonomiska resurser till bättre biblio-
teksservice, samt satsningar på nya arbetsmetoder och utveckling av nya tjänster. I 
anslutning till intervjuer hade jag frågor som berör just detta. Ingrid och Viveka menar 
att mer ekonomiska resurser skulle kunna förbättra folkbibliotekens mångkulturella 
verksamhet, medan Stadsbiblioteket hade tillräckligt med dessa. Däremot efterfrågar 
samtliga respondenter mer personal som arbetar med det mångkulturella på biblioteket. 
Även Internationella biblioteket borde få tydligare uppdrag och större resurser, menar 
Ingrid. 
 
Ett ”långsiktigt hållbart kunskapssamhälle som inkluderar alla”,165 är ett mål som den 
urbana utvecklingspolitiken arbetar för, men också ett mål som inte kan uppnås utan en 
nationell bibliotekspolitik. Enligt Svensk Biblioteksförening behöver Sverige väl-
utvecklade bibliotekssystem om den ska klara av globaliseringens utmaningar. Svensk 
Biblioteksförening menar också att biblioteken är viktiga ur ett integrationsperspektiv 
och att de gör betydande insatser, men att de inte betraktas som viktiga verktyg i arbetet 
för integrationen eftersom de saknar ett uttalat uppdrag.166 Bjarne Stenqvist menar att 
folkbiblioteken inte längre kan betraktas enbart som en del av den statliga litteratur-
politiken och att ledningen i kommunerna saknar kunskaper om folkbibliotekens roll i 
integrationsarbetet. För att lösa problem med detta krävs en utveckling av samarbete 
mellan olika sektorer på nationell, regional och kommunal nivå.167 Även den urbana 
utvecklingspolitiken menar att det krävs engagemang från hela kommunen om utanför-
skapet ska brytas. Därför ska numera integrationsarbetet ske genom den generella 
politiken med starkare koppling till andra politikområden såsom bostads- social- 
utbildnings- och arbetsmarknadsområden. Då den eventuella nationella biblioteks-
politiken och den urbana utvecklingspolitiken har flera gemensamma mål ser jag ett 
möjligt samarbete på området. Med en nationell bibliotekspolitik skulle folkbibliotekets 
roll för social sammanhållning kunna bli tydligare, och på så sett samverka med den nya 
integrationspolitiken. Biblioteken skulle ”kunna stödja en offensiv integrationspolitik 
som betonar språkets, mötets och kulturens betydelse” och ”fungera som ett värn mot 
främlingsfientlighet och en drivkraft för integration.” 168  
 
 

                                                 
164 Partimotion 2008/09:s12018, s. 10. 
165 Library Lovers, ”Sverige behöver en nationell bibliotekspolitik”, 
http://www.librarylovers.se/politik.html [2008.11.02]. 
166 Svensk Biblioteksförening, (2008) ”Framgångsrikt, men förbisett”, 
http://www.sab.se/organisation/dokument/pdf/Framgangsrikt.pdf [2008-12-02]. 
167 Stenqvist, 2003, s. 91-95. 
168Länstidningen Östersund, 22 augusti 2008. ”Debattartikel”, 
http://www.ltz.se/artikel_standard.php?id=541524&avdelning_1=104&avdelning_2=216 [2008.12.02]. 
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7.5 Sammanfattande reflektion 
 
Att USA ska ledas av en svart president, har en gång i tiden varit en absurd tanke, den 
tanken har blivit till en dröm som idag är verklighet. Att Sverige ska vara ett land fri 
från segregation och diskriminering ligger långt ifrån verkligheten och kan sägas vara 
en dröm, men faktum är att många sociala förändringar har börjat som drömmar. Om 
drömmen ska bli verklighet krävs först och främst kunskap om hur man uppnår 
förändringar. Folkbibliotekens möjligheter att bidra till minskad segregation är endast 
en liten bit i det hela, men en viktig sådan. Integrationspolitiska erfarenheter visar att det 
är nödvändigt med engagemang fån alla samhällsdelar för att uppnå målet med ett 
integrerat samhälle. Den del av samhället som folkbiblioteken har närhet till och störst 
påverkan på är civilsamhället. Genom att människor har fri tillgång till information och 
olika kulturyttringar, genom att få tillfälle att mötas och inspireras av varandra skapas 
en förståelse och närhet till det som en gång varit främmande.  
 
Genom den här undersökningen har jag lyft fram de förändringar som behöver ske i 
samhället för att uppnå målet om ett integrerat samhälle, samt vilka möjligheter folk-
biblioteken har att arbeta med dessa förändringar. Genom att utgå från en integrations-
syn som ett ansvar som vilar på alla, både nya och gamla svenskar, har jag kunnat 
identifiera folkbibliotekens möjligheter att arbeta integrationsfrämjande. Detta arbete 
sker genom folkbibliotekens hela verksamhet, genom att erbjuda fri tillgång till 
information och kunskap. Men om arbetet ska bli mer effektiv, är det nödvändigt med 
personligt engagemang och medvetna satsningar från bibliotekarier. Folkbibliotekens 
styrdokument uttrycker vikten av att motverka segregation, att göra minoriteternas 
kulturarv till en del av det ”allmänna” kulturlivet, och skapa möjligheter för människor 
att mötas och inspireras av varandra. Trots detta är arbetet med integration inte en 
självklar del av folkbibliotekens verksamhet. Undersökningen avslöjar att det som 
uttrycks i styrdokumenten inte alltid får genomslag i verkligheten och att det finns en 
osäkerhet om folkbibliotekens funktion och möjligheter till påverkan. Undersökningen 
visar också det motsatta, att det finns eldsjälar och drivkrafter inom detta, som arbetar 
för en positiv utveckling och förändringar på fronten.  
 
Tendenserna inom integrationspolitiken är att bredda integrationsarbetet till flera 
politikområden och på så sett engagera flera samhällsdelar i processen. Då integrations-
politiska mål, och mål som föreslås för den nationella bibliotekspolitiken har gemen-
samma beröringspunkter ser jag ett möjligt samarbete på området. Undersökningen 
visar att folkbiblioteken behöver få tydligare uppdrag gällande arbetet för social 
sammanhållning, vilket förhoppningsvis skulle leda till ökad medvetenhet om folk-
bibliotekets funktion och möjligheter till påverkan. Detta skulle kunna stimulera 
ytterligare aktiviteter i anslutning till funktioner av mötesplats och debattforum. En 
nationell bibliotekspolitik skulle kunna bidra till en förnyad legitimering av folkbiblio-
teksverksamheten och därmed bättre motsvara de krav som samhällsförändringar 
medfört. Resultat av min undersökning hittar sin plats i kulturutredningens förnyelse-
program som nyligen offentliggjorts. I betänkandet169 uttrycker kulturutredningen att 
kulturpolitiken behöver förändras och förnyas för att bättre svara mot förutsättningarna i 
dagens samhälle. I förnyelseprogrammets nio punkter föreslås bland annat, en 
integrering av kulturpolitiken i ett bredare politiskt sammanhang. Fokus sätts på 
                                                 
169 Regeringskansliet, ”Betänkande av kulturutredningen. Grundanalys”, SOU 2009:16, 
URL: http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/03/32/e6ab6539.pdf [2009.04.13]. 
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skapandet av fler arenor för det offentliga samtalet i syfte att stärka demokratin. Kultur-
politikens samspel med andra politikområden föreslås, särskilt med integrations-
politiken som får en särställning. Det uttrycks att kulturpolitiken bör bidra till social 
inkludering där mångfald av olika art uppfattas som tillgångar för samhället. I den sista 
punkten föreslås en ny syn på kulturinstitutionerna. Kulturinstitutionerna måste 
utvecklas och förnyas för att på så sätt behålla sin relevans i samhället.170  
 
Kulturutredningens förslag har kritiserats starkt på ett öppet seminarium som 
arrangerats av Centrum för kulturpolitiskt forskning. Anders Frenander, docent vid 
Biblioteks- och informations Högskolan i Borås, uttrycker att kulturens egenvärde är 
”inget framträdande drag i den här utredningen”.171 Det som fick mest kritik är förslaget 
att minska drastiskt antalet myndigheter inom kulturområdet. Att ta bort kvalitetsmålet 
för kulturpolitiken. Att kommersialismen inte längre ansågs vara något hot för 
kulturlivet. Minskat antal myndigheter är också en tendens inom den nya 
integrationspolitiken. Den urbana utvecklingspolitiken behåller de lokala 
utvecklingsavtalen, men skillnaden är att projektpengar dras in samtidigt som antal 
myndigheter involverade med integrationsarbetet minskar då detta framöver kommer att 
ske genom den generella politiken och finansieras inom ramen för ordinarie resurser. En 
risk med den nya integrationspolitiken, är att förändringar genom den generella 
politiken uteblir, liksom storstadssatsningens förändringsarbete som, om än inte kunnat 
uppfylla övergripande målsättning gjorde skillnad för människor i drabbade områden. 
Vad blir resultatet kommer framtiden att utvisa. Undersökningen visar att ökade 
ekonomiska resurser till biblioteken skulle kunna förbättra arbetet för integration och 
social sammanhållning, men att dessa inte är av avgörande vikt. Det som driver arbetet 
framåt, är engagemang bland personalen. Den visar även att diskrimineringens 
segregerande mekanismer måste motverkas med tvångsåtgärder, såsom lagstiftningar, 
men också genom ett förändringsarbete på individnivå. Här ser jag kulturen i dess olika 
former som en ovärderlig kraft till förändring. Och jag hoppas att kulturens egenvärde 
fortsätter att leva och verka i den framtid som kommer. Att Sverige ska vara ett land fri 
från segregation är en dröm, värd att drömma. 
 

7.6 Förslag på ytterligare studier 
 
Det som jag anser skulle bidra till forskningsområdet är en närmare undersökning av 
folkbibliotekens funktioner av mötesplats och debattforum utifrån ett integrations-
perspektiv. Om undersökningen hade sin utgångspunkt i hur biblioteksbesökare 
upplever effekter av sådan verksamhet och om de anser att de bidrar till integration 
skulle vara särskilt intressant att ta reda på. Detta skulle ge en kompletterande inblick i 
folkbibliotekens möjligheter att arbeta integrationsfrämjande.  
 
Även undersökningar vilka belyser folkbibliotekens arbete med att köpa in utländska 
medier hade kunnat bidra mycket på området.   
                                                 
170 SOU 2009:16, s. 13-33. 
171 Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, (2009) ”Vad vill kulturutredningen?”, 
http://www.hb.se/wps/wcm/connect/?MOD=PDMProxy&TYPE=personalization&ID=NONE&KEY=N
ONE&LIBRARY=%2FcontentRoot%2Ficm%3Alibraries[7]%2FBHS%2FForskning%2FKPC&DOC_N
AME=%2FcontentRoot%2Ficm%3Alibraries[7]%2FBHS%2FForskning%2FKPC%2FKPC_seminarium
_mars09.pdf&VERSION_NAME=NONE&VERSION_DATE=NONE&IGNORE_CACHE=false 
[2009.04.14]. 
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Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie har varit att ta reda på folkbibliotekens möjligheter att arbeta 
integrationsfrämjande utifrån; integrationens inre krav, folkbibliotekets roll i civil-
samhället och dess styrdokument. Därefter undersöks vad en svensk nationell biblio-
tekspolitik skulle kunna bidra med på området. Undersökningen grundar sig på ett 
integrationsbegrepp som förutsätter integration som ömsesidig strävan efter anpassning 
och erkännande av olikheter. Utifrån denna integrationssyn bygger jag upp en teoretisk 
ram som utgör grunden för den empiriska undersökningen. Den teoretiska ramen består 
av två delar. Den första omfattar integrationens inre krav, vilka jag formulerat utifrån 
materialet om integrationspolitiska insatser från senare tid i form av storstadssatsningen, 
problematiken kring den strukturella och institutionella diskrimineringen samt den nya 
urbana utvecklingspolitikens förändringsarbetet. Integrationens inre krav kan samman-
fattas under; 

• engagemang från hela samhället och inte säråtgärder, 
• långsiktiga insatser, 
• insatser mot den strukturella och institutionella diskrimineringen, 
• demokratiskt deltagande och delaktighet. 

Den andra delen av teorin består av en modell uppbyggd kring Dorte Skot-Hansens 
modell om folkbibliotekets roll i civilsamhället och några begrepp ur Diaz teori om fem 
integrationsdimensioner. Modellen står bakom diskussionen om folkbibliotekets roll i 
civilsamhället utifrån ett integrationsperspektiv. Den tar upp aspekter av en gemensam 
värdegrund, socialintegration och medborgerlig integration, samt hur dessa utspelar sig i 
biblioteksrummet.  
 
Den empiriska undersökningen består av fyra intervjuer med fyra biblioteksanställda. 
Biblioteken vilka omfattas av undersökningen är Stadsbiblioteket, Angereds bibliotek, 
Hisingens bibliotek, Kortedala bibliotek och Gamlestadens bibliotek i Göteborg. 
Analysen av den empiriska undersökningen är uppbyggd efter frågeställningar. Således 
diskuteras först folkbibliotekens möjligheter att arbeta integrationsfrämjande utifrån 
teorin om integrationens inre krav. Enligt ”integrationens inre krav” måste hela 
samhället engageras för att uppnå mål med integration, detta engagemang ska präglas av 
åtgärder som omfattar alla medborgare och inte enbart människor som är segregations-
drabbade, insatserna ska även präglas av långsiktighet. Den empiriska undersökningen 
visar att folkbibliotekens arbete för integration inte har en självklar plats i verksam-
heten. Samtliga respondenter tyckte att folkbiblioteket bidrar till integration genom att 
vara en del av samhället och en plats där människor med olika bakgrund har tillfälle att 
mötas. Också genom att erbjuda information, upplysning och kunskap som kan vara 
redskap för den personliga integrationen. Men uppfattningen att biblioteken ska ha 
integration som uppgift och arbeta aktivt med detta är något som skiljer sig väsentligt 
mellan olika bibliotek. Däremot engagerar integrationsfrämjande aktiviteter, som finns 
på biblioteken, oftast samtliga medborgare oavsett ursprung. Undersökningen visar att 
lyckade projekt på folkbiblioteken går att implementera i det reguljära om det finns ett 
intresse och engagemang från personalens sida.  
 
Enligt integrationens inre krav, ska det finnas insatser mot den strukturella och 
institutionella diskrimineringen i samhället. Ett arbete måste pågå på flera nivåer; 
statlig, institutionell och individ nivå för att åstadkomma förändringar. Den nya 
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politiken satsar på skärpta lagar mot diskrimineringen och en gemensam värdegrund. 
Aktiviteter mot den strukturella och institutionella diskrimineringen som har möjlighet 
att göra skillnad på individ nivå kan härledas till bibliotekets sociala funktion. Till 
aktiviteter som syftar på att skapa möte och dialog mellan människor med olika etnisk 
och kulturell bakgrund. På biblioteken förekommer aktiviteter i syfte att föra människor 
närmare varandra och motverka fördomar. I vilken grad dessa aktiviteter uppfyller sitt 
syfte är svårt att bedöma, menar de tillfrågade.  
 
Folkbibliotekets möjligheter att arbeta integrationsfrämjande utifrån dess roll i civil-
samhället, studeras genom tre begrepp; gemensam värdegrund, socialintegration och 
medborgerlig integration. Som en del av undersökningen ville jag ta reda på hur biblio-
teksanställda förhåller sig till ”biblioteket som förmedlare av en gemensam värdegrund 
i samhället” och om de har någon verksamhet i detta syfte. Biblioteken hade inga 
aktiviteter i liknelse med värdegrundsdialogen som regeringen vill arbetar med, men 
respondenterna var överens om att biblioteken bidrar till en gemensam värdegrund 
genom att värna om demokratin, vara en plats som är öppen för alla och genom att 
erbjuda material som speglar hela samhällets mångfald. Undersökningen visar att folk-
biblioteken bidrar till integration även genom att de förmedlar en gemensam demo-
kratisk värdegrund. De skulle även kunna samarbeta med den nya politiken och på så 
sätt arbeta mer aktivt med en värdegrundsdialog. Socialintegration sker i biblioteks-
rummets funktion av mötesplats, där alla aktiviteter oavsett om de har integration som 
syfte eller inte kan bidra till socialintegration. Respondenterna hade något annorlunda 
förhållande till detta, en del hade integration i åtanke när de utformade olika aktiviteter 
på biblioteket medan andra inte hade det. Även den medborgerliga dimensionen av 
integration, som är placerad i biblioteksrummets debattforum, utspelar sig på biblio-
teken genom olika aktiviteter som syftar på att väcka tankar och skapa debatt om frågor 
som rör mångkulturalism. Dock visar undersökningen, att sådana aktiviteter är få och att 
det är svårt att bedöma vilken effekt dessa har.   
 
Folkbibliotekens möjligheter att arbeta integrationsfrämjande utifrån styrdokumenten, 
visar att folkbiblioteken har stora möjligheter till det om de följer alla riktlinjer. Detta är 
något som inte alltid stämmer överens med verkligheten. Biblioteken lever inte alltid 
upp till dessa krav och en anledning är att de känner sig osäkra inför uppdraget. Hur 
pass utvecklad är den mångkulturella verksamheten på biblioteket beror mer på perso-
nalens engagemang än på styrdokumenten, visar undersökningen. 
 
Enligt Svensk Biblioteksförening kampanj för en nationell bibliotekspolitik, krävs bättre 
samordning av folkbiblioteksverksamheten. Detta gäller även folkbibliotekens 
integrationsfrämjande insatser. En nationell bibliotekspolitik skulle kunna leda till mer 
jämlika förhållanden mellan olika bibliotek. Den skulle kunna öka medvetenheten om 
folkbibliotekets funktion och möjligheter att göra insatser för integration. Med en 
nationell bibliotekspolitik skulle folkbibliotekets roll för social sammanhållning kunna 
bli tydligare och på så sett samverka med den nya integrationspolitiken. 
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Bilaga 1. 

 
Intervjuguide 
 
 
Integrationens inre krav 
 
Utgångspunkter: 

• Engagemang från hela samhället 
• Säråtgärder för invandrare eller ett arbete som engagerar alla 
• Långsiktiga eller kortsiktiga insatser 

 
1. Anser ni att det är folkbibliotekets uppgift att arbeta integrationsfrämjande/för 

social sammanhållning? 
2. Anser ni att ni arbetar integrationsfrämjande på ert bibliotek? 
3. Vilken verksamhet på biblioteket skulle ni kalla för integrationsfrämjande? 
4. På vilket sätt engagerar ert integrationsfrämjande verksamhet svenskar? 
5. När ni arbetar integrationsfrämjande/för social sammanhållning är det sådant 

som ingår i er reguljära verksamhet eller förekommer det någon projekt-
verksamhet i detta syfte? 

6. Anser ni att insatser vilka görs i projektform kan ha långsiktig verkan? 
7. Vilka andra bibliotek, institutioner eller organisationer i samhället samarbetar ni 

med när ni arbetar integrationsfrämjande? 
8. Hur definierar ni integration, då syftar jag på etnisk integration? 

 
 
Folkbibliotekets roll i civilsamhället 
 
Utgångspunkter: 

• Strukturell och institutionell diskriminering 
• Ökad demokratiskt deltagande och delaktighet  

 
1. Hur arbetar ni för att skapa ökad förståelse mellan olika etniska grupper och 

därmed bidra till social sammanhållning? 
2. Tror ni att sådan verksamhet uppfyller sitt syfte? 
3. Har ni några aktiviteter som är kopplade till folkbibliotekets funktion av 

mötesplats, och om dessa aktiviteter är en del av bibliotekets integrations-
främjande arbete? 

4. Har ni någon verksamhet på biblioteket som syftar på att skapa debatt om 
viktiga samhällsfrågor som berör exempelvis integration, segregation, fördomar, 
diskriminering, demokrati, mänskliga rättigheter etc.? 

5. Kan ni se att sådana aktiviteter skapar verklig debatt eller inte? 
6. Hur ofta belyses sådana frågor utifrån invandrarnas perspektiv?  
7. Hur kan folkbiblioteket kan bidra till en gemensam värdegrund i samhället?  
8. Genom vilken sorts verksamhet kan detta ske? 
9. Anser ni att det är folkbibliotekens uppgift att bidra till en gemensam 

värdegrund i samhället genom sin verksamhet eller ska folkbiblioteket 
eftersträva neutralitet i alla avseende?  
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Folkbibliotekens styrdokument 
 

1. Vilka skriftliga dokument använder ni i ert arbete för integration/social 
sammanhållning? (ex. bibliotekslagen, Unesco:s folkbiblioteksmanifest, 
kulturpolitiska mål, egna biblioteksplaner) 

2. År 2004 tillkom ett tillägg i bibliotekslagen som säger att kommunerna och 
landstingen skall anta egna planer för biblioteksverksamheterna. Har ni ett 
sådant biblioteksplan? 

3. Om JA – Nämns något i biblioteksplanen om arbete med mångkultur, social 
sammanhållning eller integration? 

 
Nationell bibliotekspolitik 
 

1. Svensk Biblioteksförening tillsammans med Sveriges Länsbibliotekarier, DIK 
och Sveriges Författarförbund har under 2008 startat en kampanj för att 
uppmärksamma behovet av en nationell bibliotekspolitik. Om deras arbete går 
att läsa på hemsidan http://www.librarylovers.se/politik.html 

2. Tror ni att en sådan nationell bibliotekspolitik skulle kunna främja folkbiblio-
tekens arbete med integration/social sammanhållning? 

 
3. Anser ni att folkbiblioteket behöver tydligare mål, formulerade från statens håll, 

för att bli effektivare i sitt arbete med integration/social sammanhållning? 
 

4. Finns det något annat som skulle kunna förbättra ert arbete med integration, 
exempelvis ökad personalstyrka, mer ekonomiska resurser eller ökad forskning 
om behoven och arbetsmetoder? 

 
 




