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1. Inledning
Romernas historia är kantad av diskriminering, utanförskap och fördomar. Ända sedan de
påbörjade sin långa vandring för runt tusen år sedan har de mötts av förtryck och förföljelse
vart de än har kommit. Romer anses vara den mest förföljda och trakasserade etniska
minoritetsgruppen över hela Europa. De har levt i Europa i mer än 700 år och i Sverige i över
500 år, men är i många fall fortfarande inte integrerade med majoritetsbefolkningen. Än idag
är diskriminering vardag för många romer. Enligt den svenska diskrimineringsombudsmannen
är romer utestängda från vissa av samhällets delar och många romer anser att de blir
diskriminerade av svenska myndigheter och rättsväsendet.1 

Romerna möts av starka fördomar vart de än kommer och de behandlas skamligt på flera håll
i Europa. Under hösten 2010 uppmärksammades massavvisningarna av romer i Frankrike. Det
sades att utvisningarna skedde frivilligt. Valet stod mellan självvald avfärd och ett bidrag på
300 euro eller att vänta en månad och bli avvisad utan någonting. Antiziganismen2 märks på
flera håll runtom i Europa. I Italien lanserade premiärminister Silvio Berlusconi ett löfte om
att jaga romerna ut ur landet. Han talade om romerna som en ”ondskans armé”3. Under 2008,
efter att en ung romsk flicka hade anklagats för att ha kidnappat ett barn, ville den italienska
regeringen upprätta slutna läger, DNA-kontroller och massavvisningar av romer. EU stoppade
detta med motiveringen att romer är EU-medborgare och omfattas av den fria röligheten.4
Tyskland vill under de närmaste åren avvisa 10 000 romer till Kosovo. Detta trots att
Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, menar att romer
som utvisas till Kosovo riskerar att hamna i blyförgiftade läger i Mitrovica. Trots massiv
kritik skickar flera EU-länder, däribland Sverige, sina romer till Kosovo.5 Detta är bara några
få exempel på hur romerna behandlas runtom i Europa, listan kan göras mycket längre. 

Denna uppsats handlar om hur biblioteken kan verka integrationsfrämjande för
minoritetsgruppen romer. Idéhistorikern Amanda Peralta menar att: 

Folkbiblioteket kan bidra till att vidga möjligheterna till en äkta integrationsprocess, en som tar till
vara de direkta kontakterna mellan människor av olika ursprung och samspelet dem emellan.
Folkbiblioteket kan uppmuntra och främja det interkulturella samspelet genom att förvandla sig till
en mångkulturell mötesplats för debatt och dialog.6 

Biblioteken har förmåga att spela en betydelsefull roll för integrationen i samhället, men
saknar fortfarande ett uttryckligt uppdrag för detta. Biblioteken äger många egenskaper som
kan verka för ett öppet samhälle där olika kulturer får ta plats och accepteras på lika villkor.
Dess verksamhetsområden har kommit att förändras och utvidgas med tiden. Bibliotekens
sociala funktion och biblioteksrummet som mötesplats har förstärkts alltmer och likaså dess

1 Romers rättigheter. Diskriminering, vägar till upprättelse och hur juridiken kan bidra till en förändring av
romers livsvillkor (2011). Stockholm: Diskrimineringsombudsmannen (DO), s. 9.
2 Antiziganism är fientlighet, fördomar, föreställningar eller rasism riktad mot romer. Termen utgår från
skällsordet zigenare, eller gypsy på engelska, i och med att antiziganism handlar om majoritetssamhällets
fördomar, inte om romers faktiska egenskaper. 
3 Kielos, Katrine (2010). Rädslans tyranni. FOKUS, nr. 35. http://www.fokus.se/2010/09/radslans-tyrrani/ [2011-
02-15].
4 Hellgren, Anna (2010-09-02). Italien till EU: tillåt massutvisning av romer.
http://dagensarena.se/nyheter/italien-till-eu-tillat-massutvisning-av-romer/ [2011-02-18].
5 Tyskland avvisar 10 000 romer. http://dagensarena.se/nyheter/tyskland-avvisar-10-000-romer/ [2011-02-18]. 
6 Peralta, Amanda (2000). Bibliotek – mötesplats i tid och rum. En bok om demokrati. Lund: Bibliotekstjänst, s.
135. 
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roll som förmedlare av samhällsinformation. Bibliotekens egenskaper kan bidra till ökad
integration mellan olika kulturer. 

1.1 Bakgrund 

Jag har starka minnen från min barndom i en liten by i Östergötland. Varje sommar ordnades
en marknad på en stor grusplan med tivoli, lotteristånd, sockervadd och spännande karuseller.
Det var en romsk grupp som arrangerade marknaden, jag minns tydligt deras närvaro.
Kvinnorna med sina generösa kjolar, färgstarka blusar och överdådiga smycken, männen som
skötte karusellerna och barnen som sprang runt. Samtidigt som jag tyckte att detta var
spännande minns jag också att mina känslor kantades av misstänksamhet. Många rykten
florerade kring dessa annorlunda och mystiska människor. Det sades att de stal i affärerna och
gömde mat i barnvagnarna och under sina vida kjolar, att de inte var några bra människor
eftersom de bodde i tält och husvagn och inte hade någon fast bostad. Varifrån kom dessa
rykten? Trots den utbredda misstänksamheten var vi barn nyfikna på romerna och deras
levnadssätt. Min syster vann första pris på en maskerad i skolan då hon hade klätt sig som en
finsk-romsk kvinna i den traditionella klädedräkten med den stora kjolen. När jag växte upp
och blev äldre och alltmer kom att forma mina egna åsikter och värderingar, insåg jag snart att
romernas dåliga rykte var ett resultat av majoritetssamhällets rädsla för det annorlunda, att
deras kultur på många sätt skildes så starkt från majoritetens att vi hade svårt att acceptera
deras livsstil. 

I samband med min utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås
har jag hamnat i flertaliga samtal kring bibliotekets potential i undervisningen. Mina
lärarvänner talar ofta om hur situationen ser ut på deras skolor, hur bibliotekets resurser
nyttjas dåligt och att de själva saknar djupare kunskaper i informationssökning, -hantering,
källkritiskt tänkande och så vidare. De uttrycker en önskan om ett bättre samarbete mellan
bibliotekarie, lärare och skolledning i syfte att ta tillvara på de resurser som finns att tillgå vid
en samverkan. En god vän till mig arbetar som lärare på en romsk folkhögskola. Hon har talat
mycket varmt om sitt arbete och mötet med romerna. Ett möte som har inneburit många
tankar och känslor kring demokrati, rättvisa, utsatthet, fördomar och olika kulturyttringar. 

Utifrån dessa tankar kring folkbibliotekets demokratiska funktion, skolbibliotek, fördomar,
kulturkrockar och inte minst romernas situation, bestämde jag mig för att skriva min uppsats
om integration och bibliotek med fokus på den romska gruppen. Romerna är en av Sveriges
fem nationella minoriteter, men lever fortfarande i skymundan på många håll. Jag anser att en
stor del av diskrimineringen gentemot den romska gruppen beror på majoritetens okunskap
och rädsla för det annorlunda. Romerna måste få omfattas av devisen att alla människor är
lika värda och har samma rättigheter oavsett ursprung, språk och kultur. Varför inte ta
biblioteket som exempel?

Folkbiblioteken är viktiga ur ett integrationsperspektiv, de spelar en viktig roll som
demokratisk mötesplats i det mångkulturella samhället. Bibliotekens utbud av medier och
information på olika språk, kulturaktiviteter och funktion som naturlig mötesplats bidrar till
att människor med olika kulturella bakgrunder har möjlighet att upprätthålla sin kultur och sitt
språk, skapa nya kontakter och socialisera. Biblioteken tillhandahåller också andra tjänster,
som samhällsinformation, hjälp med att nå myndigheter, utskriftsservice samt tillgång till
datorer och Internet. Biblioteken är också en plats där man kan ta del av och få inblick i
varandras kulturer. Min uppfattning är att bibliotekens integrerande verksamheter i första
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hand riktar sig till invandrare. Det är verksamheter som till exempel biblioteksvisning för
nyanlända invandrare, sagostunder och språkcaféer på de stora invandrarspråken. Det finns
självklart representanter ur minoritetsgrupperna även bland invandrare, men den stora delen
bor och lever i Sverige sedan flera hundra år tillbaka. Hur är dessa grupper synliga på
biblioteken? Genom att utgå från Sveriges nationella minoriteter, och i synnerhet romer,
strävar jag att få djupare insikt i hur biblioteken kan veka integrerande gentemot denna
målgrupp. 

1.2 Syfte och frågeställningar

Mitt syfte med detta arbete är således att undersöka hur biblioteken kan verka
integrationsfrämjande för den romska gruppen. Jag har för avsikt att skapa förståelse kring
bibliotek och integration samt fördjupa och nyansera bilden av romer utifrån tidigare
forskning.

Detta sker genom ett antal intervjuer av romer, lärare på en romsk folkhögskola och en
bibliotekarie, samt kartläggning av integrationsprojekt på biblioteken riktade till romer eller
applicerbara på den romska gruppen. Jag redovisar dessa verksamheter och projekt i syfte att
diskutera preliminära riktlinjer samt visa på den förförståelse jag hade med mig inför
intervjuerna.

Mina övergripande frågeställningar är:

- Hur kan biblioteken agera för att nå ut till minoritetsgruppen romer?
- Vilken funktion kan biblioteken ha i integrationsprocessen med minoritetsgruppen romer?

1.3 Avgränsningar

Jag har valt att enbart fokusera på en av Sveriges fem nationella minoriteter – den romska.
Anledningen till att jag fokuserar på just den romska gruppen hänger nära samman med
privata upplevelser som jag beskriver i bakgrundsavsnittet, samt aktualiteten som jag tar upp i
inledningskapitlet. En annan orsak är att jag då troligtvis upprepar en del forskning som
nyligen presenterades i rapporten Biblioteken och de nationella minoriteterna.7 
 
Vad gäller det geografiska området har jag valt att hålla mig inom Sveriges gränser, vilket
främst hänger samman med detta arbetes omfång. Tidpunkten för studien sträcker sig från
hösten 2010 och ett år framåt. Vid val av bibliotekstyp ligger störst fokus på folkbibliotek av
den anledningen att de är mer publika än till exempel skol- och forskningsbibliotek. Men i
och med att jag utförde den största delen av mina intervjuer i en lärande miljö kommer även
skolbibliotek på tal vid flera tillfällen. 

7 Ahlryd, Sara, Hansson, Joacim & Vigur, Lotta.  Biblioteken och de nationella minoriteterna – hur svenska
folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Avdelningen för biblioteks- och
informationsvetenskap.  Institutionen  för  kulturvetenskaper,  Linnéuniversitetet,  Växjö.  Stockholm:  Svensk
biblioteksförening. 
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2. Begrepp

2.1 Integration

Det finns många olika definitioner av begreppet integration. Det kan hänga samman med
samhällssystem, politiskt styre, invandringstyp, föreställningar och förväntningar. Även inom
forskarvärlden finner man en mängd olika definitioner.8  José Alberto Diaz arbetade tidigare
på det numera nedlagda Integrationsverket. Diaz har utformat en modell med sju dimensioner
av integration som kan tillämpas på arbetskrafts- och flyktinginvandringen, och
fortsättningsvis även på andra generationens invandrare och i många fall också på
minoriteterna. Enligt Diaz ska man

… uppfatta integration som ett tillstånd då invandrade individer uppnår en partiell eller fullständig
jämlikhet med infödda individer i termer av deltagande i olika typer av sociala relationer som
arbetsliv, boendeförhållanden och politik. Integration definieras i denna modell som ett i huvudsak
socialt fenomen, som relateras till kvaliteten på invandrarnas deltagande i olika typer av sociala
relationer i mottagarsamhället.9 

Denna defintionstyp av integration innebär alltså en tillgång till samhällsfältets olika delar
som bostad, utbildning, arbete och ekonomisk verksamhet.10 

Integration får inte likställas med assimilering vars betydelse är att anpassa sig till
majoritetens kultur, språk, värderingar och kanske även religion. Med integration menas att
invandrare etablerar sig i det nya samhället men behåller sin egen kulturella identitet,
samtidigt som samhället anpassar sig efter den förändring som invandringen innebär. Det är
en ömsesidig process mellan de som ska integreras och samhället i stort. 

2.2 Etnisk identitet och nationella minoriteter

Många samhällsvetare förutspådde i början av 1900-talet att etnicitet och nationalism skulle
bli allt mindre betydelsefullt och så småningom helt försvinna. Detta antagande grundade sig
på att samhället blev mer moderniserat, industrialiserat och individualiserat. Men särskilt efter
andra världskriget kom etnicitet och nationalism i stället att förstärkas och bli betydelsefullt
runt om i världen och man började forska inom området. Likaså har den europeiska
gemenskapen medfört att många människor fruktat en kulturell standardisering som medför
att den etniska och nationella identiteten går förlorad.11 

Etnisk identitet kan sägas vara hur ”… människor definierar och positionerar sig själva i
relation till föreställningar kring etnicitet.”12 Det finns många olika ismer som definierar
begreppet etnicitet. Dessa skiljer sig åt i många punkter, men de har alla gemensamt att
etnicitet innebär att man tillhör en viss grupp av människor med gemensamt ursprung, kultur
8 Diaz, Jose Alberto (1996). Invandrarnas integration – några teoretiska och metodologiska utgångspunkter.
Ingår i: Vägar in i Sverige. Bilaga till invandrarpolitiska kommitténs betänkande. (Statens offentliga utredningar
(SOU) 1996:55), s. 72-73.
9 Diaz, Jose Alberto (1997). Primärintegration och bidragsberoende. Studie av integration och tidigt
bidragsberoende inom det kommunala flyktingmottagandet. Norrköping: Statens Invandrarverk, s. 31-32.
10 Diaz 1996, s. 74.
11 Hylland Eriksen, Thomas (1993). Etnicitet och nationalism. Nora: Nya Doxa, s. 10-11.
12 Sverige mot rasism: http://www.sverigemotrasism.nu [2010-10-15].
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och språk. Den etniska identiteten spelar olika roll för olika grupper i olika sammanhang. En
etnisk grupp kan vara en minoritet i ett sammanhang, men en majoritet i ett annat. Gemensamt
för många etniska minoriteter är att de vill upprätthålla och främja sin identitet i ett
sammanhang där de är i minoritet. 

Till Sveriges nationella minoriteter hör romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar.
Minoritetsspråken är romani chib, jiddisch, meänkieli, samiska och finska. Ibland räknas även
teckenspråket till minoritetsspråken. Minoritetskulturen och språket är en del av det svenska
samhället. Sedan 1950-talet har bland annat Förenta Nationerna och Europarådet arbetat för
att trygga rättigheterna för Europas minoritetsgrupper, men också i syfte att bevara
minoriteternas språk och kultur.13 1992 upprättade Europarådet Europeisk stadga om
landsdels- eller minoritetsspråk och 1994 kom Ramkonvention om skydd för nationella
minoriteter. I ramkonventionen fastslås att ”… skydd av nationella minoriteter är nödvändigt
för stabilitet, demokratisk säkerhet och fred på denna kontinent …”14 De stater som har
undertecknat denna ramkonvention ska respektera den etniska, kulturella, språkliga och
religiösa identitet genom att ”... främja de förutsättningar som är nödvändiga för att personer
som tillhör nationella minoriteter skall kunna bibehålla och utveckla sin kultur och bevara de
väsentliga beståndsdelarna av sin identitet, nämligen religion, språk, traditioner och
kulturarv.”15 Sverige godkände ramkonventionen år 2000 vilket innebär att landet har
skyldighet att främja och skydda de nationella minoriteterna och minoritetsspråken.16 Den 1
januari 2010 tillkom en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen innebär
att fler människor kan få kommunservice på finska och samiska, samt att människor har rätt
att använda finska, meänkieli och samiska hos myndigheter och i domstol.17 

I många länder förvägras romerna minoritetsstatus, detta trots att de enligt uttalanden från FN,
EU-parlamentet och Europarådet är den minoritet som förföljs och diskrimineras mest i
Europa. I januari 2008 efterlyste Europaparlamentet EU-åtgärder mot diskriminering av romer
samt för att understödja integrering. Grunden till resolutionen är romernas situation. De är
utsatta för rasdiskriminering, fattigdom, social marginalisering och diskriminering.
Situationen för Europas romer skiljer sig påtagligt från situationen för andra nationella
minoriteter i Europa. 18

Enligt regeringen ska en nationell minoritet uppfylla vissa kriterier för att betraktas som
sådan:

• Grupp med uttalad samhörighet som till antalet i förhållande till resten av
befolkningen har en icke dominerande ställning i samhället. Gruppbestämningen kan
inte enbart göras efter gruppens numerära antal utan här måste också vägas in och
belysas gruppens struktur och sammanhållning. 

• Religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet. Endast ett av de
uppräknade särdragen måste föreligga men de särdrag som gruppen uppvisa måste i
något väsentligt avseende skilja den från majoriteten. 

13 Nationella minoriteter i Sverige (1999). Stockholm: Regeringskansliet (Regeringens proposition 1998/99:143),
s. 11.
14 Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter: Bilaga 1 till Nationella minoriteter i Sverige (1999).
Stockholm: Regeringskansliet (Regeringens proposition 1998/99:143), s. 2.
15 Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter, s. 5.
16 Romer i skolan – en fördjupad studie (2007). Stockholm: Skolverket (Rapport 2007:292), s. 18.
17 Sveriges Riksdag: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=11015&id=4217 [2011-02-18].
18 Statens offentliga utredningar. Delegationen för romska frågor: http://www.romadelegationen.se [2010-09-03]
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• Självidentifikation. Den enskilde såväl som gruppen ska ha en vilja och strävan att
behålla sin identitet. 

• Historiska eller långvariga band med Sverige. Regeringen anser inte att det är möjligt
att dra någon absolut gräns i år mätt. Endast minoritetsgrupper vars minoritetskultur
funnits i Sverige före sekelskiftet (1900) uppfyller kravet på historiska eller långvariga
band.19 

I ett led att bevara minoriteternas språk och kultur samt öka kunskapen hos majoriteten anser
regeringen att alla barn (minoriteter och majoriteter) redan i skolan ska få kunskap om de
nationella minoriteterna, om deras kultur, språk, religion och situation i dagens samhälle.20 

2.3 Romer 

Romer är den enda grupp där det inte finns en upprättad skamgräns. Idag kan man i Sverige inte
säga att ”jag gillar inte negrer, jag gillar inte judar”. Men man kan säga att ”jag gillar inte romer”,
utan att skämmas. Vi kan inte ge upp förrän vi har upprättat en skamgräns!21

      

Romerna har sitt ursprung i Indien, men efter muslimernas invasion på 1000-talet kom de att
lämna landet. Romerna antas ha kommit till Europa under 1300-talet. Under andra
världskriget fängslades romerna av nazister, förvisades till särskilda ghetton och senare till
koncentrationsläger. Enligt tysk statistik förintades omkring en halv miljon romer i lägren.
Mörkertalet tros dock vara stort i och med att de flesta romer inte var registrerade eller
mantalsskrivna. Det dröjde nästan trettio år innan romernas förintelse erkändes officiellt och
1989 kom ett FN-uttalande som bekräftade romernas förintelse under andra världskriget. 
     
Under 1500-talets början kom de första romerna till Sverige från olika länder i Europa och
Ryssland. Redan från början ansågs romerna utgöra ett hot mot det svenska samhället och
kulturen. Världsliga och kyrkliga myndigheter utfärdade ett antal förordningar och lagar i
syfte att utvisa romerna från Sverige. 22 I dag finns det omkring 20 miljoner romer runtom i
världen, varav 15 miljoner i Europa. Uppgifterna om hur många romer som lever i Sverige
varierar stort, antalet anses ligga någonstans mellan 20 000 och 50 000. Romerna i Sverige
delas in i fem grupper: svenska romer, finska romer, resande, utomnordiska romer och
nyanlända romer. Romernas språk kallas romani chib, romani, romanes eller romska och är
sedan år 2000 ett av Sveriges nationella minoritetsspråk. Romernas språk är ett språk utan
egen nation och är ett minoritetsspråk i alla länder det talas. Skillnaderna mellan varianterna
av romani beror dels på vanlig språklig utveckling och dels på olika europeiska språks
påverkan. Romer kan kommunicera med varandra över hela världen, dock med skiftande
svårighetsgrad. Förmågan att kommunicera mellan de olika varianterna kan jämföras med hur
de svensktalande förstår varandras dialekter eller norska och danska. Åsikterna bland forskare
går isär, är de olika varianterna som dialekter eller som skilda språk?23 Romernas talspråk är

19 Nationella minoriteter i Sverige, s 31. 
20 Nationella minoriteter i Sverige, s. 58.
21 Maria  Leissner,  ordförande  i  Delegationen  för  romska  frågor.  Seminarium  19-20  augusti  2008  Global
Reporting. 
22 Lindgren, Lars & Sandström, Bengt (1996). Romer – en minoritet i många länder. Stockholm: Invandrarverk,
s. 16-17. 
23 Sveriges Officiella Minoritetsspråk: finska, meänkieli, samiska, romani, jiddisch och teckenspråk – en kort
presentation (2003). Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag, s. 37. 
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välutvecklat och mycket rikt för vardagliga situationer, förhandlingar och rituella
sammanhang. Romerna har en stark tradition av muntligt berättande, allt från folksagor, dikter
och ordspråk till memorerade lagtexter. Det är först senare som romani har kommit att bli ett
skriftspråk som används i till exempel utbildning, skola och informationssammanhang.24 

I dag anser många att statens assimileringsförsök i Sverige med start på 1960-talet orsakade
stor förödelse för romernas situation. De som ville hjälpa romerna utgick från sig själva och
ansåg att den egna livsstilen var att föredra: ”Myndigheterna såg på 60-talet bara det man
upplevde som avigsidorna: romernas brist på moderna kunskaper, pengar, ordentliga bostäder,
fast arbete. Sådant som samhörighetskänsla, underordnandet av det ekonomiska under det
mänskliga och själslig trygghet i tillvaron var inte mätbara storheter och därför utan
intresse ...”25 Romernas boendesituation i tältläger eller husvagn, ansågs vara ohållbar. I stället
ville man att romerna skulle få ”riktiga” bostäder. Romer har en lång historisk tradition att bo
tillsammans i vagn eller tält och leva ett nomadiserat liv. En av de allra viktigaste
traditionerna i den romska kulturen är att släkterna lever tillsammans, att man alltid har
varandra nära till hands. I och med att man gjorde romerna bofasta kom många att känna sig
vilsna och osäkra, de satt ensamma i sina bostäder och längtade efter gemenskap. Nu hade
man inte samma intima sällskap som man tidigare haft. Det kunde vara flera mil mellan bror
och syster, far och dotter. Men på många håll har den sociala organisationen överlevt
omställningen från nomader till bofasta. I till exempel Stockholm lever många romska släkter
samlade i ett bostadsområde och underhåller på så vis den sociala samhörigheten. Trots att
bostandarden kom att höjas i och med att man placerade ut romerna i olika lägenheter runtom
i Sverige, rättvist fördelade mellan kommunerna, misslyckades staten med sitt uppsåt att
assimilera romerna. Kanske för att man just förespråkade assimilering – en önskan att
romerna skulle anpassa sig efter majoritetskulturen, i stället för att integrera – där anpassning
sker från båda håll. Efter en lång tid insåg staten att assimileringsförsöken var lönlösa. I
många fall var reformen att göra romerna bofasta förödande – i spåren följde bland annat
alkohol- och drogmissbruk, kriminalisering och större utanförskap än tidigare. Men i andra
fall var försöken mycket lyckade och många romer kom att integreras i det svenska samhället.
I dag arbetar man mer med integration och tar tillvara på de kulturella olikheterna som finns i
landet. I skolorna undervisas det allt mer om landets etniska minoriteter och andra kulturer
och man arbetar med modersmålsundervisning. 

Jag är medveten om risken att generalisera, men anser att de individuella egenskaperna som
finns hos den romska gruppen, liksom inom alla andra grupper, i detta arbete får vara
underordnade de större, gemensamma kulturella dragen.

24 Lindgren & Sandström, s. 16-17. 
25 Freud, Jonathan (2006). Romer. Stockholm: Leopard förlag, s. 263.
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3. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
Den litteratur och de texter jag har läst inför detta arbete har varierat i kvalitet och aktualitet.
Detta gäller främst den litteratur som har belyst romerna och deras historia och kultur.
Orsaken till att jag har läst en del äldre material beror på att jag ville få en bild av hur romerna
har kommit att gestaltats i litteraturen genom tiderna. Dessa intressanta verk finns återgivna i
litteraturförteckningen. Vad gäller den övriga litteraturen har urvalet styrts dels av tillgång
men främst av relevans. En stor del av det forskningsmaterial som behandlar bibliotek och
integration består av magisteruppsatser från olika högskolor och universitet. Den text som har
legat närmast mitt huvudområde är Biblioteken och de nationella minoriteterna, ett
samarbetsprojekt mellan Svensk Biblioteksförening och Joacim Hansson, professor i
biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

Jag har valt att dela upp detta avsnitt i fem olika delar. Det första avsnittet behandlar den
svenska minoritetspolitiken. Syftet till en fördjupning inom detta område har varit att se hur
formuleringarna ser ut gällande minoriteter och kulturen, i synnerhet biblioteken.  Del två
handlar om romer och skolan. Relevansen för detta avsnitt motiveras med skolans och
bibliotekets släktskap vad gäller lärande och kunskap, samt det faktum att skolsituationen ser
ut som den gör gällande den romska gruppen. Del tre fokuserar på skolbiblioteket och dess
roll i undervisningen. Det finns forskning som menar att skolbibliotek kan motverka
segregering och utslagning. Del fyra handlar om bibliotek och integration och del fem om
biblioteken och Sveriges nationella minoriteter. 

3.1 Den svenska minoritetspolitiken

Minoritetspolitiken har till uppgift att behandla frågor som rör de nationella minoriteterna och
minoritetsspråken. Målen med minoritetspolitiken är att skydda de nationella minoriteterna,
stärka de nationella minoriteternas inflytande och stödja minoritetsspråken så att de hålls
levande. Regeringens proposition Nationella minoriteter i Sverige ger förslag på vilka
åtgärder som krävs för att Sverige ska kunna godkänna Europarådets ramkonvention om
skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller
minoritetsspråk. Propositionen utgör en grund för en samlad svensk minoritetspolitik som
möjliggör ett erkännande av landets nationella minoriteter och minoritetsspråken. I
propositionen ges förslag på åtgärder för att stödja de nationella minoriteterna och
minoritetsspråken inom bland annat utbildning, kultur, arkiv, massmedia och äldreomsorg.
Åtgärderna omfattar även översättningar av vissa författningar samt inflytande och samarbete
över nationsgränserna.26 Det statliga stödet för kulturverksamheter ska även omfatta de
nationella minoriteterna och Kulturrådet har som ett av sina mål att ”… främja kulturell
mångfald samt främja kulturutbyte mellan olika kulturer inom landet.”27 Bland många andra
institutioner återfinns folkbiblioteket inom ramarna för Kulturrådets bidragsgivning. 

Målet med Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk 28 är att uppnå en ökad
sammanhållning mellan dess medlemmar. Europarådet menar att landsdels- och
minoritetsspråken bidrar till att bevara och utveckla den kulturella mångfalden i Europa och
att användningen av landsdels- och minoritetsspråk i det privata och offentliga livet ska vara
26 Nationella minoriteter i Sverige, s. 1-2. 
27 Nationella minoriteter i Sverige, s. 64.
28 Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk: Bilaga 1 till Nationella minoriteter i Sverige (1999).
Stockholm: Regeringskansliet (Regeringens proposition 1998/99:143).
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en rättighet. Att skydda och främja landsdels- och minoritetsspråken bidrar till ”… ett Europa
som vilar på demokratiska principer och kulturell mångfald …”.29 Stadgan poängterar att
minoritetskulturen och minoritetsspråken ska uppmuntras och främjas genom kulturella
verksamheter och kulturella inrättningar. Med kulturella inrättningar menas särskilt bibliotek,
videobibliotek, kulturcentra, museer, arkiv, teatrar, biografer, litterära verk och
filmproduktion.30 

Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter innebär att medlemsstaterna i
Europarådet är skyldiga att skydda de nationella minoriteternas existens inom respektive
landsområde. Europas omvälvande historia motiverar argumentet att skydda nationella
minoriteter i strävan mot ”… stabilitet, demokratisk säkerhet och fred på denna kontinent
…”.31 Konventionen poängterar vikten av att respektera etniska, kulturella, språkliga och
religiösa identiteter hos minoritetsgrupperna, samt att skapa förutsättningar för att uttrycka,
bevara och utveckla dessa identiteter.32 Andra punkter som betonas är minoriteternas rätt till
likhet inför lagen, jämlikhet mellan minoritets- och majoritetsbefolkning inom alla områden
av det ekonomiska, sociala, politiska och kulturella livet och bevarande och utvecklande av
minoritetskulturen.33 

1999 fick Kulturrådet i uppdrag av regeringen att undersöka hur de nationella minoriteterna i
Sverige skulle få ökat utrymme i kulturlivet. Uppdraget resulterade i rapporten De nationella
minoriteterna och kulturlivet34 och delgavs i samband med att riksdagen kom att godkänna
regeringens förslag i propositionen Nationella minoriteter i Sverige samt undertecknandet av
Europarådets ramkonvention och minoritetsspråkskonvention. I samband med uppdraget fick
Kulturrådet ökade ekonomiska resurser med syfte att stödja litteratur och tidskrifter på
minoritetsspråken.35 En viktig del i den svenska minoritetspolitiken är att stödja och
möjliggöra ett bevarande av minoritetsspråken. Historiskt sett har många minoritetsspråk
försvunnit, till exempel etruskiskan, gotiskan och latinet. En övervägande orsak till ett språks
försvinnande är att talare av ett minoritetsspråk går över till det språk som talas av majoriteten
i det samhälle man bor i. Många språkforskare menar att omkring 6000 av världens språk är
hotade och att enbart ett språk som har över hundratusen talare har en chans att överleva. För
de nationella minoriteterna i Sverige skulle det innebära att endast sverigefinskan har en chans
att överleva. Men språkbytesprocessen är långt gången på många håll och flera människor
inom minoritetsgrupperna har förlorat sitt minoritetsspråk och talar endast svenska. För att
underhålla minoritetsspråken och hålla dem levande är det betydelsefullt att minoriteterna,
genom erbjudna möjligheter, motiveras att använda språket. Historiskt sett är romani,
tillsammans med meänkieli och samiska, ett muntligt språk. Det är av vikt att bevara dessa
muntliga uttryck genom nedtecknande och utgivning. Det handlar dels om dokumentation
över den egna historien och kulturen för den egna minoriteten, men också för
majoritetsbefolkningen. 36

De ansökningar som Kulturrådet har behandlat gällande ekonomiskt stöd för olika kulturella
uttryck till de nationella minoriteterna har i många fall handlat om behov som vanligtvis inte

29 Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk, s. 89. 
30 Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk, s. 107. 
31 Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter, s. 118. 
32 Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter, s. 118. 
33 Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter, s. 121. 
34 De nationella minoriteterna och kulturlivet (2001). Rapport från Statens Kulturråd (2001:4). Stockholm:
Statens Kulturråd.
35 De nationella minoriteterna och kulturlivet (2001), s. 11.
36 De nationella minoriteterna och kulturlivet, s. 45-46. 
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är förenliga med Kulturrådets regelverk. En stor del av minoriteternas kultur har betydelse för
den egna gruppen oavsett gällande regelverk, därför önskar Kulturrådet friare händer när det
gäller hur pengar ska disponeras. I rapporten betonas framför allt romerna som anses sakna
”… grundläggande struktur för utveckling av kulturell verksamhet och alltså inte inom ramen
för gällande förordningar skulle komma att gynnas …”37 vid ett konventionellt stöd.

Vid tillkomsten av rapporten 2001 hade Kulturrådet flera förslag på hur utvecklingen av en
kulturpolitik för minoritetsgrupperna skulle kunna se ut. Först och främst ville Kulturrådet
satsa på befintliga nyckelinstitutioner inom varje minoritetsgrupp. Den romska gruppen
ansågs särskilt viktig i och med att tillgången på litteratur om och för romer är obetydlig. Dels
handlade det om litteratur på de olika romska dialekterna men också översättningar och eget
skrivande.38 

I den 600 sidor långa SOU:n 2010:55 Romers rätt – en strategi för romer i Sverige 39 påtalas
att romernas situation är ”ovärdig ett demokratiskt välfärdssamhälle som vårt …”40 men att
antiziganismen inte är något nytt fenomen. Romadelegationen har en strategi för att
säkerställa romernas mänskliga rättigheter i Sverige. Strategins tre övergripande mål är 1. att
stänga välfärdsgapet mellan romer och andra grupper, 2. att häva romers maktunderläge och
3. att reparera romers tillit till majoritetssamhället och överbrygga förtroendeklyftan.41 För att
eliminera välfärdsgapet mellan romer och andra grupper måste diskrimineringen och
antiziganismen motarbetas. Det krävs en sanningskommission om de historiska övergreppen
mot romer, samt ett starkare romskt deltagande i majoritetssamhället. Maktunderläget kan
hävas genom satsningar i utbildningar, ökade försörjningsmöjligheter samt genom att skapa
förutsättningar för en vilja att delta. Tilliten till majoritetssamhället ska repareras genom att
tillvarata och stödja romers intressen, bejaka dess kultur och identitet samt garantera romers
rätt till utbildning.42 

Delegationens förslag på åtgärder för att stärka romernas villkor i samhället handlar om att
romer ska ha tillgång till sina mänskliga rättigheter och minoritetsrättigheter. Delegationen
uppskattar att det tar en generation, 20 år, för att nå målen om romers rätt till delaktighet och
inflytande, utbildning, arbete, bostad, hälsa och social välfärd, språk, kultur samt att inte bli
diskriminerad.43 

Rätten till kultur innebär att kulturlivet ska präglas av mångfald och möjlighet till deltagande.
Staten ska bevara och utveckla den romska kulturen, romer ska ges möjligheter att tillvarata
och utveckla sina kulturella yttringar – språk, religion, traditioner med mera. Romer ska ha
tillträde till olika medier, delta i kulturlivet och ha kunskap om sin egen kultur. Delegationens
genomgång av den romska kulturens situation påvisade stora brister. Stödet att bevara romsk
kultur och alla dess uttrycksformer var otillräckligt eller saknades helt. Romska medier och
kulturinstitutioner har osäker ekonomi och riskerar att läggas ned, vissa romska
kulturtraditioner är på väg att försvinna, barn och ungdomar får inte tillräckligt med kunskap
om sin egen historia och kultur och den romska litteraturen är mycket begränsad. Vad gäller

37 De nationella minoriteterna och kulturlivet, s. 47. 
38 De nationella minoriteterna och kulturlivet, s. 49.
39 Romers rätt – en strategi för romer i Sverige. Ett lands behandling av dess romska befolkning är ett
lackmustest för det civila samhället och dess demokrati (2010). Betänkande av Delegationen för romska frågor.
Stockholm: Fritze.(Statens offentliga utredningar (SOU), 2010:55).
40 Romers rätt – en strategi för romer i Sverige, s. 17. 
41 Romers rätt – en strategi för romer i Sverige, s. 17. 
42 Romers rätt – en strategi för romer i Sverige, s. 23. 
43 Romers rätt – en strategi för romer i Sverige, s. 24-32. 
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det romska kulturarvet är det ”… obeforskat, okatalogiserat, odokumenterat samt
otillgängligt, inte minst för romerna själva som nästan undantagslöst saknar inflytande över
sitt eget kulturarv.”44 Delegationens förslag för att synliggöra romsk kultur är bland annat att
inrätta en romsk kulturnämnd med en verksamhetsbudget som är procentuellt jämförbar med
Sametingets kulturbudget. Vidare vill delegationen att ska det utgå ekonomiska bidrag till
romska kulturinstitutioner och tidskrifter, uppmuntra bildandet av fler romska kulturcentra
och ge i uppdrag till landets länsmuseer att synliggöra romernas kultur och historia. Romernas
internationella dag den 8 april föreslås inrättas som allmän flaggdag.45 

Vad gäller romer och bibliotek hittar jag en punkt där bibliotekets roll för att stärka romernas
situation nämns: ”Delegationen föreslår att skolbiblioteken används som resurs för romska
skolbarn och att de för detta ändamål bör prenumerera på romska tidskrifter samt införskaffa
romsk litteratur.”46 Bibliotek nämns i andra sammanhang, till exempel i vikten av samråd
mellan romer och ”… områden som rör förskoleverksamhet och skola, ungdomsfrågor,
äldreomsorg, biblioteks- och annan kulturverksamhet, dvs. på områden där kommunerna har
vissa skyldigheter i förhållande till medborgarna.”47 

Som tidigare nämnts önskas att fler romska kulturcentra bildas. För närvarande finns det ett
center i Stockholm och ett i Malmö. Trots dessa regionala förankrade centra anser
delegationen att den nationella minoritetspolitiken inte enbart är en regional angelägenhet, det
är av nationellt intresse att bevara, utveckla och informera om den romska kulturen och
historien. Ett statligt bidrag ska ligga till grund för uppbyggnaden av dessa center och en del
av dessa pengar bör avsättas för tillkomsten av ett romskt riksbibliotek.48 

I februari 2010 beslutade regeringen att ge i uppdrag åt diverse myndigheter att under tre år
följa upp, analysera och redovisa sina insatser utifrån minoritetspolitikens mål. De berörda
myndigheterna är Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Statens
skolinspektion, Högskoleverket, Lantmäteriet, Diskrimineringsombudsmannen,
Ungdomsstyrelsen, Valmyndigheten och Statens Kulturråd. Redovisningen ska innehålla
information om hur respektive myndighet arbetar med minoritetsfrågor i den egna
organisationen, hur insatserna och effekterna önskas se ut samt vilken faktisk effekt insatserna
har haft för de nationella minoriteterna. Varje myndighet ska fram till år 2012 årligen redovisa
uppdraget. Syftet med uppdraget är att öka medvetenheten om och ge större genomslag för
minoritetspolitiken inom olika områden. Fokus ska ges till minoritetspolitikens tre
delområden; diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell
identitet.49  

44 Romers rätt – en strategi för romer i Sverige, s. 31.
45 Romers rätt – en strategi för romer i Sverige, s. 467. 
46 Romers rätt – en strategi för romer i Sverige, s. 467.
47 Romers rätt – en strategi för romer i Sverige, s. 294.
48 Romers rätt – en strategi för romer i Sverige, s. 490. 
49 Uppdrag att följa upp och analysera den egna verksamheten utifrån det minoritetspolitiska målet (2010).
Stockholm, Integrations- och jämställdhetsdepartementet (IJ 2010/368/DISK), s. 1,3. 
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3.2 Romer i skolan 

För många människor som inte har svenska som modersmål – invandrare, andra generationens
invandrare, nationella minoriteter med flera, kan skolan vara det första mötet med
majoritetssamhällets normer. Skolan innebär deltagande i ett återkommande sammanhang där
alla är en del av en gemenskap och där vissa normer är gällande. Språket är en grundläggande
del för att underlätta, och ofta möjliggöra, inlärningen. Skolbiblioteken har en viktig roll i att
främja språk-, läs- och skrivutvecklingen hos elever. I IFLA/UNESCO:s riktlinjer för
skolbibliotek står det att ”Skolbiblioteket förmedlar kunskap och tankar som är grundläggande
i ett informations- och kunskapssamhälle. Skolbiblioteket ger eleverna de färdigheter som
behövs för ett livslångt lärande. Det ger dem möjlighet att utveckla sin inlevelseförmåga för
att de ska kunna ta sitt ansvar som medborgare.”50 Vad innebär det att ta ansvar som
medborgare? Är det att följa i majoritetens fotspår, studera, förvärvsarbeta, bilda familj? Är
detta en förutsättning för att bli delaktig i samhällsgemenskapen? Är den svenska välfärden
avhängig medborgaransvar? Om så är fallet bör staten se till att landets alla medborgare får
vara delaktiga i samhället på lika villkor. Verkligheten ser dock annorlunda ut, till exempel
för många människor ur minoritetsgruppen romer. Trots att fler romska barn går i skolan i dag
än tidigare är det fortfarande många som står utanför det svenska skolsystemet. Bland den
äldre delen av den romska befolkningen är analfabetism mycket utbrett och många föräldrar
har svårt att hjälpa sina barn med skolgången. 

Förskolan anses vara en bra träning inför skoltiden, men idag är det bara en minoritet av de
romska barnen som går i förskolan. Kan detta vara en av förklaringarna till varför de romska
barnen har högre frånvaro och större svårigheter att anpassa sig till skolsituationen i
jämförelse med majoritetsbarnen? Romska barn har skolplikt liksom alla andra barn, men det
finns ingen given skoltradition inom den romska kulturen. Inte sällan börjar de i skolan och
deltar i grundskolans undervisning, men en majoritet av de romska barnen fullgör inte
studierna, än mindre på gymnasienivå. Situationen är densamma över hela Europa. Skolan har
ofta uppfattats som ett hot mot den romska kulturen, en institution som anses beröva de
romska barnen deras kultur. Att upprätthålla traditioner anses av många romer väga tyngre än
att rätta sig efter skolans krav. Den romska kvinnan Terina berättar att ”Romer har alltid
betraktat kunskap som något som skulle föras vidare oförändrat och obesudlat från generation
till generation. Kanske var det den inställningen som lämnade oss på efterkälken. Den
kunskap vi behövde för att leva som romer alltid gjort hade vi, och ytterligare kunskaper var
inte bara onödiga utan ansågs ofta som farliga eller skadliga.”51

Christina Rodell Olgac skriver i Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola 52 om
problematiken kring synen på uppfostran. Olgac menar att staten har ett stort inflytande över
medborgarna via skolan, vilket i sig kan skapa spänningar mellan staten och föräldrarna om
vem som är bäst lämpad att avgöra vad som är barnets bästa. Stat och föräldrar har inte alltid
samma uppfattning om undervisning, dess innehåll och mål. Den svenska läroplanen visar på
ett demokratiskt synsätt där barnet ges stort inflytande genom bland annat att det förväntas ha

50 IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek (2004). Malmö: Pedagogiska centralen, s. 4. IFLA står för
International Federation of Library Associations and Institutes och är det ledande internationella organet som
företräder biblioteks- och informationstjänster och dess användare. UNESCO står för United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization och arbetar med att skapa förutsättningar för dialog mellan
civilisationer, kulturer och folk, baserat på respekt för gemensamma värderingar. Dess uppdrag är att bidra till
byggandet av fred, utrotning av fattigdom, hållbar utveckling och interkulturell dialog genom utbildning,
vetenskap, kultur, kommunikation och information. 
51 Freud, s. 220. 
52 Rodell Olgac, Christina (2005). Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola. Stockholm: HLS Förlag.
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ett kritiskt tänkande, uttrycka egna åsikter och ta ansvar för sina handlingar. Förskola och
skola arbetar med att alla ska bli självständiga individer. I vissa kulturer ligger den
uppfostrande delen enbart inom familjen och har en hierarkisk ordning, att överlåta detta till
någon annan kan vara problematiskt och rubba den kulturella traditionen.53 

I slutet av 1960-talet, när de romska barnen alltmer började komma i kontakt med skolan, var
det många romska föräldrar som hade invändningar mot innehållet i undervisningen. En stor
del av skolans undervisning uttryckte majoritetssamhällets verklighetsbild, åsikter och
funderingar. Skolämnena innehöll inget som återspeglade romsk kultur, historia och tradition.
Många romska föräldrar fruktade att deras barn skulle förlora en del av sin kulturella
identitet.54 Skolgången blev komplicerad för många romer som kom att betraktas annorlunda i
jämförelse med sina skolkamrater. De möttes av skepsis både från lärare och från elever.
Många romska barn kände sig tvingade att dämpa sin kulturella identitet samtidigt som de inte
ville svika sina romska föräldrar och släktingar och deras ideal.55 

I rapporten Romer i skolan – en fördjupad studie påpekas att bilden av romernas skolsituation
fortfarande präglas av stor frånvaro och oavslutade grundskolestudier. Det är få som väljer att
läsa vidare på gymnasienivå och ännu färre som fortsätter på högskola eller universitet. Denna
situation kan bero på flera faktorer och det är viktigt att poängtera att detta hänger samman
med okunskap från flera håll. Det finns en brist på information om romer i läroplanerna,
likaså saknas det material om romerna och deras historia att använda sig av i undervisningen.
Många lärare är inte utbildade att handleda en multikulturell klass. För att förbättra romernas
skoldeltagande har kommunerna som ambition att de romska eleverna ska fungera likvärdigt
tillsammans med andra elever. Detta kan ske bland annat genom att bemöta vissa individuella
behov genom stöd från specialpedagoger, upprätta särskilda undervisningsgrupper och
anställa romska assistenter. Skolverket anser att satsningarna för de romska eleverna bör vara
långsiktiga för att man ska lyckas med att integrera romerna i skolan och dess verksamhet.56

Det finns också en strävan att understryka elevernas rätt till modersmålsundervisning och
informera om fördelarna med detta. De elever inom de svenska minoritetsgrupperna som har
rätt till modersmålsundervisning är de där minst en av vårdnadshavarna har annat modersmål
än svenska och där eleven har grundläggande kunskaper i språket. Bestämmelserna om
modersmålsundervisning och dess förekomst gäller såväl för grund- och gymnasieskolorna
som för friskolorna.57

Det förekommer även en misstro från många romer gentemot den svenska skolan. Samtidigt
som många föräldrar uttrycker en önskan om att barnen ska sköta skolan och avsluta en
utbildning är det vanligt förekommande att föräldrarna accepterar ett avhopp från skolan. För
romer betyder en fullständig utbildning inte alltid en nioårig grundskola med godkända betyg.
Utbildningen kan ses som fulländad när barnet har lärt sig att läsa, skriva och räkna. Romer
har också en hög frånvaro i skolorna. Som den allmänna skolplikten ser ut idag garanterar den
inte att de romska barnen får en grundskoleutbildning. Hur möjligheterna ser ut för de romska
barnen att gå i skolan hänger samman med sina egna, föräldrarnas och skolans inställningar
och värderingar. Lika viktigt som det är för den svenska skolan att integrera romerna i
utbildningen på samma villkor som majoritetsbefolkningen, är att de romska föräldrarna
förändrar attityden och inställningen gentemot utbildning.58 

53 Rodell Olgac, s. 55-56.
54 Rodell Olgac, s. 97. 
55 Rodell Olgac, s. 106.
56 Romer i skolan – en fördjupad studie, s. 8.
57 Romer i skolan – en fördjupad studie, s. 16-17.
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Det är inte heller ovanligt att det förekommer mobbning och trakasserier av romska elever i
skolan. Många romer upplever att de är diskriminerade och att Sverige är ett rasistiskt land. I
en undersökning av Sabine Gruber på en svensk högstadieskola visade det sig att skolan ofta
delade in eleverna i grupperna svenska elever, invandrarelever och romska elever. Hur
skolpersonalens föreställningar om andra kulturer än svenska såg ut speglade inte sällan
skolans verksamhet.59 Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet är en fråga på
regeringsnivå som Skolverket har för avsikt att följa upp i syfte att uppmärksamma och
minimera mobbning och trakasserier på skolor. Vidare pekar Skolverket på ett flertal punkter
kommunerna bör arbeta med för att förbättra skolsituationen för romer. Dessa är bland annat:

• Förbättra den uppsökande verksamheten och se hur man kan samarbeta med romska
föräldrar vad gäller lösningar för en förskoleverksamhet. 

• De insatser man gör för romer i skolan, genom till exempel lärarassistenter, ska vara
långsiktiga.

• Sträva efter en trygg skolmiljö och samarbeta med de romska föräldrarna.
• Arbeta aktivt med elevers skolplikt och rätt till skola.
• Utveckla modersmålsundervisningen.
• Undervisa om de nationella minoriteterna i skolorna.
• Utveckla, stimulera och stödja alternativ för vuxenutbildning. 
• Hitta ett samarbetssätt mellan myndigheter och romska organisationer och utveckla

detta på central och lokal nivå för att eliminera utanförskapet, öka jämställdheten och
förbättra skolgången. 60

Redan i förskolan lär sig barn att förbereda sig inför skoltiden. Förskolan anses underlätta
förståelsen av skolans normer och beteenden. Den är också en viktig del i ledet där man lär
sig förstå sin egen och andras identitet och kultur. I läroplanen för förskolan, Lpfö98 står att: 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan
skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara
barnens nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som
utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper
inom andra områden. Förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska får
möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål.61 

Tillsammans med förskolans övriga verksamheter kan detta bilda en viktig grund för de barn
som har ett annat modersmål än svenska. Detta tar sedan barnen med sig då de börjar
grundskolan. Men som jag tidigare nämnt är det endast en minoritet av de romska barnen som
går i förskolan och många går därmed miste om denna förträning inför skoltiden. Dock ser
denna trend ut att vända och alltfler romska barn får förskoleträning.62 

58 De vill att jag ska vara osynlig. Romska barn och ungdomar berättar om sin vardag (2005). Stockholm:
Barnombudsmannen (Rapport BR2005:07), s. 16.
59 Gruber, Sabine (2008). När skolan gör skillnad. Skola, etnicitet och institutionell praktik. Stockholm: Liber, s.
73. 
60 Romer i skolan – en fördjupad studie, s. 9-10.
61 Läroplan för förskolan Lpfö 98 (1998). Stockholm: Fritzes, s. 6.
62 Freud, s. 91-92.
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3.3 Skolbibliotekets roll 

I skolutredningen och skolkommissionen från 1940 står det om bibliotekets viktiga roll i
skolan. Men i 1969 års läroplan för grundskolan (Lgr69) var ordet skolbibliotek försvunnet för
att i nästa läroplan från 1980 (Lgr80) återuppstå. Nu handlade det dock främst om
skolbiblioteksutveckling inom gymnasieskolan, i grundskolan hände inte mycket på området.
Men i läroplanen som kom 1994 (Lpo94) poängteras vikten av att kunna hantera information.
Skolverket hade vid samma period rapporterat om elevernas oförmåga till kritiskt granskande.
Under 1990-talet strävade man efter ett intimt samarbete mellan lärare och bibliotekarier i
syfte att införliva biblioteket och dess funktioner i den övriga undervisningen. Konferenser
och seminarier anordnades för att sammanföra de olika yrkesgruppernas kompetenser, för att
ta lärdom av varandra och hitta en form för att förverkliga målen. Skolbibliotekets ställning
behövde stärkas, skolverket rapporterade om ett samband mellan elevers låga läs- och
skrivförmåga och outvecklade skolbibliotek. 

År 2000 fick Skolverket i uppdrag att främja skolbiblioteksverksamheten i skolan och
fokusera på den pedagogiska roll biblioteket kan ha i den övriga skolundervisningen.63

Tidigare stod det inget i skollagen om att en skola måste ha ett skolbibliotek, men den 22 juni
2010 beslutade riksdagen om en ny skollag. Lagen ska börja tillämpas från och med den 1 juli
2011 och i den står det att ”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till bibliotek.”64 I dag
saknar många av landets skolor ett skolbibliotek trots att skolbibliotek med välutbildad
personal anses kunna motverka segregering och utslagning. Skolbiblioteken bidrar även till
skolans mål där alla anses ha rätt till kunskaper och färdigheter som medför ett tillvaratagande
av de samhälleliga rättigheterna och att bli en ansvarstagande samhällsmedborgare.65

Christer Holmqvist och Birgitta Wallmark arbetar på biblioteksenheten,
utbildningsförvaltningen i Stockholm. Holmqvist arbetade tidigare som skolbibliotekarie och
engagerade sig mycket i att eleverna skulle ha bibliotekskännedom och inse skolbibliotekets
potential. I sitt arbete som skolbibliotekskonsulent har han haft som avsikt att förmedla detta
till kursdeltagare, skolledare och skolministrar. Birgitta Wallmark har region- och
grundskolebibliotek som specialområde. Holmqvist och Wallmark menar att skolbiblioteket
behövs för att: 1) höja kvalitén på undervisningen, 2) vara ett komplement till läroboken, 3)
vara en viktig del av skolans läromedel, 4) ge redskap för ett livslångt lärande, 5) förverkliga
läroplanens mål och intentioner, 6) vara ett redskap i det undersökande arbetssättet, 7)
möjliggöra för eleverna att vara aktiva i sitt kunskapssökande, 8) vara ett informationscenter i
skolan där man lär ut sättet att lära sig, 9) det är effektivare att lära sig än att bli lärd, 10) det
når alla barn (elever), 11) det finns tillgängligt i direkt anslutning till undervisningen hela
skoldagen, 12) vara ett kulturellt och socialt centrum i skolan och 13) ge eleverna möjlighet
att använda den nya tekniken i meningsfulla sammanhang.66

63 Livsviktigt. Prisbelönta skolbibliotekarier & skolbibliotek i centrum (2004). Stockholm: Bonnier Carlsen
bokförlag och Bonnier Utbildning AB, s. 5-9. 
64 Skollag: SFS 2010:800 (2010). Stockholm: Fritzes
65 Ekblad, Ulla & Padellaro, Madeleine (2005). Bibliotekets roll i integrationspolitiken. Ett postkolonialt
perspektiv. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap.
(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och
informationsvetenskap, 2005:30), s. 39.  
66 Skolbiblioteket i fortsatt medvind. Fler idéer och modeller (2002). Lund: Bibliotekstjänst. 
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Kulturrådets rapport Skolbibliotek 2008 – Kulturen i siffror 2009:1 67 redovisar att 14 procent
av landets skolor saknar skolbibliotek i någon form, vilket innebär att drygt 250 000 elever
saknar tillgång till skolbibliotek.68 Kulturrådet menar att skolbiblioteken ”… ska främja
språkutveckling och stimulera till elevernas intresse för läsning och litteratur.”69 Även Louise
Limberg poängterar skolbibliotekets betydelse i undervisningen i boken Skolbibliotekets
pedagogiska roll. 70 Limberg anser att språkutvecklingen är en viktig del i att förstå världen,
och att skolbibliotekarien i samarbete med läraren är huvudpersoner i processen att skapa en
kreativ och utvecklande skolmiljö.71 

Den litteratur jag har undersökt gällande skolbibliotekets värdefulla roll i undervisningen har
en sak gemensamt. Nämligen den att där skolbiblioteket har en väl fungerande verksamhet
och integrerade funktion i skolundervisningen, finns ett bra samarbete mellan
skolbibliotekarier, lärare och skolledning där alla inser vilka möjligheter skolbiblioteket
besitter.

3.4 Bibliotek och integration 

I magisteruppsatsen Bibliotekets roll i integrationspolitiken skriver Ulla Ekblad och
Madeleine Padellaro om hur kulturpolitiken och folkbiblioteken hanterar frågor om
mångkultur och interkultur. Genom att studera vissa folkbiblioteks styrdokument har de
kommit fram till att biblioteken präglas av en mono- och mångkulturell diskurs. Med detta
menas att de bidrar till ett ”vi” och ”dom”-tänkande. Genom intervjuer av bibliotekarier på
olika folkbibliotek har författarna sett en tydlig skillnad i uppfattningen av mångkulturellt
arbete. De bibliotekarier som arbetar i ett område där majoriteten boende var invandrare hade
ett interkulturellt synsätt, det vill säga att integrering sker från flera håll, man påverkas av
varandras kulturer. De bibliotekarier som arbetade på bibliotek belägna i ett område där
majoriteten var svenskar uppvisade en mer monokulturell syn. Kultur och kulturell identitet
utgick från ett mer snävt estetiskt kulturbegrepp och det talades till exempel om litteratur ur
ett klassperspektiv. Kultur kopplat till etnicitet var inte lika givet som kultur kopplat till det
estetiska. Genom analys av intervjuerna kom man fram till att det är bibliotekariens
personliga förhållningssätt snarare än bibliotekets styrdokument som har betydelse för hur
kulturdiskursen ser ut på biblioteket.72 

I magisteruppsatsen Folkbiblioteket – en väg till integration 73 påpekar Hamarashid att
folkbibliotekets roll i det mångkulturella samhället är en viktig del i arbetet med jämlikhet.
Den kulturella servicen som erbjuds på biblioteken ska vara till för alla, även
minoritetsgrupperna i samhället. Hamarashid har undersökt folkbibliotekens roll som
informationscentrum och kulturell mötesplats i syfte att sammanföra invandrare och svenskar.
Han gör en fallstudie på ett folkbibliotek som ligger i en stadsdel med en ”naturlig blandning”
av invandrare och svenskar, ett bibliotek som är känt för sin mångkulturella verksamhet.
Genom sin studie kommer Hamarashid fram till att folkbiblioteket i högsta grad bidrar till

67 Skolbibliotek 2008 – Kulturen i siffror 2009:1 (2008).  Stockholm: Statens kulturråd. 
68 Skolbibliotek 2008, s. 5.
69 Skolbibliotek 2008, s. 9.
70 Limberg, Louise (2002). Skolbibliotekets pedagogiska roll –  en kunskapsöversikt. Stockholm: Skolverket.
71 Limberg, s. 9.
72 Ekblad & Padellaro, s. 65.
73 Hamarashid, Hawar (2003). Folkbiblioteket – en väg till integration. Borås: Högskolan i Borås,
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och
informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 2003:122).
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integration och att det spelar en viktig roll som informations- och mötesplats för invandrare.
Vidare menar han att biblioteket bidrar till att bevara och utveckla invandrarnas språk, kultur
och identitet samtidigt som det ger möjlighet att söka information om det nya landet. Likaså
bidrar biblioteket till att majoritetsbefolkningen får möjlighet att ta del av invandrarnas olika
kulturer. Hamarashid menar att biblioteket medverkar till att tillvarata fördelarna med ett
mångkulturellt samhälle. 

I rapporten Framgångsrikt, men förbisett 74 står det att biblioteken har större potential som
medel i integrationsprocessen än vad som nyttjas i dag. Det handlar till exempel om att
utbuden bör anpassas mer efter de skiftande behoven som finns i integrationsprocessens olika
delar. I många fall är utbudet mer tillgängligt för dem som har varit i Sverige en längre tid.
Hur man arbetar med integration på biblioteken i dag hänger ofta samman med
bibliotekariernas erfarenheter i mötet med invandrare, snarare än med relevant undersökning
och insamlad information. Nedläggningar av filialer och stadsdelsbibliotek drabbar också
särskilt de av utländsk härkomst då de tenderar att i första hand besöka det mindre, lokala
biblioteket framför det större huvudbiblioteket. Även bibliotekarierna spelar en avgörande roll
då de ibland är en av de första svenskarna som invandraren möter. Alltså bör bibliotekarierna
få relevant utbildning för att kunna bemöta, informera och introducera dessa människor på rätt
sätt. Vidare kan man låta de användare som har ett annat modersmål än svenska uttrycka sina
tankar och funderingar kring integrationsarbete på bibliotek och utgå från vad de tycker är
viktigt. En undersökning på Göteborgs Stadsbibliotek visade att kontakten mellan
bibliotekspersonal och invandrare fungerade bättre på de mindre stadsdelsbiblioteken än på
det stora huvudbiblioteket. Det berodde främst på att det var lättare att hitta på de mindre
biblioteken, personalen är i många fall bekant med biblioteksbesökaren efter frekventa besök,
stämningen känns mer otvungen och ibland kan det vara lätt att hitta någon i närheten som
kan tolka vid behov.75 Undersökningen visar att om man har bott i Sverige länge använder
man biblioteket på ett annat sätt än om man är nyanländ invandrare. I stället för
informationsmaterial, medier som stödjer språkinlärning, handböcker och fackböcker väljer
man gärna skönlitteratur på det egna språket i avkopplande eller bildande syfte.76   

I sin magisteruppsats Folkbiblioteket som socialt rum77 sammanfattar Anna Särg flera
aspekter på folkbiblioteket som ett socialt rum. Några av dessa är värda att nämna då de är
intressanta ur ett integrationsperspektiv:

Det politiska rummet – biblioteket är en plats för kritiska samtal och åsikter,
samhällsengagemang och politiska diskussioner. Detta kan ske genom exempelvis samtal,
debatter och föreläsningar.78 

Genom att ta del av och diskutera kring den rådande samhällsfunktionen ges möjligheten att
kanske påverka men också ifrågasätta och ge synpunkter på det aktuella ämnet. Att vara
insatt, kunnig och engagerad i ett ämne ökar det egna självförtroendet och förståelsen för

74 Framgångsrikt, men förbisett – om bibliotekets betydelse för integration (2008). Stockholm: Svensk
Biblioteksförening.
75 Framgångsrikt, men förbisett, s. 6, 13.
76 Framgångsrikt, men förbisett, s. 16. 
77 Särg, Anna (2009). Folkbiblioteket som socialt rum – en undersökning av biblioteken i två mindre kommuner..
Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. (Magisteruppsats i
biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,
2009:71). 
78 Särg, s. 29.
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rådande normer. Att finnas med i ett sammanhang vars innehåll uppmärksammar en aktuell
samhällsfråga och där alla har rätt att komma till tals kan vara ett led i integrationsprocessen. 
 
Medborgarbiblioteket – biblioteket arbetar aktivt med att återinföra ett socialt medvetande
och för att engagera medborgarna i samhällsfrågor.79 

Biblioteket har möjlighet att lyfta fram demokratiska frågor och fokusera på till exempel
sociala och kulturella skillnader. I sin demokratiska roll kan biblioteket verka för ett humant
samhällsklimat där det mångkulturella får stort utrymme. 

Arena för socialt kapital – biblioteket är en plats för att skapa generaliserad tillit och socialt
kapital. Det finns ett flertal definitioner för begreppet socialt kapital. Men ofta handlar det om
förtroendet mellan människor. Från början figurerade termen inom affärsrelationer, för att
underlätta affärsverksamheten mellan individer. Särg menar att socialt kapital kan uppstå
genom ”… regelbunden social interaktion inom olika nätverk, men även genom informella
kontakter ansikte mot ansikte exempelvis där man bor, på busshållplatsen eller i biblioteket.”80

Ur integrationssynpunkt kan man se socialt kapital som en resurs i allmänt socialiserande. Ju
fler människor man knyter till sig desto större blir det sociala nätverket och i förlängningen
når man ut till fler människor och fler möjligheter. Genom sociala kontakter ökar
möjligheterna till integration. 

Den lågintensiva platsen – biblioteket är en plats där människor kommer i kontakt med
varandra genom att samtidigt befinna sig på en neutral plats som alla har samma rätt till.81 

Den här punkten kan ses som att man genom biblioteket blir en del av en gemenskap på en
plats som är till för alla på lika villkor. Oavsett ursprung, ålder, kön och social status har alla
samma tillgång till biblioteket.

Rum för inkludering, tillhörighet och integration – biblioteket är en plats där alla människor
känner att de betyder något och tillhör en gemenskap, både på plats i biblioteket men även i
det stora hela. 82

Dessa fem aspekter av biblioteket som socialt rum har betydelse för integrationsperspektivet.
Dels genom möjligheten att socialisera och umgås tillsammans med människor från olika
kulturer och samhällsnivåer, men också genom bibliotekets roll som debattforum där alla kan
komma till tals och lyfta fram egna åsikter och idéer. 

79 Särg, s. 29. 
80 Särg, s. 27.
81 Särg, s. 29.
82 Särg, s. 29.
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3.5 Bibliotek och nationella minoriteter 

I Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk beskriver Europarådet bland annat hur
medlemsstaterna ska arbeta med minoriteter och kulturella verksamheter och inrättningar.
Med kulturella inrättningar menar Europarådet bibliotek, museer, teatrar, biografer, akademier
bland andra. Några av de punkter som berör biblioteken handlar om tillgång till medier på
minoritetsspråken, verk författade av minoritetsspråksförfattare på minoritetsspråket och i
översättning till andra språk, medier om minoritetskulturer och minoritetsinkludering vid
planering av kulturella verksamheter.83

I Biblioteken och de nationella minoriteterna redovisas folkbibliotekens erfarenheter av
minoritetsarbete och hur de nationella minoriteterna synliggörs i folkbibliotekens arbete.  Det
finns inga tydliga riktlinjer för hur folkbiblioteken ska arbeta med de nationella
minoritetsgrupperna. I bibliotekslagen 1996:1596 § 8 nämns att ”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.”84 I Biblioteken och de nationella minoriteterna
poängterar man avsaknaden av riktlinjer och menar att bibliotekslagens paragraf enbart lägger
fokus på litteraturen och glömmer den resterande biblioteksverksamheten. Rapporten
beskriver en okunskap hos bibliotekarierna vad gäller minoritetsgruppernas önskan kring
biblioteksservice. Folkbiblioteken borde fungera som ett stöd för de nationella minoriteterna
och deras språk och kultur, bland annat som en socialt rum där alla kan göra sin röst hörd.85 

Studien tar också upp förekomsten av olika organisationer inom biblioteken runtom i världen
som har som syfte att bevaka minoritetsgruppers behov och intressen i samhället. I USA finns
organisationen AILA, American Indian Library Association,86 som arbetar med
biblioteksbehov för amerikanska indianer och Alaskas ursprungsbefolkning. Exempel på
likartade organisationer finns i Nya Zeeland och Kanada. Gemensamt för de länder som har
biblioteksorganisationer för detta syfte är att minoritetsgruppen/grupperna själva har en stark
organisation. 87 

Studiens resultat utgår från en enkätundersökning där landets alla kommun- och länsbibliotek
fick möjlighet att svara på enkäten. Resultatet visade på en låg förekomst av
biblioteksverksamhet specifikt riktad mot de nationella minoritetsgrupperna. Resultatet visar
att den lagstiftning som berör de nationella minoriteterna inte syns i biblioteken. Orsakerna
kan vara flera, men författarna understryker de förutsättningar folkbiblioteken ges från sina
huvudmän och sin sektor. De menar att biblioteken har ett marknadstänkande där efterfrågan
spelar en viktig roll. Undersökningen visade att bibliotekets mediebestånd och aktiviteter var
starkt förknippat med minoritetsgruppens storlek och regionala förekomst.88 

83 Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk, s. 20-21. 
84 Bibliotekslag (1996:1596) (1996-12-20): http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?
nid_3911&bet=1996:1596 [2010-09-13]
85 Ahlryd, Hansson & Vigur, s. 17-18. 
86 American Indian Library Association (2005): http://ailanet.org/ [2010-09-28]

87 Ahlryd, Hansson & Vigur, s. 20.
88 Ahlryd, Hansson & Vigur, s. 29. 
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4. Teoretisk utgångspunkt och metod

4.1 Bibliotekets fyra funktioner

1994 redovisade Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen en rapport som belyser det
lokala biblioteket i Danmark. Hur dess verksamhet ser ut och vad biblioteket har för betydelse
för den lokala omgivningen. Syftet med undersökningen var att utreda hur synligt biblioteket
var i det lokala samhället, samt skapa en diskussion kring bibliotekets roll. Den pågående
debatten om bibliotekets roll handlade i mångt och mycket om biblioteket som
informationscenter å ena sidan och biblioteket som kulturcenter å andra. Andersson och Skot-
Hansen ansåg att man i debatten hade glömt bort bibliotekets roller som kunskapscenter och
socialt center och menade att det ena inte behöver utesluta det andra. I studien Det lokale
bibliotek – afvikling eller udvikling 89 presenterar Andersson och Skot-Hansen en modell som
visar att biblioteksverksamheten kan fylla dessa fyra olika funktioner i samhället – som
kulturcenter, kunskapscenter, informationscenter och socialt center. Författarna poängterar att
dessa fyra funktioner är svåra att definiera till fullo och att områdena gärna överlappar
varandra. Analysmodellen skapades i syfte att se hur de danska biblioteken kunde stärka sin
roll och användas som resurs i det lokala samhället. Andersson och Skot-Hansen ville också
undersöka vilka delar av bibliotekets verksamhet som skulle prioriteras.90

 

Figur 1. Analysmodell för det lokala bibliotekets verksamhetsprofil (Andersson och Skot-Hansen 1994)

89 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte (1994). Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling.
Köpenhamn: Danmarks Biblioteksskole. 
90 Andersson & Skot-Hansen, s. 12-18. 
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4.1.1 Biblioteket som kulturcenter 

Enligt Andersson och Skot-Hansen kan biblioteken fungera som ett kulturcenter genom att
vara en arena för kulturevenemang där besökarens kulturliv berikas. De kulturella
evenemangen kan till exempel vara författarbesök, bokprat, sagostunder, konstutställningar,
skapande verkstäder, temautställningar och föreläsningar. Det förekommer även att
biblioteken ställer sina lokaler till förfogande som mötesplatser för människor att uttrycka sig
inom det kulturella verksamhetsområdet.91 

Biblioteksbesökare skiljer sig åt i ålder likväl som i kulturell och språklig identitet, något som
ska belysa bibliotekens verksamhet. Biblioteken kan verka som en plats för att lyfta fram den
lokala identiteten sida vid sida med den globala. Den lokala identiteten visas till exempel
genom utställningar om den lokala hembygden och kulturarvet. Den globala världen kan
avspeglas genom temautställningar om olika kulturer. Bibliotekets integrerande funktion har
stor betydelse för många, inte minst invandrare som på biblioteken ges möjligheter att lära sig
om majoritetssamhällets kultur och upprätthålla kontakten med kulturen från det egna landet.
Genom förmedling av litteratur på hemspråket liksom böcker om landet och/eller kulturen
bidrar biblioteken till att stärka den egna identiteten.92 

Det är inte bara genom utställningar, föreläsningar och författarbesök biblioteken berikar
människors kulturliv. På en mer grundläggande, och för många igenkännande, nivå står
bibliotekets roll som kulturförmedlare av det egna beståndet – litteratur, tidskrifter, musik och
film på flera olika språk. Bibliotek som kulturcenter omfattar alltså tillgång till medier, men
även som tidigare nämnts, kulturevenemang, förfogande av lokaler och tillgängliggörandet av
kulturarvet. Biblioteket kan ses som ett komplement till andra kulturinrättningar i samhället
och bör enligt Andersson och Skot-Hansen finnas med som aktör vid planering av stora,
kulturella evenemang.93 

4.1.2 Biblioteket som kunskapscenter 

I diskussionen kring folkbibliotekets roll i samhället har kampen stått mellan
kulturförmedlarna (upplevelse och kunskap) på ena sidan och informationsfolket (information
och teknisk förmedling) på den andra. Mellan dessa två begrepp, kultur och information, står
biblioteket som kunskapscenter. Denna punkt handlar om bibliotekets sammanlagda
kunskaper, en plats där man kan vidga sina vyer och öppna sina ögon – ett rum för utbildning
och upplysning. I sin roll som kunskapscenter blir biblioteket en plats för den som vill
inhämta kunskap. 

Biblioteken har en viktig uppgift i förhållandet till kunskap och utbildning, dels genom sitt
fysiska rum med tillgång till studieplatser, grupprum och datorer, men också genom
målinriktad undervisning i biblioteksorientering och informationssökning. Att biblioteken ska
stimulera intresset för kunskap och utbildning innefattar inte enbart att möta studenternas
behov, utan att tillmötesgå alla som önskar nyttja bibliotekets resurser. Biblioteket kan
fungera som ett komplement till den traditionella utbildningen och erbjuda kunskap oavsett
om det är i samband med skolutbildning eller med lärande av annat intresse.94

91 Andersson & Skot-Hansen, s. 222-223.
92 Andersson & Skot-Hansen, s. 172. 
93 Andersson & Skot-Hansen, s. 99.
94 Andersson & Skot-Hansen, s. 14, 19.  
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4.1.3 Biblioteket som informationscenter 

Biblioteket som informationscenter innebär främst en förmedling av information om det
lokala samhället, näringslivet, turistinformation och referensservice. Informationen förmedlas
på olika sätt, via samtal, genom foldrar, broschyrer, kartor, affischer och webben. 

Biblioteket som informationscenter innefattar också att tillgängliggöra tekniska hjälpmedel.
Bibliotekskunskap har i och med IT-framväxten kommit att omfatta även den databaserade
informationen, att tillgängliggöra det digitaliserade materialet för användarna och hitta ett
gränssnitt där användarna möter tekniken på ett pedagogiskt sätt. Det gäller även övriga
tekniska hjälpmedel som kopieringsmaskin, scanner och skrivare.95 

Många bibliotekarier anser att det är viktigt att invandrare och minoritetsgrupper inte bara får
ta del av majoritetssamhällets kultur och litteratur på det egna språket, utan att de även får tag
i information de önskar och behöver. På ett av undersökningsbiblioteken i Anderssons och
Skot-Hansens arbete visade det sig att många invandrare kände trygghet i biblioteket och
förtroende för bibliotekarierna. Bibliotekarierna upplevde det som att det fanns ett stort behov
av att förmedla information om till exempel juridisk och social rådgivning och arbetsliv.96 

4.1.4 Biblioteket som socialt center 

Bibliotek som socialt center innebär att man ska erbjuda människor en miljö att uppehålla sig
i. Det kan vara som en stunds avkoppling, att sitta ner och läsa en bok eller tidning, eller för
sällskapande med andra människor genom att till exempel läsa för sina barn, arbeta
tillsammans med sin skolkamrat eller spela schack med en vän. Biblioteket kan i denna form
fungera som ett rum i det vardagliga livet. 97 Det finns många människor som inte arbetar eller
går i skolan på heltid – arbetslösa, föräldralediga, sjukskrivna och deltidsarbetare. För dessa
människor kan biblioteket fungera som ett socialt center och erbjuda sysselsättning och en
plats i en gemenskap.98Ett av biblioteken i Anderssons och Skot-Hansens undersökning
beskriver sin verksamhet som en surrande bikupa som inrymmer läsning och utlåning av
litteratur, kopiering, studiecirkelmöte och fikastund. 

Vissa bibliotek bedriver också uppsökande verksamhet i syfte att nå ut till dem som inte själva
har möjlighet att ta sig till biblioteket.99 Det kan till exempel innebära att någon ur
bibliotekspersonalen kör hem böcker till den som av någon anledning inte själv kan ta sig till
biblioteket, ofta kallat Boken Kommer. DAISY-talböcker100 och talböcker på kassett kan
skickas via post. Uppsökande verksamhet kan också innebära att biblioteken förser till
exempel arbetsplatser, dagcenter och sjukhem med litteratur.

95 Marnelius, Linda (2010). Folkbiblioteksverksamheten på webben. En kvalitativ studie av svenska
folkbibliotekswebbplatser. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och
informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 2010:41), s. 25.
96 Andersson & Skot-Hansen, s. 171.
97 Andersson & Skot-Hansen, s. 165.
98 Andersson & Skot-Hansen, s. 14.
99 Andersson & Skot-Hansen, s. 19.
100 DAISY står för Digitalt anpassat informationssystem och är en digital teknik som strukturerar ljud, text och
bild på ett förenklat sätt. Se http://www.tpb.se/verksamhet/produktion/daisy_teknik/ för mer information.
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Jag anser att Anderssons och Skot-Hansens analysmodell passar bra för mitt arbete i och med
att den fokuserar på biblioteket som en resurs i det lokala samhället. I detta fall handlar
resursen om integration och stöd för en grupp som i mångt och mycket lever utanför
majoritetssamhället. Teorin om bibliotekets fyra funktioner är ett relevant val av teori då min
intention med denna uppsats är att undersöka vilken funktion biblioteket har i
integrationsprocessen för minoritetsgruppen romer. Det är intressant att se om resultatet visar
någon övervikt mot någon eller några av funktionerna. Kommer en ingång att vara viktigare
än en annan, och i så fall kanske även kunna appliceras på andra samhällsfunktioner i syfte att
öka integrationen mellan den romska gruppen och majoritetsbefolkningen? 

4.2 Metod och material

Min avsikt med denna undersökning är att skapa förståelse kring bibliotek och integration och
därigenom utveckla förståelse för människor som berörs av detta. Min ambition är att komma
nära mina informanter varför jag väljer att använda mig av kvalitativa metoder. Inom den
kvalitativa metoden befinner sig forskaren i den sociala verkligheten som ska undersökas.
Den kvalitativa forskaren använder sig med fördel av mjuk data som intervjuer, textanalyser
och observationer till skillnad från den kvantitativa forskaren som undersöker det mätbara och
statistiska. För att fånga upp tidigare erfarenheter går jag också igenom några projekt som jag
anser bidrar till uppsatsens kunskapsambition.  

4.2.1 Kvalitativa intervjuer 

Jag har använt mig av kvalitativa, strukturerade intervjuer som metod för denna undersökning
och har utgått från Jan Trosts bok Kvalitativa Intervjuer 101 för att skaffa mig kunskaper i hur
kvalitativa intervjuer går till. Både ur rent praktiska avseenden, men även moraliska och
etiska. Mitt syfte med intervjuerna var att få en förståelse för hur de intervjuade tänker och
känner kring det ämne som ska undersökas. Jan Trost menar att ”Våra forskningsmässiga
intervjuer … har som syfte att föra forskningen framåt, att lära oss mer om den sociala
verklighet i vilken vi alla lever.”102 Med detta i tankarna kom jag att genomföra mina
intervjuer på en romsk folkhögskola samt ett bibliotek. Totalt intervjuade jag sex personer
som i den löpande texten benämns på följande sätt: romsk lärare, icke-romsk lärare, rom38,
rom26, rom23 samt bibliotekarie. 

4.2.2 Tillvägagångssätt

Jag strävade efter att finna fler ingångar till bibliotekens funktioner där olika perspektiv kunde
framkomma. Jag funderade på hur urvalet skulle ske och bestämde mig för att ta avstamp på
den romska folkhögskolan. Många romer saknar skoltradition och har läs- och
skrivsvårigheter, men i denna lärande miljö som folkhögskolan utgör är lärandet i fokus. Mina
kriterier för intervjudeltagande var bibliotekskännedom, läs- och skrivkunnighet och självklart
ett frivilligt deltagande. Visserligen är läs- och skrivkunnighet inte en förutsättning för att
nyttja ett bibliotek, men den största delen av bibliotekens verksamhet är baserat på litteratur
varför jag valde att ha läs- och skrivkunnighet som ett kriterium. Den romska folkhögskolan
kändes som en given plats att börja på i och med att eleverna uteslutande tillhör den romska
101

102Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 23. 
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gruppen vilket eliminerade problematiken att lokalisera representanter från den romska
gruppen. Jag vände mig till en lärare på den romska folkhögskolan för att få hjälp med
urvalet. Läraren hade till en början svårigheter med att hitta elever som var villiga att ställa
upp på en intervju, de flesta menade att de inte hade någon bibliotekskännedom över huvud
taget och trodde inte att de skulle vara till någon hjälp. Sammantaget var det tre elever från
klassen som läser allmän linje på grundskolenivå som var intresserade av att bli intervjuade.
Vidare önskade jag intervjua någon som arbetar med romer och fungerar som en ”länk”
mellan romer och majoritetsbefolkningen. Jag hörde mig för bland lärarna som består av både
romer och icke-romer och fick möjlighet att intervjua en romsk lärare och en icke-romsk
lärare. Vid sidan av sin undervisande roll har den romska läraren även till uppgift att hjälpa
eleverna med information om myndigheter, skolor med mera. Hon hjälper ofta till med att
fylla i blanketter och hitta kontaktuppgifter till olika myndigheter. Den icke-romska läraren
har arbetat i drygt tre år som lärare på den romska folkhögskolan och strävar såväl privat som
i sin yrkesroll mot att diskrimineringen mot romerna ska upphöra. Det slutliga kriteriet var att
får intervjua en bibliotekarie som arbetar på ett bibliotek i ett invandrartätt område där det
mångkulturella får stort utrymme. Jag fick ett positivt svar på det första biblioteket jag
kontaktade och en bibliotekarie ställde gärna upp på en intervju. Jag hoppas att denna skara
om sex personer ska fungera som ett bra urval för en uppsats av detta omfång. 

Intervjuerna med elever och lärare ägde rum på den romska folkhögskolan och jag fick
tillgång till ett studierum där intervjuerna kunde ske avskilt i lugn och ro. Jag intervjuade var
och en enskilt och informerade dem om att intervjumaterialet är konfidentiellt och kommer att
finnas i mina ägor samt att deras riktiga namn kommer att bytas ut mot en pseudonym. Efter
tillåtelse från informanterna använde jag mig av inspelningsfunktionen på min mobiltelefon
och började sedan varje intervju med att kortfattat presentera mig själv och mitt uppsatsämne.
Därefter talade jag lite om upplägget av intervjun och påpekade att informanterna gärna fick
tala fritt och inte känna sig styrda av mina frågor. Frågorna fungerade som ett stöd i syfte att
ledsaga oss genom intervjun, samt som en påminnelse om vilka punkter som var av vikt att
beröra. Jag hade för avsikt att låta samtalet ha sin naturliga gång och inte vara låst vid någon
mall. Intervjuerna på skolan utfördes under en och samma dag och var och en tog i genomsnitt
en timme. Intervjun med bibliotekarien tog plats på bibliotekariens arbetsrum men gick för
övrigt till på samma sätt som det tidigare intervjuerna. 

Dagen efter intervjuerna lyssnade jag på det inspelade intervjumaterialet och transkriberade
det ordagrant genom att skriva ner det på papper. Jag valde dock att utesluta till exempel
hummande och harklingar som jag ansåg var irrelevant för helheten. Intervjuerna låg färska i
mitt minne och med transkriberingen ämnade jag att bibehålla var och en av informanternas
personliga uttryckssätt för att det i den kommande texten skulle bli så autentiskt som möjligt. 

Intervjufrågorna kom att omarbetas under flera tillfällen innan själva intervjutillfällena. Som
jag tidigare nämnt var min avsikt att inte styras för mycket av frågorna utan i stället låta
samtalen utvecklas på egen hand. Jag hade många tankar kring frågorna, bland annat om hur
de skulle utformas, vad som skulle inrymmas och hur man undviker att vara låst av
tankegångar och slutsatser som riskerar att utelämna väsentlig information. Innan intervjuerna
ägde rum hade jag arbetat under en relativt lång tid med förarbete och inläsning av material.
Jag hade även beslutat mig för en teori som jag ansåg skulle vara användbar för min
undersökning. Därmed hade jag en förförståelse och en tanke om hur teorin skulle kunna
användas för det kommande intervjumaterialet. Jag försökte förhålla mig så neutral som
möjligt vid utformandet av frågorna och inte vara för snäv och riskera att genom frågorna
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lägga svaren i munnen på informanterna. I och med intentionen om ett fritt samtal hade jag
förhoppning om att undvika detta. 

4.2.3 Metoddiskussion 

Detta arbetes relativt ringa omfång kan inte resultera i någon generaliserbar sanning.  De
resultat jag kommer fram till tar sin utgångspunkt i teorin om bibliotekens fyra funktioner.
Via den teorin har jag valt att lägga in ett integrationsperspektiv. De integrerande tolkningarna
är således mina egna. De resultat jag presenterar i denna uppsats är gällande för en liten del av
den romska gruppen, om än långt ifrån representativa på grund av det låga intervjuantalet.
Värt att nämna är också att de intervjuade befinner sig i en lärande miljö, på en romsk
folkhögskola. Kanske hade resultaten blivit annorlunda om jag valt romer från flera olika
miljöer. Detta var dock inte uppsatsens syfte – att undersöka skillnaderna i biblioteksnyttjande
utifrån miljö, men variationerna hade förmodligen blivit större. Därmed finns risken att
presentera en osann bild av romernas biblioteksanvändning i och med att jag enbart har utgått
från elever, lärare samt en bibliotekarie från ett bibliotek i en invandrartät förort. Jag anser
dock att det finns flera fördelar med att vända sig till den romska folkhögskolan. Dels för att
de, som tidigare nämnts, befinner sig i en lärande miljö där de på ett naturligt sätt kommer i
kontakt med biblioteket på skolan och kanske andra bibliotek kopplade till skolarbetet. Den
andra aspekten handlar om att komma i kontakt med människor från den romska gruppen på
ett naturligt sätt.  

I efterhand har jag kommit att reflektera över att då jag berättade för informanterna om hur
integrationsprojekt på bibliotek kan se ut, i viss mån kan ha påverkat dem i deras svar.
Somligt av det vi berörde under samtalen hade kanske inte kommit på tal om jag inte
dessförinnan hade berättat om till exempel bibliotekens sociala funktion. Men å andra sidan är
intervjusvaren personliga synpunkter och fungerar därmed som exempel. I efterhand har jag
även kommit att fundera över de frågor som håller sig på ett mer allmänt plan om bibliotek
och biblioteksanvändning. Med dessa frågor hade jag för avsikt att skaffa mig en uppfattning
om informanternas biblioteksvana, men inser i efterhand att de inte tillför något till
huvudspåret i denna undersökning. 

Min förhoppning är att intervjuerna ska exemplifiera något och kanske inspirera till hur
biblioteken kan arbeta med minoritetsgruppen romer, uppmuntra och öppna upp dörrar för
vidare fördjupningar. Om tid och utrymme fanns skulle det vara intressant att besöka det
romska kulturcentret i Malmö103 för att se hur deras verksamhet ser ut samt att utöka antalet
informanter, gärna med nyanlända romer. Innan jag bestämde mig för att använda mig av
intervjuer i min metod funderade jag länge över om jag skulle göra en enkätundersökning.
Fördelen med det kan vara anonymiteten, att få tänka över varje fråga och svar i lugn och ro
och få den tid man behöver. Jag hade också förhoppningar om ett stort deltagande. Min
lärarvän på den romska folkhögskolan avrådde mig dock från en enkätundersökning då hon
vid upprepade tillfällen har upplevt en motvilja från sina elever när det handlar om frivilligt
deltagande. Jag resonerade som så att ett fåtal intervjuer skulle generera mer material än ett
fåtal enkätsvar. Min personliga uppfattning var också den att samtal är friare och har
möjligheten att fånga in utvikningar i motsats till enkäter som kan tyckas verka fyrkantiga och
sakna möjlighet till utvikningar. Detta beror förstås på frågornas karaktär, men i detta fall

103 Romska Kulturcentret i Malmö grundades 1998 och riktar sig till alla som vill lära sig om den romska
historien och kulturen. Centret består av ett romskt bibliotek med litteratur om romer, museum, biograf, galleri
och café. Läs med på http://www.rkcmalmo.se
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ansåg jag att intervjuformen passade bättre. Val av metod är inte helt enkelt och det finns
alltid tankar om att ha gått miste om något väsentligt på grund av att man har uteslutit en viss
metod. I många fall kan det också vara intressant att genom flera metoder angripa ett och
samma ämne i syfte att lokalisera variationer och/eller likheter för att på så sätt stärka sitt
resultat. För detta arbete hade det varit intressant att studera förekomst och utlån av romsk
litteratur på flera bibliotek, samtala med mångt fler romer och tillsammans med representanter
från den romska gruppen besöka bibliotek för att se exempel på hur romer nyttjar biblioteken.
Det hade också varit intressant att utföra en enkätundersökning kopplad till biblioteken och
dess verksamheter.  

Den förförståelse jag hade genom omfångsrik läsning av relevant litteratur om romer,
bibliotek och integration, samt av personliga erfarenheter genom möten med människor
stärker resultaten i min uppsats. Även om denna mikroundersökning inte kan sägas vara
allmängiltig anser jag att intervjuerna med de sex informanterna ändå visar på hur det faktiskt
kan vara. Resultaten är således i någon mening riktgivande för utveckling av bibliotekstjänster
som riktar sig till denna grupp. Biblioteken och bibliotekarierna står för demokratins
värderingar och jag som bibliotekarie står för tanken att inte klumpa ihop människor med
samma kulturella bakgrund till en enhetlig massa. Varje människa är unik. Således kan en del
av resultatet i denna uppsats utan tvekan även appliceras på människor med en annan kulturell
bakgrund än den romska. 
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5. Resultatredovisning
I resultatredovisningen presenteras några exempel på vad som kan tolkas
integrationsfrämjande på bibliotek samt exempel på faktiska integrationsprojekt som kan
kopplas till biblioteksverksamheten. Jag har studerat olika projekt och verksamheter på
biblioteken i syfte att dels hitta projekt riktade enbart till den romska gruppen, men också för
att utröna hur bibliotekens integrerande verksamheter ser ut. Det sistnämnda utgår från mina
egna tolkningar genom otaliga timmar på biblioteket som ”vanlig” besökare samt i min
yrkesroll som bibliotekarie på ett folkbibliotek. Dessa integrationsaspekter är allmänna, det
vill säga de är inte kopplade till en särskild kulturell eller språklig grupp. Urvalet grundar sig
på förekomst och relevans och fungerar i detta sammanhang som exempel på hur biblioteken
kan verka integrationsfrämjande. Jag redovisar dessa verksamheter och projekt i syfte att
diskutera preliminära riktlinjer samt visa på den förförståelse jag hade med mig inför
intervjuerna. Jag har också sökt efter arrangemang och verksamheter riktade till den romska
gruppen. Det har främst bestått i sökningar på Internet och i relevanta tidskrifter som till
exempel È Romani Glinda104, Biblioteket i Fokus och Bibliotek för alla. 

Resultatredovisningen är uppdelad på följande sätt: den första delen består av en genomgång
av dessa exempel. Med det avsnittet har jag för avsikt att belysa bibliotekens potential vad
gäller integrationsfrämjande arbete. Del två består av intervjumaterial där jag har utgått från
Marianne Anderssons och Dorte Skot-Hansens teori om bibliotekets fyra funktioner. Jag har
analyserat det empiriska materialet utifrån denna teori. Det nedtecknade intervjumaterialet
lästes om och om igen i syfte att urskilja egenskaper som kunde föras in under någon eller
några av funktionerna. Utifrån mina tolkningar av Anderssons och Skot-Hansens teori om
bibliotekets fyra funktioner ur ett integrationsperspektiv har jag placerat in intervjumaterialet
där jag anser att det överensstämmer med definitionen. Jag vill återigen påpeka att
bibliotekets fyra funktioner, utifrån Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansens teori, flyter
in i och i viss mån överlappar varandra. Intervjusvarens placering motiveras med att
huvudspåret kan kopplas till en särskild funktion. Slutligen kommer en sammanfattande
analys. Jag har valt att utgå från teorin om bibliotekets fyra funktioner i dispositionen av
resultatredovisningen för att på ett överblickbart koppla detta till min frågeställning: Vilken
funktion/vilka funktioner har biblioteken i integrationsprocessen för minoritetsgruppen
romer? 

5.1 Verksamheter och funktioner på bibliotek som kan tolkas ur
ett integrerande perspektiv

Medier på andra språk än svenska/litteratur om andra kulturer 

I sin roll som kulturcenter kan bibliotek arbeta med integration på flera sätt. Dels handlar det
om det fysiska mediebeståndet. Biblioteken kan anpassa sitt bestånd till den demografiska
sammansättningen och erbjuda medier på många olika språk. En viktig del i
integrationsprocessen är att stärka den egna identiteten. Detta kan ske till exempel genom att
upprätthålla sina kunskaper i modersmålet. Här spelar biblioteken en viktig roll genom att

104 È Romani Glinda ges ut gratis till alla romer i Sverige och är politiskt och religiöst oberoende. Tidningen
finns tillgänglig för alla, men riktar sig främst till romer och organisationer eller myndigheter som på ett eller
annat sätt har ett samband med romer. 
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tillhandahålla böcker, tidningar och andra medier på många olika språk. Tillgången till
litteratur som beskriver andra kulturer, språk och historia, kan verka identitetsstärkande för
den som tillhör den kulturen genom igenkännande och tillhörighet. Samtidigt är det
informativt för andra. 

Lättläst litteratur på svenska

Biblioteken kan också vara ett stöd vid språkinlärning genom att tillhandahålla LL-litteratur.
LL står för lättläst och är i grunden ett centrum som arbetar på regeringens och riksdagens
uppdrag med att göra texter tillgängliga för alla. Centrum för lättläst omarbetar befintliga
texter till mer lättlästa så att de som har lässvårigheter eller är otränade läsare kan ta del av
information. De ger ut böcker, en nyhetstidning och samhällsinformation. Många bibliotek
har LL-litteratur i sitt sortiment och arbetar målinriktat mot de målgrupper som kan behöva
lättlästa texter. Det handlar dels om tydlig skyltning för LL-litteraturen och lättläst
information om låneregler och information kring böckerna, men också till exempel om att
tillhandahålla lättläst samhällsinformation och att förmedla länkar till lättläst webb. 

Tal- och ljudböcker 

DAISY-talböcker får endast lånas av personer som har svårigheter att läsa, dyslektiker,
synskadade och andra funktionshindrade. Det räknas inte som ett läshandikapp att ha svårt att
läsa på svenska när man har ett annat modersmål. Däremot är det ett läshandikapp att ha svårt
att läsa på sitt modersmål. Talböcker produceras med stöd av upphovsrätten och kan bara
göras av bibliotek och organisationer som har regeringens tillstånd. På Talboks- och
punktskriftsbiblioteket (tpb) finns det böcker på romani. Dessa böcker är uppladdningsbara
för bibliotek med talbokstillstånd. Bibliotek utan tillståndet kan låna fysiska kopior via TPB-
katalogen och förmedla till låntagare. 

Ljudböcker är en kommersiell produkt som säljs av bokhandel, bokklubbar och på Internet. På
biblioteken finns även ett urval av ljudböcker och e-ljudböcker (böcker i strömmat format via
bibliotekens webbplatser) tillgängliga för alla. Via biblioteken har man också möjlighet att
lyssna på språkkurser. Dessa är tillgängliga via eLib105 när man är uppkopplad på Internet.
Språkkurser finns på flera olika språk, bland annat svenska. Att lyssna på ett språk kan
underlätta vid språkinlärning. Genom lyssning kan man lära sig hur ord uttalas och betonas. 

Internationella biblioteket och Libris

Internationella biblioteket (före detta invandrarlånecentralen) startades 1991 och ingår i
Stockholms stadsbibliotek. För de som inte bor i närheten kan man be sitt lokala bibliotek att
beställa medier från det internationella biblioteket. Alla folkbibliotek i Sverige kan vända sig
till internationella biblioteket och låna litteratur och dokument på andra språk än svenska.
Internationella biblioteket erbjuder också biblioteken hjälp med att låna in böcker från andra
länder, samt med olika databas- och informationssökningar, också på språk med andra alfabet
än det latinska. 

På internationella biblioteket finns bland annat: 

105 eLib distribuerar digitala böcker. Se http://www.elib.se för mer information. 
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• 200 000 böcker på mer än 120 språk
• språkkunnig personal
• romaner och faktaböcker för barn och vuxna
• lexikon, uppslagsverk, tidningar och tidskrifter
• videofilmer
• CD-skivor med musik från hela världen

På internationella bibliotekets hemsida kan man söka efter böcker på arabiska, kinesiska,
persiska, polska, ryska och spanska. Vill man söka litteratur på andra språk, till exempel
romani, länkas man till Stockholms stadsbiblioteks webbkatalog. En sökning på alla medier
som finns tillgängliga på språket romani generar 161 träffar.106   

Även Libris har medier på många olika språk. Dessa medier går att fjärrlåna till universitet
och högskolor runtom i Sverige. En sökning på alla medier på språket romani i Libris ger 231
träffar.107 

Jag har valt att presentera Internationella biblioteket och Libris på grund av deras rikstäckande
verksamhet. Dessa fungerar som exempel på att biblioteksanvändare har tillgång till fler
medier än vad som faktiskt syns på det lokala biblioteket. En tanke är att detta bör förmedlas
tydligt på de lokala biblioteken så att alla biblioteksanvändare är medvetna om denna
möjlighet. 

Läsfrämjande arbete 

Biblioteken kan fungera som stöd för läsinlärning. Att kunna läsa och förstå olika typer av
texter är en viktig del i att förstå sin omgivning och delta i det gällande
informationssamhället. God läsförståelse kan medföra att man utvecklas i självkänsla och
självförtroende och man får ökad förståelse för sin omvärld.108

Samtidigt som biblioteken främjar lärande, kunskap och nyttjande av litteratur krävs, till
skillnad från skolan, inte någon motprestation av användarna. Barbro Johansson är docent i
etnologi och forskar bland annat om barns delaktighet i utformningen av barnbibliotek. Hon
sammanfattar diskursen om läsandets njutning: ”Oavsett vad böckerna kan ge, så är
utgångspunkten att läsningen är något positivt i sig, att ”bara vara” med en bok är fullt
tillräckligt, läsandet är sitt eget mål och behöver inte inordnas under något annat.”109

Bibliotek som stöd i språkundervisning

Biblioteket som led i integrationsprocessen nämns ofta i samband med språkinlärning och
tillgång till medier på andra språk. Medier i form av språkkurser kan bestå av elektroniskt
material, böcker, CD-skivor och kassetter. Vid inköp av medier kan biblioteken exempelvis
samarbeta med modersmålslärare och elever för att få hem relevant material. 

106 Internationella Biblioteket: http://www.interbib.se/ [2010-12-03]
107 Libris: http://libris.kb.se/ [2010-12-03]
108 Se t.ex. Skolverket och Dyslexiföreningen.
109 Johansson, Barbro (2009). Driftiga bibliotekarier och läsglada barn – en studie av metodutvecklingsprojektet
MVG. Halmstad: Regionbiblioteket Halland, s. 39.
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Biblioteket kan också agera mötesplats för språkträffar där det förs diskussioner inom olika
ämnen. Eleverna i svenska som andraspråk kan få möjlighet att samtala om till exempel
vardagliga ting och händelser tillsammans med andra elever och de som har svenska som
modersmål. 

Biblioteksundervisning och informationssökning

Bibliotekspersonalen guidar i biblioteket och visar bibliotekets olika avdelningar och dess
funktioner – allt från böckernas placering till hanteringen av informations- och
kommunikationsteknik och information om bibliotekets alla funktioner. Biblioteksguidningar
kan ske på olika språk för att nå ut till alla grupper i samhället. Bibliotekspersonalen kan
också undervisa i informationssökning. Detta kan ske antingen genom kurser på biblioteket,
men också genom uppsökande verksamhet i till exempel skolor. Informationssökning i
bibliotekssammanhang handlar till stor del om hur man söker i bibliotekets katalog, relaterade
databaser och i andra närliggande informativa sidor. Men det kan också handla om hur man
ställer sig till den information man möter, hur man lär sig att vara källkritisk och om
tillförlitlighet. För många kan det vara stärkande för självförtroendet att känna sig säker i sin
informationssökning och –hantering. 

Tekniska hjälpmedel

För att alla ska kunna ta del av samhällsinformation, läsa tidskrifter, söka på Internet och i
bibliotekskatalogen finns det tekniska hjälpmedel på vissa bibliotek. Vissa datorer är till
exempel utrustade med förstoringsprogram, punktskrift och punktskrivare. Viss
informationstext finns inläst på CD och det går att få en text uppförstorad i en förstorings-TV.
Det kan också finnas en talsyntes i datorn, vilket är en konstgjord röst som läser upp text i
dokument, vilka tangenter som trycks ned, det musen pekar på och det aktuella programmets
menyer och knappar. Läshastigheten kan anpassas och talsyntesprogrammet kan användas
med både ordbehandlingsprogram som Word samt för Internet. 

Det Mångspråkiga Biblioteket 

Det Mångspråkiga Biblioteket är ett kompetensutvecklingsprojekt för bibliotekspersonal i
syfte att följa med och bidra till integrationsprocessen. Biblioteken erbjuder medier på många
olika språk som möjliggör för användarna att upprätthålla kunskaper i modersmålet. Det finns
även tillgång till medier för språkträning, informationsmaterial om samhället och den lokala
omgivningen samt handböcker för att klara vardagslivet i de nya miljöerna. Syftet med
projektet Det Mångspråkiga Biblioteket är ”… att ge personal vid folkbiblioteken i regionen
möjlighet till en kompetensutveckling och omvärldsorientering som gör dem professionellt
rustade att arbeta för en bättre biblioteksservice för medborgare med annat modersmål än
svenska.”110 Ett visst antal biblioteksanställda ska genom olika processer utveckla kunskaper i
omvärldsorientering, pedagogik, IT, kultur, litteratur och informationskällor inom olika
språkområden. Dessa kunskaper ska sedan sprida sig till alla anställda vid samtliga bibliotek i

110 Det Mångspråkiga Biblioteket – utveckling av interkulturella mötesplatser (2009-09-01-2011-02-28):
http://www.bibl.vgregion.se/sv/Regionbibliotek/Konsulenterna/Projekt/Det-mangsprakiga-biblioteket-
utveckling-av-interkulturella-motesplatser-/ [2011-02-28].
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Västra Götalandsregionen i det mer generella syftet att öka förståelsen om och inse vikten av
mångkulturella inslag i biblioteksverksamheten. 

Informationsförmedling

På många bibliotek kan besökarna ta del av handlingar om EU, från statliga, regionala och
kommunala myndigheter. Det kan vara dokument från valmyndigheten, miljödepartementet,
protokoll från sammanträden och information om EU som är av relevans för Sverige.
Biblioteken kan också erbjuda information för den som vill starta eget eller redan har ett
företag genom att erbjuda relevant litteratur, broschyrer från myndigheter och organisationer
samt hjälp med informationssökning på Internet. Inte sällan förmedlar biblioteken även
information om vad som händer i den närliggande omgivningen. Det handlar främst om
kulturella arrangemang och besökarna kan ta del av informationen på anslagstavlor och i
broschyrer och foldrar. Genom att annonsera på biblioteken kan man nå ut till många
människor. 

Förmedla länkar

Biblioteken har möjlighet att länka till mycket information som ligger inom bibliotekens
verksamhetsområde på ett eller annat sätt. Det kan till exempel vara till olika instanser i
samhället – information om vård och omsorg, döv- och hörselhandikapp, läshandikapp,
psykiska handikapp och övriga funktionsnedsättningar.

Biblioteken kan också länka till databaser som är sökbara hemifrån, relevanta bloggar,
kulturverksamheter och uppslagsböcker. Ur ett integrationsperspektiv finns möjligheten att
förmedla information till olika språkgrupper. 

Fråga biblioteket

Fråga biblioteket är en webbaserad tjänst där bibliotekarier från ett 70-tal folk- och
forskningsbibliotek över hela landet erbjuder hjälp och vägledning. Hjälpen kan till exempel
vara litteraturtips, hjälp med informationssökning och sökning i bibliotekens databaser. Det
finns möjlighet att chatta – vilket innebär att bibliotekarien och den som frågar har möjlighet
att söka tillsammans på webben. Det går också att skicka sin fråga via e-post. Fråga
biblioteket kompletteras med en svarsbank, som är ett arkiv med tidigare ställda frågor som
har fått ett svar, samt med Fråga barnens bibliotek och Fråga på andra språk där framför allt
den sistnämnda är intressant för detta arbete. Man kan inte ställa frågor på romani.111 

Fråga biblioteket upphörde i mars 2011 och ersattes av Bibblan svarar som har en snarlik
funktion.

111 Fråga biblioteket: http://www.fragabiblioteket.se [2011-03-23]
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Uppsökande verksamhet

Bibliotekens uppsökande verksamhet riktar sig främst till dem som av någon anledning inte
själv kan ta sig till biblioteket. Det handlar ofta om människor med någon form av
funktionshinder, hög ålder eller sjukdom. Vissa bibliotek riktar en del av sin uppsökande
verksamhet mot småbarnsföräldrar i samband med barnavårdscentralen. Via BVC förmedlas
informationen om bibliotekens verksamheter. Ur ett integrationsperspektiv kan biblioteken
samarbeta med till exempel invandrarföreningar och andra kulturella föreningar. 

Malmö stadsbibliotek bedrev år 2006 uppsökande verksamhet riktade till invandrare i staden.
Biblioteket utbildade en somalisk och en arabisktalande kvinna i syfte att nå ut till och
informera fler föräldrar om bibliotekens verksamheter. Förhoppningen var att införa
barnböcker som ett naturligt inslag i barns liv. De två kvinnorna, kallade
biblioteksambassadörer, skulle tillsammans med bokbussen åka runt till mötesplatser,
familjecentraler, förskolor och församlingar. 

Göteborgs stadsbibliotek bedriver uppsökande verksamhet till invandrare i staden genom
internationella bokbussen. I bussen finns medier på många olika språk, men för närvarande
inte på romani. En gång i veckan besöker bussen olika stadsdelar och besökarna har möjlighet
att göra beställningar från stadsbiblioteket som levereras med bokbussen. 

Sammanfattande diskussion

Detta är exempel på hur vissa verksamheter och funktioner på biblioteken kan tolkas
integrationsfrämjande. Säkerligen finns det flera. Biblioteken besitter flera egenskaper som
indirekt är integrationsfrämjande men som vid en första anblick kanske har en annan funktion.
Även bibliotekarien befäster denna uppfattning och menar att alla bibliotekets verksamheter
egentligen kan tolkas ur ett integrerande perspektiv. Med detta menar hon till exempel
spontana möten som kan uppstå, socialiserande och deltagande i större sammanhang.
Verksamheter som dessa kan i förlängningen bidra till ökad integration genom känslan
samhörighet och gemenskap vilket i sin tur har förmågan att stärka den egna självkänslan. Att
ha en plats, en roll i en grupp av människor. 

Dessa exempel platsar främst under biblioteksfunktionerna kulturcenter och kunskapscenter.
Orsaken till detta kan vara flera. Den främsta orsaken beror på att mina tolkningar om
potentiella integrerande biblioteksfunktioner är personliga. Jag har valt ut verksamheter och
funktioner som jag anser vara dominerande på biblioteken. Dessa tenderar att falla mot
funktionerna kulturcenter och kunskapscenter. De val jag har gjort grundar sig på de
uppfattningar jag har efter många besök på flera olika folkbibliotek samt i mitt arbete som
bibliotekarie. Mina personliga tolkningar kan självklart skilja sig i jämförelse med
bibliotekens uppdrag. En annan orsak kan vara att jag har gått miste om avgörande funktioner
eller att de bibliotek jag har erfarenhet från inte kan vara representativa för folkbibliotekens
verksamheter i stort. Skillnaderna kan vara många från bibliotek till bibliotek. 
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5.2 Biblioteket som kulturcenter

Biblioteket som kulturcenter handlar i mångt och mycket om dess roll som förmedlare av
kultur. Det innebär bland annat de egenskaper som möjliggör att biblioteken kan lyfta fram
kulturella identiteter genom olika arrangemang. Men en kanske större del handlar om
bibliotekets bestånd – förmedling av litteratur och andra medier på många olika språk och
inom alla tänkbara ämnen. På biblioteken ska det finnas något för alla. 

5.2.1 Litteratur och andra medier

För att undersöka hur mina informanter ser på biblioteket som en potentiell integrerande
resurs i samhället började jag intervjuerna med att fråga vad de spontant kommer att tänka på
när man talar bibliotek och integration. Flera av de intervjuade poängterade avsaknaden av
litteratur på romani samt litteratur om romerna och deras historia. Bibliotekens
huvudsysselsättning är fortfarande förmedling av medier och det ligger nära till hands att först
och främst associera till böcker då man talar om bibliotek. Romsk lärare poängterar att det
finns relativt lite skrivet om romerna och deras historia men att det som finns borde vara
tillgängligt på biblioteken. 

Om man får läsa sig till saker och ting så kan ju det på sikt bidra till att vissa fördomar försvinner.
Och från andra sidan då, om romerna får läsa om sig själva och sin historia så kan dom stärkas och
bli lite starkare individer. På sikt så ska majoritetssamhället och minoriteten romer kunna mötas.
Då utvecklas integration.

Romsk lärare har arbetat med romer under lång tid och i olika skolformer och har alltid
upplevt att det är snålt med material som handlar om romer eller är skrivet på romani. På
biblioteken har hon upplevt att det främst finns litteratur riktade till barn, till exempel
Katitziböckerna eller översättningar av Pippi Långstrump. När hon arbetade som lärare på en
låg- och mellanstadieskola förekom det ett bra samarbete med skolbibliotekarien som hjälpte
till att skaffa fram relevant litteratur om romerna och deras historia. Bibliotekarien förmedlade
även litteratur skriven på romani som romsk lärare kunde använda i sin undervisning. 

Även rom38 associerar främst till bibliotekens utbud av medier och önskar att biblioteket på
hans skola skulle vara större och mer innehållsrikt. Han anser att läsningen i sig bidrar till
integration, att få kunskap om andras kulturer genom läsning ökar förståelsen och acceptansen
för andra kulturer. Men rom38 menar också att det är viktigt att göra böckerna mer
tilldragande så man känner lust att läsa. För honom är omslaget viktigt och han vill fastna i
bokens innehåll från början, annars ger han upp. Rom38 är inte så ofta på det lokala
biblioteket, men nyttjar skolans bibliotek desto mer. Han efterlyser fler böcker som kan vara
till nytta för skolarbeten, som uppslagsverk och kartböcker. 

Rom26 skulle önska att det fanns fler böcker på romani. Hon talar i första hand om skolans
bibliotek och tror att läsningen skulle bli mer intressant om utbudet var större. Rom 26 läser
gärna om andra kulturer men tycker att många böcker är för tjocka och svårlästa. Även hon
tycker att skolbibliotekets utbud är dåligt och tror sig skulle bli en mer frekvent besökare om
utbudet var bredare. Även rom23 utgår från skolbiblioteket och dess bestånd. Hon saknar bra
uppslagsverk och böcker som kan vara till nytta för skolarbetet, men också böcker som
handlar om romerna och deras historia. Hon poängterar också vikten av att hålla igång sitt
modersmål och skulle gärna vilja läsa fler böcker på romani. 
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Även bibliotekarien börjar med att nämna litteraturen. Hon menar att det på en basnivå främst
är litteraturen som är integrationsfrämjande. Biblioteken ska förmedla litteratur på alla
tänkbara språk så att det finns något för alla. Det är oerhört viktigt att uppmärksamma alla
individer och grupper. Bibliotekarien poängterar dock att det inte är nödvändigt för alla
stadsdelsbibliotek att inneha litteratur på all världens språk, men att varje bibliotek genom sitt
bestånd borde spegla den demografiska sammansättningen i stadsdelen. Det litterära utbudet
på bibliotekariens arbetsplats speglar det mångkulturella i stadsdelen och det är många utlån
på andra språk än svenska, främst somaliska, finska och kurdiska, och lite på romani. Men
samtidigt som det är viktigt att tillgodose omgivningen med önskvärda medier är det viktigt
att göra besökarna uppmärksamma på att det går att beställa böcker från andra bibliotek och få
dem skickade till ”sitt” bibliotek. Dels från stadens olika stadsdelsbibliotek, som det hela
tiden är ett stort flöde mellan, men också från till exempel Libris och Internationella
biblioteket. Bibliotekarien anser att informationen om dessa möjligheter borde förbättras och
tror att de flesta biblioteksbesökare håller sig tillgodo med det bestånd som finns på just deras
bibliotek. Hon menar att det självklart finns de som frågar efter mer, hur man får tag på en
särskild bok som inte finns på just detta bibliotek, eller ifrågasätter bibliotekets utbud. Men
långt ifrån alla kommunicerar med bibliotekarierna. Bibliotekarien reflekterar över detta och
menar att det kan bero på fler saker, dels på att biblioteken i sig är dåliga på att informera
vilket medför att besökarna inte förstår vilka möjligheter som finns. Inte sällan handlar det
också om en språklig barriär. Bibliotekarien sammanfattar det med att biblioteket bör
informera bättre om möjligheterna med att beställa litteratur från andra bibliotek och att denna
information ska förmedlas på många olika språk. 

På frågan om man på bibliotekariens arbetsplats har någon plan på hur man kan arbeta med de
svenska minoritetsgrupperna och framförallt romer svarar hon nej. Det finns ingen uttalad
plan för detta och bibliotekarien är självkritisk till hur det integrerande arbetet i många fall
glöms bort. Vidare påpekar hon att den finska litteraturen har ett relativt stort utrymme på
hennes bibliotek och funderar på om det kan bero på att Finland är vårat grannland och att vi
delar flera kulturella uttryck. Hon menar att finnar inte känns lika utsatta som många andra
kulturella grupper och att det ur ett integrationsperspektiv borde vara många andra som
kommer före i kön. Men å andra sidan har biblioteket relativt många finskspråkiga besökare,
vilket tydliggörs i lånestatistiken över utländsk media. Minoritetsgrupperna samer och
tornedalingar finns dock inte representerade i bibliotekets utbud, vilket har den naturliga
förklaringen att dessa folkgrupper saknas i den närliggande demografin. Däremot är
bibliotekarien medveten om att biblioteket har romer, finnar och judar som besökare. Dock
arbetar inte biblioteket aktivt gentemot dessa grupper mer än att biblioteket innehar litteratur
på respektive språk. Bibliotekarien anser att de borde uppmärksamma dessa grupper och
trycker fram för allt på den romska gruppen som hon anser vara diskriminerade. Hon nämner
att det på lång sikt borde finnas ett samarbete med en romsk grupp i syfte att lyfta fram den
romska minoritetsgruppen på biblioteket, men att man redan nu kan börja på en mikronivå
genom att lyfta fram och skylta med böcker på romani och böcker om romer. Bibliotekarien
är medveten om att det lånas ut en del böcker på romani, vilket tyder på att de har romska
besökare. Däremot är det ofta svårt att se på en människa vilken kulturell tillhörighet hon har
och bibliotekarien menar att de förmodligen har fler romska besökare än vad utlånen på
romani förtäljer. 
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5.2.2 Kulturevenemang

Jag berättar lite om integrationsprojekt på bibliotek, hur det kan se ut och hur man kan arbeta
med temautställningar, föreläsningar och andra kulturella uttryck. Flera av informanterna tror
att kulturevenemang med olika teman kan främja integration och skulle gärna se att den
romska gruppen lyftes fram. Romsk lärare har erfarenhet av kulturella evenemang på
bibliotek och tycker att det är en bra väg att gå för att främja integration. Hon nämner det
romska kulturcentret i Malmö som en bra förebild. Hon hade gärna sett att biblioteket på
hennes skola skulle arbeta med olika teman och utställningar om förutsättningarna hade varit
bättre. Med detta menar hon lokalens ringa storlek samt avsaknaden av en bibliotekarie. Även
icke-romsk lärare skulle gärna se att biblioteken jobbade med temautställningar och fram för
allt belysa den romska gruppen i syfte att upplysa majoritetssamhället om deras bakgrund och
kultur. Hon drar paralleller till stadsbibliotekets verksamheter med konserter och arrangemang
och önskar att deras skolbibliotek kunde fungera som arena för olika kulturella sammanhang.
Icke-romsk lärare poängterar att det finns goda förutsättningar på skolan i och med att det är
en romsk folkhögskola. Målgruppen finns redan på plats och besitter stora kunskaper om sitt
eget folk och den egna kulturen. Varför inte ett samarbete mellan elever och skolbibliotek? 

Bibliotekarien efterlyser fler evenemang, föreläsningar och annat som verkar för integration
och är knutet till biblioteken. På hennes arbetsplats förekommer verksamheter som riktar sig
till små barn och deras föräldrar – sångstunder, sagoläsningar och ämnesföreläsningar i
samverkan med till exempel barnavårdscentralen. Det har hänt att de mer informativa
föreläsningarna har skett på andra språk än svenska, men det är inte någon återkommande
verksamhet. Verksamheter som kan ses mer integrationsfrämjande är språkcafé på svenska
där människor med annat modersmål än svenska deltar för att lära sig det nya språket. Det är
en verksamhet som inte riktar sig till någon särskild kulturell eller språklig grupp, utan till alla
som vill lära sig svenska språket. På biblioteket förekommer också temautställningar och
andra händelser. Den kommande höstens programverksamheter är vid intervjuns tillkomst
ännu inte beslutade, men bibliotekarien menar att i förlängningen kan alla verksamheter på
biblioteket kan tolkas ur ett integrerande perspektiv. Hon lyfter särskilt fram deltagande och
socialiserande. Mer rent uttalat integrationsfrämjande är dock främst fortsättningen på
språkcafét. Det har också talats om ett samarbete med den lokala kurdiska föreningen. 

Bibliotekarien skulle gärna se ett tätare samarbete med skolorna i stadsdelen. Hon minns ett
samarbete för många år sedan där en mellanstadieklass gjorde ett temaarbete om Afrika under
en relativt lång tid. Detta resulterade senare i en utställning på biblioteket där barnen visade
upp sitt arbete, och i samband med detta lyfte biblioteket fram barn- och ungdomslitteratur om
Afrika. Det var ett lyckat projekt och skoleleverna tog med sig familj och vänner för att titta
på utställningen. På så sätt spreds detta till fler människor än om det bara hade varit
biblioteket som arrangerade utställningen. Bibliotekarien anser också att biblioteken borde
samarbeta med olika aktörer i stadsdelen som kan tänkas vara intressanta ur ett
integrationsperspektiv. Hon menar att det är viktigt att samarbeta med olika (kulturella)
grupper dels för att nå ut till fler människor, men också för att samarbetet i sig är
integrationsfrämjande. 
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5.2.3 Sammanfattande diskussion

Den första delen handlar om biblioteket som kulturcenter. Utifrån Marianne Anderssons och
Dorte Skot-Hansens definition om denna funktion analyserade jag intervjuerna för att se vad
som kan matchas in under funktionen biblioteket som kulturcenter. Andersson och Skot-
Hansen lyfter under denna punkt fram kulturella evenemang i samband med
biblioteksverksamheten. Men också förmedling av det egna beståndet återfinns här. De
intervjusamtal som har placerats under rubriken bibliotek som kulturcenter har på ett eller
annat sätt handlat om någon, eller några, av dessa delar. Det mest slående med denna del av
intervjuerna var att flera informanter fokuserade på bibliotekens litteraturförsörjning. De
romska elever jag har intervjuat är inte några högfrekventa biblioteksbesökare, men
gemensamt för de tre eleverna är önskan om ett större och bredare utbud på skolans bibliotek.
Alla tre skolelever kom att dra paralleller till skolbibliotekets utbud och det egna skolarbetet
när vi samtalade om bibliotek och integration. För dem var den första tanken att utveckla sig
själva och sina kunskaper, genom skolarbetet och de hjälpmedel som de önskade skulle finnas
på skolans bibliotek. Den personliga utvecklingen var för dem ett led till integration. De
efterlyste fler böcker till skolans bibliotek, böcker som kan användas i undervisningen och till
studierna. Men de påpekade även bristen på böcker om romerna och romernas historia samt
litteratur på romani. Rom23 anser att fler böcker på romani kan hjälpa till att hålla språket
levande. 

Romsk lärare anser att det överlag är väldigt fattigt med romsk litteratur på biblioteken. Hon
är medveten om att det finns väldigt lite skrivet om romer och på romani, men att biblioteken
borde förmedla det som finns. Hon menar att igenkänning är identitetsstärkande, att få läsa
om sig själv och sin historia är stärkande. Men även för icke-romer är det bra att få läsa om
andra kulturer för att minska fördomar och skapa förståelse. För rom38 är bokens
formgivning och grafik avgörande. Han menar att en bok måste se lockande ut för att man ska
vilja läsa om andra kulturer. 

Ingen av de intervjuade nämnde på egen hand kulturella evenemang på biblioteken ur
integrationssynpunkt. Jag berättade lite om hur bibliotek kunde lyfta fram en specifik kultur
genom olika yttringar och förmedlade vissa exempel på detta. Icke-romsk lärare kände till
förekomsten av kulturella evenemang på stadsbiblioteket och romsk lärare kopplade detta till
Romska Kulturcentret i Malmö. Eleverna var inte bekanta med kulturella evenemang på
biblioteken men tyckte att det verkade intressant och kanske i viss mån även
integrationsfrämjande. 
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5.3 Biblioteket som kunskapscenter

Biblioteken är en opartisk inrättning som förmedlar kunskap och information utan krav på
prestation från besökarna. Biblioteken kan fungera som en motpol till skolans presterande
miljö, men också som ett komplement till densamma. I sin roll som kunskapscenter är
biblioteket en plats för utbildning och upplysning dit alla kan komma för att stimulera sitt
intresse för kunskap, orientera sig och söka information. 

5.3.1 Bibliotekskunskap och informationssökning

Vi samtalade en del om användandet av biblioteken, hur man nyttjar bibliotekens resurser och
i vilket syfte. Rom38 anser sig ha någorlunda goda kunskaper i hur man söker efter böcker
genom att gå efter författare eller kategori. Tidigare läste han på en annan skola och hade då
en del skoluppgifter som krävde att han använde sig av bibliotekets bestånd. Vid det
biblioteket tog han vid behov hjälp av en bibliotekarie som kunde ledsaga honom. Då den
nuvarande skolans bibliotek saknar bibliotekarie medger rom38 att han inte nyttjar biblioteket
i samma utsträckning som tidigare. Avsaknaden av bibliotekarie samt ett litet mediebestånd
medför att skolbiblioteket i många fall inte kan fånga upp eleverna i sitt skolarbete. Vissa
skoluppgifter på den nuvarande skolan kräver dock av eleverna att de uppsöker ett bibliotek
för informationssökning. Rom38 minns särskilt ett grupparbete med tema Indien och hur han
var på skolbiblioteket för att leta efter bilder och information i olika uppslagsverk. Han erinrar
sig att han besöker biblioteket med jämna mellanrum för att leta efter böcker till speciella
skoluppgifter, men påpekar att det inte är någon bra plats att plugga på om man vill vara
ensam och få lugn och ro. Lärarna uppmuntrar eleverna att utnyttja bibliotekens resurser, men
påpekar också att informationssökning på Internet är ett bra komplement. Rom38 föredrar att
leta efter information på Internet och anser att Internet är fullt tillräckligt för det mesta:

Ibland hittar man faktiskt inte på Internet och då får man leta efter böcker. Man får kombinera
både nätet och biblioteket. För all information behöver man ju bara en sida ju, och det är Google.
Allt vad man vill veta finns på Google. 

Det visar sig att rom38 inte har fått någon undervisning i informationssökning och källkritik
och han brukar inte reflektera över tillförlitligheten i informationen han hämtar in via Google. 

Skolan har vid några tillfällen besökt närliggande bibliotek där de har fått grundläggande
information om hur man hittar på biblioteken. Icke-romsk lärare menar att det är flera av
eleverna som aldrig har besökt ett bibliotek tidigare och påpekar hur viktigt det är att
informera om hur man kan använda biblioteket, hur det fungerar. Romsk lärare önskar att
eleverna ska bli vana biblioteksbesökare och självständiga i informationssökning och
-inhämtning. Hon önskar att skolbiblioteket skulle vara bemannat med en bibliotekarie som
kunde undervisa eleverna i informationssökning och biblioteksanvändning. Inte sällan har
lärarna med sig egen, privat litteratur som används i undervisningen. Icke-romsk lärare anser
att elevernas ringa kunskaper i biblioteksanvändning och informationssökning är en stor brist
och efterlyser en kunnig, engagerad bibliotekarie. Dels för undervisning i
informationssökning och källkritiskt tänkande, men också för ett återkommande samarbete
med till exempel temaarbeten. Hon menar att många elever fortfarande har svårt med
bibliotekens indelning och uppställning och att det är svårt att få eleverna att upptäcka
möjligheterna med biblioteken. Likaså när det handlar om informationssökning över lag, inte
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bara för skolarbeten. Romsk lärare hjälper gärna eleverna med informationssökning och låter
ofta databaserad informationssökning ingå i undervisningen. 

Även rom26 har knappa kunskaper i biblioteksanvändning och informationssökning och är
ingen återkommande biblioteksbesökare. Hon har deltagit i skolans besök på biblioteket där
en bibliotekarie visade dem hur böckerna var indelade och hur man kunde söka i
biblioteksdatabasen. Hon nyttjar skolans bibliotek i viss mån till skolarbeten, men söker också
en del information på Internet, i böcker hemma eller genom att fråga lärare och kompisar.
Rom26 använder även bibliotekens datorer för privat bruk som att skicka e-post och besöka
olika hemsidor. 

Rom23 anser sig ha relativt bra bibliotekskunskaper. Under högstadietiden var hon ofta i
skolbiblioteket och sökte information i böcker och databaser. Hon nyttjade också
grupprummen för egna studier och grupparbeten. Klassen fick även undervisning av en
bibliotekarie hur man hittar på biblioteket, hur man söker information på Internet och hur man
kan värdera den inhämtade informationen. Rom23 använder sig gärna av bibliotekens resurser
till skolarbeten, men påpekar att biblioteket på den nuvarande skolan inte räcker till. Dels är
beståndet knapert och dels finns det ingen bibliotekarie som hjälper till vid behov. Hon
föredrar i stället att besöka det lokala folkbiblioteket som är både större och dessutom
bemannat. Rom23 efterlyser mer bibliotekskunskap i skolan och menar att ju bättre var och en
blir på att söka och finna information på biblioteken desto större blir självkänslan. Hon menar
att klara sig själv, hitta på egen hand och inte alltid behöva fråga kan kännas stärkande.
Lärarna på skolan uppmuntrar eleverna att nyttja biblioteket, men i och med att utbudet på
skolbiblioteket är knapert och bibliotekarie saknas är det relativt få som tycks följa den
rekommendationen. Trots att det ligger ett folkbibliotek relativt nära skolan tycks det vara få
som väljer att besöka det i skolsyfte. Rom23 önskar att skolans bibliotek skulle vara större,
med fler böcker och en närvarande bibliotekarie. Om så vore fallet skulle hon gärna nyttja
biblioteket resurser till skolarbetet och kanske även mer privat. Visserligen besöker hon
skolbiblioteket flera gånger i veckan, men det är främst för att använda datorerna och Internet.
Hon saknar även grupprum som man kan stänga in sig i när man behöver plugga på rasterna
men också för att sitta i när man gör grupparbeten tillsammans. Även rom26 pratar om
biblioteksrummet som en plats för studier. Hon anser att skolans bibliotek är för stökigt för att
man ska kunna koncentrera sig på en skoluppgift och önskar att det fanns avskilda
studieplatser där det var lugnt och tyst. 

5.3.2 Sammanfattande diskussion

Denna andra del, biblioteket som kunskapscenter, handlar om bibliotekens sammanlagda
kunskaper där alla är välkomna att ta del av valfri information utifrån egna, personliga
önskemål. Det ligger nära till hands att koppla denna kunskapsförmedling med skola och
utbildning, men det handlar till lika stor del om förkovring och inhämtning av information för
andra syften. För att maximera utnyttjandet av bibliotekens resurser kan det vara intressant
med biblioteksguidning på det fysiska biblioteket och i informationssökning och –hantering. 

Vi pratade en del om biblioteksvana och –orientering samt informationssökning. Icke-romsk
lärare kände sig relativt säker i att hitta på biblioteken och i hur man söker information i
databaser. Eleverna har fått guidning på biblioteken om hur man söker i bibliotekskatalogen
och på hyllorna. Rom23 känner sig ganska bekväm i att hitta på bibliotek men efterlyser mer
kunskap i hur man hittar på biblioteken. Hon menar att det är bra för självkänslan att kunna
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hitta själv och inte behöva ta hjälp av någon annan hela tiden. De andra eleverna kände sig
mindre säkra på biblioteken, i hur man söker och hittar. Gemensamt hos de intervjuade
eleverna är att de inte är flitiga biblioteksbesökare. Om man bortser från skolbiblioteket
besöker de biblioteket ytterst sällan. Rom38 säger att han nästan aldrig är på bibliotek.
Skolbiblioteket nyttjas främst till privat Internetsurfande på bibliotekens datorer. Lärarna
berättar om besöken på de närliggande biblioteken, men önskar mer bibliotekskunskap hos
eleverna. Gärna besök av en bibliotekarie i skolan som undervisar i informationssökning och
källkritik, samt berättar om möjligheterna med biblioteket. Lärarna hjälper ofta elever med
informationssökning, båda poängterar att eleverna har knappa kunskaper i hur man hittar
relevant information. Det handlar både om skolrelaterad information men också information
för privat bruk. Alla är dock överens om att skolbiblioteket borde utökas och om så vore fallet
är chanserna stora att det skulle nyttjas mer frekvent. 

Vad gäller integrationsaspekten i funktionen biblioteket som kunskapscenter är det främst
bibliotekskännedom som lyfts fram. Rom23 anser att det är stärkande för självkänslan att
kunna söka information och hitta på hyllorna på egen hand. Icke-romsk lärare efterlyser ett
samarbete med en kunnig bibliotekarie som dels ska hjälpa de romska eleverna att bli säkra i
sin informationssökning och i hur man värderar informationen, dels upplysa dem om
bibliotekets potential. 

5.4 Biblioteket som informationscenter

Biblioteken förmedlar information om till exempel lokalsamhället, näringslivet och EU.
Information om det lokala samhället kan till exempel vara kulturella evenemang, stödhjälp
och information inom olika områden och turistinformation. Biblioteken tillgängliggör även
viss databaserad information och tekniska hjälpmedel. Biblioteket som informationscenter
innefattar även den direkta och personliga referensservice bibliotekarien ger till besökaren. 

Bibliotekarien talar om bibliotekets informerande roll där deras funktion är en slags
förmedlande länk mellan medborgare och samhälle vad gäller information om till exempel
myndigheter, föreningar och annat samhällsnyttigt. Men även här är hon självkritisk till hur
denna funktion ser ut i verkligheten: 

Det låter så fint i teorin att biblioteken ska fungera som någon slags samhällsinformatör, men i
praktiken måste jag erkänna att det är en undanskuffad och lite bortglömd bit. 

Bibliotekarien berättar att de på hennes arbetsplats har en anslagstavla som annonserar en del
om samhällets verksamheter och funktioner, men att det är de kulturella evenemangen som
har fått störst utrymme. Hon upplyser också om de informationsblad som ligger utplacerade
på biblioteket i angränsning till det aktuella ämnet. Det är till exempel information om EU,
starta eget företag, sex och samlevnad och information från vägverket. Bibliotekarien anser att
denna del borde lyftas fram mer i och med att dagens bibliotek profilerar sig som förmedlare
av samhällsinformation. Hon menar att informationsbiten borde utvecklas och även innefatta
information på andra språk. En tanke är att förmedla länkar för att upplysa besökarna om vad
som finns och hur man hittar dit. 
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5.4.1. Sammanfattande diskussion

Bibliotek som informationscenter handlar till stor del om informationsförsörjning av material
som inte ingår i bibliotekets egna bestånd. Man kan se biblioteket som en mellanhand mellan
den som vill förmedla information och den som önskar ta emot den. Informationen på
biblioteket finns i flera former, till exempel broschyrer eller affischer på anslagstavlor. 

Intervjuerna genererade väldigt lite material som platsar under funktionen biblioteket som
informationscenter. Endast bibliotekarien kom att relatera till bibliotekets informerande
funktion. Det kan finnas flera orsaker till detta. Om intervjudeltagandet hade varit större finns
möjligheten att någon hade kopplat biblioteket och dess verksamheter till denna funktion.
Bland de intervjuade eleverna var biblioteksnyttjandet relativt lågt och bibliotekets funktion
som informationscenter kan ha passerat obemärkt förbi. Det finns också en möjlighet att de
intervjuade är medvetna om denna funktion, men att de inte kom att tänka på den vid
intervjutillfället.  

En annan möjlig orsak är hur jag i rollen som intervjuare har formulerat mina frågor. Vid
utformandet av intervjufrågorna har jag försökt att vara aktsam med att skriva om givna
verksamheter på biblioteken. Jag ville inte att de intervjuade skulle ha någon föruppfattning
om bibliotekets fyra funktioner utifrån Anderssons och Skot-Hansens teori. De frågor jag
formulerade kom att användas som stöd under intervjun och följdes inte till punkt och pricka.
I stället eftersträvade jag ett öppet samtal där det spontana var välkommet. Däremot är jag
medveten om att jag under samtalets gång har exemplifierat vissa biblioteksverksamheter som
till exempel kulturevenemang varför vissa intervjusvar har kommit att handla om just detta.
Chansen finns att vissa intervjusvar hade platsat under denna punkt om jag även hade berättat
om bibliotekets informationsfunktion. Min tanke med intervjuerna var dock att få en bild av
hur informanterna ser på biblioteket och dess verksamhet, hur de nyttjar bibliotekets
funktioner och hur de anser att biblioteken kan verka för integration. Om jag hade berättat om
teorin om bibliotekets fyra funktioner finns risken att intervjusvaren skulle påverkas av det. 

5.5 Biblioteket som socialt center

Biblioteket som socialt center handlar om möten, sociala sammanhang, interaktion och
relationer mellan människor. Biblioteksrummet fungerar som en neutral plats där skillnader i
språk, klass, kultur, ålder, kön, politisk tillhörighet och social status inte spelar någon roll. På
biblioteket är alla välkomna på lika villkor och biblioteket har i sin roll som neutral plats
möjligheten att fungera som ett verktyg för att minska de sociala klyftorna i samhället.
Biblioteket främjar kontakter mellan människor och grupper, förståelse mellan kulturer och
generationer. Biblioteket som ett socialt rum kan vara ett komplement till hemmet, skolan
eller arbetet. Som mötesplats kan biblioteket bidra till känslan att vara en del av en
gemenskap. Betydelsen som socialt rum i den offentliga miljön, utan köpkrav på besökaren,
blir stor i motsats till det vinstdrivande konsumtionssamhället som råder runtomkring oss. 
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5.5.1. Sammanfattande diskussion

Bibliotekets sociala funktion handlar främst om inkludering och öppenhet. Biblioteket är en
plats där alla är välkomna oavsett bakgrund, där spontana möten mellan människor sker och
där gemenskap uppstår. Biblioteket som socialt rum är kanske mindre tydlig och mindre
självständig än de andra funktionerna. Ofta sker socialiserande i biblioteksmiljön i samband
med någon annan funktion. Det kan till exempel vara samtal och umgänge ta under ett
evenemang, spontana diskussioner i tidningshörnan kring ett aktuellt ämne eller mötet mellan
barn och föräldrar på barnavdelningen. Dessa möten kan leda till långvariga kontakter eller
bara existera där och då. 

Ingen av de intervjuade kom in på bibliotekets sociala funktion. Men rom23 säger att ”… man
ska ju ofta vara så tyst på biblioteket och då kan man ju inte umgås.” Kanske är det så att
många förknippar biblioteket med tystnad och med det utesluts bibliotekets sociala funktion?
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6. Avslutande tolkningar och slutsatser med förslag till
några preliminära riktlinjer 
I avhandlingen Biblioteken och de nationella minoriteterna presenterar Ahlryd, Hansson och
Vigur hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och
sverigefinnar. De poängterar att det finns knapphändig forskning på området både nationellt
och internationellt. I arbetet presenteras resultatet av en omfångsrik undersökning där
Sveriges samtliga kommun- och länsbibliotek fick chansen att delta genom att svara på ett
frågeformulär. Studien har fokuserat på uttalade projekt riktade till Sveriges nationella
minoriteter och frågorna har handlat om bestånd och förvärv, riktad verksamhet och
samarbete. Mitt arbete snuddar vid Biblioteken och de nationella minoriteterna på några
punkter, men skiljer sig från det dels genom att jag ser till allmänna integrationsprojekt och
tolkar bibliotekens olika funktioner ur ett integrationsperspektiv, men också genom att jag
fokuserar enbart på den romska gruppen. 

Syftet med detta arbete var att fördjupa och nyansera bilden av romer utifrån tidigare
forskning, samt beskriva bibliotekens potential vad gäller att nå denna grupp. Den första
frågeställningen var Hur kan biblioteken agera för att nå ut till minoritetsgruppen romer?
Intervjuerna visar på flera vägar att gå när det gäller detta. Det handlar till exempel om att
fylla upp med litteratur på romani samt litteratur som handlar om romerna och deras kultur
och historia. Syftet med detta kan till exempel var att hålla språket romani levande, stärka
självkänslan och befästa den romska identiteten samt att få vara en i mängden, en som räknas
lika mycket som alla andra. Rapporten Romer i skolan – en fördjupad studie poängterar vikten
av modersmålsundervisning i skolan. Tillsammans med andra faktorer hänger elevers (med
annat modersmål än svenska) studieresultat samman med förekomsten av
modersmålsundervisning.112 Skolan bär ansvar för att hålla språken levande genom
modersmålsundervisning och biblioteken kan spela en viktig roll genom att tillhandahålla
relevant litteratur. 

Andra punkter som berör biblioteken och integrationen av den romska gruppen handlar om
tydligare information på biblioteken gällande funktioner som beställningar från andra
bibliotek och informationsmaterial på romani. Vidare talades det om att öppna upp för
kommunikation mellan bibliotekarie och besökare, att koma förbi den eventuella språkliga
barriären och gärna inleda samarbeten mellan romska grupper och biblioteken. Bibliotekarien
anser att det är av vikt att upprätta en plan för hur folkbiblioteken ska arbeta gentemot
minoritetsgrupperna, men menar att det redan idag finns goda möjligheter att påbörja arbetet.
Detta kan till exempel göras genom att uppmärksamma den romska gruppen genom att lyfta
fram och skylta med relevant litteratur samt genom temautställning om den romska gruppen.
Det talades om samarbete mellan bibliotek och skolor i syfte att möta upp behovet från de
romska eleverna. En stor del av intervjuerna kom också att handla om undervisning i
grundläggande bibliotekskännedom som hur man hittar på biblioteket, hur man söker i
databaser och i bibliotekskataloger men också om informationssökning och källkritik. 

Den andra frågeställningen var vilka funktioner kan biblioteken ha i integrationsprocessen för
minoritetsgruppen romer? Med funktioner menar jag här Marianne Anderssons och Dorte
Skot-Hansens teori om bibliotekets fyra funktioner – biblioteket som kulturcenter,
kunskapscenter, informationscenter och socialt center. Det är en teori som har varit mycket
användbar vid insamlingen och framställningen av materialet i resultatredovisningen. Som jag

112 Romer i skolan – en fördjupad studie, s. 16-17. 
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tidigare nämnt flyter de fyra funktionerna in i varandra, men jag har utgått från dess
huvudspår vid infogandet av mitt material i resultatredovisningen. Sammantaget kom
tyngdpunkten av resultaten att fokusera på två funktioner – biblioteket som kulturcenter och
biblioteket som kunskapscenter. Självklart går det inte att dra några allmänna slutsatser om
minoritetsgruppen romers användande av bibliotek – dels för att intervjuantalet är för lågt
men också för att det är orimligt att människor som tillhör samma minoritetsgrupp skulle
nyttja biblioteket på exakt samma sätt utifrån sin kulturella tillhörighet. 

De använda metoderna har fungerat väl, jag har fått fram önskvärd information som har
kunnat fogas in i teorins fyra olika delar och intervjuerna har varit givande och
informationsrika. Min avsikt från början var att göra en utvärdering av skolbiblioteket på en
romsk folkhögskola. Men efter en tid fick jag förkasta den idén då jag mötte allt för mycket
motstånd. Motståndet bestod dels i att biblioteket var obemannat och väldigt litet med knapert
bestånd. Vid bibliotekets tillkomst fanns inte den romska folkhögskolan i dessa lokaler och
den dåvarande bibliotekarien hade inte några romer som användargrupp i åtanke vid
uppbyggandet av biblioteket. När den romska folkhögskolan senare flyttade in i dessa lokaler
fanns inte längre några pengar till att avlöna en bibliotekarie och än mindre till att utöka
beståndet med relevanta medier. Jag valde därför bort utvärderingen av biblioteket men lät
ändock intervjuerna ske på skolan. Fortsättningsvis skulle det vara intressant att återuppta en
utvärdering, eller en observation, av skolbiblioteket. Gärna i jämförelse med kanske ett
stadsbibliotek och ett mindre stadsdelsbibliotek i ett område där det bor många romer. Det
vore intressant att intervjua bibliotekarier om mötet med romer (vilket måste ske öppet och
genom frivilligt deltagande i och med att den romska gruppen inte utmärker sig fysiskt
(förutom den finsk-romska kvinnan och hennes klädedräkt)) och hur biblioteken arbetar med
integration. 

Med detta arbete har jag lyft fram flera punkter på hur biblioteken kan jobba
integrationsfrämjande utifrån de fyra biblioteksfunktionerna. Under arbetets gång med
materialinsamling och analys, framför allt av intervjumaterialet, framkom en tydlig övervikt
på biblioteksfunktionerna kulturcenter och kunskapscenter. Det gällde dels när vi samtalade
om hur man uppfattar biblioteken, vilka dess användningsområden är och hur man
personligen nyttjar dess resurser. Men också när vi pratade om bibliotek och integration kom
tyngdpunkten att ligga på dessa två funktioner. Varför det är så finns säkert flera förklaringar
till. Som jag tidigare nämnt kan det bero på intervjuteknik – vad jag kom att fokusera på i
samtalet, hur samtalet utvecklades och på hur informativ jag var. Inför intervjuerna hade jag
en bestämd uppfattning om att inte styras av statiska frågor utan låta samtalet löpa fritt – så
kallade ostrukturerade intervjuer. I efterhand kan jag se vissa nackdelar med detta i
resultatredovisningen. Jag var så rädd för att lägga svaren i de intervjuades händer att jag
kanske var alltför icke-informativ. En möjlig väg att gå hade kunnat vara att berätta om
bibliotekets fyra funktioner och fört samtal kring det, om upplevelser utifrån dessa perspektiv.
Med det säger jag inte att det inte har varit intressant att se hur tyngdpunkten har kommit att
landa på just biblioteksfunktionerna kulturcenter och kunskapscenter utifrån helt öppna frågor
om bibliotek, användning och integration. En annan möjlighet till resultatet kan vara att
biblioteken har misslyckats med att förmedla de andra funktionerna. Många ser kanske
fortfarande bara den gamla bilden av biblioteket som litteraturförmedlare där bibliotekarien
ger boktips, ställer upp böcker och hyssjar åt dem som pratar högt. En bild som vissa bibliotek
fortfarande förmedlar. 

Den markanta övervikten på biblioteksfunktionerna kulturcenter och kunskapscenter gäller
fram för allt intervjuerna. Rapporten Framgångsrikt men förbisett visar att om man har bott i
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Sverige länge använder man biblioteket på ett annat sätt än om man är nyanländ invandrare. I
stället för informationsmaterial, medier som stödjer språkinlärning, handböcker och
fackböcker väljer man gärna skönlitteratur på det egna språket i avkopplande eller bildande
syfte.113 Detta antagande stämmer till viss del för de intervjuade romerna. Vi pratade mycket
om böcker och litteratur, böcker på romani och böcker om romer och romernas historia. Men
några nämnde också facklitteratur i samband med skolarbeten, vilket kan förklaras av att
intervjuerna bland annat skedde i en läromiljö med lärare och elever. Men knappt ingen av de
intervjuade kom att tänka på bibliotekets funktion som informationscenter. Detta kan dels
bero på att de flesta romer har levt i Sverige under en lång tid (en viss andel är dock romska
flyktingar från krigsdrabbade länder) och är kanske redan bekanta med mycket av den
information som biblioteken förmedlar, samhälls- och företagsinformation, samt information
om EU. Dessutom finns denna information att tillgå via Internet. När det gäller
biblioteksfunktionen informationscenter ser jag inte hur biblioteken skulle kunna arbeta
annorlunda gentemot den romska gruppen jämfört med andra, men att romer bör finnas med
som målgrupp liksom andra som har ett annat modersmål än svenska. Som jag nämnde i
resultatredovisningen handlar det om att förmedla information på olika språk, i detta fall
romani, men också relevanta länkar till den berörda gruppen. 

Även i den sista delen i teorin om bibliotekets fyra funktioner – biblioteket som socialt center,
fanns inga intervjusvar att infoga. Kan det bero på behov? Romerna har historiskt sett levt
tillsammans inom släkten i stora grupper där den sociala gemenskapen har varit i fokus. Detta
beror dels på det nomadiserade livet men också på kulturell tradition. Även efter att många
romer har blivit bofasta finns en stark tradition i den romska gruppen att hålla ihop. Romerna
har ett starkt socialt liv inom gruppen. Till skillnad från nyanlända invandrare som kanske inte
har några bekanta i det nya landet, har romer ofta en stor bekantskapskrets. Därför finns
kanske inget behov hos romer att nyttja bibliotekets funktion som socialt center. 

Biblioteket som socialt center har egenskapen att verka integrationsfrämjande genom att
existera. Om biblioteken fungerar som en naturlig mötesplats är dess potential som
mångkulturell arena stor. Ur integrationssynpunkt är det positivt med ett socialt nätverk som
kliver över det egna staketet, där människor från flera olika kulturer socialiserar. Biblioteken
har egenskapen att verka för mångkultur och möjliggöra möten mellan människor. Ur ett
integrationsperspektiv för den romska gruppen anser jag att biblioteken bör jobba mer med
den sociala funktionen. Vid mina efterforskningar hittade jag inga exempel på
biblioteksverksamhet för romer som platsar inom funktionen biblioteket som socialt center,
vilket visserligen inte utesluter att det har förekommit. Men som jag tidigare nämnde är ju
även detta en tolkningsfråga och dessutom flyter de fyra biblioteksfunktionerna in i varandra. 

När jag tolkade biblioteken ur ett integrationsperspektiv framkom också tanken om hur man
ser på saker, hur tolkningar kan variera utifrån det synsätt man närmar sig en företeelse eller
hur situationsbunden någonting kan vara. Ett föremål kan ha en funktion i ett särskilt
sammanhang, men en annan vid ett annat tillfälle. Biblioteksfunktioner som vid en första
anblick verkar ha ett ändamål kan bli integrationsfrämjande om man studerar dem från ett
annat håll.  Det kan till exempel vara integrerande att ta del av en text utan att det är
huvudsyftet med läsningen. Om man till exempel läser en bok om romer och deras historia
och kultur till ett skolarbete är huvudsyftet med läsningen att färdigställa en skoluppgift.
Samtidigt är chansen stor att man ökar sin förståelse och acceptans för en kultur, genom att
vidga sina kunskaper och förstå den bakomliggande orsaken till exempelvis varför romer har

113 Framgångsrikt, men förbisett, s. 16. 
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varit (och fortfarande är på många håll) nomadiserade. Eller som att lyssna på en ljudbok, det
behöver inte bara vara ren förströelse, man kan också göra det i syfte att lyssna på ett språk
och lära sig dess uttal. I många fall handlar det om den privata tolkningen, vad man läser in i
ett föremål eller en situation. Nästan allt på biblioteken kan tolkas integrationsfrämjande om
man har det som utgångspunkt.  

Denna mikroundersökning visar alltså att biblioteket kan ha flera funktioner i
integrationsprocessen för minoritetsgruppen romer. När jag utgår från Marianne Anderssons
och Dorte Skot-Hansens teori om bibliotekets fyra funktioner framkommer ett resultat där
varje del spelar en viktig roll. Att intervjuerna tenderar fokusera på biblioteksfunktionerna
kulturcenter och kunskapscenter betyder inte att de övriga två funktionerna är överflödiga.
Istället finns en tanke om att biblioteket bör arbeta mer med funktionerna informationscenter
och socialt center om man har för avsikt att verka inom dessa fyra olika områden. Jag vill
återigen poängtera hur de fyra biblioteksfunktionerna tycks flyta in i varandra och ibland kan
resultatet vara avhängigt den personliga tolkningen. Vid till exempel ett kulturellt, interaktivt
arrangemang på biblioteket kommer jag att tänka på åtminstone två av Anna Särgs
definitioner av biblioteksfunktionen socialt center, nämligen biblioteket som arena för socialt
kapital och biblioteket som rum för inkludering, tillhörighet och integration. Detta är bara ett
exempel på hur funktioner verkar tillsammans. Om man tar ännu ett steg och ser det aktuella
evenemanget som bildande och upplysande hamnar vi genast i funktionen kunskapscenter. 

Anta att man förstorar upp denna mikroundersökning och låter resultatet stå gällande för den
romska gruppen och anta att romer inte är flitiga biblioteksbesökare. Hur kan då biblioteken
agera för att nå ut till minoritetsgruppen romer? Jag vill trycka på den uppsökande
verksamheten som jag tror är en bra väg att gå. När jag besökte den romska folkhögskolan för
att genomföra mina intervjuer möttes jag av många frågor kring mitt arbete. Innan
intervjuerna togs vid satt jag ner och samtalade med en grupp romer i skolans café. Flera av
dem berättade om sina bibliotekserfarenheter vilket uteslutande handlade om att de aldrig
besökte bibliotek. Detta var en av orsakerna till det relativt låga intervjudeltagande. Även
under detta spontana samtal var det just litteraturförsörjningen som kom att förknippas med
biblioteksverksamheten. Den uppsökande verksamheten har möjlighet att fokusera på många
olika saker. Det behöver inte bara handla om just litteraturförsörjning, även om jag anser att
den internationella bokbussen bör ha böcker på romani i sitt fasta sortiment. Verksamheten
kan till exempel bedrivas i samband med någon lokal, romsk organisation i syfte att informera
om biblioteken och deras potential. 

Det finns många vägar att gå för biblioteken när det handlar om integrationsfrämjande
verksamheter. I detta arbete presenterar jag endast några exempel på detta. Exempel som jag
har stött på under mina informationssökningar. Jag ser nyttigheten i Marianne Anderssons och
Dorte Skot-Hansens teori om bibliotekets fyra funktioner och tror att det är en bra grund för
biblioteksverksamheterna att utgå från vid integrationsfrämjande arbete för att nå ut till
minoritetsgruppen romer. Det är en teori som jag anser upplyser om bibliotekens potential och
inringar många (kanske alla?) olika delar på biblioteken. 

De lärdomar som jag har samlat i detta arbete pekar på att följande riktlinjer skulle kunna
skisseras som viktiga att tänka på för bibliotekens arbete med integration av
minoritetsgruppen romer:

- Romer är en av Sveriges nationella minoriteter och som denna uppsats tydligt pekar på
står de utanför majoritetssamhället på många sätt. Rapporten Romer i skolan – en
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fördjupad studie visar till exempel på stora skillnader mellan romska barns skolgång
och majoritetsbefolkningens.114 Romer innehar minoritetsstatus liksom judar,
sverigefinnar, samer och tornedalingar och dessa kulturer torde vara av stort intresse
att belysa. I Ramkonventionen om skydd för de nationella minoriteterna poängteras
vikten att respektera etniska, kulturella, språkliga och religiösa identiteter hos
minoritetsgrupperna.115 

- I mångt och mycket bör man undvika att klumpa ihop människor i enhetliga grupper,
men i detta fall anser jag att det är av godo att fokusera på och lyfta fram den romska
gruppen. I intervjuerna framkommer det flera tankar som underbygger denna slutsats.
Det talas bland annat om hur igenkänning och fokusering kan bidra till att stärka
självkänslan, men också om önskan att få visa upp den egna kulturen för
majoritetsbefolkningen i strävan att öka förståelse och acceptans. 

- Biblioteket förfogar över en mängd integrerande resurser vilka genom olika filter har
möjlighet att verka för integration mellan romer och majoriteten. Som jag nämner i
avsnittet Verksamheter och funktioner på bibliotek som kan tolkas ur ett integrerande
perspektiv handlar det dels om medieförsörjningen och nyttjandet, men också om den
uppsökande verksamheten till exempel i samarbete med andra intressanta aktörer.
Bibliotekarien poängterade under intervjun att ”i förlängningen kan alla verksamheter
på biblioteket tolkas ur ett integrerande perspektiv”.

- Riktningen i bibliotekens verksamhet bör vara att till fullo nyttja de nuvarande
resurser man besitter i syfte att aktivt arbeta med integration för de nationella
minoriteterna. I bibliotekslagen från 1996 saknas det tydliga riktlinjer gällande de
etniska minoriteterna och folkbiblioteken.116 Dessutom påpekas det i rapporten
Biblioteken och de nationella minoriteterna att det är för lite fokus på bibliotekens
verksamhetsområden utöver litteraturförsörjningen och att många bibliotekarien
saknar kunskap i biblioteksservice gentemot de nationella minoriteterna.117 

- Bibliotekens utvecklingspotential inom integration är hög. Dagens bibliotek besitter
mängder av egenskaper som kan vara till gagn ut ett integrerande perspektiv om man
väljer att nyttja dessa resurser utifrån denna synvinkel. Under intervjuerna framkom
det till exempel flera tankar om biblioteksbeståndet vad gäller litteratur på romani och
litteratur som handlar om romerna, deras kultur och historia. Flera av informanterna
påpekade avsaknaden av detta och menade att förekomsten och fokuseringen på romsk
litteratur kan vara bidragande vid integrationsprocessen. 

- Denna uppsats visar på hur bibliotekens olika funktioner, utifrån Marianne
Anderssons och Dorte Skot-Hansens teori, kan bedrivas ur ett integrerande perspektiv
genom att närma sig de olika ingångarna utifrån en ”ny väg”. Jag återkopplar även
denna tankegång till bibliotekariens uttalande om hur bibliotekens alla verksamheter
har potential att verka integrerande. Utifrån kulturperspektivet kan det till exempel
handla om litteratur på modersmålet, kunskapscentret står för det välkomnande
opartiska, informationscentret för förmedling av relevant information och det sociala
centret för gemenskap och tillhörighet. 

114 Romer i skolan – en fördjupad studie, s. 8.
115 Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter, s. 118.
116 Bibliotekslag (1996:1596)
117 Ahlryd, Hansson & Vigur, s. 17-18. 
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7. Sammanfattning  
Denna uppsats handlar om hur biblioteken kan arbeta integrationsfrämjande. Jag har fokuserat
på den svenska minoritetsgruppen romer, men flera av de förekommande exemplen är
generella och är inte knutna till en och samma grupp. Jag valde att fokusera på integration och
romer av flera orsaker. Romerna har förföljts och diskriminerats under lång tid, i flera hundra
år, och trots att de har levt i Sverige i över 500 år finns många exempel på utanförskap och
rasism. Jag förundras över denna situation, varför har så många så svårt att acceptera
romernas livsstil? Under min barndom var romerna mytomspunna och starkt förknippade med
tivoli, spådom och de färgstarka klädedräkterna. Böckerna om den romska flickan Katitzi var
högst närvarande i vårt hem. När en nära vän till mig senare började arbeta som lärare på en
romsk folkhögskola kom romerna återigen att uppta mycket av mina tankar. Detta var i nära
samband med fokuseringen på massutvisningen av romerna i Frankrike och andra europeiska
länder. Jag funderade en del på romernas svåra situation och beslutade mig för att skriva min
uppsats om bibliotek och integration, men fokus på den romska gruppen. 

I denna uppsats undersöker jag verksamheter, funktioner och möjligheter på biblioteken som
kan ha en positiv verkan för integration. Mina frågeställningar är: Hur kan biblioteken agera
för att nå ut till minoritetsgruppen romer? Vilken funktion kan biblioteken ha i
integrationsprocessen för minoritetsgruppen romer? Jag har använt mig av Marianne
Anderssons och Dorte Skot-Hansens teori om bibliotekets fyra funktioner – kulturcenter,
kunskapscenter, informationscenter och socialt center. Utifrån denna teori har jag samlat in
material genom intervjuer på den tidigare nämnda folkhögskolan och ett bibliotek, samt
litteratursökningar och genomgång. Jag har utgått från teorin om bibliotekets fyra olika
funktioner vid intervjuerna och genomgången av materialet. Intervjufrågorna har bland annat
handlat om integration och bibliotek, biblioteksanvändande, bibliotekskunskap,
informationssökning och integration skola/bibliotek. Jag använde mig av ostrukturerade
intervjuer i syfte att ha ett öppet samtal utan styrda frågor. Intervjufrågorna fungerade mest
som stöd för samtalet. Övrigt underlag har bestått av webbaserat material, avhandlingar,
uppsatser, rapporter och riksdagstryck. Det finns inte mycket forskat i detta ämne, men många
uppsatser handlar om bibliotek och integration ur andra perspektiv. Jag fann också en relevant
rapport som fokuserade på folkbibliotek och de svenska minoriteterna romer, judar,
sverigefinnar, tornedalingar och samer. Parallellt med detta har jag sökt information om
integrationsprojekt på bibliotek som är fokuserade på, eller kopplade till, den romska gruppen.
Dessa projekt har nästan uteslutande kommit att handla om kulturevenemang där man har lyft
fram den romska kulturen på ett eller annat sätt. Vidare har jag studerat övriga
biblioteksverksamheter och funktioner ur ett integrationsperspektiv för att se hur biblioteken
kan fylla en integrerande funktion. 

En stor del av bakgrundsmaterialet består av integrationsprojekt som riktar sig till nyanlända
invandrare. Romerna befinner sig i andra änden av skalan, de har levt i Sverige i över 500 år.
Självklart finns det även romer som har kommit till Sverige som flyktingar från krigsdrabbade
länder, men den största procenten har levt i Sverige under lång tid. Dessa två grupper kan vara
jämförbara i vissa hänseenden. Denna mikroundersökning visar dock att romerna inte nyttjar
biblioteken som informationscenter, något som tycks vara vanligt förekommande bland
nyanlända invandrare. Intervjuerna påvisade inte heller någon del som kan passas in under
funktionen biblioteket som socialt center. Något som kan förklaras med den sociala rikedom
som ofta råder i romska grupper. 
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Resultatet av mina undersökningar visar en övervikt på två av de fyra biblioteksfunktionerna
– kulturcenter och kunskapscenter. Orsakerna till detta kan dels bero på intervjuteknik och ett
ringa intervjudeltagande. En stor del av intervjumaterialet handlar om litteratur och böcker.
För vissa förknippades biblioteket endast med medieförsörjning och tystnad, vilket gärna
tolkas utifrån hur biblioteken profilerar sig. Värt att nämna är att flera av de intervjuade är
ovana biblioteksbesökare. Trots att det förekommer en övervikt på två av funktionerna finns
det flera integrerande aspekter inom de övriga två. Men i och med att funktionerna överlappar
varandra, kan verksamheterna ofta tolkas utifrån flera perspektiv. 
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Bilaga

Intervjufrågor

Dessa frågor fungerade som stöd under intervjuerna. Vissa av frågorna ställdes aldrig och i
många fall tillkom det spontana frågor.

Frågor till  elever
Vad betyder biblioteken rent allmänt för dig?
Hur ser din bibliotekskunskap ut?
Har du medverkat i någon biblioteksguidning? Informationssökning?

Hur ofta besöker du bibliotek? I vilket syfte?
Besöker du andra bibliotek än det på skolan?

Uppmuntrar lärarna besök på bibliotek?
Arbetar ni i skolbiblioteket vid undervisningstillfällen? 
Får ni uppdrag som kräver att ni använder er av bibliotek?
Söker du information på biblioteket, på Internet, genom vänner, familj, lärare, annat sätt? 

Har du tagit del av något integrationsprojekt på något bibliotek?
Har biblioteket bidragit till ökad förståelse om andra kulturer än din egen?
Hur anser du att biblioteken kan arbeta med integration?
Vad skulle du önska att biblioteket erbjuder till dig som rom?

Frågor till lärare
Vad betyder biblioteken rent allmänt för dig?
Hur ser din bibliotekskunskap ut?
Har du medverkat i någon biblioteksguidning? Informationssökning?

Hur ofta besöker du bibliotek? I vilket syfte?
Besöker du andra bibliotek än det på skolan?

Har skolan haft något samarbete med någon bibliotekarie?
Har det skett någon undervisning i klassen i informationssökning/-hantering, källkritik?
Uppmuntrar du eleverna att besöka bibliotek?
Arbetar ni i skolbiblioteket vid undervisningstillfällen? 
Ger du uppdrag som kräver att ni använder er av bibliotek?
Söker du information på biblioteket, på Internet, genom vänner, familj, annat sätt? 

Har du tagit del av något integrationsprojekt på något bibliotek?
Har biblioteket bidragit till ökad förståelse om andra kulturer än din egen?
Hur anser du att biblioteken kan arbeta med integration? 
(Vad skulle du önska att biblioteket erbjuder till dig som rom?)
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Frågor till bibliotekarie
Hur anser du att biblioteken rent allmänt kan arbeta med integration? 
Hur arbetar ni med integration på detta bibliotek?

Hur tror du att ni skulle kunna arbeta integrationsfrämjande med de nationella minoriteterna
och främst gentemot den romska gruppen?
Har ni några romska besökare? 
Har du några egna erfarenheter av mer uttalade integrationsprojekt? Riktade till romer? 

Tror du biblioteket kan bidra till ökad förståelse om andra kulturer än den egna?
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