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Abstract: The purpose of this master's thesis is to find out whether the
library can be a way to support integration. To fulfil this
purpose we have, by qualitative interviews, obtained
information about eight immigrant women’s views on and
experiences of the Swedish public library.

Through the literature and earlier research we have presented
a background of immigrants and integration in Sweden along
with factors that may influence the integration process. We
have tried to give an insight into what is said about the
immigrant woman in research and media, which we think
affects her life and we also have given a short introduction to
immigrant women’s life in Sweden today. Of great interest
for our essay have also been the public library’s objectives
and social role in society. Against this background we have
analysed the answers from our interviews.

The results of the interviews show that all the women have
used the library in various ways, some of them also beyond
the library’s established functions. Most of them still use the
library quite often, especially to continue developing their
language and for the sake of their children.

We conclude from these interviews that the library has had
some impact on these women’s integration into Swedish
society and can be one way to support integration.

Nyckelord: integration, folkbibliotek, mötesplats, invandrarkvinnor,
invandrare, flyktingar, migration
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Valet av uppsatsämne är sprunget ur en mängd olika faktorer, men kanske främst ur ett
gemensamt intresse för människor. Det faktum att vår inriktning på utbildningen1 inom
biblioteks- och informationsvetenskap har lagt stor vikt vid att studera användares
skiftande villkor och olika behov vid interaktionen med biblioteket har också spelat in.

Under vår utbildningstid i Borås har många händelser i Sverige, som de förmedlas i
medierna, givit oss anledning att reflektera över det mångkulturella samhälle vi lever i.
Reportage om olika kommunpolitikers invandrarfientliga uttalanden tyder på en
oroande samhällsutveckling. Andra händelser såsom mordet på Fadime Sahindal fick
till påföljd en debatt om värderingar, traditioner och kulturer samt om
integrationspolitik, segregation och utanförskap. Även frågan om lämpligheten med
kvinnor iförda slöja på olika typer av arbetsplatser har uppmärksammats och
debatterats. Detta visar enligt vår mening på en osäkerhet och oro hos många inför ett
samhälle i förändring. Många vet inte hur situationen ska hanteras. Det är naturligt att
känna rädsla och osäkerhet inför mötet med nya kulturer, men om vi inte får möjlighet
att integreras med varandra riskerar det att ta sig uttryck i avståndstagande och
fientlighet. Åtskilliga känner dessbättre också nyfikenhet och ser möjligheten till nya
berikande kontakter. Nils-Arvid Bringéus, professor i etnologi, menar att kulturmötet
kan få skiftande resultat och nämner öppen eller dold konflikt, ömsesidigt respekterande
eller assimilation till majoritetskulturens villkor som några exempel. 2 Det är som vi ser
det av stor relevans utifrån ovanstående beskrivning att söka vägar för att uppnå ett
integrerat och väl fungerande samhälle.

Utifrån denna bakgrund och vår utbildning har det varit naturligt att ställa oss frågan om
och i så fall hur biblioteken kan bidra till att motverka fördomar, medverka till möten
över kulturgränserna och därmed arbeta för integration? 3 Vi vill söka svaret på vårt
problem genom att ta del av några invandrade4 kvinnors synpunkter på och erfarenheter
av biblioteket och studera vad litteraturen har att säga i ämnet samt utröna hur några
verksamma inom biblioteket ser på det mångkulturella folkbiblioteket.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att, genom att ta del av några invandrarkvinnors erfarenheter,
utforska folkbibliotekets betydelse för integration. För att uppfylla vårt syfte har vi
därför formulerat och arbetat utifrån följande frågeställningar:

• Använder invandrarkvinnorna biblioteket och i så fall hur?

• Vad kan ha påverkat invandrarkvinnornas biblioteksanvändande?

• Hur ser invandrarkvinnorna på biblioteket som mötesplats?

                                                
1 Inriktningen går under benämningen Individers och gruppers interaktion med bibliotek och
informationssystem.
2 Bringéus 1990, s. 138.
3 För en definition av begreppet integration se kapitel 3.3.
4 Se kapitel 3.1 för definition av begreppet invandrare.
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1.3 Litteratursökning
Våra sökvägar har varit många. Materialet vi använt oss av har vi i första hand funnit i
bibliotekskatalogerna Voyager, Gotlib och GUNDA samt databaserna LIBRIS,
Nordiskt BDI-index, Kvinnsam och Artikelsök. Vi har också sökt information genom
hemsidor, bland annat Centrum för invandrarforskning (CEIFO), Migrationsverket,
Integrationsverket, Enheten för mångkulturell utveckling, Västra Götalands
regionbibliotek och Immigrantinstitutet. Likaså har litteraturförteckningar i böcker vi
funnit lett oss vidare. Vi har också blivit tipsade om litteratur av bibliotekarier som
arbetar med invandrarfrågor, vår handledare Eva-Maria Flöög och av Joacim Hansson,
forskare vid institutionen Biblioteks- och Informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i
Borås. Exempel på sökord vi har använt oss av är invandrare, bibliotek, flykting,
integration, kvinna, mötesplats, mångkultur, etnicitet samt deras engelska
motsvarigheter och i olika kombinationer.

Bibliotekets roll i det mångkulturella samhället har inte varit något prioriterat område
inom biblioteksdebatten i Sverige under de senaste åren. Vi har noterat att
invandrarfrågor var ett populärt uppsatsämne vid Bibliotekshögskolan i Borås 1997,
men sedan dess tycks intresset ha dalat. I Danmark och England är emellertid det
mångkulturella biblioteket mer omskrivet och vi har därför i viss utsträckning varit
hänvisade till litteratur från dessa båda länder. Vi har gjort bedömningen att de studier
vi använt oss av är applicerbara även på svenska förhållanden.

Framförallt har vi sökt publikationer som behandlar integration i Sverige på ett mer
övergripande plan, som inte går in på alltför specifika sakfrågor. I stor utsträckning är
det administrativa texter i form av utredningar och rapporter som har stått till buds. När
det gäller bibliotekets roll för invandrarna har vi i första hand inriktat oss på litteratur
som behandlar frågor utöver tillhandahållandet av böcker och tidskrifter på hemspråket.
Undersökningar om kvinnor med invandrarbakgrund har varit av särskilt intresse för
oss, men dessa har visat sig vara sällsynta både inom integrationsområdet och när det
gäller frågor som rör bibliotek.

1.4 Disposition
Vi har valt att dela upp uppsatsens teoretiska del i två huvudavsnitt, med rubrikerna
Invandrare och integration respektive Invandrare och bibliotek.

Under olika underrubriker i avsnittet Invandrare och integration definieras begreppen
invandrare och integration, invandringen till och integrationen i Sverige beskrivs både
ur ett historiskt perspektiv och utifrån dagsläget. Olika aspekter som kan ha betydelse
för integrationen belyses vidare, såsom psykologiska faktorer och språket.
Invandrarkvinnans situation lyfts fram utifrån vad vi funnit skrivet i litteraturen.
Avslutningsvis presenterar vi vilka institutioner och organisationer som vanligen
omnämns i samband med integrationsfrågor.

I avsnittet Invandrare och bibliotek behandlar vi frågor rörande biblioteket såsom hur
folkbibliotekets uppdrag beskrivs i några tongivande dokument och kulturpolitikens
utveckling i stora drag fram till idag. Vi går därefter närmare in på bibliotekets roll i
samhället med utgångspunkt i tre olika diskurser hämtade från den danska
kulturforskaren Dorte Skot-Hansen. Därpå följer en framställning av invandrares
biblioteksanvändande. Vidare redovisas hur konsulent vid Regionbibliotek Västra
Götaland, Gunnar Südow samt Kortedalas och Gamlestadens bibliotekschef i Göteborg,
Ingrid Atlestam, beskriver bibliotekets arbete med invandrarverksamheten på fältet.
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Avslutningsvis presenteras Marianne Anderssons och Skot-Hansens modell över
folkbibliotekets verksamhet.

Vi inleder vårt empiriavsnitt med att ge en kort introduktion till våra informanters
hemländer. Empirin har vi därefter utformat efter olika teman ur intervjuerna. Efter att
kort presentera informanterna som grupp och varje enskild person var för sig, går vi
vidare in på de olika temana som rör deras upplevelser av invandringen till Sverige,
erfarenheter från hemlandets bibliotek, deras egna tankar om bibliotek, mötet med det
svenska biblioteket och användandet av detsamma, biblioteket som mötesplats och
vardagsrum samt vilka visioner informanterna har för framtidens bibliotek.

Analysdelen inleds med en jämförelse av kvinnornas livssituation utifrån Diaz
integrationsdimensioner. Därefter strukturerar vi analysen utifrån våra frågeställningar
och fördjupar oss därmed, med bakgrund i litteraturen och vår egen empiri, i hur
kvinnornas biblioteksanvändande ser ut, hur de ser på biblioteket som mötesplats och
vad som kan ha påverkat deras biblioteksanvändande

Under avsnittet Slutsatser och diskussion presenterar vi våra slutsatser och diskuterar
bibliotekets roll på ett mer övergripande plan i relation till vår egen undersökning. Vi tar
även upp vad som kan ha påverkat vårt undersökningsresultat och reflekterar över vårt
underlag. Slutligen ger vi förslag på vidare forskning.

Uppsatsen sammanfattas och efter käll- och litteraturförteckningen följer tre bilagor
med våra intervjufrågor.

2. Metod

Vårt metodavsnitt inleder vi med att berätta om och motivera valet av intervju som
metod och tar upp vad som bör beaktas vid användandet av metoden ifråga. Vi redogör
för vårt urval och våra avgränsningar samt beskriver vårt tillvägagångssätt vid
intervjuerna och vid analysen.

2.1 Intervju som metod
Det är invandrarkvinnors föreställningar om och inställningar till folkbiblioteket samt
deras eventuella erfarenheter och bruk av detsamma som har varit av intresse för vår
undersökning. Martyn Denscombe menar att den kvalitativa intervjun är en lämplig
metod för att besvara frågeställningarna som rör just känslor och erfarenheter.5 Pål
Repstad beskriver också i sin metodbok en inte allt för ovanlig uppfattning bland
forskare, att den kvalitativa intervjun kan vara ett sätt att lyfta fram grupper som annars
sällan får komma till tals i massmedia eller i det offentliga livet.6 Vi anser att kvinnor
med invandrarbakgrund är en sådan grupp. Därför har vi funnit den kvalitativa intervjun
vara en passande metod för vår studie.

Vi övervägde alternativet att använda oss av fokusgrupper, då vi antog att denna metod
skulle kunna bidra till en större frispråkighet bland informanterna. Förslaget förkastades
dock dels för att vi saknar erfarenhet av metoden och dels för att det hade krävts ett
större deltagarunderlag för genomförandet än vad som var möjligt för oss att uppbåda
på så kort tid.

                                                
5 Denscombe 2000, s. 132f.
6 Repstad 1999, s. 13.
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Liksom alla andra metoder innebär den kvalitativa intervjun både fördelar och
nackdelar. Möjligheten att ställa följdfrågor och förtydliga frågorna vid behov är en
fördel som varit särskilt betydelsefull i vårt fall, när språkförbistringar har förekommit.
Att gester och mimik kan säga mer än vad som kan uttryckas i ord är inte heller att
förglömma. Denna typ av intervjuer innebär också en flexibilitet som gör det möjligt för
informanten att ge nyanserade och innehållsrika svar. Viktigt att ha i åtanke vid
intervjuer är intervjuarens påverkan på intervjusituationen, den så kallade
forskningseffekten. Repstad skriver att forskaren genom sin blotta närvaro kan bidra till
ett strategiskt uppträdande från informantens sida.7 En risk kan vara att informanterna
ger de svar som intervjuaren antas vilja ha. I vårt fall skulle det eventuellt kunna
innebära en överdrivet positiv attityd till biblioteket hos våra informanter. För att mildra
forskningseffekterna menar Repstad att forskaren kan undvika att uppträda dominant
och istället försöka skapa trygghet i situationen. 8 Om det inte uppstår något förtroende
mellan intervjuaren och informanten kan det alltså påverka resultatet. Då flertalet av
informanterna förmedlades genom personliga kontakter, tror vi att ett förtroende kan ha
skapats genom informanternas positiva inställning till våra kontaktpersoner. Det faktum
att vi har varit två som intervjuat, i förhållande till en informant, kan ha skapat en viss
obalans och kanske osäkerhet hos informanterna, något också Repstad påpekar.9 Därför
har vi ställt frågan om informanterna haft något emot att bli intervjuad av två personer.
Ingen av dem har sagt sig misstycka. Vi har också försökt betona att vi, om någon så
önskat, varit villiga att intervjua åtminstone två personer åt gången. Vi har därför vid
två tillfällen intervjuat två personer samtidigt. En annan intervju ägde rum i en svensk
grannes lägenhet, med grannen närvarande. Alla intervjuer har också, för att så långt
som möjligt skapa trygghet, ägt rum i för informanterna välbekanta miljöer som de
själva valt ut. Repstad menar att det också finns fördelar med att vara två personer som
intervjuar. Möjligheten att ta del av informanternas kroppsspråk blir större och det kan
bli lättare att ställa uppföljningsfrågor till de svar som ges. Efteråt kan man diskutera
sina tolkningar och uppfattningar av intervjun menar han vidare.10 För oss har det varit
särskilt givande att efteråt kunna ta del av varandras upplevelser och tolkningar av
intervjuerna.

Faktorer såsom forskarens ålder och kön kan också ha betydelse för informanternas
uppträdande skriver Repstad.11 Även etnicitet torde vara en sådan variabel. Eventuellt
kan vi i den här situationen ha haft en fördel av att vara kvinnor och i olika åldrar,
medan vårt svenska ursprung däremot kan ha legat oss till last. Repstad menar att i de
allra flesta fall gäller lika barn leka bäst i samspelet mellan forskarens och informantens
egenskaper, men allt är beroende av vilken mening informanten lägger in i dem. 12

Vår upplevelse av intervjuerna är att de allra flesta av våra informanter har talat väldigt
öppenhjärtigt om alltifrån sin bakgrund i hemlandet, sin utbildning och sina åsikter om
och erfarenheter av biblioteket.

2.2 Urval och avgränsningar
Valet att studera just invandrarkvinnor har, som vi tidigare nämnt, sin grund i att vi
upplever dem som en av de grupper i samhället som sällan synliggörs eller får göra sin

                                                
7 Repstad 1999, s. 54f.
8 Ibid., s. 55.
9 Repstad 1999, s. 85.
10 Repstad 1999, s. 84.
11 Repstad 1999, s. 55.
12 Ibid., s. 56f.
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stämma hörd, inte heller i biblioteksforskningen. Andra studier har också indikerat att
invandrade kvinnor inte är synliga på biblioteket, åtminstone inte i samma utsträckning
som invandrade män. 13 Vi har däremot inga avsikter att anlägga något genusperspektiv
på vår undersökning. Med det material vi har, är som vi ser det, inte heller detta möjligt.
Däremot har vi med en beskrivning av invandrarkvinnans situation utifrån funnen
litteratur.

Våra urvalskriterier har varit att informanterna ska vara invandrade kvinnor och kunna
tala och förstå svenska. Dessutom har vi haft som krav att kvinnorna skulle vara av
utomeuropeiskt ursprung, utifrån vårt antagande att vi på så vis skulle stöta på fler
kulturella olikheter i förhållande till svenska förhållanden och erfarenhetsmässiga
skillnader när det gäller bibliotek och biblioteksanvändande. Vidare har vi valt att
studera vuxna kvinnor som själva har invandrat till Sverige. Det har inte funnits några
krav på att informanterna skulle vara biblioteksanvändare, utan vi har utgått ifrån att
även icke-användare kan diskutera runt biblioteket som fenomen.

Ett urvalskriterium vi fått göra avkall på är att kvinnorna skulle vara av samma
nationalitet. Tanken var att denna gemensamma nämnare skulle underlätta jämförelsen
av deras åsikter om och eventuella erfarenheter av det svenska biblioteket. Det visade
sig vara ogörligt för oss att inom en rimlig tid hitta ett tillräckligt stort antal informanter
från samma ursprungsland. Detta behöver inte nödvändigtvis vara negativt. Repstad
menar i själva verket att intervjupersonerna bör vara så olika varandra som möjligt. Han
menar att det ger en bred bild utifrån intervjuerna.14

Att komma i kontakt med personer intresserade av att ställa upp på en intervju visade
sig inte vara problematiskt. Vi har provat åtskilliga vägar, genom invandrarföreningar,
kvinnoföreningar, olika utbildningsenheter, forskare med anknytning till
invandrarfrågor, bibliotekarier med invandrarkontakter samt genom vårt personliga
kontaktnät. Några av de informanter som har deltagit har också fått frågan om de i sin
tur kan hjälpa till med ytterligare personer som kan tänkas ställa upp. Det blev slutligen
de personliga kontakterna som gav den största utdelningen, i alla fall utom tre varav en
kontakt knöts via en förening och de andra två förmedlades genom två av våra
informanter.

Sammanlagt har vi intervjuat åtta kvinnor, men en person var vid intervjutillfället så
tillbakadragen och fåordig att hon snarast kan betraktas som ett stöd för den andra, mer
aktiva informanten. Vi har trots det valt att använda oss av de kommentarer hon har
givit, även om det inte täcker in alla frågeställningar. Av de åtta informanterna är tre
kurder från Irak, två är från Kina och tre är från Latinamerika, närmare bestämt från
Bolivia, Chile och Uruguay.

Utöver våra intervjuer med invandrarkvinnorna har vi också som en bakgrund velat ge
exempel på hur man inom biblioteksverksamheten i Sverige arbetar med
invandrarfrågor idag. Därför har vi valt att intervjua Gunnar Südow, som är konsulent
vid Regionbibliotek Västra Götaland och bl.a. har ansvar för invandrarfrågor, samt
Ingrid Atlestam, bibliotekschef för Kortedalas och Gamlestadens bibliotek i Göteborg.
Orsaken till att valet föll på Gunnar Südow var att vi på Regionbibliotek Västra
Götalands hemsida fann att han är ansvarig för invandrarfrågor inom den regionala
biblioteksverksamheten. Ingrid Atlestams namn har vi stött på i olika debattartiklar om

                                                
13 Staub 1998, s. 41ff; Aronsson & Eliasson 1997, s. 68.
14 Repstad 1999, s. 67.
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bibliotek och integration, därför valde vi att kontakta henne. Vi har vid båda tillfällena
utfört intervjuerna på informanternas respektive arbetsplats.

Det är folkbiblioteket och kvinnornas relation till detta vi avser att skildra i vår uppsats,
eftersom det i de allra flesta fall är den här typen av bibliotek man kommer i kontakt
med i första hand som invandrare.

2.3 Vårt tillvägagångssätt vid intervjuerna
Intervjuerna med Gunnar Südow och Ingrid Atlestam skiljer sig något från övriga
intervjuer. För dessa båda tillfällen har vi utformat frågor avpassade för var och en, 15

medan intervjuerna med invandrarkvinnorna utgått från en intervjumall. Mallen har vi
utformat utifrån olika teman16 eftersom vår intention har varit att intervjuerna skulle få
prägeln av ett naturligt samtal. Detta är vad Denscombe kallar semistrukturerade
intervjufrågor.17 Vad som talar för intervjuer av samtalsliknande karaktär är enligt
Repstad att man på så vis undviker att överösa informanten med frågor, något som kan
ha en hämmande och passiviserande inverkan. Metoden är också flexibel på så vis att
intervjumallen kan och bör justeras under arbetets gång. 18

Första intervjutillfället var tänkt som en provintervju, men då det hela i stort sett utföll
till belåtenhet beslutade vi att använda även den som underlag till uppsatsen. Vi kunde
ändå utifrån denna första erfarenhet konstatera att intervjusituationen blev ganska
ansträngande för vår informant, troligtvis eftersom språkförbistringar orsakade att
mycket energi gick åt till att försöka förstå och förklara. Vi drog slutsatsen att intervjun
var för omfattande och försökte därför korta ner den något. Intervjuerna har varit mellan
30-60 minuter långa. Vi bedömde att även om vi gärna ställt fler frågor och på så vis
förlängt intervjutiden så skulle situationen troligen bli så ansträngande för våra
informanter att det inte skulle vara genomförbart. Yttre, ej inberäknade omständigheter
bidrog till att den kortaste intervjun inte pågick längre än 30 minuter. Vi upplevde ändå
att vi under den stunden hann få svar på våra viktigaste frågor.

Varje intervju inleddes med en presentation av oss själva samt syftet med vårt arbete
och vi har tagit upp regler som vi har att rätta oss efter gällande materialets
konfidentialitet. Vi har informerat invandrarkvinnorna om att vi kommer att använda
oss av fiktiva namn i uppsatsen. Ingrid Atlestam och Gunnar Südow har gett sitt
medgivande till att vi använder oss av deras riktiga namn. Det har varit en fördel att få
tillåtelse till detta då de är offentliga personer och eftersom intervjuerna med dem
används som en del i uppsatsen teoretiska avsnitt. Alla informanter har godkänt att vi
spelat in intervjuerna på band. Att använda sig av bandspelare vid intervjuer är något
Repstad rekommenderar då det skapar gynnsammare förutsättningar för intervjuaren att
kunna lyssna uppmärksamt och studera mimik och gester. Dessutom är det lättare att
engagera sig och ställa följdfrågor om man inte antecknar samtidigt.19 Vi har skrivit ut
intervjuerna i sin helhet, så ordagrant som möjligt med noteringar om kroppsspråk,
skratt och andra omständigheter runt intervjun. Möjlighet att få läsa igenom utskrifterna
har funnits, men endast en informant har utnyttjat detta.

Samtidigt som vi tror på det personliga mötet som en viktig väg till kunskap har vi
också utnyttjat den samlade erfarenhet som redan finns inom området och som vi
                                                
15 Se bilaga 1 för frågorna till Gunnar Südow och bilaga 2 för frågorna till Ingrid Atlestam.
16 Se bilaga 3 för frågorna till invandrarkvinnorna.
17 Denscombe 2000, s. 135.
18 Repstad 1999, s. 64f.
19 Ibid., s. 70.
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kunnat ta del av genom litteraturen. Vi har också genom intervjuer med ansvariga inom
biblioteksbranschen tagit del av erfarenheter från det mångkulturella biblioteket.

2.4 Vårt tillvägagångssätt vid analysen
Enligt vad Jarl Backman skriver i metodboken Rapporter och uppsatser är det lämpligt
att redan i samband med insamlingen av material påbörja analysmomentet. Han menar
att analysen kan underlättas av att en tematisering förbereds redan i inledningsskedet vid
undersökningen. 20 Då vår intervjumanual, bortsett ifrån den del som tar upp frågor om
informanternas härkomst, ålder m.m., utgår ifrån olika teman kan vår analys anses
påbörjas redan i och med denna. Repstad menar att det inte går att ge några generella
rekommendationer eller regler angående detaljanalysen av ett kvalitativt material. En
analys utifrån frågeställningarna räcker ofta skriver han vidare.21 Därför har vi valt att
analysera vårt material utifrån dessa. För att gå vidare i analysen anser Repstad att nästa
steg bör vara att läsa igenom materialet och leta efter mönster.22 Vid vår analys har vi
därför läst intervjuutskrifterna ingående för att studera om ett mönster kan urskiljas. Vi
har tagit fasta på likheter och skillnader i våra informanters berättelser och använt den
litteratur vi presenterat som ett raster, eller ett verktyg för att få en fördjupad förståelse.
Framförallt har vi använt oss av sociologen José Alberto Diaz
integrationsdimensioner,23 Dorte Skot-Hansens och medförfattaren Marianne
Anderssons uppdelning av bibliotekets olika funktioner24 och specialisten i kulturpolitik
Francois Matarassos teman över bibliotekets sociala betydelse25 i analysen.

3. Invandrare och integration
I nedanstående kapitel har vi valt att definiera några begrepp som är av betydelse för
förståelsen av uppsatsen. Genom en beskrivning av invandringen till och integrationen i
Sverige både ur ett historiskt perspektiv och utifrån dagsläget vill vi ge en bild av hur
situationen i Sverige har sett ut för människor som har invandrat eller kommit hit som
flyktingar. Vi kommer också att belysa olika aspekter som kan ha betydelse för
integrationen, såsom psykologiska faktorer och språket. Invandrarkvinnans situation
lyfts därefter fram, eftersom vi det är den informantgrupp vi valt att studera. Kapitlet
avslutas med en presentation av vilka institutioner och organisationer som omnämns i
samband med integrationsfrågor i den litteratur vi tagit del av, då vi vill utröna vilken
roll biblioteket tilldelas i sammanhanget.

3.1 Begreppet invandrare
För att underlätta resonemanget runt och förståelsen av det mångkulturella samhället
finns några begrepp som vi anser bör definieras. Socialstyrelsen har gett ut en särskild
rapport, Mångfald, integration, rasism och andra ord, med syftet att uppnå en ökad
tydlighet runt dessa ofta mångtydiga begrepp. Centralt i sammanhanget och en lämplig
utgångspunkt i vår uppsats är begreppet invandrare. I slutet av 1960-talet ersatte ordet
invandrare det då mer negativt laddade begreppet utlänning, som upplevdes förstärka

                                                
20 Backman 1998, s. 54.
21 Repstad 1999, s. 108.
22 Ibid., s. 109.
23 Se kapitel 3.5 för redogörelse av Diaz dimensioner.
24 Se kapitel 4.6 för presentation av Skot-Hansens och Anderssons modell.
25 Se kapitel 4.3.1 för beskrivning av Matarassos teman.
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bilden av utanförskap.26 Inte heller invandrarbegreppet har undgått kritik, då även det
anses befästa skillnaderna mellan svenskar och invandrare och förringa skillnaderna
mellan invandrargrupperna. Kritiker menar också att begreppet gör människor könlösa
och historielösa.27 Etnologen Åke Daun anser att termen invandrare bara primärt talar
om att det är en invandrad person det handlar om. Han/hon saknar andra speciella
kännetecken som är knutna till migrationen. För övrigt är invandrare lika olika varandra
som andra människor i världen är olika varandra.28

Invandrare betecknar således den person som har lämnat sitt hemland för att bosätta sig
i ett annat land en längre tid eller för gott. Ibland görs specificeringar utifrån kriterier
såsom medborgarskap, födelseland, familjeanknytning i Sverige, invandringsskäl, för
att nämna några exempel. I folkmun har begreppet kommit att få betydelsen icke-svensk.
Därav kommer också begrepp som andra generationens invandrare, något som är
mycket diskutabelt då personer som är födda och uppvuxna i Sverige svårligen kan
betraktas som invandrare.29

Kulturdepartementet har även de problematiserat begreppet och ett resultat av detta är
boken Begreppet invandrare - användningen i myndigheters verksamhet. Här kan vi se
exempel på hur begreppet delas upp i ytterligare kategorier. Kulturdepartementet har
valt att dela upp sin definition i tre grupper, invandrare, nyanländ invandrare och
personer med utländsk bakgrund. Termen invandrare innebär en person som själv
invandrat och som har folkbokförts i Sverige och nyanländ invandrare är en person som
invandrat för en kort tid sedan. Vad som menas med kort tid är svårt att fastställa men
här anges två år som ett riktmärke. Personer med utländsk bakgrund innefattar såväl
utrikes födda personer som själva invandrat till Sverige, som personer som är födda här,
men som har minst en utrikes född förälder.30

Vi har nöjt oss med att definiera begreppet invandrare som en person som själv har
invandrat till Sverige. Det innebär att vi har en vid definition, då vi inte utifrån något av
de ovannämnda kriterierna valt att dela upp eller specificera begreppet, men vi finner
den relevant som arbetsdefinition för vår uppsats.

3.2 Invandringen till Sverige
För att ge en bakgrund till invandringen till Sverige har vi valt att ta med en kort
historik med början från mitten av 1800-talet. Orsaken till att vi valt att utgå ifrån denna
tidsperiod är att det var då missuppfattningen om Sverige som ett homogent land
grundlades. Vi anser att det är viktigt att visa att invandringen inte är någon ny
företeelse i vårt land, men att man under olika tider har valt att hantera den på olika sätt.

Det har under alla tider funnits varierande orsaker till varför människor har valt att
utvandra från sitt hemland. Under mitten av 1800-talet var utvandringen från Sverige
betydligt större än invandringen beroende på missväxt. Detta har enligt Elsie Franzén,
docent i pedagogik, lett till missuppfattningen att Sverige har varit ett homogent land
eller ett land med homogen befolkning. Hon menar emellertid att det bara var något som
gällde under första delen av 1900-talet.31 Även Presstödsnämnden, har i sin bok

                                                
26 Westin et al. 1999, s. 98ff.
27 Se t.ex.  Knocke 1991, s. 8; Camauër 2000, s. 64.
28 Daun 1999, s. 32.
29 Westin et al. 1999, s. 98ff.
30 Begreppet invandrare - användningen i myndigheters verksamhet 2000, s. 23.
31 Franzén 2001, s. 21.
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Minoriteternas medier framhävt att det är en missuppfattning att Sverige var ett
homogent samhälle innan arbetskrafts- och flyktinginvandringen tog fart.32

Abdul M. Kadhim framhåller i sin sociologiska avhandling, att det sedan länge har
funnits grupper av invandrare i Sverige, exempelvis valloner och finländare. Det har
också funnits etniska minoriteter i flera århundraden, som har haft begränsade
rättigheter, så som judar och romer. Från 1860-1917 var den svenska
invandringspolitiken mycket generös. Den byggdes på principen "fria rörelser" inom
Europa. Det behövdes inte pass eller speciellt tillstånd för att resa in och arbeta i landet,
med undantag av som nämnts tidigare romer, judar m.fl. vilka enligt den tidens syn inte
var önskvärda.33 I samband med att etniska frågor givits allt större uppmärksamhet i
världen har även Sverige tvingats inse att det alltid funnits etniska och språkliga
minoriteter i landet, men att dessa osynliggjorts. ”Marginalisering, rättsövergrepp och
fientlighet mot minoriteterna tillhör dessvärre också den svenska historien.” 34

Etnologen Ingvar Svanberg och historikern Mattias Tydén konstaterar, utifrån
Statistiska centralbyråns uppgifter från folkräkningen, att Sverige är ett av de länder
som år 1910 hade lägst antal "främlingar". 35  De största grupperna var då norrmän,
finnar, danskar, amerikaner, tyskar och engelsmän. Genom den lag som fastställdes år
1927 krävdes det uppehållstillstånd för dem som skulle vistas i Sverige mer än tre
månader och de utländska arbetssökande måste ha arbetstillstånd.36

År 1941 svängde svensk flyktingpolitik och en mer human syn på mottagande av
flyktingar kan skönjas i denna. 37 Under andra världskriget kom nästan 200.000
flyktingar till Sverige, framförallt norrmän, finländare, danskar, judar, ester och letter.38

Från början av 1930-talet fram till 1970-talet var invandringen större än utvandringen,
vilket innebar en ny epok i Sveriges migrationshistoria.39 Under åren 1950-1974
dominerades invandringen av arbetskraftsinvandring. 40 Enligt etikforskare Elisabeth
Gerle kom arbetskraftinvandringen till Sverige på 1950- och 60-talen som ett svar på
industrins och ekonomins behov. 41 Från mitten av 1960-talet fram till mitten av 1970-
talet började invandringen uppfattas som ett hot mot en stabil samhällsutveckling och
arbetsmarknaden och som en följd av det infördes återigen ett system med reglerad
invandring. 42 Invandringen från de nordiska länderna utgjorde majoriteten av
invandringen till Sverige fram till mitten av 1970-talet.43

Från 1970-talet och framåt har invandringen dominerats av flyktinginvandring. 44 Den
utomeuropeiska invandringen blev allt mer dominerande under 1980-talet. Människor
som behövde skydd och deras anhöriga, kom att bli den viktigaste gruppen under 1980-
och 90-talen. Det är framförallt förändringar i omvärlden som påverkar invandringen till
Sverige ifråga om sammansättning och omfattning. Under 1990-talet har krig och
                                                
32 Minoriteternas medier: Kartläggning och analys av situationen för medier som främst riktar sig till
invandrare och nationella minoriteter 2002, s. 21.
33 Kadhim 2000, s. 12.
34 Minoriteternas medier: Kartläggning och analys av situationen för medier som främst riktar sig till
invandrare och nationella minoriteter 2002, s. 21.
35 Svanberg & Tydén 1992, s. 245.
36 Ibid., s. 274f.
37 Ibid., s. 279.
38 Kadhim 2000, s. 12.
39 Svanberg & Tydén 1992, s. 288.
40 Franzén 2001, s. 21f.
41 Gerle 1999, s. 119.
42 Kadhim 2000, s. 30.
43 Migration 2002, s. 7.
44 Franzén 2001, s. 21f.
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förtryck i olika delar av världen varit en bidragande orsak.45 Under perioden 1996-2000
kom de allra flesta flyktingar från Mellersta Östern, framförallt Irak och Iran. Andra
stora grupper kom från Jugoslavien och Bosnien. 46 I Sverige bestod drygt en miljon av
befolkningen år 2000 av människor födda utomlands, av vilka knappt hälften var
utländska medborgare.47

3.3 Begreppet integration
Begreppet integration är vanligt förekommande i samhällsdebatten, inte sällan med
varierande innebörd. Det är ett komplicerat begrepp som ofta beskrivs både som ett
tillstånd och en process, därför anser vi att det är av vikt att ge ett förtydligande av dess
innebörder samt att beskriva hur vi själva har använt begreppet i uppsatsen.

Vanligtvis förknippas begreppet med invandrare, så även i denna uppsats, men kan som
Lena Södergran påpekar i sin doktorsavhandling Svenska invandrare och
integrationspolitik knytas till många olika befolkningsgrupper.48

Den mest generella betydelsen av integration beskrivs i den redan tidigare presenterade
rapporten Mångfald, integration, rasism och andra ord som en samklang mellan en
helhet och dess delar. Inom samhällsvetenskaperna tillämpas denna syn på frågan om
samhällets sammanhållning. Ordet samhälle, påpekas i rapporten, härstammar från
fornsvenskans samhaelde och betyder just hålla samman, sammanhållen,
sammanhållning.49

Sociologen Jose Alberto Diaz konstaterar att integration är en sammansatt process som
sällan är endimensionellt observerbar för forskaren. 50 Han menar ändå att det inte är
ovanligt att forskare väljer att koncentrera sig på endast en enskild aspekt av
integrationen och på så vis undviker komplikationerna med att ge en mer sofistikerad
definition av begreppet.51 Vidare gör han gällande att det inom sociologin finns en stark
tendens att se integration som ett flerdimensionellt begrepp, en process i flera olika
faser.52 I modern migrationsforskning anses enligt Diaz ofta integration vara en process
mot en total likformighet med det omgivande samhället, en assimilation. Det finns dock
många exempel på etniska minoriteter som har anpassat sig väl i samhället, men som
behållit sin kulturella särprägel.53

Genom Diaz integrationsdefinition preciserar han skillnaden mellan assimilation och
integration. Assimilation beskriver han som en process som leder till en likhet med den
infödda befolkningen. En socialisation som genom inlärning av det nya samhällets
språk, normer och värderingar leder till en total eliminering av skillnader när det gäller
kulturell identitet och beteendemönster. Integration däremot kan ses som en process där
personen blir delaktig i det sociala livet genom permanent tillgång till och delaktighet i
olika samhälleliga sfärer.54 Diaz argumenterar således för en sociologisk,
mångdimensionell definition av begreppet.55 Integration menar han är ”…ett i huvudsak

                                                
45 Migration 2002, s. 8.
46 Rapport integration 2001, s. 33.
47 Migration 2002, s. 9.
48 Södergran  2000, s. 19.
49 Westin 1999, s. 54.
50 Diaz 1996, s. 72.
51 Diaz 1993, s. 12.
52 Ibid., s. 13.
53 Ibid., s. 15.
54 Ibid., s. 17.
55 Diaz 1996, s. 72.
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socialt fenomen som relateras till kvaliteten på invandrarnas deltagande i olika typer av
sociala relationer i mottagarsamhället.”56

Vi ansluter oss till denna flerdimensionella definition. Vår ståndpunkt är också, liksom
den som idag råder i integrationspolitiken, att det ligger en ömsesidighet i begreppet
integration. Enligt vår uppfattning bör man inte ensidigt fokusera på en integrering av
invandrarna, utan målet måste vara att vi integreras med varandra.

3.4 Sveriges integrationspolitik
Här nedan kommer vi att ge en redogörelse för den svenska integrationspolitiken,
eftersom vi anser att den är av avgörande betydelse för människors integration i Sverige.

Sverige var det första landet i Europa som införde en aktiv integrationspolitik i mitten
av 1970-talet.57 Enligt Svanberg fastställde Sveriges riksdag år 1975 riktlinjerna för
invandrar- och minoritetspolitiken. Den skulle innebära jämlikhet, valfrihet och
samverkan. I regeringspropositionen stod det att invandrarna och minoriteterna bör få
möjlighet att välja om de vill uppgå i en svensk kulturell identitet eller behålla och
vidareutveckla den ursprungliga identiteten. 58 Enligt Lundh och Ohlsson, forskare i
ekonomisk historia, stadgades det år 1979 i Sveriges grundlag att etniska, språkliga och
religiösa minoriteters möjlighet att ha kvar och utveckla ett eget kulturliv skulle
främjas.59 Organiserad svenskundervisning infördes för alla invandrare i mitten av
1970-talet och ett par år därefter infördes rätten för invandrarbarn att delta i
hemspråksundervisning. Även bokutgivning på olika språk började stödjas av samhället,
exempelvis bidrog svenska myndigheter till att kurdiska böcker kunde skrivas och
publiceras.60

Enligt Svanberg och Tydén förekommer det signaler som visar på att valfrihetsmålet har
stramats åt. Rätten till hemspråksundervisning inskränktes 1985, förutom för samer,
tornedalingar och zigenare.61 Enligt slutbetänkandet Sverige framtiden och mångfalden
från invandrarpolitiska kommittén tog riksdagen 1986 ett nytt invandrarpolitiskt beslut.
Betydelsen av det nya beslutet låg i att förväntningarna på minoritetspolitiken och
valfriheten för invandrade grupper i Sverige skruvades ner. Riksdagen konstaterade att
inhemska minoriteter i folkrättslig mening i Sverige var samer och tornedalsfinnar.62

I SOU 1996:55 framkommer det att Sverige genom de senaste decenniernas invandring
och internationalisering  har blivit mångkulturellt och att det måste avspeglas i
politiken. Utredningens förslag till övergripande mål är egenförsörjning, delaktighet och
medansvar i livet i vårt samhälle oavsett etnisk, kulturell eller social bakgrund.63 År
1998 inrättades en ny myndighet, Integrationsverket, som skulle ha som övergripande
ansvar att följa upp genomförandet av de integrationspolitiska målen. Riksdagen menar
att säråtgärder som riktar sig till invandrare som grupp ska begränsas till den första

                                                
56 Diaz 1996, s. 74.
57 Minoriteternas medier: Kartläggning och analys av situationen för medier som främst riktar sig till
invandrare och nationella minoriteter 2002, s. 39.
58 Svanberg & Tydén 1992, s. 365.
59 Lundh & Ohlsson 1999, s. 110.
60 Minoriteternas medier: Kartläggning och analys av situationen för medier som främst riktar sig till
invandrare och nationella minoriteter 2002, s. 40f.
61 Svanberg & Tydén 1992, s. 366.
62 Sverige framtiden och mångfalden: Slutbetänkande från invandrarpolitiska kommittén 1996, s. 68.
63 Ibid., s. 309.
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tiden i Sverige. Enligt regering och riksdag ska integration ses som en ömsesidig
process, på individ- och samhällsnivå. Alla är delaktiga och medansvariga i
integrationsprocessen. 64

I svensk författningssamling från år 1999:593 står att läsa om de statliga
myndigheternas ansvar för genomförande av integrationspolitiken i förordningen som
trädde i kraft 1:e augusti 1999. Här framgår att de förordningar som sattes upp var lika
rättigheter och möjligheter för alla, oberoende av etnisk eller kulturell bakgrund och att
alla former av etnisk diskriminering ska motverkas. Myndigheterna ska, utifrån de
resurser som finns, ge likvärdig service och information om verksamheter till alla
oberoende av kulturell eller etnisk bakgrund. Det kan innebära säråtgärder för
nyanlända invandrare. Myndigheterna skall för att främja en effektiv samordning, om så
finns anledning, samråda med Integrationsverket.65

3.5 Integrationens olika dimensioner
Vi kommer här att presentera Diaz uppdelning av integrationen i olika dimensioner
vilken vi anser ger en bra uppfattning om vad integrationen kan innebära. Vi avser
också att återkomma till dessa dimensioner i vår analys.

Enligt Diaz definition av integrationsbegreppet i avsnitt 3.3 är det inte möjligt att i en
meningsfull analys av integration definiera en enda typ av sociala förhållanden.
Integration bör, menar Diaz, studeras utifrån olika verklighetsnivåer och utifrån
integrationsprocessens mångdimensionalitet i form av ekonomiska, sociala och politiska
förhållanden. 66 Han har för ändamålet lyft fram sju olika dimensioner av integration
som beskrivs nedan.

• Ekonomisk integration – behandlar inlemmandet i arbetslivet.

• Social integration – gäller tillgången till socialt nätverk genom relationer till infödda
i olika miljöer. Även andra sociala resurser såsom vänner och familj hör till denna
dimension.

• Politisk integration – politiska rättigheter och utnyttjandet av dessa samt
representationen inom olika politiska institutioner hör hemma här.

• Kommunikativ integration – innefattar invandrarnas tillgång till information och
språkresurser och kan mätas i termer av språklig färdighet, massmediekonsumtion
samt möjligheter att tillgodogöra sig olika typer av skriftlig information.

• Familjeintegration – även här behandlas sociala nätverk, men inbegriper då också
faktorer som blandäktenskap och samboförhållanden.

• Boendeintegration – berör främst bostadsområdenas etniska sammansättning men
kan också definieras i relation till utvecklandet av etniskt blandade sociala nätverk
och social verksamhet som exempelvis föreningsliv i bostadsområdet.

• Personlig integration – här ryms individens tillfredsställelse med livet i Sverige, den
subjektiva upplevelsen och personliga erfarenheter.67

                                                
64 Ornbrant 2003
65 Förordningen om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken: SFS
1999:593 2000. s. 864.
66 Ibid., s. 75.
67 Diaz 1996, s. 76, 87.
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För att integrationens olika dimensioner ska fungera bör de, som visas i nedanstående
figur, beaktas och samverkas runt.

Figur 2. Figuren är hämtad från Abdul Kadhims avhandling och visar samverkande
faktorer i relation till flyktingens situation och integrationsprocess.68

3.6 Psykologiska aspekter på invandring och integration
För att få en fördjupad förståelse för de olika omständigheter som påverkar
integrationen anser vi att det är viktigt att känna till de psykologiska aspekterna av
invandringen.

Vi kommer bara kort ta upp de olika krisstadierna som invandrarna går igenom, vilka
Franzén presenterar i sin bok Att bryta upp och byta land, eftersom situationen precis
som Darvishpour, doktorand i sociologi, säger skiljer sig beroende på nationell,
kulturell och social bakgrund.69 Främst vill vi lyfta fram identiteten och mötet med det
nya landet. Franzén menar att det är viktigt att definiera ordet identitet för att förstå hur
invandringen påverkar identiteten. Hon anser att identitet är vetskapen om att jag är den
jag är, oberoende av hur den yttre situationen förändras och medvetenheten om att andra
också ser det så ger min tillvaro en stabil kärna.70 Gerle skriver att om integration inte

                                                
68 Kadhim 2000, del 2, s. 14
69 Darvishpour 1997, s. 262.
70 Franzén 2001, s. 75.
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skall innebära assimilation är det viktigt att den egna identiteten bibehålls för att kunna
tillgodogöra sig den omgivande majoritetskulturen. 71 Hon menar vidare att det finns
genomgripande värdekonflikter i samhället när det gäller vad som anses vara viktigt för
den egna identiteten. 72

Franzén tar i sin bok upp den identitetskris som invandrar- och flyktingskapet innebär.
De krisstadier som berörs är chockfasen och reaktionsfasen som är krisens akuta skeden
samt reparationsfasen och nyorienteringsfasen som är krisens bearbetningsskede. Vem
man är och orsaken till invandringen påverkar hur de olika krisstadierna tar sig
uttryck.73 För de allra flesta är att bryta upp och byta land en livsomstörtande händelse.
Om man lär sig tillvarata möjligheterna i det nya landet finns en större chans att
överleva där på ett bra sätt, menar Franzén. 74 Utlösande orsaker till kriserna kan vara att
nästan alla människor man känt och det samhälle som man har växt upp i förloras. Man
mister sitt språk, sina skolmeriter, yrkesstatus, kontaktnät och lokalkännedom. 75

Franzén nämner känslan av att det inte finns någon i ens omgivning som vet vem du är
och kan bekräfta din identitet. Det finns inte längre någon att spegla sig i.76 Som
flykting/invandrare i ett nytt land bedöms man ofta som en representant för ett kollektiv.
Ju avlägsnare hemlandet är desto mer allmän identitet blir man tillskriven av
omgivningen i det nya landet.77 Hon menar att försök att klassificera människor, dela in
dem i kategorier, medför att man tar bort det individuella och unika hos dem som
innefattas av kategorin. Deras personliga identitet tas ifrån dem och de blir tillskrivna en
kollektiv sådan. 78 Franzén anser att om människans identitet under en lång tid speglas
som medlem av en större grupp istället för som individ skapar det en osäkerhet om vem
man egentligen är.79 Även utifrån invandrarens perspektiv är det lätt att betrakta
majoritetsbefolkningen som en enhetlig grupp. Efter en tid i landet börjar nyanser och
variationer att framträda. Ofta kan man då finna en grupp vars värderingar och
inriktning överensstämmer med ens egen och man kan därmed känna sig sedd och
uppskattad. I och med en sådan gruppgemenskap är det också lättare att balansera hot
och kränkningar mot den egna identitet.80

Gerles utgångspunkt är att allt fler människor lever med överlappande identiteter. Att då
tala om kulturmönster som något som formar en människas eller olika gruppers identitet
kan lätt ge intrycket av kultur som något stabilt och regelbundet, som en statisk ordning.
Hon hänvisar därmed till etnologen Magnus Berg som beskriver kultur som en process,
som något föränderligt och töjbart, en aldrig avstannande rörelse.81 Åke Daun skriver att
känslan av att vara utanför till en viss del kan bero på kulturskillnaden. Men känslan av
utanförskap kan också drabba personer som flyttar inom ett land. Personer som
exempelvis flyttar från Skåne till Norrland. Också här känns olikheten i livsstil,
språkbruk och mentalitet av. Individens känsla av att inte tillhöra förstärks av att
omgivningen inte väcker några personliga minnen. 82

                                                
71 Gerle 1999, s. 17f.
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73 Franzén 2001, s. 47 ff.
74 Ibid., s. 104.
75 Ibid., s. 61.
76 Ibid., s. 77f.
77 Ibid., s. 79.
78 Ibid., s. 16.
79 Ibid., s. 80.
80 Franzén 2001, s. 84.
81 Gerle 1999, s. 18.
82 Daun 1999, s. 31.
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De krisliknande reaktionerna som vi nämnt tidigare är till en del lika vare sig vi flytt till
ett land eller invandrat p.g.a. arbete eller kärlek, men det finns också tydliga skillnader.
En skillnad är flyktingarnas grundläggande skäl till flykten. De flyr inte till något utan
från något. För den som flyr ligger energin i hemlandet. Hur man ska komma därifrån
och få med de anhöriga. För den som utvandrar ligger energin i det nya landet. Hur ska
situationen i det nya landet hanteras? Att bo i ett land är en mänsklig rättighet.
Exiltillvaron är en kamp för att återerövra den rättigheten. 83

3.7 Språket
Språket är en del av människans identitet och ett redskap för kommunikation, vilket
innebär att det är en viktig del för integrationen och är något som ofta lyfts fram i
integrationsdebatten. Vi har därför valt att presentera några aspekter som påverkar
språkinlärningen.

Självaktningen kan vara knuten till behärskandet av sitt språk och förmågan att
formulera sig. Det nya språket kan ge personen en känsla av att uttrycka sig som ett
barn, eftersom ordförrådet blir mindre och man formulerar sig felaktigt. För de
människor där språket inte har en så stor del av självförtroendet och självsäkerheten kan
den positiva känslan av att göra sig förstådd i sitt nya land vara starkare än känslan av
misslyckande för att man inte talar korrekt.84

Franzén skriver att svenskan internationellt sett är ett litet språk, vilket innebär att de
allra flesta måste lära sig språket efter sin ankomst till Sverige.85 I det internationella
projektet, International adult literacy survey (IALS), har invandrares läs-, räkne- och
skrivförmåga undersökts. I den svenska undersökningen, som utarbetats under docent
Mats Myrbergs ledning, framkommer uppgifter om att de som invandrar till Sverige
möter mycket höga förväntningar på läs- och skrivnivå i jämförelse med de flesta andra
länder.86 Idag, i början av 2000-talet, är det obligatoriskt med undervisning i svenska för
invandrare (SFI), vid ankomsten till Sverige, säger Franzén. Det finns en styrning av
SFI i form av kursplaner, regler för hur många timmar varje person har rätt till.87

Många olika faktorer kan påverka språkinlärningen enligt Franzén och hon nämner
följande punkter:

• Språkligt avstånd: Här avses hur långt språken rent tekniskt ligger från varandra.
Uttalsregler från ens modersmål påverkar ofta hur man uttalar det nya språket under
en lång tid och meningsbyggnaden, i viken ordning orden placeras i en mening

• Kulturellt avstånd: som skapar språksvårigheter när en företeelse inte finns i båda
länderna, vilket innebär att ordet inte går att översätta direkt.

• Brytning: Barn som inte kommit i puberteten lär sig ofta ett perfekt uttal och kan
samtala flytande. Sker språkinlärningen i vuxen ålder kvarstår ofta brytningen.

• En- eller flerspråkiga uppväxtmiljöer: I ett land där majoriteten talar samma språk,
särskilt om språket är ett världsspråk är det svårt att lära sig ett nytt språk. Den som
talar ett minoritetsspråk i uppväxtlandet är ofta van att växla mellan flera språk
beroende på vem man talar till.
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• Vana att studera språk: Har man i sitt hemland läst språk i skolan och därmed lärt
sig grammatik och regler, kan det användas som en genväg vid inlärning av ett nytt
språk.

• Det egna språkets känslomässiga betydelse: Språket är en del av identiteten. Det nya
språket blir fattigare, ordförrådets omfång mindre, formuleringar blir fel och man får
känslan av att uttrycka sig som ett barn. Personer som lärt sig det nya språket i
vuxen ålder säger att det gamla hör ihop med familjen och de nära relationerna
medan det nya är kopplat till samhället och arbetslivet.

• Motivationen: För den som får ett arbete eller känner många svenskar går
inlärningen fortare, eftersom det är lättare att se nyttan med det nya språket. Är man
inställd på att vistelsen i det nya landet blir kort hämmar det motivationen.

• Att tala, läsa och skriva: De som har kort skolgång eller ingen alls får en speciell
inlärningssituation. De kan vara språkkunniga när det gäller att tala olika språk. Men
skillnaden är stor mellan att lära sig tala ett nytt språk och att även lära sig läsa och
skriva på det nya språket.88

I magisteruppsatsen Nio liv – nio vägar till biblioteket, noterar författaren Monica Staub
att invandrarkvinnorna som intervjuats gärna uppehåller sig vid sin egen och barnens
språkinlärning i sina intervjusvar. Hon beskriver kvinnornas upplevelse av
språkträningen som problematisk då de saknar kontakt med infödda svenskar och hon
menar att läsningen av skönlitteratur i någon mån istället används som komplement till
språkstudierna.89 Läsandet tillsammans med barnen är jämsides med den egna
språkinlärningen ett centralt tema enligt författaren och de allra flesta lånar böcker för
detta ändamål. 90 Som vi ser det är detta en väg för både barnet och föräldern att utveckla
sitt språk. Vilket språk kvinnorna väljer att läsa på för barnen varierar enligt Staub
beroende på barnens egna språkkunskaper. Det är inte heller ovanligt att kvinnorna läser
på svenska för att sedan översätta till hemspråket.91

3.8 Den invandrade kvinnan
Under den här rubriken har vi haft som målsättning att ge en bakgrundsbild till de
invandrade kvinnornas situation i Sverige samt kort beskriva hur det i forskningen
resoneras kring genus och etnicitet. Detta gör vi utifrån fyra olika rubriker.92 Vår
uppfattning är att den bild som presenteras i forskning och media kan påverka
invandrarkvinnornas liv. Det har visat sig att en mycket begränsad del av den litteratur
vi funnit och tagit del av specifikt behandlar kvinnors erfarenheter av invandring och
flyktingskap.

Att kvinnor med invandrarbakgrund sedan länge har tillhört en av de mest osynliga
grupperna i samhället, såväl inom forskningen som i samhällsdebatten bekräftar
Woukko Knocke, forskare i sociologi, i en artikel om invandrade kvinnors situation i
arbetslivet.93 Såväl media, forskning som offentliga utredningar har också kritiserats för
att bidra till att hålla en stereotyp bild av invandrarkvinnan vid liv. Inom forskningen
var det, enligt Knocke, först på 1980-talet som föreställningarna systematiskt började
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verifieras eller falsifieras av forskare, ofta med egen invandrarbakgrund.94 Det är viktigt
menar hon vidare, att i fortsatt forskning se kvinnorna som människor med styrka och
potential samtidigt som man inte kan bortse ifrån att de befinner sig i ett strukturellt
underläge i samhället.95

Paulina de los Reyes, som är docent i ekonomisk historia, konstaterar att genus och
etnicitet ofta behandlas som om de vore två separata kategorier, homogena och
entydiga. Man förbiser ”...det faktum att det finns kvinnor bland invandrare och
invandrare bland kvinnor…”96 Detta, skriver socialantropologen Lena Gemzöe, är ett
problem som även funnits inom den västerländska feministiska rörelsen och som
började uppmärksammas under 1980-talet. Kritik riktades då mot denna av kvinnor från
tredje världen och av etniska minoriteter, som menade att feminismen förde den vita
medelklasskvinnans talan och därför bortsåg från etniska förtrycksmekanismer.97

3.8.1 Kön och etnicitet - sociala konstruktioner
Gemensamt för feminismens teorier om kön och antropologins om etnicitet är,
konstaterar Gemzöe, utgångspunkten att båda är sociala konstruktioner och socialt
definierade. Inom feminismen visar man på att det som är kvinnligt definieras i
förhållande till det som är manligt och genom dessa kontraster skapas uppfattningen om
könen. Etnicitet kan förstås på samma sätt, då det som är svenskt i själva verket skapas
först i mötet med och som kontrast till andra kulturer.98 Socialantropologen Ulf Hannerz
menar att eftersom etnisk identitet alltid är kontrastiv kan det vara stor skillnad mellan
att vara exempelvis turk i Turkiet och turk i Sverige. Vad som uppfattas som en del av
ens identitet kan också skilja sig markant åt från ett inifrån- och ett utifrånperspektiv.
Den turkiske invandraren upplever sin turkiskhet som en kontrast till vad som uppfattas
som typiskt svenskt, det som svenskarna upplever som typiskt turkiskt behöver inte vara
det samma. En övergripande frågeställning blir då enligt Hannerz hur den svenska
invandrarsituationen formas av de specifika gränsdragningar som görs i samhället.
Hannerz ställer frågan om vems gränsmarkeringar som blir rådande och besvarar den
själv med att det troligtvis blir den dominerande gruppens definitioner. Inte minst spelar
media en roll i det sammanhanget.99 Detta leder till att grupper som vill slå vakt om sin
integritet upprättar gränsmarkeringar som man vet blir respekterade. Kulturyttringar kan
därför, menar Hannerz, uppstå i den svenska invandrarsituationen som inte har någon
direkt motsvarighet i ursprungslandet.100

3.8.2 Bilden av den invandrade kvinnan i medierna
Ett flertal studier anmärker att det finns en stereotyp bild av invandrarkvinnan som
förtryckt, okunnig, passiv och isolerad och att deras möjligheter och handlingsförmåga
alltför sällan lyfts fram. 101 Om invandrarkvinnornas situation över huvud taget
uppmärksammas så framställs de alltså ofta som en grupp med problemegenskaper. Här
återkommer vi till mediernas inflytande när det gäller hur en sådan föreställning
förmedlas och förstärks.102 Kristina Berggren och Malin Lindblad har i sin
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kandidatuppsats i Internationella relationer, Bilden av den andra, granskat den bild som
svensk tidningspress förmedlar av invandrarkvinnan. Genom en grundlig genomgång av
nyhetstexter i tre stora dagstidningar under 1997-1998 påvisar de med sin studie
tendensen att när invandrarkvinnan figurerar i pressen är det främst i negativa
sammanhang och som offer.103 Det finns också en motsatt bild, konstaterar författarna,
en bild som beskriver den starka, aktiva invandrarkvinnan, men då som kontrast till den
”vanliga” invandrarkvinnan. Den starka utgör ett undantag. 104 Kvinnornas etniska
identiteter beskrivs i det ena fallet som statiska och problematiska och i det andra fallet
som dynamiska och som en positiv tillgång, både för kvinnan själv och för det svenska
samhället.105 Att invandrarkvinnan skildras som svag och hjälplös är inte heller något
nytt fenomen i svenska medier enligt journalisten och forskaren Ylva Brune. Hon menar
att invandrarkvinnorna redan för tjugofem år sedan, då de fortfarande i högre
utsträckning än de infödda svenska kvinnorna befann sig i arbetslivet, ändå utmålades i
dagspressen såsom isolerade i sitt hem och utan kontakter med omvärlden. 106 Vidare
påvisar hon hur medierna idag gör anspelningar vilka lätt skapar associationsbanor hos
läsaren som bygger på och förstärker fördomar. Problem ges kulturella förklaringar
istället för, vad som vore mer närliggande menar Brune, strukturella och sociala
förklaringar.107 Med tanke på mediernas starka genomslagskraft är det inte orimligt att
anta att såväl de infödda svenskarna som de etniska minoriteterna själva blir påverkade
av denna bild. Risken med stereotyperna är, enligt Knocke, att de förvandlas till myter
som påverkar kvinnornas verklighet.108 Vi menar att en motvikt till detta vore att ta del
av och utgå från de invandrade kvinnornas ståndpunkt i olika frågor, men ofta saknar
kvinnorna tillgång till de kanaler som krävs för att göra sina röster hörda.

3.8.3 Invandrarverkets rapport Kvinna och invandrare
1992 tillkom rapporten Kvinna och invandrare, vilken sammanfattade dåvarande
Statens invandrarverks (SIV) uppdrag att utreda och ge förslag på åtgärder som skulle
”…stärka invandrade kvinnors…möjligheter att leva på samma villkor som de
svenskfödda kvinnorna i samhället.”109 SIV skriver också att ”I fortsättningen kan
samhällets resurser utnyttjas direkt för att genomföra de redan föreslagna åtgärderna i
stället för att utreda behovet ytterligare.”110 Ett anmärkningsvärt påstående enligt vår
mening, inte minst med tanke på att Knocke i sin artikel endast ett år tidigare
konstaterade en rådande brist på forskning. Vi antar att uttalandet främst syftar på
nödvändigheten att gå från tanke till handling, inte på att ämnet inte skulle tjäna på att
utforskas ytterligare. Vårt antagande bekräftas av att man längre fram i rapporten,
apropå kunskapen om invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden, konstaterar att
”Det saknas djupgående studier om kvinnor med olika kulturell, religiös och
socioekonomisk bakgrund.”111 Därför tolkar vi ändå rapporten som en ansats till att råda
bot på bristen på skrivet material om den invandrade kvinnans livsbetingelser.
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I rapporten diskuteras de invandrade kvinnornas situation generellt utifrån flera olika
perspektiv och det motiveras med att kvinnorna delar vissa gemensamma villkor.
Erfarenheten av invandrarskapet men också likheten med andra kvinnor beskrivs som
gemensamma nämnare.112 Detta är i själva verket den enda undersökning vi funnit som
behandlar kvinnor med invandrarbakgrund i Sverige på ett mer övergripande plan.
Övriga studier vi stött på i sammanhanget behandlar kvinnornas situation antingen
utifrån en speciell etnisk grupps erfarenheter eller utifrån ett särskilt problemområde. I
ovanstående rapport påpekas att kompletterande studier av just den karaktären är
nödvändiga eftersom det också finns stora skillnader invandrargrupperna emellan. 113

I de kontakter som för rapportens tillblivande upprättades med de invandrade
kvinnornas egna organisationer framkom många synpunkter och förslag till förändring.
I ett axplock av dessa framkommer som exempel önskemål om att attityder till
invandrarkvinnor som en svag grupp ska tvättas bort. Att kvinnorna ska hjälpas till
utbildning och anpassning till det nya samhället från allra första stund när de kommer
hit. De vill ges möjlighet att satsa på språkutveckling, utbildning och arbete, inte minst
för att fungera som föredöme för sina döttrar. De efterfrågar också sociala mötesplatser
där de kan träffas och även träffa svenska kvinnor.114 Förslagen till åtgärder som
framläggs i rapporten följer i viss mån dessa önskemål, med förslag om bättre
uppföljning av svenskstudier, individanpassade introduktionsplaner för kvinnorna för att
skapa möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden, en periodisk uppföljning av de
marknadspolitiska åtgärderna och att utreda möjligheten till stöd för friare former av
sammanslutningar för invandrade kvinnor som några exempel. 115

3.8.4 Invandrarkvinnor i Sverige idag
När Hannerz talar om invandrares situation påpekar han att välfärden förutom
ekonomiska resurser också är beroende av resurser såsom kunskaper av olika slag, inte
minst förtrogenhet med det svenska samhället kan vara värdefullt menar han. Sådan
kunskap är ofta förknippad med vilka kontakter den enskilda har med det svenska
samhället. Arbete är en källa till förvärvandet av den typen av kunskaper menar
Hannerz. 116 Det Hannerz skriver om ligger nära integrationspolitikens mål.
Egenförsörjning och delaktighet är två nyckelbegrepp i dagens integrationspolitik.117

Och vägen dit anses gå genom språket, utbildning och sociala kontakter.118

Kvinnor från utomnordiska länder har idag mycket låg sysselsättningsgrad i förhållande
till infödda svenska kvinnor och nordiska invandrare. Många av dem som invandrat
under 1990-talet har aldrig kommit in i arbetslivet över huvud taget.119 Olika
förklaringar till detta förekommer. Undersökningen IALS visar på att invandrarkvinnor
har bättre läs- och skrivförmåga på svenska än invandrarmännen. Detta är alltså trots
deras begränsade deltagande i arbetslivet och inte heller tycks det ha förbättrat deras
situation på arbetsmarknaden. De kunskaper och språkfärdigheter de har måste de ha

                                                
112 Kvinna och invandrare: Rapport om invandrade kvinnors ställning i det svenska samhället med förslag till
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114 Ibid., s. 60f.
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1997/98:16, s. 21.
118 Ibid., s. 56, 75.
119 Sverige, framtiden och mångfalden: från invandrarpolitik till integrationspolitik : Regeringens proposition
1997/98:16, s. 14 .
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förvärvat på annat håll än i arbetet. Enligt författarna kan orsakerna vara att kvinnorna
har fler kontakter med svenskar på fritiden, i större utsträckning deltar i utbildningar och
har ett större engagemang i barnens skolarbete.120 Detta uttalande är intressant och
något vi noterar står i kontrast till den bild som media förmedlar av den invandrade
kvinnan. Men författarna har inte, vad vi kan se, något verkligt faktaunderlag för sitt
uttalande. Vi betraktar det därför mer som en hypotes än ett faktum. Docent Alexandra
Ålund konstaterar emellertid i sin bok Lilla Juga att kvinnorna ofta upprätthåller
kvinnliga nätverk kopplade till släktskaps-, vänskaps- och grannrelationer och på så vis
bär de upp en gemenskap.121 Hon gör i sin undersökning gällande att
invandrarkvinnorna i en tid av kulturbrytning och social förändring tycks fungera som
överbryggande mellan tradition och modernitet och bidra till sammanhållande av den
egna gruppen. 122 Ålund konstaterar att vardagen är där solidariteten mellan människor
har sin bas, därför är den oerhört viktig. Samtidigt måste den vidgas eftersom det
utanför vardagsrummet finns en värld av formella institutioner och bredare
sammanslutningar. Det är denna värld som måste intagas för att de kulturellt och socialt
viktiga insikterna skall kunna förankras när det gäller invandrare och det svenska
samhället.123

Detta är tankar vi anser oss återfinna i Skot-Hansens resonemang nedan angående
bibliotekets roll i samhället.124 Delvis kan biblioteket utgöra en plattform för informella
kontakter, där tankar och erfarenheter kan utväxlas. Att studera vilken betydelse denna
funktion kan ha för de invandrade kvinnorna har varit en viktig del i vår undersökning.
Skot-Hansen menar att biblioteket i förlängningen eventuellt, och om de rätta
förutsättningarna finns, också skulle kunna utgöra ett socialt rum där en viktig debatt
förs och där det finns möjlighet att utöva kritik i det moderna samhället.125

3.9 Vilka institutioner och organisationer omnämns i förbindelse med
integration?
Vi har under den här rubriken för avsikt att titta närmare på vilka institutioner och
organisationer som omnämns i samband med integration i den litteratur vi tagit del av,
för att se vilken roll biblioteket tillskrivs i sammanhanget.

I regeringens proposition 1997/98:16 framgår det att: ”Samhällets etniska och kulturella
mångfald bör tas som utgångspunkt för den generella politikens utformning och
genomförande på alla samhällsområden och nivåer.” Den politik som direkt inriktar sig
på invandrare som grupp och individer ska däremot begränsas till deras först tid i
Sverige.126 Den aktuella litteratur vi funnit om integration behandlar därför i hög grad
invandrarnas första period i landet och integrationens villkor under den tiden. Från
mitten av 1980-talet till idag har flyktingmottagandet i kommunerna skett via
socialförvaltningen. 127

För introduktionen, som normalt varar högst två år, utgör sedan kommunen,
utbildningsanordnaren och arbetsförmedlingen en treenighet som enligt Rapport
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124 Se avsnittet 4.3 Bibliotekets roll i samhället.
125 Skot-Hansen 2001, s. 49f.
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integration ska svara för kvalitén i introduktionsprogrammet. Kommunen, framkommer
det, ansvarar för att initiera samverkan mellan olika lokala aktörer.128 Hur
introduktionen ser ut kan alltså variera från kommun till kommun. Introduktionen har
dock kritiserats för bristande samordning. 129 Vidare konstateras utifrån olika projekt
som gett lyckade resultat att föråldrade strukturer hos myndigheter och i övriga
samhället är ett hinder i integrationsprocessen. 130 Lena Södergran menar i sin
avhandling Svensk invandrar- och integrationspolitik: En fråga om jämlikhet,
demokrati och mänskliga rättigheter att samverkans- och organisationsproblematiken är
ett problem som genomsyrar hela samhället både när det gäller samhällspolitik och
internationell politik. Många insatser görs för att finna en lösning på detta exempelvis
genom etablerande av olika internationella, nationella, regionala och lokala nätverk.131 I
dag undergår introduktionen av invandrare en översyn och förslag väntas lämnas våren
2003.132

Både i Lena Södergrans och i Abdul M. Kadhims avhandlingar nämns ett antal lokala
aktörer som arbetar för integration i olika kommuner i Sverige. De verksamheter och
aktörer som omnämns är Arbetsförmedlingen, socialkontoret, psykiatrin, sjukvården,
Försäkringskassan, Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), kommunala vuxenutbildningen
(komvux), skola och barnomsorg, invandrarorganisationer, Röda Korset, Rädda Barnen,
invandrarsamfund, kultur och fritid, kursverksamheten, Invandrarbyrån, samtliga
nämnder i en kommun. 133

Kultur och fritid nämns på ett flertal ställen i Södergrans och Kadhims avhandlingar,
som en samarbetspartner när det gäller integration. 134 Under kultur och fritid finns
biblioteket, men det ges inget stort utrymme i sammanhanget i de texter vi tagit del av.
När det gäller språkutvecklingen konstateras att SFI-undervisningen inte räcker till utan
måste kompletteras med andra aktiviteter och metoder.135 I relation till denna kommer
biblioteket in i bilden och i undersökningen IALS framhålls biblioteket som en viktig
samarbetspartner för invandrarnas språkinlärning. 136 I Södergrans avhandling nämns att
biblioteket har fått i uppdrag att tillhandahålla litteratur på de olika hemspråken i olika
kommuner.137

Betydelsen av sociala nätverk, framförallt för dem som står utanför arbetsmarknaden
betonas och i samband med detta också delaktighet i samhället och en meningsfull
fritid.138 Men här ges biblioteket ingen uttalad uppmärksamhet, däremot nämns även här
invandrarorganisationer, studieförbund, kulturnämnd, invandrarsamfund, skola och
barnomsorg, invandrarbyrå, kursverksamheten, Röda Korset och andra
frivilligorganisationer.139
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4. Invandrare och bibliotek
I det här kapitlet kommer vi att presentera folkbibliotekets uppdrag, som det beskrivs i
några tongivande dokument, eftersom vi anser att dessa påverkar bibliotekets
verksamhet och integrationsarbete. Vi kommer också att beskriva kulturpolitikens
utveckling i stora drag fram till i dag, då vi menar att också den har haft betydelse för
biblioteksverksamheten. Bibliotekets roll i samhället samt invandrarnas
biblioteksanvändande kommer också att behandlas för att visa på vad litteraturen säger
om biblioteket och dess möjligheter att vara en bidragande del i integrationen. Som
exempel på hur biblioteket arbetar med den mångkulturella verksamheten presenterar vi
två intervjuer gjorda med personer aktiva inom området. Marianne Anderssons och
Dorte Skot-Hansens modell över folkbibliotekets verksamhet avslutar kapitlet eftersom
den ger en infallsvinkel till bibliotekets olika funktioner.

4.1 Folkbibliotekets uppdrag
I rapporten Tjugo år av kulturpolitik framgår att kulturområdet i stor utsträckning
saknar lagstiftning och att styrningen därför i första hand sker efter mål.140 Vi vill här
lyfta fram hur bibliotekets roll beskrivs i några dokument som har varit av betydelse för
folkbibliotekens arbete, framförallt när det gäller det mångkulturella samhället.

Folkbibliotekens egna mål är ofta vaga, menar forskarassistent Rebecca Linley och
professor Bob Usherwood, men officiella formuleringar på högre nivå inkluderar ofta
fraser om både sociala och ekonomiska mål. 141 Folkbibliotekens uppdrag finns
formulerade såväl på internationell som på nationell nivå. Linley och Usherwood
skriver att folkbibliotekens många olika funktioner genom årens lopp har blivit
legitimerade tack vare formuleringar om folkbibliotekens syfte som de bland annat tar
sig uttryck i Unescos folkbiblioteksmanifest.142 Unesco som är FN:s fackorgan för
utbildning, vetenskap och kultur 143 har genom sitt folkbiblioteksmanifest alltså bidragit
till en gemensam syn på folkbiblioteksväsendet både internationellt och nationellt.
Manifestet publicerades för första gången redan 1949, men det är efter en revidering
1994 som det fått den utformning det har idag. 144 Då manifestet inte är en konvention
utan en deklaration bör det förstås som en rekommendation. 145

I manifestet proklameras folkbibliotekens betydelse för demokratins utveckling. Det
demokratiska samhället vilar på värden som frihet, välfärd samt personlig och
samhällelig utveckling och dessa värden kan endast förverkligas genom medborgarnas
aktiva deltagande i utvecklingen. Folkbiblioteket är enligt manifestet grundbulten i ett
sådant samhälle genom att främja fri tillgång till kultur, kunskap, information och
tankar. Det är därför nödvändigt att de ges stöd och aktivt engagemang från styrande
makter på nationell och lokal nivå.146 För det mångkulturella samhället och de etniska
minoriteternas vidkommande är det värt att notera att folkbiblioteken här föreskrivs att
göra all slags kunskap och information tillgänglig för användarna oavsett ålder, ras, kön
religion, nationalitet, språk eller samhällsklass. Särskilda tjänster ska också
tillhandahållas dem som inte kan utnyttja det gängse utbudet, exempelvis språkliga
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28

minoriteter.147 Kontakten mellan olika kulturer ska också främjas och kulturell
mångfald stimuleras.148

Även på nationell nivå har förslag om inriktningen på folkbibliotekens arbete lagts fram
i syfte att bidra till en enad syn på uppgifter och arbetssätt för att på så vis ge
biblioteken bättre slagkraft. Här har den senaste stora statliga folkbiblioteksutredningen
varit av betydelse för folkbiblioteksverksamhetens utformning.149 I denna görs det
gällande att folkbiblioteken är den kulturinstitution som är lättast tillgänglig för
människor och att folkbiblioteksverksamheten är väl förankrad hos medborgarna. Ändå
står vissa främmande inför biblioteket menar man. Genom Statistiska centralbyråns
(SCB) siffror från 1982 över biblioteksvanor dras slutsatsen att biblioteksanvändandet
står i nära samband med utbildningsbakgrund enligt principen ju lägre utbildningsnivå
desto mer sällsynta biblioteksbesök.150 Till det som ger biblioteket dess särställning är
att det står till förfogande för alla och att tjänsterna är avgiftsfria. I slutbetänkandet
konstateras också att folkbiblioteken är en unik resurs med många möjligheter och att
det därför också ställs stora krav på det både från samhällsorgan och från enskilda
låntagare.151  Faktorer som kommer att påverka folkbibliotekens framtid är, framgår det
vidare att mediesituationen förändras, informationsutbudet i samhället blir rikare,
kraven på delaktighet i samhällsarbetet ökar, utbildningens betydelse ökar, fritiden får
större betydelse, Sverige blir ett mångkulturellt samhälle och att den ekonomiska
situationen förändras.152 Bibliotekets verksamhet för de språkliga minoriteterna ägnas
inte något stort utrymme, vilket Heli Henriksson Vasara menar har sin grund i att
Invandrarpolitiska kommitténs slutbetänkande, Invandrar- och minoritetspolitiken
(SOU 1984:58) inväntades. I detta slutbetänkande betonades bibliotekens centrala roll
för att stödja invandrarnas strävan att bibehålla och utveckla sitt kulturliv och sitt
språk.153

En av de fundamentala idéerna i Unescos biblioteksmanifest är att folkbiblioteken bör
grundas på lagstiftning.154 Efter vad docent Sven Nilsson beskriver som decennier av
bibliotekspolitiska diskussioner trädde en bibliotekslag i kraft i Sverige 1997. Lagen är
en ramlag och därför allmänt hållen. Den stadfäster några grundläggande regler för
bibliotekets verksamhet såsom att det ska finnas ett bibliotek i varje kommun och att
boklån ska vara avgiftsfria.155 Det flerspråkiga biblioteket finns befäst i § 8. Folk och
skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt
invandrare och andra minoriteter bl. a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än
svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.156 Vi har under vår
utbildningstid på olika sätt fått erfara att lagen har kritiserats för sin alltför allmänna
hållning, då den visserligen slår fast att det ska finnas bibliotek i varje kommun och att
boklånen ska vara avgiftsfria, men i övrigt inte säger något om vilken kvalitet
verksamheten ska hålla.
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4.2 Kulturpolitikens utveckling
Som vi ser det bör inte bara dokument särskilt utformade för att gälla
biblioteksverksamheten utan även kulturpolitikens utveckling ha påverkat bibliotekets
arbete. Kulturområdet har sedan efterkrigstiden varit under kontinuerlig utredning. 157 Vi
har därför valt att bara beskriva utvecklingen i stora drag.

För att förstå kulturpolitiken kan, enligt Nilsson, den danska kulturforskaren Dorte
Skot-Hansens beskrivning av dess utveckling på alla väsentliga punkter appliceras på
svenska förhållanden. Här kommer vi därför kort redogöra för hur den återges av
Nilsson samt på någon punkt mer ingående redovisa vad som gäller för svensk
kulturpolitik.

Utvecklingen från 1960-talet och fram till 90-talet beskriver Skot-Hansen som en
rörelse från en humanistisk, över en sociologisk till en instrumentell kulturpolitik.
Bildning och upplysning ska enligt den humanistiskt motiverade kulturpolitiken, som
präglade 60-talet, förstärka demokratin. Politisk och ekonomisk jämlikhet ska vidgas till
att även omfatta kulturområdet och förklaring, förmedling och fördjupning genom
kulturförmedlarna ska överbrygga klyftan mellan konsten och folket.158

Den sociologiskt motiverade kulturpolitiken under 70-talet tar avstånd från denna
passiva distribution av konst och istället ska kulturpolitiken leda till frigörelse med
initiativ nerifrån det civila samhället, d.v.s. från föreningslivet eller från folket självt.159

I Sverige antog statsmakterna under denna period kulturpolitiska mål. Dessa mål från
1974 kom att gälla en lång tid framöver. År 1996 lades förslag om nya mål fram.160

1980-talets instrumentellt motiverade kulturpolitik innebär att konst och kultur ses som
medel för ekonomisk utveckling. Framgång mäts med synlighet. Marknadens språkbruk
börjar användas även inom kulturpolitiken. Kulturförmedlarens roll blir att hitta vägen
genom en djungel av finansieringsmöjligheter och prestigefyllda projekt står i
centrum. 161

Nya kulturpolitiska mål antogs av Sveriges riksdag 1996 och de är som följer:  

1. att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den

2. att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till
kulturupplevelser samt till eget skapande

3. att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom
motverka kommersialismens negativa verkningar

4. att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i
samhället

5. att bevara och bruka kulturarvet

6. att främja bildningssträvanden

7. att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom
landet.162
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Skot-Hansens uppdelningen av kulturpolitiken är en renodling av i verkligheten oklara
sammanvävda drag påpekar Nilsson. Den är inte heller att förstå som en renodlat
rätlinjig process. Nilsson skriver att ”Kulturpolitiken hämtar sina värderingar än från
den humanistiska, än från den sociologiskt eller den instrumentellt motiverade
repertoaren.”163

Nästa fas i utvecklingen kommer, enligt Nilssons framställning av Skot-Hansens syn på
kulturpolitiken, åter innebära att kulturens sociala och politiska betydelse framhävs.
Detta kommer ske i anslutning till ”…nyckelbegreppet empowerment – habilitering –
den kulturella och kommunikativa kompetens som är grunden för både demokrati,
kultur och utveckling.”164

4.3 Bibliotekets roll i samhället
I följande avsnitt vill vi visa på hur synen på biblioteket och dess betydelse för
samhället kan diskuteras utifrån några olika diskurser. Begreppet civilsamhälle
introduceras och definieras. För vår uppsats har den sociologiska diskursen haft en stor
betydelse då vi framförallt har fokuserat på biblioteket som socialt rum och därför ges
den extra utrymme. Presentationen delas upp i ett par underrubriker.

Enligt Linley och Usherwood, som gjort en undersökning om biblioteksservicen i
England idag, visar data på att bibliotekets etablerade funktioner utbildning,
information, kultur och fritid förblir viktiga, samtidigt som en social och vårdande roll
kan identifieras.165 Detta överensstämmer med Skot-Hansens syn på kulturpolitikens
utveckling. Kulturpolitikens ändrade fokus och dess påverkan på bibliotekets roll i
förhållande till staten, marknaden och civilsamhället är något Skot-Hansen utvecklar i
sin artikel Folkebiblioteket i civilsamfundet: Civilsamfundet i folkebiblioteket.
Begreppet civilsamfundet, eller civilsamhället på svenska, har enligt Skot-Hansen
förekommit inom sociologin och politiken en längre tid, men det är först under 1990-
talet som det börjat användas inom kulturpolitiken. I samband med kultur menar hon att
civilsamhället främst beskrivs som ett område där gemensamma värden skapas och att
det är kulturinstitutionernas uppgift att stärka civilsamhället. Civilsamhället ses som en
förutsättning för demokrati som samhällsform. 166 Forskare i statsvetenskap, Ylva
Stubbergaard, har också definierat begreppet civilsamhälle i boken Politiskt inflytande.
Hon konstaterar att begreppet ges olika definitioner i olika sammanhang, men
gemensamt för dem alla, oberoende av kontexten, är att det innebär en sfär eller en
gemenskap som är skild från staten och grundar sig på frivillighet. Den präglas av
öppenhet, kommunikation, ömsesidighet, solidaritet och tilltro och anses främja
demokrati.167

Skot-Hansen skriver att det moderna samhället, inte minst i de skandinaviska länderna,
genomgår en välfärdskris och att denna kris har lett till ett ökat intresse för
civilsamhället. Enligt en stor politisk enighet ligger inte lösningen på krisen i större
satsningar på staten eller marknaden, utan det är det civila samhället som är svaret på
problemen. 168 Hon menar att diskussionen om civilsamhället som en väg att skapa
gemensamma värdegrunder har förekommit inom sociologin och politiken under de
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senaste tio åren. 169 I proposition Sverige, framtiden och mångfalden: Från
invandrarpolitik till integrationspolitik framkommer tankar om att en ny nationell
gemenskap måste skapas, då landets historia inte längre fungerar som en förenande länk
mellan människor.170 Enligt Skot-Hansens resonemang råder något delade meningar
angående hur dessa gemensamma värdegrunder ska komma till stånd. I ovan nämnda
proposition framkommer att det är nödvändigt med och ska finnas utrymme för en
öppen och levande debatt för att vi ska kunna skapa ett nytt gemensamt samhälle.
Ömsesidig respekt och tolerans är hörnstenar i ett sådant arbete fortsätter man. 171

Skot-Hansen tar upp tre olika diskurser, en moralfilosofisk, en sociologisk och en
politisk diskurs, genom vilka civilsamhället kan förstås. Hon skriver att bibliotekets roll
i förhållande till civilsamhället också kan diskuteras utifrån dessa aspekter, nämligen
som ett rum för en värdegemenskap (det moraliska rummet), gemenskap (mötesplatsen)
och debatt (debattforum).172 Bibliotekets redan etablerade funktioner är, som vi förstår
det, viktiga inom alla diskurserna. Vad som skiljer dem åt är snarare det överordnade
syftet med biblioteksverksamheten. Inom den moralfilosofiska diskursen återfinns
tankar om civilsamhället som en väg att upprätta de moraliska värdena och återinföra
den moraliska rösten i samhället. Detta ska ske genom familjen, skolan och
lokalsamhället, så att det moraliska engagemanget förankras hos föräldrar, grannar och
medborgare.173 För att knyta an till biblioteket så menar Skot-Hansen att det inte går att
återinföra de gamla traditionsbundna värdena där. Som vi uppfattar det anser hon inte
att den moralfilosofiska diskursen är önskvärd på biblioteket. Det åligger inte
folkbiblioteket att definiera vad som är de ”riktiga danska värdena” eller att bestämma
vad som är viktigt för det ”goda livet” skriver hon. Värdeneutralitet och pluralism ska
snarare vara kodord och det ska finnas utrymme för dialog om olika värden. 174

4.3.1 Den sociologiska diskursen
Det är den sociologiska diskursen som enligt vår uppfattning främst kommer till uttryck
i den litteratur vi har funnit från Sverige, Danmark och England. Vi kommer därför att
ge den störst utrymme, med kommentarer ur material från alla tre länderna. Gränsen
mellan den sociologiska och den politiska diskursen upplever vi som något glidande.
Därför skulle somliga texter som vi har placerat under den sociologiska diskursen
eventuellt också kunna platsa under den politiska.

Den sociologiska diskursen har enligt Skot-Hansen, istället för att lägga vikt vid den
moraliska aspekten, betonat befrielsen av förnuftet och att marknadens och statens
järngrepp ska motverkas nerifrån. Civilsamhället betraktas inte här som föremål för
moraliskt förfall utan ”…snarare en potential, som kan udnyttes i udviklingen af det
velfaerdssamfund, der skal aflose velfaerdsstaten.”175 Den tekniska utvecklingens
framfart har skapat spekulationer om att den tid då biblioteket fungerade som
mötesplats snart ska vara förbi.176  Utvecklingen har dock visat sig bli den motsatta.
Bibliotekens betydelse som socialt rum har ökat, vilket Skot-Hansen betraktar som en
reaktion på den i övrigt stora avsaknaden av offentliga rum i det moderna samhället. Det
saknas ställen där man kan känna sig som en del av en gemenskap, en lokal gemenskap,
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utan att det krävs ett aktivt engagemang. 177 Hon konstaterar därför att biblioteket
motsvarar den sociologiska definitionen av civilsamhället, åtminstone så länge det är
det enda ställe där människor i lokalsamhället kan mötas inomhus, frivilligt och utan att
det kostar pengar.178

I Sverige är det främst i debattboken Bibliotek- Mötesplats i tid och rum: En bok om
demokrati vi funnit tankar som vi anser överensstämmer med den sociologiska
diskursen. Här får flera olika skribenter, som kan betraktas som representanter för
användarna, associera fritt runt bibliotekets demokratiska roll. De, liksom Skot-Hansen,
tar upp det offentliga rummets betydelse och folkbiblioteken beskrivs även här som en
av de få platser i samhället som varken är privata eller underkastade marknadens lagar.
Biblioteket framställs som en frizon öppen för alla.179 Folkbiblioteket som lokalt
kunskapscentrum, som bas för ett livslångt lärande, ett personligt ställningstagande och
som bidragande till en kulturell utveckling för individer och för olika grupper i
samhället poängteras vidare.180 Här återfinns även tankar om att en fungerande
offentlighet är beroende av direkt fysiska kontakter vilket innebär att människor möter
varandra ansikte mot ansikte. Därför menar man att det inte finns någon anledning att
oroa sig för sjunkande utlåningsstatistik, eftersom biblioteket istället fungerar som
informationscenter och förblir mötesplatser.181 Vidare menar, forskaren i idé- och
lärdomshistoria Amanda Peralta som kom till Sverige som flykting från Argentina, att
folkbiblioteket i Sverige är en inbjudande väg in i det svenska samhället och en plats där
tolerans råder. Hon säger också att många invandrare där har upplevt att utanförskapet
blivit mindre tungt och att det har medfört att flyktingarna själva har blivit mindre
främmande. Hon anser att biblioteket är en plats där olikheten och mångfalden
respekteras. Därför säger hon att när folkbibliotek läggs ner, som i det invandrartäta
Gårdsten i Göteborg, innebär det ett hot mot demokratin och ett sätt att förstöra
integrationsmålen. 182 Det finns också flera exempel på biblioteket som mötesplats i
boken Biblioteket mitt i världen där praktiska erfarenheter av bibliotek och
integrationsarbete skildras. Här beskrivs exempelvis projektet Läslustan som 1997
bedrevs i Rinkeby med en grupp invandrarkvinnor, vilka under hösten besökte
biblioteket varje vecka. Målet var att kvinnorna skulle känna sig hemma på biblioteket
och att underlätta för dem att söka böcker och information. 183 Tanken om biblioteket
som mötesplats uppmärksammades även nyligen i den fackliga tidskriften DIK forum
och återges med bibliotekarien Lars Rydquists ord. Han säger att en av bibliotekariens
viktigaste uppgifter är "…att arbeta med att utveckla biblioteket som en mötesplats, en
plats för dagliga samtal, en plats där man kan utbyta tankar och idéer."184

I Danmark märks Ågot Berger, immigrantrådgivare, som en av flera aktiva i den danska
debatten om bibliotekets betydelse för integrationen. Hon menar att biblioteket måste
tillhandahålla information, utbildning och kulturella aktiviteter för att hjälpa de nya
danskarna till en positiv väg in i det nya samhället. Språket är nyckeln till
majoritetsbefolkningen. Hon framhåller att biblioteket är en mötesplats för olika
kulturer och en rik källa att ösa ur för dem som vill finna den europeiska kulturens
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rötter, samtidigt som biblioteket är som en öppen dörr till internationella, kulturella och
politiska tendenser och händelser.185

Francois Matarasso, kulturpolitisk specialist, har i England gjort en studie av 18
biblioteksprojekt, där han vill påvisa bibliotekens mycket vida, ofta ouppmärksammade
betydelse för samhället.186 Han anser att det inom politiken i England idag finns ett mer
flerdimensionellt förhållningssätt till de socioekonomiska problemen än tidigare och att
man har börjat ta användning av kulturella investeringar och olika aktiviteter som ett
sätt att nå ett vidare mål, exempelvis för att arbeta hälsobefrämjande och för att skapa
ett socialt sammanhang. 187 Enligt Matarasso har biblioteken en viktig uppgift att fylla i
den här samhällsutvecklingen. 188 Han har därför i sin studie av de olika
biblioteksprojekten formulerat vissa teman utifrån vilka det går att utläsa vilken social
betydelse projekten har haft.189 Linley och Usherwood har även de använt sig av dessa
teman i en studie där de säger sig vilja titta närmare på resultaten, betydelsen och värdet
av folkbiblioteken utan att utgå från mer traditionella mått såsom utlån av böcker,
besöksantal och bibliotekets öppettider.190 Enligt Matarassos beskrivning kan
bibliotekets sociala betydelse delas in i följande teman:

Personlig utveckling – Vilket täcker in aspekter såsom individuell utveckling inom
utbildning, olika talanger, självförtroende och sociala nätverk.191

Socialt sammanhang – Biblioteket beskrivs av Matarasso som befrämjare av kontakter
mellan människor och grupper, interkulturell förståelse och förståelse mellan
generationerna samt förebyggare av rädsla för brott.192 Linley och Usherwood får i sin
undersökning fram att de allra flesta tillfrågade, oavsett om det var politiker,
bibliotekarier eller vanliga privatpersoner, ansåg att biblioteket hjälper människor att
komma ur social isolering.193 När det gällde bibliotekets möjlighet att förebygga
fördomar och bidra till förståelse var budskapet från de tillfrågade mer blandat.194 Vad
gäller rädsla för kriminalitet så var alla grupper i Linleys och Usherwoods studie
tveksamma till bibliotekets möjlighet att bidra med något väsentligt på den fronten. 195

Samhälls empowerment – Innefattar enligt Matarasso bibliotekets bidrag till samhällelig
organisationskapacitet, konsultationsprocesser samt engagemang i den demokratiska
processen. 196 Linley och Usherwood definierar det såsom ett sätt för människor att få
större makt och kontroll över sina liv. Att få göra sin röst hörd inom områden som
påverkar dem. De menar att bibliotekens insats kan ta sig uttryck i hur de stödjer
kommunens grupper och aktiviteter. I deras undersökning kunde det exempelvis handla
om så enkla saker som att biblioteket tillhandahöll lokaler. Ofta förekom ett samarbete
med andra institutioner och därför var det svårt att bedöma vilken inverkan just
biblioteken hade i frågan. 197
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Lokal kultur och identitet – Matarasso menar här att biblioteket kan ge en känsla av
tillhörighet.198 Bibliotekets symboliska värde i samhällen som förlorat andra förmåner
påpekades av såväl politikerna som av grupperna av användare och icke-användare i
Linleys och Usherwoods studie.199 Vissa i fokusgrupperna menade att biblioteket i
någon mån gav en motbild till den negativa bild och dåliga rykte vissa stadsdelar dras
med.200

Fantasi och kreativitet – Rubriken talar mycket för sig själv. Matarasso anser att
kreativitet, positivt risktagande och människors förväntningar på tillvaron ryms
här.201Att använda sin fantasi och drömma sig bort omnämns i Linleys och Usherwoods
undersökning som viktiga komponenter i vardagen. 202

Hälsa och välbefinnande – Matarasso talar om biblioteket som hälsobefrämjande och
som höjande av människors livskvalitet och livsglädje.203 Att hålla sig mentalt levande
nämns i Linleys och Usherwoods undersökning som angeläget och att få fördjupad
förståelse för sin egen livssituation genom att läsa om andras liknande erfarenheter
likaså. Att komma över monotonin och begränsningarna i sin egen livssituation. 204

4.3.2 Den politiska diskursen
Skot-Hansen beskriver den tredje inriktningen, som den politiska diskursen.
Grundtanken är inom denna att civilsamhället betraktas som en grundval för det
demokratiska samhällets kritiska reflektion och möjligheten att utöva kritik i det
moderna samhället. Civilsamhället ses som en offentlig sfär där ett kritiskt samtal kan
föras. Idealmodellen är ett socialt rum som finns tillgängligt för alla, där alla på lika
villkor kan påverka den demokratiska beslutsprocessen genom en fri debatt.205 Det
öppna offentliga rummet, som biblioteket enligt beskrivningen ovan representerar, kan
ses som en förutsättning för att skapa kommunikation och kritisk reflektion. Trots vissa
försök till arrangemang i mer djupgående och debattskapande ämnen inom biblioteket
så är ändå, noterar Skot-Hansen, inte biblioteket en tydlig faktor i den offentliga
debatten. Den debatt som ändå pågår ges heller inget utrymme i medierna. Här kan
finnas utrymme för utveckling om resurserna räcker till.206

Det finns anledning att ställa sig frågan, menar Skot-Hansen, om det över huvud taget är
bibliotekets roll att hålla den lokala gemenskapen vid liv och på så vis fungera som
motvikt till globaliseringen och individualiseringen. 207 Vi menar att djupare kunskap om
användarnas förväntningar och användning av biblioteket är en väg att gå för att
undersöka vilken samhällelig funktion biblioteket har att uppfylla. Om biblioteket ska
stå till civilsamhällets tjänst så är det viktigt, fortsätter Skot-Hansen, att det inte
påtvingar medborgarna danska värderingar.208 Det skulle snarare bidra till att öka på
fördomar och främlingsfientlighet. Biblioteket ska bara skapa ramar på civilsamhällets
egna premisser och ge utrymme för den kritiska offentligheten att komma till tals.209
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4.4 Invandrares biblioteksanvändande
Vi har funnit några tidigare undersökningar av invandrares biblioteksanvändande och vi
presenterar en del av deras resultat här för att i analysen kunna jämföra dessa med vår
egen studie.

I Danmark framläggs i rapporten Frirum til integration resultaten från en omfattande
undersökning av de etniska minoriteternas användning av biblioteket. I de fokusgrupper
som delvis bildar underlag för studien dominerar männen till antalet.210 Samma sak
gäller för den statistiska enkätundersökningen. 211 Det framkommer här att de etniska
minoriteterna använder biblioteket oftare och mer varierat än de infödda danskarna.212

Även den svenska undersökningen IALS visar på att invandrarnas biblioteksanvändande
är mer omfattande i relation till den svenska befolkningen i sin helhet.213 Däremot är
utlånen till invandrarna enligt den danska rapporten färre.214 Angående de invandrade
kvinnorna noteras att de, liksom barnen, är något underrepresenterade på biblioteket
jämfört med användare av danskt ursprung. 215 Det påpekas samtidigt att det finns stora
skillnader mellan olika etniska grupper och att kvinnor med lånekort är mycket
sparsamt representerade bland somalisk- och arabisktalande grupper medan de är bättre
representerade bland exempelvis vietnameser och turkar.216

Många av de tillfrågade anger i den danska undersökningen att biblioteket har haft stor
betydelse för deras inlärning av danska217 medan andra har upplevt språket som ett
hinder och en osäkerhetsfaktor vid kontakterna med bibliotekarierna.218

Undersökningen IALS visar att det är en väsentligt större andel invandrare med dålig
läs- och skrivförmåga på svenska som använder biblioteket jämfört med den infödda
befolkningen. 219 I Monica Staubs magisteruppsats, den enda som vi hittat rörande
invandrade kvinnors biblioteksanvändning, berörs också hur kvinnorna som upplever
språkinlärningen som problematisk använder sig av barnböcker och lättlästa böcker
(LL-böcker) för att förbättra språkkunskaperna. Detta ser författaren som lovvärda
försök, men menar också att det finns en risk att läsandet blir alltför instrumentellt och
inte skapar den inspiration som krävs för att vidmakthålla intresset. Hon anser att det
krävs andra metoder för språkutvecklingen än sådana som påminner alltför starkt om
hemuppgifterna från skolan. 220

Vidare framgår i Frirum til integration att ett bra utbud på hemspråket är ett sätt för de
etniska minoriteterna att kunna integreras utan att behöva ge upp sin egna kulturella
identitet. Dessvärre ger de allra flesta uttryck för ett missnöje med utbudet på
modersmålet då det upplevs som föråldrat och alltför begränsat.221 Staub däremot har
inte i sitt material hittat något som tyder på att kvinnorna använder biblioteket för att
hitta tillbaka till sina rötter eller för att befästa sin identitet. När de besöker biblioteket
så är det allt som oftast för barnens skull menar hon. 222 I den svenska utredningen
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Minoriteternas medier dras slutsatsen att medieanvändningen varierar mycket mellan
olika invandrade individer och grupper men att de behöver medier både på svenska och
på det egna språket. Som regel, skriver de vidare, är mediekonsumtionen större bland
män än bland kvinnor.223 Det konstateras att: ”Information på det egna språket om
Sverige är viktigt för integration och demokrati. Information om ursprungslandet och
egen kultur är viktigt för tryggheten. Information om den egna subkulturen i Sverige är
viktigt för identifikationen.”224

Biblioteket som mötesplats är en central fråga i den danska undersökningen och
resultaten ger vid handen att biblioteket betraktas som en mötesplats där man träffar
vänner, men inte människor man inte redan känner. Informanterna ger också uttryck för
en frustration över svårigheten att få kontakt med de infödda danskarna. Däremot görs
inga direkta uttalanden om att biblioteket borde spela en aktiv roll för att råda bot på
detta.225 Det finns dock önskemål bland de etniska minoriteterna att bibliotekets roll inte
bara ska begränsas till utlån av material och tillhandahållande av information. Många
önskar att biblioteket ska anordna aktiviteter och arrangemang i lokalsamhället.226

4.5 Intervju med en konsulent på ett regionbibliotek och en
bibliotekschef
Vi har valt att intervjua Gunnar Südow, konsulent på Regionbibliotek Västra Götaland
och Ingrid Atlestam, chef för två stadsdelsbibliotek i Göteborg, för att ge exempel på
hur arbetet med invandrarfrågor inom biblioteksverksamheten kan se ut.227  Båda har
godkänt att vi använder deras riktiga namn i uppsatsen. Vi kommer nedan att ge en
sammanfattning av intervjuerna. Gunnar ansvarar för invandrarfrågor på
regionbiblioteket och Ingrid är en aktiv debattör när det gäller invandrarfrågor med
anknytning till biblioteket.

4.5.1 Intervju med Gunnar Südow
Gunnar berättar att regionbiblioteket får sina olika uppdrag av politikerna i Västra
Götalands region. Regionbibliotekets traditionella roll är medieförsörjning, vilket
innebär fjärrlån, deposition och vandringsbibliotek på olika språk. Det finns, i
överensstämmande med ett politiskt beslut, en central medieförsörjningsplan från
Internationella biblioteket. I den här regionen ansvarar de för medieförsörjningen på ett
trettiotal språk. För minoritetsspråken har Internationella biblioteket huvudansvar. Det
är inte enkelt med litteraturförsörjning på minoritetsspråken, då en del grupper som
kommer knappt har ett skriftspråk, säger Gunnar.

Regionbiblioteket har också ett uppdrag från Kulturnämnden att hitta nya vägar för att
sätta igång språk- och biblioteksprojekt i områden där det finns ett stort antal
invandrare. De har skapat ett nätverk mellan organisationer och föreningar som arbetar
med invandrarfrågor. Det här nätverket gäller inte enbart biblioteksdelen utan regionen
som helhet. Man arbetar bl.a. med mångkulturfrågor. Vissa regioner har fått en
mångkulturkonsulent genom statens kulturråd. Konsulenten skall vara en regional
tjänsteman som arbetar med dessa frågor.
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På regionbiblioteket försöker de arbeta för att visa att biblioteket är en bra mötesplats
för människor från olika kulturer, eftersom många invandrare kommer dit. Från början
var det framförallt män som kom för att spela schack och läsa tidningar menar Gunnar.
Nu kommer ungdomarna för att använda Internet. Barnen kom in genom att skolan tog
med dem till biblioteket. Innan datornätet byggdes ut var biblioteket den enda plats där
kontakten med hemlandet kunde bibehållas genom tidningsläsning. I dag används de
nya medierna på biblioteket för kontakt med hemlandet. Många invandrare kommer via
Svenska för invandrare (SFI) till biblioteket. Nästa steg i regionbibliotekets arbete är att
jobba för att få tag på invandrarkvinnorna. Gunnar menar att den största skillnaden
mellan invandrarmäns och invandrarkvinnors biblioteksbesökande är att män söker sig
till mötesplatser av vilka biblioteket är en, vilket inte kvinnor gör i lika stor
utsträckning. Naturligtvis är det olika beroende på vilket land man kommer ifrån. Det
finns några bra exempel på hur arbetet för att få tag i kvinnorna kan se ut, bl.a. ett där
bibliotek och förskola arbetar tillsammans för att nå kvinnor och barn. Inom regionen
har de startat ett kvinnonätverk där invandrartäta kommundelar och regiondelar är med
och försöker få igång arbetet och söker pengar för att initiera språkutvecklingskurser.

Det är viktigt att bredda biblioteksverksamheten, säger Gunnar, genom att jobba med
olika media, som IT-teknik, talböcker, lättläst litteratur, bokcirklar m.m. Det finns
tankar på att få igång litterära mötesplatser, dit det kommer olika författare från olika
kulturer.

En annan uppgift som de har är att ordna konferenser. Senast ordnade de en stor
konferens som handlade om bibliotekets roll i integrationsprocessen. Men deras
uppdrag handlar inte om att driva regionen utan att få ner arbetet på det lokala planet.
Det ser Gunnar som den viktigaste frågan från deras sida, att visa att biblioteket har en
viktig roll när det gäller integration eftersom det är tillgängligt. Gunnar menar att
integrera inte innebär att invandrare ska integreras på våra villkor utan en form av
"korsbefruktning" där vi alla ska integreras.

Ett regionalt projekt, Ordbron, har startats i tre län, vilket man arbetar med på det lokala
biblioteket. Det innebär att en internationell portal arbetas fram, där man kan hitta
lämpliga sajter att använda. Det är invandrarna själva som arbetat fram portalen.
Barnens första bok och I denna vida värld är exempel på andra pågående projekt. En
CD med sånger har också producerats för att ge tillgång till den svenska
barnsångstraditionen. Både CD:n (som endast delas ut till invandrarbarn) och böckerna
delas ut via Barnavårdscentralen (BVC).228

4.5.2 Intervju med Ingrid Atlestam
Ingrid berättar för oss om projektet Ord som länkar som under en tid pågick på ett av
biblioteken där hon är chef. Det riktade sig i första hand till vuxna med ett annat
modersmål än svenska och som av olika orsaker saknade tillräcklig kunskap för att
kunna utnyttja bibliotekets resurser. Projektets mål var att ge tillgång till och vana vid
informationsteknik på både svenska och det egna språket. Projektbeskrivningen, vilken
Ingrid hänvisade oss till, beskriver tanken med projektet på följande vis: "Ge mig mina
bokstäver och jag kan berätta om världen för dig. Ge mig mina ord och jag kan lära mig
dina. Ge mig en länk till min värld och jag ska förstå din bättre." 229  När projektet
pågick så undervisade de 800 personer sammanlagt. De som anmälde sig fick önska på
vilket språk de ville ha undervisningen. Kurser har förekommit på bl.a. persiska,
arabiska, spanska och svenska.
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Projektet Ordbron, vilket omfattar ett antal bibliotek, är en fortsättning på projektet Ord
som länkar. Ingrids bibliotek har varit med och startat upp även det nya projektet. Det
har medfört att de återigen fått möjlighet att gå ut med en inbjudan. Första gången fick
de så många anmälningar att de inte kunde erbjuda alla plats. Ingrid berättar vidare att
de gått ut i Metro230 med inbjudan till kursen, vilket inte gav speciellt många
intresseanmälningar, men de har också gått ut i iranska lokalradion och fick då ett stort
antal anmälningar till kursen. De har efter kontakt med Kvinnofolkhögskolan haft
introduktion och visning för ett trettiotal muslimska kvinnor från Somalia. Kurserna
riktar sig inte enbart till kvinnor, men majoriteten av dem som anmält sig har varit
invandrarkvinnor och Ingrid tror att det blir en frizon för dem. När det för övrigt gäller
datoranvändande på bibliotek, så är det invandrarmännen som dominerar säger hon.

Integration innebär för Ingrid att vi ska integreras med varandra och integration är ett
måste för att ett samhälle skall fungera. Vissa gemensamma referensramar och
gemensam kunskap om hur samhället är tänkt att fungera måste finnas anser hon. Det
finns vissa grundläggande värderingar som måste accepteras och det är nödvändigt att
förstå vårt gemensamma språk, eftersom vi har ett samhälle som är dominerat av ett
språk säger hon vidare. Ingrid menar att biblioteket är en självklar plats för att arbeta
med integration. Hon berättar att det finns en studie gjord i England vars syfte var att
undersöka hur olika platser fungerade när det gäller integration. Resultatet som kom
fram, enligt Ingrid, var att biblioteket är den plats där integration fungerar bäst, något
personalen inte var medveten om. Det kallades den dolda diamanten. Det finns ett antal
undersökningar som visar på samma resultat säger hon vidare. Ingrid menar att hela
anledningen till folkbibliotekstanken i historisk tid är att främja integration. De publika
datorerna som kommit in på biblioteket på senare år tycker hon också är en bidragande
orsak till att biblioteken fungerar som en väg till integration. När någon behöver hjälp
med datorn skapas det också kontakter mellan människor. Deras kurser leder också
enligt Ingrid till kontakter mellan människor.

De flesta SFI-kurser, berättar Ingrid, besöker biblioteket vilket leder till att invandrare
får kunskap om det. SFI-undervisningen har inte haft några egna bibliotek därför har det
vänt sig till folkbiblioteket. Det första mötet anser Ingrid har en stor betydelse för hur
det fortsatta användandet blir. Ingrid tror däremot inte att invandrarna får någon generell
information om biblioteken. Tidigare fanns det en flyktingbibliotekarie i kommunen,
som tog emot alla som kom till Sverige, men inte nu längre. Ingrid berättar att det
nyligen har kommit en bok till biblioteket (Ingrid visar oss boken), som alla som får
uppehållstillstånd i Sverige skall få fr.o.m. år 2001. Bokens namn är Sverige en
pocketguide: Fakta, tips och råd till nya invånare och ges ut av Integrationsverket. I
den finns en kort beskrivning av svenska bibliotek och dess funktioner.231

Ingrid anser att biblioteket uppfattas som en öppen och neutral plats som folk litar på,
men menar att det behövs fler datorer, mer yta, mer läsplatser, för att förstärka
biblioteket som kulturell mötesplats. Hon skulle också önska att de hade ekonomiska
möjligheter att ordna berättarkvällar, författarkvällar m.m., som också skulle förstärka
bibliotekets roll som mötesplats i stadsdelarna och ha stor betydelse för användarna. Det
finns många författare och kulturpersonligheter med invandrarbakgrund som bor i
området, men det finns ingen möjlighet att engagera dem eftersom biblioteket inte har
några pengar till det. Ingrid menar att invandrare i gemen använder fler av bibliotekets
funktioner än vad de svenska låntagarna gör. Det beror oftast på att de är i behov av fler

                                                
230 Metro är en gratis tidning som delas ut på lokaltrafiken bl.a i Göteborg.
231 Björck 2001, s. 215.
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funktioner och att de är i behov av att läsa något på sitt eget språk, tidningar, tidskrifter.
Invandrarna behöver läsa olika språkböcker för att lära sig svenska, studiematerial,
språklexikon och lätta faktaböcker m.m. De har även en studiebibliotekarie på ett av
sina bibliotek som man kan vända sig till och få hjälp av. 232

4.6 Modell över folkbibliotekets verksamhet
Bibliotekets olika funktioner har i Marianne Anderssons och Dorte Skot-Hansens bok
Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling utformats i den modell som vi avser att
presentera här. Vi avser att använda denna uppdelning av bibliotekets funktioner
tillsammans med vår övriga litteratur i analysen av vårt empiriska material.

Bakgrunden till modellens tillblivelse är att författarna med sin studie ville utreda vilken
roll biblioteket har i de kulturella, kunskapsmässiga, näringsmässiga och sociala
processerna i lokalsamhället. De ville också utröna vilken ställning biblioteket har i den
kommunala kulturpolitiken och huruvida biblioteket är synligt på den politiska
scenen. 233

Några slutsatser författarna drar av undersökningen är att biblioteket inte är en statisk
institution som en gång för alla kan definiera sitt förhållande till det lokala samhället.234

Lokala förhållanden bör bestämma biblioteksverksamhetens utformning.235 Hur detta
ska ske kan inte besvaras entydigt.236 Författarna konstaterar att bibliotekens
verksamhet sträcker sig långt utanför kulturpolitikens område och att de delvis därför
haft svårt att skapa en tydlig profil. För att detta ska vara möjligt, menar de vidare,
borde biblioteket skaffa sig fler allianspartners i lokalsamhället.237 För studiens ändamål
tillkom analysmodellen som består av fyra olika enheter, biblioteket som:

                                                
232 Ingrid Atlestam 2003-02-13.
233 Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 15f.
234 Ibid., s. 256.
235 Ibid., s. 248.
236 Ibid., s. 254.
237 Ibid., s. 260.
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Figur 2. Andersons och Skot-Hansens modell över folkbibliotekets olika funktioner.238

Kulturcentrum: Här innefattas funktioner såsom konstnärliga och kulturella upplevelser
och utveckling, arrangemang, utställningar, verkstäder, möteslokaler, övningsrum m.m.

Kunskapscentrum: Inbegriper utbildning och upplysning, studieverksamhet,
biblioteksorientering m.m.

Informationscentrum: Information såväl till offentligheten som till mer målinriktade
användare, referenstjänster, samhällsinformation, näringsservice, turistservice m.m.
ryms under denna rubrik.

Socialt centrum: Biblioteket som ram för det sociala livet, mötesplats och vardagsrum,
rådgivning, uppsökande verksamhet till utsatta grupper m.m.239

                                                
238 Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 18
239 Ibid., s.19
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5. Undersökning
Vi kommer att inleda med att presentera Chile, Uruguay, Bolivia, Kina och Kurdistan,
varifrån våra informanter härstammar, för att därefter presentera informantgruppen och
ge korta personpresentationer. Kvinnornas namn är fiktiva. Under olika rubriker tar vi
upp teman ifrån intervjuerna som vi anser vara av intresse för undersökningen.
Kvinnorna citeras ordagrant och tecken som används i citaten ger vi här en förklaring.
Tre punkter …, innebär att kvinnorna gör ett uppehåll när de talar för att de tvekar eller
funderar över något. Tecknet /…/ visar att vi har uteslutit något ur citatet. Inom
klammer anges förtydligande anmärkningar och ersättningsord då något kan avslöja
kvinnornas identitet. Kroppsspråk eller känslouttryck såsom exempelvis skratt sätts
inom parentes. Det förekommer att vi uteslutit stora delar som vi inte funnit relevanta i
citaten. Exempelvis kanske informanten har gjort utvikningar och lämnat det berörda
ämnet. Då har vi valt att visa detta med citattecken, genom att göra slutcitat och påbörja
ett nytt direkt därefter.

5.1 Presentation av informanternas hemländer
Innan vi presenterar vår undersökning vill vi ge en kort introduktion till orsakerna som
kan ligga bakom att chilenare, bolivianer, uruguayaner, kurder och kineser kommit till
Sverige.

5.1.1 Chile, Uruguay och Bolivia
Eftersom det finns en del gemensamma orsaker till varför chilenare, bolivianer och
uruguayaner har lämnat sina hemländer, har vi valt att beskriva dem under samma
rubrik. Vi har även använt namnet latinamerikaner på dem, eftersom det namnet nämns
i litteraturen vi läst.

Presstödsnämnden skriver att efter militärkuppen i Chile 1973, då presidenten Salvador
Allende och många av hans medarbetare och sympatisörer mördades kom under de
följande åren många flyktingar därifrån till Sverige. Misstänkta motståndare till den nya
regimen riskerade att arresteras och utsättas för tortyr. Flyktingar från
militärdiktaturerna i Uruguay, Bolivia med flera länder kom efter chilenarna. Både då
och nu utgör chilenarna den största latinamerikanska flyktinggruppen i Sverige.240

Antalet latinamerikaner i Sverige som är födda i Latinamerika var enligt Statistisk
årsbok för Sverige år 2000 ca. 50.800 och av dem var 26.842 från Chile, 2.349 från
Bolivia och 2.227 från Uruguay. 241 Ett stort antal latinamerikaner har vänt tillbaka till
sina hemländer efter att militärregimerna fallit. Många har återkommit till Sverige igen
och flera har svårt att slå sig till ro i något av länderna. ”De kom som mycket unga till
Sverige, präglades av vårt samhälle, längtade hem, provade med att återvända, kände sig
inte hemma och återvände ofta än en gång till Sverige. Den pågående ekonomiska
krisen i Uruguay orsaker återflyttning till Sverige."242

I Chile talas spanska och quechua m.fl. indianspråk.243 I Bolivia är spanska, quechua
och aymara officiella språk.244 Uruguays officiella språk är spanska.245

                                                
240 Minoriteternas medier: Kartläggning och analys av situationen för medier som främst riktar sig till
invandrare och nationella minoriteter i Sverige 2002, s. 53f.
241 Statistisk årsbok för Sverige 2002, s. 84.
242 Minoriteternas medier: Kartläggning och analys av situationen för medier som främst riktar sig till
invandrare och nationella minoriteter i Sverige 2002, s. 54.
243 Sävborg 2002, s. 5.
244 Johannesson 2002, s. 4.
245 Höglund 2002, s. 4.
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5.1.2 Kurdistan
Kurdistan är ett område som sträcker sig över gränserna mellan Irak, Iran, Turkiet och
Syrien. Totalt beräknas den kurdiska befolkningen uppgå till ca 30 miljoner människor.

Beträffande kurdernas historiska bakgrund finns vissa oklarheter, då många erövrare
och krig dragit fram i området. Folken har ofta levt som nomader och har aldrig haft en
egen nation. Deras livsvillkor ser olika ut i de olika länderna.246 En
självständighetskamp har pågått i Iran och Irak sedan 1940-talet. Kurderna i Irak är
dock hårt ansatta och utsattes för utrotningsförsök under Gulfkriget. De naturtillgångar
som finns i kurdernas bosättningsområde kan vara bidragande orsak till förtrycket. I
Turkiet har regeringen länge förnekat kurdernas existens totalt, förbjudit språket och
utsatt dem för hårt militärt, socialt och ekonomiskt förtryck. Under 2002 skedde en
förändring och regeringen benämnde kurderna vid deras rätta namn samt gav löfte om
betydande reformer och skydd för de mänskliga rättigheterna som svar på omvärldens
kritik och för att detta utgör ett hinder att ansluta sig till Europeiska Unionen (EU).247

Det kurdiska språket består av en mängd olika dialekter som inte alltid kan förstås
sinsemellan. 248

I den grupp av kurder som invandrat till Sverige har initiativ tagits till att, med stöd från
den svenska staten, initiera framställning av läro- och barnböcker, tidningar och
skönlitteratur på kurdiska. Ett kurdiskt bibliotek finns numer i Stockholm, vars
uppbyggnad finansierats av statliga medel. ”Sveriges stöd till kurdisk publicistik och till
själva språket har varit så omfattande att Stockholm ibland kallas Kurdistans
huvudstad.” Flyktinginvandringen till Sverige från Irak har ökat kraftigt de senaste åren
och den är ofta bestående av kurder.

Kurdernas liv i Sverige präglas som ovan nämnts av positiva inslag, men också negativa
med starka spänningar inom gruppen och med press utifrån samhället. Kurdiska
föreningar i Sverige har ofta en politisk inriktning och arbetar då för en lösning på
kurdernas existens i sitt ursprungsområde.249

Eftersom Kurdistan inte är någon egen nation har vi inte hittat någon uppgift om hur
många kurder som finns i Sverige. Det vi finner troligt är att kurderna är inberäknade i
siffrorna för respektive land, som de kommer ifrån. Vi har därför valt att inte ta med de
siffrorna här eftersom vi inte kan veta hur många av exempelvis irakierna i Sverige som
är kurder.

5.1.3 Kina
Det har varit svårt att hitta material om kineser i Sverige och orsaker till deras flykt eller
emigration. Den litteratur vi funnit har vi inte kunnat få tillgång till. Vi har därför valt
att ge en kort bild av skeendet i Kina de sista 55 åren, eftersom vi menar att det
antagligen har varit en av många orsaker till att människor lämnat Kina.

Enligt Länder i fickformat grundades den kinesiska folkrepubliken år 1949 av
kommunistpartiet och ordförande Mao Zedong. Reformen ”Det stora språnget”, som
skulle ha gjort Kina till en industrination, misslyckades och det uppstod därmed
slitningar inom partiet. Den ”stora proletära kulturrevolutionen” utbröt 1966. Mao
                                                
246 Minoriteternas medier: Kartläggning och analys av situationen för medier som främst riktar sig till
invandrare och nationella minoriteter i Sverige 2002, s. 57.
247 Ibid.
248 Ibid., s. 58.
249 Ibid., s. 59.
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rensade ut personer i partiet som ansågs ha kapitalistiska böjelser. I september 1976 dog
Mao Zedong. År 1978 blev Xiaoping Kinas nye ledare. Xiaoping mötte kritiken som
han fick inom parti, förvaltning och militär med utrensning och föryngringskampanjer.
Åren 1987-1989 återupptogs maktkampen. Studenterna gjorde uppror. Bakom
studenterna slöt tiotusentals arbetare, intellektuella, tjänstemän m.fl. upp. År 1989
innebar en massaker och jakt efter studentledare och oppositionella.  Xiaoping avled år
1997. Jiang Zemin tog över och utsågs av folkkongressen 1998 som ny ledare.
Samtidigt bildade oppositionella ett nytt parti som fick namnet Kinas demokratiska
parti (KDP). De ledande greps och dömdes till fängelse, men illegala KDP-avdelningar
fortsatte på flera håll. Regimen kan ingripa mot allt som den tolkar som ett hot mot det
socialistiska systemet, eftersom allt som hotar systemet är förbjudet i grundlagen. 250

År 2001 bestod Kinas befolkning av ca 1 285 miljoner invånare. Utanför Kina finns ca
40 miljoner kineser bosatta i Taiwan, USA, Kanada, Singapore och en rad andra länder.
Kinesiskan är huvudspråk för över en miljard människor i och utanför Kina.251

Mandarin är en annan benämning på rikskinesiskan. 252

När vi sökte i Statistisk Årsbok för Sverige år 2002 i tabellen befolkning efter
födelseland hittade vi inga kineser. Däremot finns det en rubrik som är Övriga Asien där
vi antar att Kina innefattas, men eftersom vi inte anser att den siffran på något sätt talar
om hur många kineser det finns i Sverige har vi valt att inte ta med den.

5.2 Presentation av informantgruppen
Kvinnorna vi har intervjuat är i åldrarna 25-60 år och vistelsetiden i Sverige varierar allt
mellan fyra och tjugonio år. Fem av kvinnorna har invandrat under 1990-talet, en under
1980-talet och två under 1970-talet. Alla har kommit till Sverige som flyktingar, utom
två som har kommit hit av familjeskäl, för att gifta sig eller flytta ihop med sina män. I
sina hemländer har samtliga bott i medelstora till stora städer. Alla har kommit till
Sverige i vuxen ålder. Tre av kvinnorna kommer från irakiska Kurdistan, tre från
Latinamerika närmare bestämt Uruguay, Bolivia och Chile och slutligen har vi
intervjuat två kvinnor från Kina.

Här i Sverige bor alla utom kinesiskorna i samma stad, men i olika stadsdelar.
Kinesiskorna bor i en kommun strax utanför. Alla utom kinesiskorna bor i invandrartäta
områden. Informanterna har alla tillgång till ett lokalt bibliotek och de flesta hänvisar
till detta i sina berättelser, men några använder ibland även andra, närliggande bibliotek
eller stadsbiblioteket. Alla har erfarenhet av bibliotek både från sina hemländer och här i
Sverige. Två beskriver sina biblioteksbesök i dagsläget som sällsynta, övriga besöker
biblioteket mer eller mindre ofta och av olika anledningar.

Sex av de åtta kvinnorna förvärvsarbetar här i Sverige, två är hemma med småbarn.
Kvinnornas utbildningsnivå varierar. Av de tre kvinnorna som har högskoleutbildning
från sina hemländer, arbetar en inom sitt utbildningsområde även i Sverige, medan två
arbetar inom andra områden. Tre har gymnasieutbildningar från sina hemländer varav
två är yrkesverksamma. En har enbart gått två år i skola i sitt hemland. Här i Sverige
förvärvsarbetar hon. En av kvinnorna berättar inte om sin utbildning alls och är hemma
med sina barn.

                                                
250 Sävborg red. 2002, s. 19f, 26f.
251 Ibid., s. 4f.
252 Nationalencyklopedin 1997, s. 36.
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5.3 Presentation av varje enskild informant
5.3.1 Kinesiskorna
Fang som är i fyrtioårsåldern har varit bosatt i Sverige i tjugo år. I sitt hemland växte
hon upp i en medelstor stad. Hon kom hit efter att ha slutat gymnasiet och arbetat några
år i Kina. Språk hon talar, förutom sitt hemspråk kantonesiska som är ett
minoritetsspråk i Kina, är mandarin, engelska och svenska. Här i Sverige arbetar hon
också med just språk. Hon lever ihop med en svensk man, men har inga barn. Fang har
ett stort socialt kontaktnät. Angående sitt biblioteksanvändande säger hon sig inte
använda biblioteket sedan hon har avslutat sina studier.

Lan, som är i 45-årsåldern, har inte bott här lika länge. Hon kom till Sverige för sex år
sedan tillsammans med sin tonårsdotter, för att flytta ihop med sin svenske man. Hon
kommer från en större stad än Fang och hon har en lång högskoleutbildning bakom sig.
Innan hon kom hit hann hon arbeta många år inom yrket hon utbildat sig till. Här arbetar
hon inom ett helt annat område. Förutom sitt modersmål mandarin talar hon enbart
svenska. Lan säger att hon inte använder biblioteket i dagsläget.

5.3.2 Kurdiskorna
Susanna är kurd från Irak och omkring 30 år. Hon är gift, har en dotter och väntar
ytterligare ett barn. För närvarande är hon därför hemma, men har tidigare haft en del
vikariat. Till Sverige kom hon 1994. I sitt hemland har hon genomgått nioårig
grundskola och ekonomisk linje på gymnasiet, men har inte läst vidare i Sverige.
Förutom sitt modersmål talar hon svenska, arabiska, persiska och turkiska. Biblioteket
säger hon sig främst besöka för att låna böcker till sin dotter.

Diana är också hon kurd från Irak, runt 55 år gammal och kom till Sverige för sju år
sedan, 1996. Hon är ensamstående och har inga egna barn. Hennes hemort i Irak är en
storstad. Från hemlandet har hon en högskoleutbildning och är själv också uppväxt i en
akademikerfamilj. Hon har lång arbetslivserfarenhet från sitt hemland. Här i Sverige
arbetar hon i en förening. Vilka språk hon talar får vi inte riktigt klarhet i eftersom hon
missförstår frågan. Diana använder gärna biblioteket, om tiden räcker till.

Sara, som är närvarande vid intervjutillfället med Diana, deltar inte i någon högre
utsträckning i intervjun. Ändå har vi valt att presentera henne här, då hon i vissa fall
svarar på frågor. De tankar och åsikter hon delger oss anser vi ändå är av intresse. Hon
är ung, ungefär 25 år och kurd, med sitt ursprung i samma stad i hemlandet som Diana.
Det är dock först nu de har lärt känna varandra. Hon har bott i Sverige i fyra år och har
två små barn. I övrigt får vi veta ganska lite om hennes liv här i Sverige, men som vi
förstår det hela så bor hon ensam med sina barn. Även Sara använder biblioteket för att
låna böcker till barnen.

5.3.3 Latinamerikanskorna
Antonia kommer från en stad i Bolivia och flydde till Sverige 1974. Eftersom hon som
barn ingick i en stor syskonskara har hon bara gått två år i skolan, därefter behövdes
hennes hjälp i hemmet. De språk hon talar är spanska och svenska. På grund av hennes
korta utbildningstid är hennes läs- och skrivförmåga på båda språken knapphändig
uppger hon. Hon har sex barn, fyra födda redan i hemlandet och två här i Sverige. Nu är
barnen vuxna och hon själv är i 60-årsåldern. Antonia använder biblioteket ofta.

Joanna kom till Sverige från Chile 1993 för att gifta sig. Hon har två barn och är
numera skild. I sin hemstad i Chile läste hon på gymnasiet, och gick därefter en mer
praktiskt inriktad kortare kurs. Hon hade velat studera vidare på högskolan, men det
fanns inga ekonomiska resurser till det. Hon är omkring 40 år och är platsombud på sin
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arbetsplats. Hon är aktiv i svenska kyrkan. Förutom spanska talar hon svenska och lite
engelska. Även Joanna beskriver sig som en flitig biblioteksanvändare.

Kristina är den enda som här i Sverige har ett arbete som är relevant för hennes
högskoleutbildning från hemlandet, Uruguay. Hon flydde till Sverige 1976, tillsammans
med sin förstfödde son och har sedan dess flyttat fram och tillbaka mellan länderna
några gånger. Nu har hon två söner som båda är i tonåren. Själv är hon i 55-årsåldern.
Även Kristina är engagerad i svenska kyrkan. Kristina säger sig vara en frekvent
biblioteksbesökare.

5.4 Kvinnornas erfarenheter av invandringen och av Sverige
Även om biblioteket och kvinnornas upplevelser av och tankar om detta står i fokus för
vår undersökning får vi också en sorts ramberättelse av kvinnorna, runt deras
erfarenheter av att vara bosatta i ett främmande land, med en främmande kultur och
språk. Här vill vi därför delge några av dessa, vilka ofta har förmedlats spontant från
kvinnorna.

Ett av de teman som dyker upp i våra samtal är svårigheten att få kontakt med svenskar.
Susanna för genast ämnet svenska grannar på tal när vi träffar henne hemma hos just en
sådan. Hon menar att den här grannen utgör ett undantag från andra svenskar och säger
”Dom är snälla [hon avser grannen vi är hos; vår anm.] Jo hon vet att mina grannar vid
mej, hon är också svenska. Vi hälsar inte på varandra. Vi inte säger hej. Hon inte säger
till mej hej. Men dom också grannar [dem vi är hos; vår anm.] Men ja. Det är min tur
och det är min chans.”253 Även Antonia bär på en känsla av att svenskarna är svåra att
nå och jämför dem med latinamerikaner ”Det är svårt att komma i kontakt med dom,
eller att börja vad heter det pratande och sånt. Kanske vi latinamerikanska eller någon
länder, vi är mer tjatiga (skratt). Skrattande eller nåt…”254 Hon fortsätter ”Man måste
öppna sej, när man hälsar till exempel dom svarar ingenting…men och sen vi kanske
utländska är speciellt latinamerikanska till exempel när man går till någon kontoret eller
när man går till någon biblioteket, precis när vi träffas någon människa, det spelar ingen
roll vilka länder kommer, vi hälsar. Det spelar ingen roll vi känner ingen…Hej vi säger
eller Gomiddag eller God morgon, men ibland det händer dom svarar ingenting”.255

Fang däremot säger ”Ja men sen ibland man hejar och hjälper det? Man bara hejar och
sen känns det så pinsam, man pratar aldrig med varandra. Och sen så småningom man
hejar inte heller”.256

Lan och Fang har en annan upplevelse av svenskarna än den som framkommer i
Antonias och Susannas berättelser. Lan säger: ”Jag har på nåt sätt lärt mej leva här.”257

Hon menar vidare att problemet inte nödvändigtvis ligger hos svenskarna, hon lyfter
istället fram varje individs ansvar för sin egen situation. Fang instämmer och säger ”Jag
tror jag förstår vad du menar. För när man själv är passiv, det beror på en själv också
om man vill träffa andra så kunde man försöka också”. 258 De menar vidare att
människor som flyttar till ett nytt land i vissa fall inte verkar vilja komma i någon
direktkontakt med det omgivande majoritetssamhället. Lan: ”Det är hemskt att bara byta
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plats, bara leva på samma sätt.” Fang: ”Man utvecklas inte.” Lan: ”Det blir bara sämre
och sämre. Om dom vill leva på eget sätt, bättre i hemlandet.”259

En rak motsats till Susannas och Antonias funderingar om kontakten med svenskarna
finner vi även hos Kristina. Problemet verkar helt främmande för henne. Hon beskriver
istället sig själv som så social så att hennes barn får skämmas. ”Vi vill inte åka med dig
för du pratar med alla, till och med chauffören som kör bussen” hävdar hon att de säger
till henne. Hon säger ”Jag är väldigt social. Jag pratar med alla som är.”260

Ett annat tema som återfinns i flera intervjuer är känslan av rotlöshet både i Sverige och
i hemlandet. Framförallt i intervjuerna med Kristina och Antonia tas upplevelsen av att
inte känna sig hemma någonstans upp. Antonia säger ”Jag känner mej inte min egen
hem, vad heter det hemma. Här i Sverige jag är inte hemma heller. Jag saknar här, jag
saknar där borta”. 261 Hon beskriver också en sorg över att inte känna igen sig, bli
igenkänd och att räknas som hemmahörande i sitt hemland Bolivia. Problemet belyser
hon genom att redogöra för ett besök hon relativt nyligen gjorde i hemlandet. Hon sökte
vid tillfället upp platser som haft betydelse för henne under hennes barndoms- och
ungdomsår. ”Och sen, nej jag var hemma och sen jag gå till där jag växte upp och där
jag gifte mej eller såna grejer, men det finns inga såna, av dessa människor det fanns
ingenting. Alla växte upp eller några dog, eller några flytta andra länder eller
annanstans. Så nu känner ingen mej. Och det var likadant som mina syskon, dom sa
själva hon kommer bara besök, hon snart ska hem, sitt hem sa dom.”262 Kristina som har
flyttat flera gånger mellan Uruguay och Sverige säger ”Jag flyttar inte mer. Nej för det
är så jobbigt. Man blir utan rötter. Man mår inte bra där och när man kommer hit är det
samma sak.”263 Nu har hon emellertid slagit sig till ro i Sverige. ”Fastän jag, nu känner
jag annorlunda här i Sverige.”264 Hon menar att nu trivs hon verkligen. ”Jag har det bra
kompisar. Jag mår jättebra.”265 Erfarenheten av rotlöshet uttrycks inte lika tydligt i de
övriga intervjuerna. Den balans i tillvaron som Kristina beskriver att hon slutligen har
uppnått ger även Joanna uttryck för. Hon säger ”Nu jag känner mej här. Jag kommer
aldrig tillbaka. Jag älskar mitt land [syftar på Chile; vår anm.]. Jag älskar mitt kultur
men där (skratt) Sverige är mitt land”. 266

Känslan av att ha förändrats och inte längre tänka och handla som sina släktingar och
vänner som finns kvar i hemlandet tas också upp. Det är framförallt Fang och Joanna
som diskuterar detta utifrån sina erfarenheter. Joanna säger om sitt liv i Sverige efter
skilsmässan ”Här Sverige gav mej en chans att bli kvinna fri. I Chile man gör inte så
ofta. Det är mannen som bestämmer och det gillar jag inte”. ”Jag kan studera som jag
vill.”267 Hon betonar samtidigt att hon är chilenska, men släkten i Chile brukar säga att
hon är svensk. ”Så dom sa till mej att jag hade ändrat mej jättemycke. På vilket sätt,
negativ eller positiv? Aa lite positiv, men dom känner inte mej som den Joanna dom
träffade förut.”268 Joanna pratar gärna och mycket om just dessa förändringar och ger
flera exempel på vad som skiljer hennes sätt att tänka och handla ifrån det hon upplever
som chilenskt. Hon säger att hennes vänner i Chile brukar vilja att hon ska komma på
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spontanbesök, men säger själv att hon inte vill komma hem till någon utan att fråga först
om det passar. Barnuppfostran är också något hon och hennes släktingar har olika
åsikter om. ”Dom sa dom gör vad dom vill med dej. Jag sa, nej det är inte så, vi pratar.
Men varför du måste prata? För vi måste prata.”269 Hon fortsätter ”Jag tänkte, jo vuxna
bestämmer men man pratar först. Förklara för barna. De tycker jag gjorde inte bra
uppfostra mina barn. Men jag har mitt sätt.”270  Hon fortsätter ”I Chile föräldrar
bestämmer mycke hårt. Jag kan inte göra så. Om ett barn vill inte äta, jag tvingar dom
inte äta. Då kommer andra kultur och säger, nej du fostra inte bra”. 271 Fang som har
varit länge här i Sverige säger om sin relation till vännerna i hemlandet ”Man har ju ett
helt annat liv nu, dom kan inte förstå så mycket av hur man känner och upplever här.
Jag kan inte heller känna likadan som dom upplever. Så det blir liksom avstånd blir
större på något sätt, faktiskt”. 272

Det har också framgått i en intervju hur viktigt det är att inte förväxlas med andra
folkslag och kulturer. Det är vår informant, kurdiskan Diana, som gärna vill understryka
skillnaderna och framhålla att hon och andra kurder har en egen kultur. ”Ibland de
förväxla kurdiska med persiska kulturen och kanske det islamiska kultur också förväxla
med den kurdiska kultur. Men vi, våra kulturen vi umgås inte mycket med…andra som
invandrare, nej.” ”Nej alltså arabiska, ibland vi utestänger arabiska därför vi har själv
kultur och tradition.”273 Med tanke på kurdernas historia och levnadsförhållanden idag,
som vi har beskrivit det ovan, är det inte överraskande att vikten av en egen kulturell
identitet framkommer så tydligt just hos vår ena kurdiska informant.

Slutligen är det också Diana som i jämförelsen mellan sitt hemland och Sverige
resonerar runt känslan av att inte kunna känna sig trygg ute på kvällen här i landet.
Detta verkar få henne att avstå från vissa aktiviteter som hon annars skulle vilja ägna sig
åt. Hon uppger att hon i sin hemstad i Irak kände sig säkrare när hon vistades ute sent,
eftersom många fler människor fanns i närheten.

5.5 Erfarenheter och beskrivning av hemlandets bibliotek
Vi har haft en föreställning om att informanternas kännedom om, tillgång till och
erfarenheter av hemlandets bibliotek kan ha påverkat hur deras förhållande till
biblioteket i Sverige kan se ut. Vi har mot denna bakgrund ställt frågor om hemlandets
bibliotek till informanterna. Beroende på var informanterna varit bosatta, på
landsbygden eller i städer har vi förmodat att erfarenheterna kan skilja sig åt väsentligt.
Nu visade det sig emellertid att alla våra informanter härstammar från städer, så däri har
vi ingen möjlighet att se någon skillnad. Här följer vad vi fått ut av deras svar.

Susanna beskriver biblioteken i Irak som något som främst finns till för de studerande
på högskolan. ”Ja, det finns i mitt hemland det finns bibliotek. Man läser i högskolan.
Du kan låna boken där och ah i mitt land dom säljer böcker.” Hon fortsätter med att
också beskriva bibliotek som någon form av kombinerat bibliotek och bokhandel, något
som finns lite överallt. ”Ja, vet du jag tror inte det är samma alls som Europa. Alla
grejor så ut (pekar på golvet).”274 Det är dessa bibliotek hon själv har någon erfarenhet
av som vi förstår det. Diana berättar precis som Susanna om en kombination av
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bibliotek och bokhandel som finns överallt, som en typ av torghandel. Hon förklarar
vidare att det också finns vad hon kallar allmänna bibliotek av tre olika typer, med olika
huvudmän – staten, museer och universitet. Vad vi förstår av Dianas beskrivning har
hon redan från sitt hemland stor erfarenhet av flera olika typer av bibliotek. Hon betonar
att hon älskar böcker och framhåller att hennes familj hade nästan två tusen böcker i sitt
hem. Redan som barn besökte hon biblioteket ofta, eftersom hennes pappa brukade sitta
där och arbeta.

Antonia säger om biblioteken i Bolivia ”Där borta bara en i varje stad. Det är små, vad
heter det små stad det finns ingen. Eller på landet finns det ingen.”275 Biblioteken är,
som hon beskriver det, färre än här och på landsbygden finns inga alls. Vidare säger hon
att det inte går att låna hem böckerna. ”I biblioteket, det finns stora biblioteker men det
måste man läsa inne i biblioteket, man kan inte låna, det…man kan inte låna…dom inte
låna till ute och till hemma”. 276 Hon har själv använt sig av biblioteken även i sitt
hemland, mest tillsammans med sina barn. ”Jag har sex barn och sen alla mina sex barn
i hemmalandet jag följa till biblioteket. Och sen jag gå ut och dom läser eller och jag
kämpade också jag kan lära mej läsa lite grann själva.”277 Kristina har också
erfarenheter av biblioteket från sitt hemland Uruguay. Även hon påpekar att man inte
får låna hem böckerna, utan måste läsa dem på plats i biblioteket. Det är också
meningen att det ska vara tyst på biblioteken där säger hon. ”Pratar du nånting, alla tittar
på dej. Man smyger.”278 Hon har använt sig av biblioteket i Uruguay i sitt politiska
arbete och berättar att hon då tog del av information i tidningsartiklar. På den tiden var
hon tvungen att bläddra i stora tidningar talar hon om och säger sedan att ”Men nu den
här informationen i de här stora tidningarna, man kan leta efter i datorerna. Som blir så
små (visar med händerna).”279 Joanna från Chile, som mer nyligen kom till Sverige,
menar att bibliotekarierna i hemlandet är lättare att få kontakt med. ”Ja fungerar nästan
samma fast man har mera kontakt med bibliotek, personalen. Dom hjälper mera. Vad
vill du? Vad söker du? Vill du ha nån hjälp? Vad måste du göra? Vilken läxa?”280

Fang och Lan reflekterar över vår fråga och säger att visserligen är vissa böcker
förbjudna och får inte finnas på biblioteken i Kina, men vilka dessa var kände de inte
till. Lan säger ”De var redan borta. De redan kom inte in”281 och påpekar att det
naturligtvis på så vis är stor skillnad i jämförelse med Sverige. Fang som inte bott i Kina
på länge säger att på den tiden hon fortfarande var bosatt där fanns inga datorer på
biblioteken. Däremot fanns mycket litteratur, även utländsk sådan. En stor
förändringsprocess har pågått där som här i biblioteken menar de och Fang säger ”Det
som jag märkte skillnaden innan jag lämnade [namnet på hemstaden;vår anm.] och när
jag reste tillbaka sen efter tio år nånting så hade jag vart och titta på bibliotek och då
upptäckte jag att man får faktiskt låna och lyssna på musiken där.”282

5.6 Tankar om bibliotek
Vi har frågat våra informanter om vad de förknippar biblioteket med, vilka associationer
de får när de tänker på bibliotek. På så vis har vi hoppats kunna få dem att tänka fritt,
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utan att styras alltför mycket av oss. Vår förhoppning var att de skulle delge oss den
första spontana ögonblicksbild som for genom deras medvetanden. Det visade sig vara
en svår fråga som orsakade vissa språkförbistringar och blev därför inte alltid så spontan
som vi hade önskat.

När Diana associerar fritt runt biblioteket säger hon omedelbart att det är en bra plats
där hon lätt kan drömma sig bort och glömma tiden. ”Ja att det är en bra plats.” ”Jag
säger till mej själv. Vad ska jag göra, jag kommer bara för fem minuter. Det är
intressant, det är mycket intressant. När man går till biblioteket man glömmer sej
själv”. 283 Susanne som tänker på sitt lokala bibliotek menar däremot att hon är missnöjd,
eftersom utbudet av böcker på hennes hemspråk inte motsvarar hennes förväntningar.
Hon säger ”Den bibliotek jag tänker inte bra.” ”Det är inte bra kan man säga. Där alla
boken gammal. Sen det bara lite plats. Gammal bok.”284 Detta är något hon återkommer
till vid ett flertal tillfällen under intervjun. Lan och Fang svarar kort och gott böcker.
Efter intervjuns avslutande säger Lan att hon ser på biblioteket som ett samhälle i
miniatyr. Antonia, som liksom flera andra först missuppfattar frågan, säger efter att ha
fått den förklarad för sig ”Nej det är kultur och man kan lära sej, det är jätteviktigt.”285

Hon säger senare också "Ja det har betydelse till alla människor biblioteket. Det har
jättebetydelse, nej det är viktigt. Till alla gamla och unga och alltihop. Där ligger alla
historier och kulturer och hela länder, hela världens grejer det ligger där borta."286

Kristina uppehåller sig mycket vid frågan om framtiden, framtiden för barnen och för
världen och säger som svar på vår fråga ”Kunskap, utbildning, framtiden.”287 Hon pratar
vidare om datorspel med mycket våld som hon anser förstör och mer eller mindre
hjärntvättar barnen och trycker på hur viktigt hon tycker det är att barnen börjar läsa
böcker som en motvikt till detta. ”Överallt ungdomar sitter och pang, pang, pysch och
blod, blod. Men om du pratar om en bok dom börjar skratta. O det är syn faktiskt, det är
syn faktiskt. Och ibland jag säger vet ni va, om ni fortsätter så världen ska bli värre och
värre och värre.”288 Parallellen kunskap och makt kommer också upp i vårt samtal och
hon säger att de som har makten inte vill att människor ska läsa. ”Om folk börjar läsa,
det betyder att dom ska börja tänka. Om folk börjar tänka det är väldigt farligt för dom.
Dom kan förlora makten.”289 Joannas associationsbanor runt biblioteket leder till svaret
”Bibliotek betyder information för mej. Det betyder dom ska informera det som du om
du behöver veta någonting.”290

5.7 Mötet med det svenska biblioteket
Vår utgångspunkt har varit att vilken information kvinnorna fått om det svenska
biblioteket samt när och hur de fick informationen troligtvis kan inverka på deras
förhållande till och användande av biblioteket. Eftersom vi tror att detta kan ha påverkat
kvinnornas fortsatta biblioteksanvändande vill vi nedan redogöra för hur kvinnorna
första gången kom i kontakt med biblioteket i Sverige.

Även om några av informanterna visserligen har ganska diffusa minnen av den första
kontakten med biblioteket konstaterar alla utom Lan att det första gången skedde genom
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SFI-undervisningen. Berättelserna överensstämmer ganska väl med varandra. De gick
till biblioteket tillsammans med sin lärare och klass, fick en presentation av biblioteket
och fick sina lånekort. Lan däremot fick sin första information om biblioteket genom sin
sambo. Diana som varit här i sju år, säger så här om sitt första möte med det svenska
biblioteket: "När jag var i skolan en gång det var en lärare samlade oss och vi gick
tillsammans till biblioteket i [ortens namn; vår anm.]. Vi gick där och han sa att ni göra
korten att låna boken och vi gör det. Det finns nära [ortens namn; vår anm.] och ibland
vi går där och studera och låna böcker och romaner. Det är inte så mycket okänt för mig
eftersom jag vuxit upp i samma värld som här i Sverige."291  Av Dianas beskrivning att
döma var biblioteket en välbekant miljö för henne som hon inte anser behövde någon
närmare presentation.

Antonia, vars hemspråk är spanska, berättar om sitt första möte med biblioteket i
Sverige när hon kom hit för 29 år sedan: "Ja, det var svenska språkskolan…På den
tiden, jag varit två, tre veckor eller nåt. Jag förstod ingenting på svenska… hon
pratar…italienska …eller franska, fransk hon pratade. Det var inte spanska. Hon var
svensk, men hon pratade franska. Hon förklarade lite grann och sen några ord jag
förstod, några ord jag förstod ingenting. Det inte så lätt, man kan gissa upp."292 Det var
således i ett mycket tidigt stadium i det nya landet som hon kom i kontakt med
biblioteket. Personen ifråga, som förestod introduktionen, pratade inte spanska utan
franska, ett språk Antonia inte besatt några kunskaper i.

5.8 Hur beskriver kvinnorna sitt användande av biblioteket
Under den här rubriken ska vi försöka ge en bild av kvinnornas biblioteksanvändande
och reflektioner runt det. Vi har valt att placera kvinnornas utsagor om biblioteket som
en mötesplats under en egen rubrik, eftersom vi är speciellt intresserade av den frågan.

Alla kvinnorna använder biblioteket på något sätt, även om Lan och Fang i början av
intervjun sa sig vara icke-användare. Susanna går till biblioteket och lånar böcker
tillsammans med sin flicka. Hon anser att det mest är gamla och trasiga böcker på
biblioteket hon brukar besöka. Susanna tror att de som bestämmer över biblioteket
tänker så här: "Jag tror så att, här är alla invandrare. Dom inte hämtar bok för det kostar
mycket pengar. Allt boken är gammal för vuxna också."293 Hon lånar böcker som hon
läser för sin dotter eftersom hon anser att det är bra för både henne själv och dottern. På
biblioteket har hon även sökt efter kurser till sin dotter. Susanna har också försökt låna
en körkortsbok på kurdiska på biblioteket, men insåg enligt henne själv att det var en
omöjlig uppgift då den alltid var utlånad. Även Sara säger att hon använder biblioteket
till att låna böcker åt sina barn "Ja och får hämta bok för barnen att läsa hemma. Barnen
tittar på bilder. Min pojke vill boken om lion, djur, lejon."294 Diana säger om sitt
biblioteksanvändande "Men det nästan bara böcker jag låna."295 Hon fortsätter "Det
viktigaste är böcker. Det finns alltid en bok, om det finns inte dom beställer till dig. Det
är jättebra att de gör det så kan man alltid låna bra böcker."296 Antonia talar om för oss
att hon tog med sig sina barn till biblioteket snart efter att de kommit till Sverige,
eftersom hon ansåg att det var viktigt för dem. Framförallt var det spanska barnböcker
som var av intresse. Hon berättar "Och sen jag började att visa upp till dom vi gå, vi gå
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till biblioteket. Och sen vi leta efter spanska böcker /…/ biblioteket också inte stort. Den
var små. Och sen vi hittade två stycken på spanska, barnböcker och sen dom ta med sej
hem och sen vi efter en vecka vi gå tillbaka igen. Och sen vi letade mera, bättre. Det
fanns ingenting. (skratt)". "Nu för tiden tror jag det finns lite mera. Inte så mycket heller
mera, lite mera."297 Antonia fortsätter med att berätta hur hon använder biblioteket i
dag, när hennes barn är vuxna. "Nu jag använder för mig själv. Ibland jag gå och låna
mej spanska, spanska böcker."298  Hon fortsätter också låna böcker till sina barn och
numer även till sina barnbarn "/…/min äldsta dotter ibland sa mej du ska låna mej den
boken." "Och sen mina barnbarn också jag följa med ibland till mina barnbarn. De säger
mormor eller farmor du kan följa med och vi ska låna."299

Kristina berättar för oss att hon har använt biblioteket i Sverige ända sedan hon kom hit
på 1970-talet. "Jo, jo alltid. Från början. Jag var alltid med [sonens namn; vår anm.] min
son."300 Hon säger vidare: "Men ni har jättebra plats här i Sverige. Jag går ofta till
biblioteket i stan. Det är så skön där och jag tar med mig ett barn där." "Dom sitter och
läser och skriver och leker och… Dom är bredvid böckerna och det är det som är
viktigt". 301 Joanna talar om att "Jag tycker mycke om låna bok och läsa hemma. Men
ibland jag inte orkar läsa där för det är aldrig tyst. Alltid barnen och gymnasiet och så.
Ja vill gå hem istället". 302 Hon berättar vidare om litteraturen på sitt hemspråk och talar
varmt om ett tillfälle då hon fann en barnbok på spanska på biblioteket som hon kände
igen från sin barndom i Chile. Boken handlade om en viking. ”Men om jag vill läsa nån
gång från mitt hemland t.ex. nu har jag sett från biblioteket att det kommer en massa
bok från Chile på spanska språk. Så det blir mera roligt för mej nu. Så jag tänkte jag har
läst den loss viking, the viking." "Åh jag såg den åh jag läste den när jag var liten."303

När hon kom till Sverige läste hon mest på svenska. "Nej nu jag intressera mej att läsa
lite spanska, men kanske åtta år jag läste bara på svenska. Hur tänker dom? Eh Astrid
Lindgren. Jag tycker om fina sagor för barn och allt." "Och Pablo Neruda från svenska
språk. Det är skönt att läsa på andra språk då jag känner honom/…/Hur kan jag på
spanska säga något på svenska till en poesi som jag läste på svenska. Jag vill lära mej så
berätta på spanska. Det här e så och så."304 Joanna talar om att ”Jag gillar biblioteket
här. Jag känner mej bra där."305

Bibliotekariens bemötande är viktigt menar Joanna vidare. Hon berättar att på hennes
bibliotek finns det en bibliotekarie som gör henne osäker. Hon beskriver situationen
"Men oftast står en kvinna som är seriös. Orkar inte prata liksom. Har du din kort? Oh
så blir man (visar att man blir rädd). Ska jag prata eller inte. Kanske inte vill prata. Bara
tar boken och sticker."306 Hon tycker det är väldigt viktigt hur bibliotekariens
bemötande är. Joanna säger: "Så jag tänkte jag måste hitta nån bok om bakning. Så jag
tittade på kvinnan, hon var upptagen. Jag vågar inte prata med henne. Och sen en kille
le, le och sen jag gick till honom för han visade mej jag kunde prata med honom. Så jag
gick till honom. Jag frågade honom. Han hjälpte mej jättebra. Man känner ah det här
kan jag öppna mitt hjärta. Det är viktigt, kommunikation". 307 Lan berättar att hennes
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sambo har sagt till henne att uppsöka biblioteket för att utveckla sitt språk. "Om lära ett
nytt språk du måste låna bok på biblioteket att bli bättre”. 308 Hon har följt hans råd och
besökt biblioteket för sin språkinlärnings skull. Fang talar om att när hon studerade på
komvux besökte hon ofta biblioteket. "/…/för jag trivs så bra att läsa där istället för att
läsa hemma."309 Fang går inte ofta på biblioteket eftersom hennes kille kan hämta hem
elektroniska böcker från biblioteket. "Egentligen jag tycker inte det är så kul att sitta
framför datorn och läsa, egentligen jag tycker inte det. Men det är bekvämt, jag behöver
inte åka ut."310 Lan och Fang talar om att de böcker som finns på kinesiska är så gamla
att de inte är intresserade av att läsa dem. Lan säger att hon helst lånar svenska böcker
eftersom hon vill lära sig svenska.

Susanna berättar att det även finns kassetter och videofilmer på hennes bibliotek, men
att även de är gamla. Hon lånar ändå kassetter på svenska och lyssnar. Diana omtalar att
hon även gör andra saker på biblioteket än lånar böcker. Hon talar om att hon brukar gå
dit med sina syskonbarn. "Dom ville ha videoband, eller dom ville…, videoband och
dom låna och jag måste följa dom för dom är bara tretton år dom kan inte låna. När dom
går med mej jag får låna videoband till dom. Och lär mej också jag lånar böcker att
uttala, prata på svenska och jag lånar böcker med bandspelare att hur prata." "Det finns
många språk också, det är viktigt för barnen också att det finns. Det är viktigt för barnen
att det finns på morsspråk, modersspråk är det bra om det finns."311 Sara säger att hon
också använder biblioteket till att låna "/…/kassettbandet för barnen. När man inte köpa
är det bra att låna före en vecka eller tre dagar och lämna tillbaka. Mycket bra."312 Hon
använder inte biblioteket till något annat eftersom hon har små barn säger hon. Susanna
berättar att hon brukar prata med bibliotekarien. Hon säger: "Men dom är snälla och
dom e bra det finns kontakt med personalen å dom hjälper personalen [Här menar hon
användarna; vår anm.]."313 Kristina berättar att när hon kom till Sverige lyssnade hon på
Pippi Långstrump för att lära sig svenska. ”Jag lyssnade också Pippi Långström. Jag
läste mycket om Pippi Långström. Jag läste allt sånt. Vad heter det? Som med Astrid
Lindgren." Hon nämner vidare att hon använder biblioteket till att finna information om
det svenska samhället. "Men jag menar man hittar så mycket information om samhället
om man går in till biblioteket."314 Joanna säger att hon lärt sig engelska med hjälp av
kassettböcker som hon lånat på biblioteket. "/…/jag låna kassettbok och sen lyssna och
jag lära mej engelska själv."315

Susanna talar om att personalen på hennes lokala bibliotek hjälper till att fylla i olika
blanketter, till socialkontoret eller för att söka jobb. De har hjälpt henne att söka jobb
genom att använda datorerna. Hon säger vidare: ”Det finns man hitta jobb, det finns
dator där.” ”Dom hjälper dej.” ”Ja, dom hjälper människa.”316 Diana berättar att när hon
läste svenska för invandrare fick hon i uppdrag att skriva om kändisar från staden där
hon bor. Hon vände sig då till biblioteket för att få hjälp. "Kändisar, /…/författare eller
musik eller allihopa… jag vet inte hur jag ska skaffa det. Jag gick till biblioteket och
frågade om dom helpa mej och dom kopia allihopa och dom helpa mej jättebra. Jag vet
inte var jag gå när dom sa till mig att göra det, bara jag tänker den bästa plats det är
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biblioteket, att man fråga dom."317 Behöver Susanna ta några kopior går hon till
biblioteket, men hon anser att det är dyrt och att kopiatorn ofta är trasig.

Susanna går ibland till biblioteket för att läsa en dagstidning, men inte ofta. Diana läser
inte heller hon tidningar på biblioteket. "Nej, inte alls så mycket. Ibland om det finns på
min språk ibland jag läser, men det hemma det finns kanske Metro och det kommer Åtta
sidor." "Det är kanske viktigt för dom äldre och dom svenska dom kan sitta, dom har
inget att göra. Det är viktigt för dom att läsa tidningen."318 Kristina säger att hon ibland
går dit för att se om det finns tidningar på spanska som hon kan läsa. Antonia berättar
att hon går till biblioteket för att "/…/ bläddra och vad heter tidningar det kommer från
hemmalandet." "/…/sen när man blir gott tid vi går till biblioteket och tittar på vad
händer med hemmalandet, vad gör hemmalandet."319 När det gäller tidningsläsandet på
bibliotek, så är det inget Joanna brukar ägna sig åt. "Nej, alltså jag en gång läste spanska
tidninga, men det är bara tragedi. Så man orkar inte läsa såna. Det är mycke negativt.
Allting är negativ. Man vill gärna läsa någonting positivt.”320

Antonia har berättat att hon aldrig har lärt sig läsa och skriva riktigt eftersom hon gått så
få år i skolan. Därför har biblioteket för henne främst varit en väg till att utveckla dessa
färdigheter. Egentligen har hon aldrig frågat någon eller tänkt på vad man kan använda
biblioteket till mer menar hon. När vi frågar om hon använder biblioteket till något
utöver att låna böcker och läsa tidningar säger hon: "Aldrig frågat någonting var finns,
det finns någonting mer." "Och sen jag lära mej svenska, kanske bara man hör bara, jag
gick bara… det räcker inte två terminer till man kan lära sig alla som. Men det fattas två
år till jag ska gå, jag tänkte, jag planerar, jag hoppas det går, jag planerar jag går till
skolan. Jag ska lära mej, lära mej skriva och läsa efter pensionen. Men aldrig för sent
säger man". 321  Samtidigt berättar hon för oss att hon går till biblioteket när hon vill veta
var något ligger eller hur man tar sig någonstans. "Jo, jag går till biblioteket om jag vill
ha nån gång information, man kan vara ligger nånstans, visa grejer och visa ja…när man
till exempel jag ska gå till [ortnamn; vår anm.]. Och säger man jag gå till biblioteket och
fråga hur jag gå till [ortnamn; vår anm.]”322

Det som är viktigast för Kristina med biblioteket är "Att ha en bra stund. Ibland när man
går in jag känner världen annorlunda. När man går ut man är i världen igen." "Det är
som en annan värld, men det är som en annan värld. Man känn så för de e så faktiskt. Ja
menar man läser på böckerna om verkligheten som händer i hela världen." "Dom menar
inte på böckerna man hittar allt. Men det e en kontrast när man kommer ut och in. Men
jag känner mej skön när jag kan komma in på biblioteket."323 Kristina talar vidare om
för oss att hon brukar titta på konstutställningar på biblioteket. Joanna använder gärna
datorn på biblioteket trots att hon har en hemma. "På [ortnamn; vår anm.] biblioteket
finns dator, så jag gillar det. Man lär sig lite mera. Dom är jättesöta där.”324 Hon berättar
vidare att hon använt biblioteket till att förstå Sverige. Hon säger så här: "Samhället är
jätte viktigt. För att det här är ny land för mej som jag veta allt. Deras kultur, hur ni
tänker, va gör ni." "Rättigheter och skyldigheter är jätteviktigt. O försvara mej också.
Allt man måste veta när man är i andra land. Nu jag känner Sverige är mitt land."325
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Fang talar om för oss att hon "/…/låna CD och låna tidning och så ibland man har lite
konsert eller poesiafton har jag varit på och sen hända ibland kan hända nån tillställning
eller nån författare."326 Lan fyller i med ett skratt att man också kan göra kopior. Fang
säger att man kan fika på en del bibliotek. Lan talar om att hon inte använder biblioteket
sedan hon börjat jobba, samtidigt som hon säger att hon ibland besöker biblioteket för
att se hantverksutställningar. "Det kan man inte säga, inte nu. Nu jag tycker om att gick
dit och titta utställningar, utvisningar." "Hantverken, hantverken. Det är faktiskt kul.
Ibland jag kan köpa bra grejor som jag tycker om."327 Fang berättar att hon varit på
svamputställning på biblioteket. "Det finns en svampexpert som pratar. Man kan göra
mycket med svamp och färga."328 Fang säger att hon oftast går direkt till bibliotekarien
för att få hjälp, eftersom det är svårt att söka i bibliotekets katalog. "Ibland när jag
försöker när jag kan författarens namn. Men det är så krångligt det här med datorn. Man
måste skriva exakt namn eller bokens namn. Om man stavar fel så visar den inte och då
behöver jag hjälp av bibliotekarien…Jag brukar kunna få hjälp av bibliotekarien faktiskt
för speciellt när det gäller böcker så är dom ofta utlånade. Då kan man beställa också
och dom brukar kunna hjälpa mej."329 Lan och Fang berättar att det mest finns
tidsskrifter och tidningar på deras hemspråk. Lan säger så här om sina lån av
språkkurser på kassett: "Jag tycker att, jag berätta sanningen, när jag låna kassett från
biblioteket, jag var besviken. Jag kände mej besviken, inte så bra kassett jag kan ha.
Den passar inte in på min situation. Och då tänkte jag på låna barnbok, men inte riktigt
kan hjälpa mej så mycket heller på många sätt…Det som… hur ska jag berätta till
exempel jag förstod ingenting svenska när jag kom hit och jag kunde inte prata
engelska. Det tvingade mej måste börja lära mej svenska. Finns inte ordbok från
svenska till kinesiska eller kinesiska till svenska direkt, på bra bok. Kassett också
samma problem."330 Både Fang och Lan uttrycker att de inte vet varför de använder
biblioteket i en sådan liten utsträckning sedan de börjat arbeta, men båda beklagar detta.

5.9 Biblioteket som mötesplats och vardagsrum
Avseende kvinnornas biblioteksanvändande har vi funnit det särskilt intressant att
studera huruvida biblioteket fungerar som en mötesplats för dem. Orsakerna till detta är
dels att människor vi kommit i kontakt med innan vi började med vår uppsats har hävdat
att biblioteket är en mötesplats för invandrarmän men inte för invandrarkvinnor och dels
för att vi tror att funktionen som mötesplats kan vara viktig för integrationen. Därför har
vi valt att lyfta fram och presentera den aspekten under en egen rubrik.

Några av kvinnorna har i våra intervjuer beskrivit biblioteket som en plats dit de gärna
går med sina vänner, medan det för andra verkar helt otänkbart. Susanna beskriver sina
biblioteksbesök som hastigt överstökade. ”Nej, alltid jag går själv snabbt. Det här är
litet bibliotek inte stort bibliotek. Inte lika samma den jättestora. Jag sitter inte där, nej
bara gå dit. Det bättre jag komma hem åh.”331 Hon går aldrig dit med vänner eller för att
träffa vänner. Inte heller Lan säger sig träffa vänner på biblioteket. Det gör däremot
Antonia ”Jag träffade förra veckan vi träffades en väninna i biblioteket. Precis vi sa i
biblioteket vi ska träffas”. 332 Hon beskriver sitt besök vidare ”Vi tittar först på böcker
och sånt, man måste gå lite tyst när andra läser va och sen när vi tittar och går och letar
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några böcker och sen efter det är vi trötta och går till cafeterian och dricker lite
kaffe”. 333 Joanna menar i sin tur att hon förr träffade vänner på biblioteket oftare än
idag. Från den tiden beskriver hon verkliga såväl som virtuella möten.  ”Ja, förut vi
träffade på bibliotek. Vi chattade med dator. Och det finns också med datora man har
mycke kommunikation med dom som är nära. Man pratar lite och kan du hjälpa mej lite
här å. Å sen börjar man prata.”334

För andra har biblioteket varit ett ställe där man möts i studiesammanhang. Både Diana
och Fang talar om hur biblioteket har fungerat som en mötesplats i samband med deras
studier här i Sverige. Fang har använt biblioteket som studieplats och trivdes med att
sitta där och studera. ”Fast egentligen jag kan inte säga jag har inga ärenden, nu när jag
tänker tillbaka när jag studerade på [namnet på skolan; vår anm.] vuxengymnasiet så var
jag nästan ganska ofta i biblioteket, för jag trivs så bra att läsa där istället för att läsa
hemma.”335 I samband med pauser i studerandet kunde hon samtidigt träffa sina vänner.
”Ja och så träffa klasskamrater eller kompisar och så kan man ta en paus och fika och så
tillbaka och studera, läsa.”336 Diana i sin tur beskriver biblioteket som en neutral plats
där man kan träffas för att göra skolarbeten tillsammans. Ingen annan plats skulle lämpa
sig för detta ändamål menar hon. ”Ja ibland det är bättre när det är en pojke eller i
samma språk vi vill studera, det är bättre att gå hemma, det också det är inte roligt att gå
till restaurang för vi studerar, vi är känner inte varandra. Det är bättre att man sitter i
biblioteket.”337

Beskrivningen av biblioteket som en plats där man kan vistas och umgås över
generationsgränserna återkommer i intervjuerna. Flera av kvinnorna berättar att de går
till biblioteket med sina barn, barnbarn eller andra närstående barn. Barnen kan också
träffa vänner och samtidigt kan de vuxna leta efter böcker åt sig själva, eller prata med
bibliotekarien. Susanna går till biblioteket tillsammans med sin dotter. För henne finns
det också kamrater på biblioteket ”Finns också barn samma med min flicka, hon är fem
år”.338 Hon säger att hon brukar sitta och prata med bibliotekarien medan hennes dotter
tittar på böcker. ”Jag blir kompisa med den tjejen, pojken, när jag sitter där. Ibland jag
sitter med honom när min flicka tittar på boken. De lite prata och sånt.”339 Även Joanna
berättar att hon brukar ta sin son till biblioteket. ”Jag tar min son till biblioteket. Han
gillar också det.”340 När dottern gick på gymnasiet brukade Joanna träffa även henne på
biblioteket. Om de inte träffades där så skulle de aldrig hinna ses, som Joanna
framställer det. ”Och när min dotter gick till gymnasiet också. Jag var ofta där för att
träffa henne. Sen jag ser inte henne.”341 Antonia som under sin första tid i Sverige gick
till biblioteket med sina barn, går nu dit med sina barnbarn ”Och sen mina barnbarn
också jag följer med ibland till mina barnbarn. Där ofta jag följa med dom när dom
behöver. Dom säger mormor eller farmor du kan följa med och vi ska låna. Okej säger
jag och sen dom letar och jag titta andra böcker, span…fortfarande det sitter här i
huvudet spanska, mina språk va.”342 Kristina, som inte längre kan förmå sina tonåriga
söner att gå till biblioteket med henne, lånar istället vännernas barn med sig dit. ”Jag

                                                
333 Antonia 2003-03-09.
334 Joanna 2003-03-13.
335 Fang 2003-03-11.
336 Ibid.
337 Diana 2003-03-05.
338 Susanna 2003-02-27.
339 Ibid.
340 Joanna 2003-03-13.
341 Ibid.
342 Antonia 2003-03-09.



56

ofta gå till stadsbiblioteket i stan. Det är så skön där och jag kan ta med mej ett barn där.
Jag har en väninna som har trillingar. Jag alltid tar dom.”343 Diana brukar följa med sin
systerdotter till biblioteket, mest för att systerdottern ska få låna videoband. ”Dom ville
ha videoband, eller dom ville…, videoband och dom låna och jag måste följa dom för
dom bara tretton år dom kan inte låna. När dom går med mej jag får låna videoband till
dom.”344 Sara som främst vill tala om barnen och böcker till dem nämner inte att hon
besöker biblioteket tillsammans med dem, utan att hon lånar böcker åt dem som de
sedan läser hemma.

När det gäller kontakter med okända människor på biblioteket skiljer sig kvinnornas
berättelser åt. Några säger att de inte fått kontakt med människor de tidigare inte varit
bekanta med, andra menar att de fått kontakt men att kontakterna inte är annat än
tillfälliga möten. Diana har aldrig stiftat bekantskap med okända människor på
biblioteket. ”Nej inte i biblioteket. Jag inte känner någon i biblioteket, bara jag känner
någon vi går tillsammans.”345 Det faktum att Susanna, som vi tidigare nämnt, påtalar
svårigheten att få kontakt med svenskar och att det därför är svårt att lära sig svenska
tycks inte vara något hon tror biblioteket kan förändra. De enda hon tror vistas på
biblioteket en längre stund är äldre invandrarmän. ”Alla kommer bara och lånar
böckerna och går. Bara ibland gammal mannen, invandrare. Dom sitter och läser
tidningen.”346 Kristina, som tidigare har beskrivit sig som en social människa som får
kontakt med människor överallt, kan inte erinra sig att hon fått kontakt med någon
okänd person på biblioteket. Hon tycker ändå att biblioteket är en miljö som borde
fungera som mötesplats för människor. ”Ja visst, visst. För att jag vet inte men om man
går närmare böckerna det påverkar på nåt vis. För att det är mysigt att komma in här på
det här biblioteket som ni har. Dom är så fina och lugna tycker jag.”347 Fang menar att
sporadiska besök på biblioteket oftast inte leder till nya bekantskaper. ”Men man måste,
det är så om man vill ha en plats där man kunna lära känna varandra på ett bra sätt för
man måste gå dit oftare, man måste delta i en massa eh aktiviteter och så. Om man bara
kommer nån enstaka gång och sen försvinner så blir det ingenting.”348 Som ett exempel
på en aktivitet som kan leda till möten nämner hon poesiaftnar. ”Jag har varit där på en
poesiafton, då är det ju också en mötesplats. Dom som är intresserade av litteratur och
så. Det skulle det kunna vara.”349 När hon tänker tillbaka på bibliotekets roll i hennes
eget liv så kommer hon fram till att biblioteket kan fungera som mötesplats under olika
skeden av livet. ”Ja jag tycker det är viktigt. För barn och ja i olika skede faktiskt i livet
tycker jag.”350 Lan som är mer inriktad på språkinlärning menar att om biblioteket ska
kunna bidra med något för hennes egen del så räcker det inte att träffa och prata med
andra människor där, för det kan hon göra var som helst. ”Jag kan prata med andra i
samhället, prata med någon annan, prata med folk i samhället, vanligt folk.”351 Men
fortsätter hon ”Fast inte på rätt sätt, rätt svenska, det kanske är fel sätt. Då blir det dåligt,
då blir det problem kvar i språket”. 352
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Antonia och Joanna anser att biblioteket mycket väl kan leda till möten mellan
obekanta. Antonia säger ”Ja träffa människor också ja, man kan gå och promenera och
kanske träffa någon människa och känna människa kanske vi göra…vad heter…vi hitta
någon annan människa och prata och såna saker…jag kan inte mycket svenska men
ändå jag kämpade att man kan…”353 Hon beskriver ett tillfälle då hon själv stiftat
bekantskap med en för henne obekant person på biblioteket ”Ja jag har gjort det. Jag har
gjort det. En äldre karl. Vi pratade varje gång kommer jag, vad gör jag här, vad gör, jag
har familj är jag ensam, såna grejer vi pratade. Och sen han sa vi kan prata lite till, vi
kan gå till cafeterian, jag ska bjuda dej. Jag sa det behövs inte bjuda mej, jag kan köpa
mej själv.”354 Även Joanna ger exempel hämtade ur hennes egna erfarenheter. ”En gång
var jag där när jag kände mej ensam. Jag känner mej ensam faktiskt. Mina barn var i
skolan jag kände mej ensam. Så jag gick till biblioteket och tänkte bara sitta där och
vila. Och det fick jag och sen träffade jag där en kille. (skratt). Vi pratade lite, så jag
gick hem. Jag var glad.”355 Hon berättar vidare om ytterligare ett möte ”Här i [stadens
namn; vår anm.] jag träffade en gammal man som. Han frågade mej. Att han var mycke
ensam. Ja sa, vi prata samma språk. Och sen han var mycke ensam. Jag pratade lite med
honom. Han var jätteglad sen han gick hem. Det kommer tillbaka. Jag kännade mej
ensam förut. Så gick jag till bibliotek å en man hjälpade mej. Sen fick jag hjälpa en
man.”356

Diana berättar om hur biblioteket på ytterligare ett sätt har fungerat som mötesplats för
henne. Den förening hon är aktiv i brukar låna bibliotekets café för att träffas och
umgås, spela musik och dansa. ”Men vi ibland använder bibliotekets café bara efter på
söndag eller på söndag eller på fredag eftermiddag. Föreningen lånar caféet och vi gör
aktiviteter.”357

5.10 Finns det något de vill förändra?
Hur upplever kvinnorna biblioteken som de ser ut idag? Är det något som skulle kunna
förändras och förbättras för att passa deras behov bättre? De har i våra intervjuer fått
fundera över eventuella förändringar som enligt deras mening skulle kunna förbättra
biblioteket.

Varken Kristina eller Antonia kan egentligen komma på något speciellt som de skulle
vilja att biblioteken gjorde annorlunda. Kristina säger ”Här i Sverige? Det tror jag inte.
Men okej jag kommer från ett land som var jättesvårt med biblioteket. Såna bibliotek till
oss är som palatser. Jag kan inte säga. Kanske det finns nån sak att ändra, men för mej
det är bra.”358 Eftersom frågan om barnens och ungdomarnas framtid har engagerat
henne under intervjun och då hon har visat en oro över att de inte läser böcker och går
till biblioteket, undrar vi vidare om hon inte tycker att det finns något biblioteken kan
göra för att locka dit dem. Men hon svarar ”Om de här biblioteken som ni har fångar
inte folk blir det inte av. Ni kan göra ett palats till dom, det ska inte fånga heller
dom”.359 Antonia tänker ungefär likadant, men är samtidigt inne på problemet med att få
kontakt med svenskar och uttrycker det ”Det finns allt som människa vi behöver, jag
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tror vi behöver inge…bara vad heter det svenskarna man kan öppna sej lite grann
till.”360

Susanna däremot vill ändra på en hel del, då hon utgår från situationen på sitt lokala
bibliotek. För henne är två saker särskilt viktiga, hon säger ”Bara jag tänker barnbok
och min språk”. 361 Barnböcker och även annan litteratur på hemspråket är det som
ligger henne närmast om hjärtat. Om dessa säger hon ”De är alla samma. Det finns
ingen nyhet”. 362 Hon brukar därför också uppmana personalen till att försöka införskaffa
nyare material. Hon brukar be dem ”Du kan skriva på en papper till din chef eller till
vem eh, säger vi behöver nya böcker”. 363 Hon menar vidare att eftersom det är många
som besöker biblioteket och framförallt invandrare så bör extra hänsyn tas till detta.
”Finns också svensk, men invandrare så mycke, måste dom tänka extra på dom”.364 Inte
heller är hon nöjd med väntetiderna vid bokreservationer och exemplifierar med det
tillfälle då hon var i behov av en körkortsbok. ”Vet du det här är mycket folk. Det måste
dom extra, exempel när jag fick körkort. Jag behövde en bok, jag läsa körkortsboken.
Han sa till mej [bibliotekarien; vår anm.] Åh du måste vänta sex månader. Finns tre
personer fram dej dom är beställning.”365 Lösningen på problemet fann hon istället hos
en kompis som själv hade köpt boken. ”Sista gång jag har en kompis. Jag ringde till
honom. Han sa till mej okej, jag har hemma boken jag köpa. Och han lånade till mej.
Ibland i biblioteken hjälper inte.”366 Även Fang anser att ett större utbud, inte enbart på
hemspråket utan även på svenska, vore välkommet. ”Att biblioteket har tillgängligt dom
böcker som man vill ha. Just det nu kom jag på också, ofta dom som, dom böcker som
jag vill låna ofta är lånad. Det var tråkigt. Det vore bra om dom har så mycket vara inne,
tillgängligt för folk.”367 Datorerna som finns på biblioteket är också alltid upptagna
tycker Susanna. Hon beskriver hur det kan te sig när hon vill komma åt en dator och den
redan är upptagen. ”Ja den personen måste ha en halvtimme. Jag går handla, sen jag går
tillbaka. Den personen bara sitter. Det är hemskt det också. Jag kan inte säga du kan
sluta.”368

Önskemål om förbättringar när det gäller resurser för att lära sig svenska, men också för
att hålla sitt hemspråk vid liv kommer upp i flera andra intervjuer. Lan är ute efter att
förbättra sin svenska och efterfrågar resurser som passar just hennes situation. ”För mej
jag hoppas att kunna, hur ska jag berätta, leta efter (ohörbart) böcker för liknande som
min situation. När jag kom till Sverige i fyrtioåring.” ”Då jag tänker på enklare böcker
för att kunna snabbare ändras och lära svenska.”369 Hon påpekar att det är svårt att
samtidigt lära sig det nya språket och att reda ut sin ekonomiska situation. ”Man kan
inte satsa på allting på en gång, lösa ekonomiska problem och lösa språkligt problem
samtidigt, det går inte när man blir äldre.”370 Hon menar att biblioteket skulle kunna
fungera som en form av alternativ, mer flexibel språkskola än den svenskundervisning
som erbjuds invandrare idag. ”Därför jag tänker bättre biblioteket ordnar något sätt som
kan hjälpa mej på rätt svenska. Istället för skolan när man har inte tid, tid till skolan.”371
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Även Antonia menar att hon vill förbättra sina svenskkunskaper och eventuellt skulle
det kunna ske på biblioteket. ”Ja det är bra man kan gå liten kurs i biblioteket eller man
kan lära sej något annat. Till exempel jag när jag går i pension jag tänker på gå till
skolan och lära mej svenskan och skriva, sen jag vet inte var jag ska gå, men jag tänkte
gå.372 Joanna tycker att det vore en fördel om biblioteket kunde anordna sådana kurser,
främst eftersom det ligger nära, rent geografiskt. ”För att det finns en skola så man kan
gå dit och lära sej, men det är bättre ha nära bibliotek eller där i bibliotek.”373

Som utbudet ser ut nu på biblioteket är Lan inte nöjd. Detta gäller främst resurserna för
att utveckla språket. Hon säger ”Jag tycker att, jag berätta sanningen, när jag låna
kassett ifrån biblioteket i [ortens namn; vår anm.] jag var besviken. Jag kände mej
besviken, inte så bra kassett jag kan ha. Den passa inte in på min situation. Och så då
jag tänkte på låna barnbok, men inte riktigt kan hjälpa mej så mycket heller på nåt
sätt.”374 Fang instämmer och menar att just kineser har det extra problematiskt när de
ska lära sig svenska och att de språkkurser som finns, vilka är avsedda för alla nybörjare
i svenska, inte passar bra för kineser. ”Jag förstår vad du menar att man inte har försöker
med just kinesproblem med språk för vi har hel annan uttal”. ”Och helt annan
språkstruktur, liksom att det passar inte för alla länder dom här kassettband.”375 Både
Lan och Fang framhåller att utbudet när det gäller kinesiska lexikon lämnar mycket
övrigt att önska. Lan säger ”Finns inte ordbok från svenska till kinesiska eller kinesiska
till svenska direkt, på bra bok.”376 Fang understryker samma problem, även om hon
tycker sig se en förbättring sedan hon kom hit för tjugo år sedan. ”Dessutom det är så
dålig med svenska och kinesiska lexikon. Men nu har det blivit lite bättre. När jag kom
fanns inte, så dom som inte kan engelska då får dom gå leta från svenska till engelska,
sen från engelska till kinesiska. Sen när man hittar ordet så har man redan gått igenom
ett kapitel.”377 Lan som inte kan engelska befinner sig just i denna situation och menar
att orden till slut, efter en så lång väg till översättning har ändrat betydelse. ”Ordet
halveras, till slut.”378 Lan tycker dessutom att det är jobbigt och att hon tappar lusten.
Frågan om lexikon engagerar även Joanna som anser sig behöva spanska ordböcker,
d.v.s. böcker som förklarar spanska ord på spanska. Sådana ordböcker skulle hjälpa
henne att inte tappa sitt hemspråk. ”Jag prata spanska, men jag behöver mina ord.”
”Spanska lexikon på spanska. Spanska lexikon som berättar spanska ord vad betyder det
på spanska ord. För jag glömde mycke ord. Jag går till bibliotek där finns eh spanska till
svenska, men inte spanska till spanska.”379 Hon behöver dem också för att, som hon
gärna vill, hjälpa sina barn så att de lär sig förstå spanska.

Mer personal är något Joanna önskar sig och gärna personal som talar hennes hemspråk
eftersom hon tror att människor då skulle våga fråga om hjälp oftare än vad som sker
idag. ”Mera personal. Man kan sätta mera personal.” ”Det är ofta mannen och kvinnan
som kommer, dom vågar inte prata. Det händer jag är mycke rädd för att kan inte
språket. Om det finns någon som pratar deras språk också det jättebra.”380

Diana och i viss mån även Sara har förhoppningar angående bibliotekets utveckling som
skiljer sig en del från vad som framkommit i övriga intervjuer. Det är framförallt Diana
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som talar, understödd av Sara. Diana menar att det lokala biblioteket i framtiden skulle
kunna visa film. ”Det är viktigt att det finns bio.” ”Visa på lördag eller på söndag och
man kommer kanske för femtio kronor eller för halva priset. Som bio, det är lång väg
och man kan inte gå, det är dyrt kanske. Allihopa är samlade, grannar i det området. Det
tycker jag är bra att man umgås med varandra och sitta och titta på bra film.”381 Sara
instämmer ”Ja jättebra film för alla”.382 Diana menar att biograferna ofta ligger för långt
bort för många människor och att det är för dyrt. Hon ser också möjligheten för
invånarna i grannskapet att komma i kontakt med varandra och att man kan umgås över
generationsgränserna. ”Men här om det finns i samma område med allihopa, det är
grannar och med barnen och dom äldre också kanske, dom vill att komma närmare
varandra, dom behöver dom bor ensamma hemma”. 383

Diana uppehåller sig en hel del vid de äldres situation ”Ibland dom äldre dom vet inte
vad dom ska göra, dom har inte jobb. De varje dag är hemma ensam och gå ut och
träffa, dom vill inte gå till restaurang. Dom har inte råd.”384 Hon funderar också över
hur hennes egen situation kan tänkas se ut om några år. ”Nu är jag ensam hemma. Jag
tänker att efter tio år kanske jag blir som dom om jag har ingenting. Det är svårt att man
blir äldre. Vad göra hemma, 24 timmar hemma? Nästan alltid det är mycket kallt, bara
en månader eller två månader det är bra. Det är kallt, man kan inte gå ut och…”385 Hon
menar att klimatet i Sverige inte så ofta tillåter att man träffas och vistas utomhus.

För sin egen del tänker Diana också på att det vore bra om det var mer folk i rörelse i
bostadsområdet på kvällarna. Om det inom närområdet erbjöds aktiviteter kvällstid
skulle hon och flera andra inte känna sig osäkra och rädda. Oro över att behöva komma
hem sent på kvällen har hindrat henne från biografbesök nere i centrum. ”Man går inte
längre. Men det var sju år jag var i Sverige, bara tre-fyra gånger jag gå till bio. Men om
det finns i samma område jag bott, jag med mina kompisar eller mina grannar, vi träffar,
vi gå tillsammans. Jag känner inte…jag tycker inte att jag kommer klockan tio eller
elva, det är samma område vi, tillsammans vi kommer. Jag tycker det är bra.”386 Att
biblioteket skulle vara en lämplig plats för filmvisning beror, som Diana beskriver det,
delvis på det geografiska läget, men också på att lokaler och kanske också andra
resurser redan finns. ”Ja man kan använda biblioteket, dom har lokal och kanske
material.”387

6. Analys
I analyskapitlet kommer vi att titta närmare på hur graden av integration kan påverka
biblioteksanvändandet och utforska bibliotekets betydelse för kvinnornas integration. Vi
vill inledningsvis studera hur kvinnornas totala livssituation skiljer sig åt på olika
punkter, med utgångspunkt i Diaz integrationsdimensioner.388 Vi är medvetna om att
vår bild av kvinnornas integration inte på något sätt är fullständig. Därefter har vi valt
att strukturera analysen utifrån våra frågeställningar som presenterades i början av
uppsatsen.
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6.1 Kvinnornas integration
Vi gör här en jämförelse mellan våra informanter utifrån Diaz dimensioner av
integrationsprocessens komplexitet.389 I någon mån har vi funnit underlag för alla
dimensioner utom den politiska i våra intervjusvar. Alla integrationsdimensionerna har
som vi ser det ett samband med varandra och kan därför ibland vara svåra att skilja åt,
vilket föranleder vissa upprepningar i vår text.

Den ekonomiska integrationen, vilken Diaz menar behandlar inlemmandet i
arbetslivet,390 har alla informanter utom Sara och Susanna uppnått i Sverige. De är båda
hemma med små barn och tillhör de av våra informanter som kom till Sverige under
1990-talet. Vi vet inte vad som ligger bakom deras nuvarande avsaknad av arbete, men
tänkbara orsaker kan vara just dessa båda faktorer. Susanna har dock tidigare haft en del
vikariejobb. Det faktum att de båda inte uppnått ekonomisk integration kan, som vi
kommer att visa nedan, påverka hur det för deras del förhåller sig med några av de
övriga integrationsnivåerna.

När det gäller boendet är det bara Fang och Lan som inte bor i invandrartäta områden
och på så vis kan de sägas vara de enda av informanterna som vi omedelbart kan se är
boendeintegrerade. Om vi också beaktar att boendeintegrationen kan definieras som
engagemang i lokala etniskt blandade nätverk391 kan även Kristina och Joanna sägas
vara boendeintegrerade genom sitt engagemang i den lokala församlingen inom Svenska
kyrkan. Fang och Lan som båda lever ihop med svenska män kan enligt Diaz definition
betraktas som familjeintegrerade.392 Joanna har levt tillsammans med en svensk man
tidigare, något som kan ha påverkat också hennes integration. Även boende- och
familjeintegrationen kan enligt oss vara av betydelse för de övriga integrationsnivåerna.

Den kommunikativa integrationen innefattar enligt Diaz invandrarnas tillgång till
information och språkresurser. Detta kan, menar han, mätas i termer av exempelvis
språklig färdighet, massmediekonsumtion samt möjligheter att tillgodogöra sig olika
typer av skriftlig information. 393 Både i våra intervjuer och i litteraturen är den
kommunikativa integrationen nära förknippad med biblioteket. Faktorer som påverkar
den kommunikativa integrationen är enligt vår uppfattning många. Som exempel kan
nämnas arbete, boende, socialt kontaktnät, familjesituation, tid i Sverige,
språkundervisning och läs- och skrivförmåga. Den språkliga färdigheten hos våra
informanter kan vara svår för oss att bedöma. Vi utgår ifrån vår egen upplevelse av de
samtal vi fört med dem och från vad de själva säger om sin språkförmåga.
Informanternas massmediekonsumtion känner vi bara delvis till, främst genom vad som
sagts i samband med biblioteket. Den information vi fått angående denna räcker inte till
för att göra en jämförelse informanterna emellan. Möjligheten för kvinnorna att
tillgodogöra sig skriftlig information har vi också knapphändig kunskap om, men vi tar
ändå upp vad vi känner till.

I våra intervjusamtal har vi noterat att Fang är den enda som inte har haft några
märkbara svårigheter att förstå oss. Franzén säger att den som talar ett minoritetsspråk i
uppväxtlandet ofta är van att växla mellan flera språk, beroende på vem man talar till.394

Fang som talade kantonesiska under sin uppväxttid, vilket är ett minoritetsspråk i Kina,
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var även tvungen att lära sig mandarin, som är huvudspråket. Detta kan vara en orsak
till hennes goda språkkunskaper. Hon har också vana av att studera språk då hon har
studerat engelska tidigare, något som enligt Franzén kan inverka på förmågan att ta till
sig ett nytt språk395  Både Fang och Lan uppger sig emellertid ha problem med vad
Franzén kallar det språkliga avståndet. Enligt Franzén är detta en barriär vid inlärningen
av ett nytt språk. Det språkliga avståndet avser enligt henne hur långt språken rent
tekniskt ligger ifrån varandra och uttalsregler från modersmålet påverkar ofta uttalet på
det nya språket.396 Lan är till skillnad från Fang den informant vi hade svårast att förstå,
vilket delvis kan ha sina orsaker i det språkliga avståndet som råder mellan svenska
språket och hennes modersmål och att hon varit i Sverige betydligt kortare tid än Fang.
Lan betonar att det är viktigt att lära sig tala korrekt svenska. Franzén säger att språket
är en del av människans identitet och självaktningen kan vara knuten till hur man
behärskar det nya språket.397 Som vi ser det är detta väldigt tydligt hos Lan, vilket vi
anser återspeglas i hennes attityd till läsandet av barnböcker.398 Faktorer som kan bidra
till både Fangs och Lans språkutveckling är deras arbeten samt att de lever med svenska
män och i ett område där det framförallt bor infödda svenskar. Fangs arbete har
anknytning till språk, vilket troligtvis förbättrar hennes möjligheter att utveckla språket
vidare.

Antonia som har varit längst tid i Sverige, men som uppger att hon har svårt att läsa och
skriva på grund av sin korta skolgång, har enligt vår uppfattning lätt att förstå det talade
svenska språket. Som vi upplevde det under intervjun har hon även god förmåga att
uttrycka sig på svenska. Franzén tar upp den situation Antonia befinner sig i och säger
att de som har kort skolgång eller ingen alls får en speciell inlärningssituation. Steget
från att vara språkkunnig när det gäller att tala ett språk till att lära sig läsa och skriva
det nya språket kan vara stort.399 Antonia har sedan lång tid tillbaka arbete där hon
kommer i kontakt med svensktalande personer, vilket också kan ha påverkat hennes
förmåga att uttrycka sig på och förstå det talade svenska språket.

Även Kristina och Joanna kommer genom sina arbeten i kontakt med det svenska
språket och vi uppfattar deras språkkunskaper som goda. På fritiden har de också
möjlighet att utveckla språket genom sitt engagemang i svenska kyrkan. Diana och
Susanna som båda har varit i Sverige ungefär lika länge skiljer sig ändå åt avseende
förmågan att förstå vad vi säger och att själva uttrycka sig. En orsak till detta kan vara
Dianas föreningsarbete som troligtvis leder till fler kontakter med svenskar och en
positiv inställning till dessa. Därmed har hon haft en fördel framför Susanna, som i
dagsläget saknar arbete och i stort sett även naturliga kontakter med svenskar, när det
gäller att utveckla en bättre språklig förståelse. Franzén säger, att för den som får ett
arbete eller känner många svenskar går språkinlärningen fortare eftersom det är lättare
att se nyttan med det nya språket.400  Vi känner till att Susanna kan andra språk, men vi
vet inte om det är för att hon har studerat dessa eller om hon kan dem för att de talas i
hennes hemland. Det framgår inte heller i vilken utsträckning hon behärskar språken.
Med utgångspunkt i Franzéns resonemang om hur vanan att växla mellan olika språk
kan påverka språkinlärningen av ett nytt språk är det möjligt att Susanna har haft nytta
av detta i sin språkinlärning. Diana kan också besitta kunskaper i fler språk, men det är
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inget vi känner till. Sara är, under intervjun med henne och Diana, tystlåten och vi har
därför svårt att bedöma hennes kommunikativa integration.

Hur våra informanter tillgodogör sig skriftlig information har vi små möjligheter att ta
ställning till, men Antonia säger själv att hon har svårigheter på grund av sina
knapphändiga kunskaper när det gäller att läsa och skriva. Det finns anledning att anta
att även Susanna upplever vissa problem eftersom hon utnyttjar biblioteket för att få
hjälp att fylla i blanketter. Att övriga informanter inte använder biblioteket för att få
hjälp med blankettifyllnad behöver därmed inte betyda att de besitter en större förmåga
att tillgodogöra sig skriftlig information. 401 Joanna däremot säger uttryckligen i
intervjun att hon tagit del och dragit nytta av skriftlig information om hur det svenska
samhället fungerar, för att sätta sig in i sina egna rättigheter och skyldigheter.

Angående den sociala integrationen, som gäller tillgången till sociala nätverk genom
relationer till infödda, men även vänner och familj,402 har vi något olika vetskap om
informanterna. Joanna och Kristina får genom sina familjer, arbeten och sitt
engagemang i svenska kyrkan ett socialt kontaktnät, både med svenskar och med andra
invandrare. Även för Antonia och Lan kan familjen och arbetet ha påverkat deras
sociala integration, men för övrigt har vi liten kunskap om deras sociala liv. Diana är
ensamstående, men har släkt och arbete i Sverige. Sara har barn, men för övrigt vet vi
inget om hennes familjesituation. Dianas och Saras föreningsengagemang leder till
sociala kontakter. Fang lever som vi tidigare nämnt med en svensk man, har arbete och
ett stort kontaktnät. Susanna har familj och släkt, men saknar i stort sett kontakter med
svenskar enligt henne själv. Hon verkar också vara sårad i sina kontakter med dessa,
vilket gör att hon är kritisk mot svenskar i allmänhet. Vid ett flertal tillfällen under vår
intervju med Susanna påpekar hon att de svenska grannar hos vilka intervjun äger rum
är unika och annorlunda i jämförelse med andra svenskar. Franzén tar upp att det inte
bara är svenskar som ser på invandrare som en enhetlig grupp, utan även för invandrare
är det lätt att betrakta majoritetsbefolkningen på det sättet.403 Vi upplever att Susanna
gör ett undantag för de grannar hon lärt känna, men i övrigt tenderar att betrakta
svenskarna just som en enhetlig grupp. Franzén säger att om man finner en grupp vars
värderingar man delar så blir det lättare att balansera hot och kränkningar mot den egna
identiteten. 404 Som vi förstår det så saknar Susanna en sådan grupp. De andra
informanterna tycks däremot ha funnit andra personer att dela sina värderingar med,
Kristina och Joanna i sin församling, Sara och Diana i sin förening och Fang genom ett
stort kontaktnät. Lan har troligtvis genom Fang och sin svenske man även hon ett
uppbyggt kontaktnät. Vi uppfattar inte att Antonia har en grupp att spegla sig i, men hon
är också den som tydligast uttrycker en känsla av rotlöshet.

I den personliga integrationen ryms individens tillfredsställelse med livet i Sverige, den
subjektiva upplevelsen och den personliga erfarenheten. 405 En uttalad tillfredställelse
med livet i Sverige finner vi hos Joanna och Kristina. Fang och Lan trycker på att allt
beror på dem själva hur livet i Sverige utvecklar sig. Av Fangs resonemang förstår vi att
hon känner sig mer och mer som en svensk. Vi upplever det som att hon har tagit till sig
det svenska sättet att vara och att hon är villig att inte bara vara integrerad utan att även
bli assimilerad, något hon verkar vara fullt tillfreds med. Diana och Sara ger varken
uttryck för glädje eller sorg över livet i Sverige, medan Antonia upplever sig själv som
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rotlös och hemlös. Här menar vi att den läs- och skrivförmåga hon delvis saknar kan
bidra till att det är svårt att känna sig delaktig i ett samhälle där man är så beroende av
att kunna läsa och skriva och där majoriteten av befolkningen besitter den kunskapen.
Undersökningen IALS visar att Sverige, i förhållande till de flesta andra länder, har höga
förväntningar på invandrarnas läs- och skrivförmåga.406 Susannas negativa känslor
gentemot svenskarna gör att vi inte upplever henne som helt tillfredsställd med sin
situation i Sverige.
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6.2 Använder invandrarkvinnorna biblioteket och i så fall hur?
Intervjusvaren visar på att alla informanterna använder eller har använt biblioteket
under olika perioder sedan de kom till Sverige. Under denna rubrik har vi valt att
placera in hur de beskriver sitt biblioteksanvändande och sin syn på biblioteket under
Anderssons och Skot-Hansens kategorier av biblioteksverksamheten, kulturcentrum,
kunskapscentrum, socialt centrum och informationscentrum. Dessa olika centra kan inte
förstås som totalt avgränsade från varandra, något som är tydligt i författarnas modell
som vi tidigare har presenterat.407 Därefter vill vi närmare gå in på bibliotekets sociala
betydelse. Utifrån Matarassos teman som vi anser ryms under kategorierna
kulturcentrum, kunskapscentrum och informationscentrum studerar vi därför under den
här rubriken närmare vad vi fått fram i informanternas svar angående deras användande
av biblioteket och vilka möjliga användningsområden de anser att det framtida
biblioteket kan ha. Kategorin socialt centrum återkommer vi till i avsnitt 6.3.

Kulturcentrum Kunskapscentrum

poesiafton studierum

författarkväll biblioteksorientering

konstutställning svampföreläsare

hantverksutställning och försäljning tidningsläsning

skönlitterära böcker fackböcker

svamputställning språkkurser

möteslokal för förening barnkassetter

barnkassetter barnböcker för egen och

videoband till barn och barnbarn sina barns språkutveckling

datorer

                          Bibliotek
Socialt centrum Informationscentrum

mötesplats och vardagsrum för att: träffa vänner, referenstjänster

studiekamrater, nya människor, bibliotekskatalogen

umgänge med infödda svenskar samhällsinformation

och landsmän samt mellan hur fylla i blanketter?

generationer och som neutral mötesplats vägbeskrivning

hur söka jobb? hur söka jobb?

datorer för chattande och social kontakt

cafeteria i biblioteket 
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Vi anser att uppdelningen i olika kategorier på ett tydligt sätt belyser hur våra
informanters biblioteksanvändande ser ut. Däremot säger den inget om i vilken
utsträckning de olika funktionerna utnyttjas. Vår undersökning bildar heller inget
underlag för att besvara den frågan. Både i Frirum till integration och i IALS
framkommer att biblioteksanvändandet är mycket varierat bland de invandrare som
använder biblioteket.408 Även Peralta påtalar detta genom sina egna erfarenheter av det
svenska biblioteket.409 Vi gör av vår uppdelning samma iakttagelse och menar att den
visar på en stor variationsrikedom när det gäller kvinnornas biblioteksanvändande. De
flesta av våra informanter använder biblioteket flitigt enligt deras egen utsago. I Frirum
til integration sägs det att kvinnor inom vissa etniska grupper är underrepresenterade på
biblioteket.410 Detta tycks inte överensstämma med våra informanter, men vi kan inte
avgöra om de är representativa för sina etniska grupper. I folkbiblioteksutredningen från
1994 görs gällande att biblioteksvanor ofta är förknippade med utbildningsnivå och att
de med högre utbildning använder biblioteket oftare än de med låg utbildning.411 Det är
en skillnad vi inte heller kunnat finna hos våra informanter, trots att de befinner sig på
mycket olika utbildningsnivåer. Tvärtom använder vår informant Antonia, sin korta
skolgång till trots, biblioteket flitigt. I SOU 1996:55 betonas vikten av allas möjlighet
till delaktighet i samhället.412 Vi anser att vår uppdelning ovan visar på att biblioteket
har inneburit flera vägar till en sådan delaktighet för våra informanter.

Anderssons och Skot-Hansens kategorier kulturcentrum, kunskapscentrum och
informationscentrum ingår som vi ser det i bibliotekets etablerade funktioner. Linley
och Usherwood beskriver också de, bibliotekets etablerade funktioner just som
utbildning, information, kultur och fritid. De menar samtidigt att biblioteket har en
social och vårdande roll, som sällan uppmärksammas.413  I våra informanters svar har vi
kunnat se exempel på att de etablerade funktionerna tillsammans med vad som berörs i
Anderssons och Skot-Hansens kategori socialt centrum, alla delvis har en sådan social
roll.

Bibliotekets sociala betydelse kan enligt Matarasso påvisas utifrån några av honom
utformade teman. 414 Dessa har, som vi tidigare påpekat, även Linley och Usherwood
använt sig av. Vi vill visa på vilka av Matarassos teman vi anser ryms under
kulturcentrum, kunskapscentrum och informationscentrum. Genom detta vill vi belysa
om biblioteket kan ha en betydelse för integrationen och i så fall hur.

Det första temat benämner Matarasso personlig utveckling, vilket innebär aspekter
såsom individuell utveckling inom utbildning, olika talanger, självförtroende och
sociala nätverk.415 Alla dessa aspekter kan enligt oss sägas ha betydelse för flera av de
integrationsdimensioner som Diaz beskriver. Tydligast ser vi här en inverkan på den
kommunikativa integrationen då det i våra intervjuer inte framgår någonting om
utveckling av olika talanger och eftersom vi inte heller kan uttala oss om huruvida de
sociala nätverken har lett till en personlig utveckling. Däremot berörs bibliotekets roll
när det gäller frågor om utbildning och stärkt självförtroende i våra intervjuer och båda
frågorna kan som vi ser det bidra till personlig integration. Vi tolkar utbildning som
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både den formella utbildningen i skolsammanhang och som den informella, det
livslånga lärandet. Utbildningen berörs i våra intervjuer främst i samband med
språkutveckling. Alla informanter använder eller har använt biblioteket i syfte att
förbättra sina språkkunskaper. Flera ger uttryck för att den utbildning SFI ger inte är
tillräcklig för vad de anser vara en fullgod språkutveckling. Vi ser att informanterna
fortsätter att använda biblioteket för att utveckla sitt språk, oavsett hur länge de har bott
i Sverige, vilket vi anser visar på att språkutvecklingen är en ständigt pågående process.
Det finns dock viss kritik mot materialet som står till buds. Kinesiskorna menar att
materialet inte är anpassat efter deras språk, de är kritiska till såväl lexikon som
språkkurser på kassett. Många har använt sig av barnböcker för att lära sig svenska och
tycker det är en bra väg. Astrid Lindgrens böcker nämns i sammanhanget av flera av
våra informanter. Lan är däremot av en annan åsikt och tycker inte att barnböcker passar
hennes situation som vuxen invandrare. Staub konstaterar i sin undersökning att
läsandet av barnböcker och lättlästa böcker kan bli alltför instrumentellt och därför inte
kan vidmakthålla den vuxna läsarens intresse.416 Vi är tveksamma till jämförelsen Staub
gör mellan lättlästa böcker och barnböcker, eftersom lättlästa böcker inte sällan är
förkortade och förenklade versioner av originalversioner, medan barnböcker är
fullständiga verk. Detta kan i sig skilja läsupplevelserna åt enligt oss. Samtidigt tror vi
att det kan vara andra orsaker än bristande läsupplevelse som ligger bakom att man inte
vill läsa barnböcker eller lättlästa böcker, det kan exempelvis vara en fråga om prestige.
En annan anledning till att man inte vill läsa barnböcker kan vara att det saknas en
naturlig orsak om man inte har små barn, vilket Lan inte har. Diana och Fang har använt
biblioteket i samband med den formella utbildningen, som studieplats och som
informationscentrum. Joanna säger att hon använt biblioteket för att informera sig om
sina rättigheter vilket, som det framgår av intervjun, också har stärkt hennes
självförtroende som medborgare och kvinna. Läsningen av böcker författade av
chilenaren, Pablo Neruda, anser vi också stärker Joannas självförtroende när det gäller
att uttrycka sig på det svenska språket. Genom att känna till hur författaren formulerar
sig på spanska och hur det översätts anser Joanna att det hjälper henne att uttrycka
känslor och att uttrycka sig poetiskt på svenska. Både Antonia och Kristina trycker på
hur viktigt de tycker att biblioteket är för att utbilda sig. Kristina menar att utbildning är
makt och att biblioteket är en väg till utbildning, vilket ur hennes synvinkel torde göra
tillgången till biblioteket till en möjlighet för personlig utveckling.

Samhälls empowerment är ett tema som enligt Matarasso innebär samhällelig
organisationskapacitet, konsultationsprocesser samt engagemang i den demokratiska
processen. 417 Av informanterna i vår grupp berättar Diana att hennes förening
understötts av biblioteket genom att de har fått utnyttja deras lokaler för möten. Detta
ser vi som ett sätt för biblioteket att stödja organisationskapaciteten. Stödet som
biblioteket ger till föreningslivet uppfattar vi som en väg till boendeintegration då det
ökar möjligheterna till engagemang i etniskt blandade nätverk. Det Susanna nämner om
att hon tagit hjälp av biblioteket för att fylla i blanketter och för att söka jobb, anser vi
ryms under konsultationsprocesserna. Vi menar att biblioteket har bidragit till Susannas
ekonomiska integration eftersom hon genom detta fått en del vikariejobb. När det gäller
den demokratiska processen kan det vara svårt att se vad som kan placeras in under
denna eller snarare vad som inte kan placeras in. De flesta av bibliotekets funktioner är
enligt oss på något sätt relaterade till demokratitanken. I Unescos folkbiblioteksmanifest
framhålls folkbibliotekets roll i demokratins utveckling genom främjandet av fri tillgång
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till kultur, kunskap, information och tankar.418 Kristina ser, som vi tidigare nämnt,
kunskap som en viktig del av bibliotekets funktion och att kunskap står för makt. Detta
överensstämmer med vad Linley och Usherwood anser att samhälls empowerment
innebär, nämligen att människor ska få större makt och kontroll över sina liv.419 Många
faktorer kan alltså enligt vår mening bidra till engagemang i den demokratiska
processen. En är att känna till sina rättigheter och skyldigheter. Därför anser vi att det
Joanna tar upp om lagar och förordningar som hon har tagit del av är en del av den
demokratiska processen. Även Hannerz tar upp vikten av förtrogenhet med det svenska
samhället och menar att arbetet är ett exempel på en källa till sådan kunskap.420 Men
som vi ser det, utifrån vad Joanna säger, erbjuder biblioteket också sådana möjligheter.
Bibliotekets stöd till föreningslivet, vilket vi givit exempel på, kan också anses vara ett
bidrag till att främja den demokratiska processen enligt vår mening. Även om det inte
finns klart uttalat i våra intervjuer anser vi att det ovanstående beskrivna i förlängningen
kan bidra till kvinnornas politiska integration, emedan det för att uppnå en sådan är
viktigt att känna till sina politiska rättigheter för att kunna utnyttja dem. Det här temat
knyter som vi ser det starkast an till Skot-Hansens diskussion om kulturinstitutionernas
uppgift att stärka civilsamhället. 421 Vi anser att biblioteket har, utifrån det vi kommit
fram till här ovan, en uppgift att stärka civilsamhället och demokratin som
samhällsform, vilket vi anser vara en förutsättning för integration.

Matarasso menar att det inom temat fantasi och kreativitet ryms kreativitet, positivt
risktagande och människors förväntningar på tillvaron. 422 Under detta tema och de
nästföljande två anser vi främst att biblioteket som en väg till personlig integration
ryms. Linley och Usherwood talar om fantasi och att drömma sig bort som viktiga
komponenter under samma tema.423 Hos våra informanter är detta särkskilt tydligt hos
Kristina och Diana, som säger att biblioteket för dem är en plats där de lätt drömmer sig
bort och glömmer verkligheten utanför. Positivt risktagande förstår vi som att en person
vågar ta risker som kan leda till något positivt, men som också kan leda till ett negativt
resultat. Ett exempel kan vara att gå till biblioteket och bl.a. be om sådan hjälp som man
kanske inte vågar be om någon annanstans, som exempelvis att fylla i blanketter, vilket
Susanna har fått hjälp med. Ett annat exempel är att våga be om hjälp när man inte
förstår språket, något som under första tiden i Sverige har gällt för alla våra informanter.
Vi anser också att Antonia har gjort ett positivt risktagande som vågar komma till en
plats som biblioteket, trots att hon knappt kan läsa och skriva. Joanna som besökt
biblioteket när hon känt sig ensam gör enligt oss även hon ett positivt risktagande
eftersom det skulle kunna innebära att hon kände sig ännu mera ensam.

Temat hälsa och välbefinnande beskriver Matarasso som höjande av människors
livskvalitet och livsglädje.424 Joanna säger att hon uppsökt biblioteket när hon känt sig
ensam och ledsen för att, som hon själv säger, vila. Men för Joanna kan biblioteket
också innebära en osäkerhet och rädsla utifrån personalens agerande. Kristina använder
biblioteket som en andhämtningsplats och Diana upplever att hon glömmer sig själv när
hon går dit. För Susanna tycks däremot inte biblioteket innebära välbefinnande eftersom
hon alltid blir frustrerad av det dåliga utbudet och bristande funktion hos och tillgång
till maskiner såsom datorer och kopieringsapparater. Under Fangs studieperiod erbjöd
                                                
418 Unescos folkbiblioteksmanifest 1995, s. 17.
419 Linley & Usherwood 1998, s. 38ff.
420 Hannerz 1983, s. 135.
421 Skot-Hansen 2001, s. 45.
422 Matarasso 1998, s. 4.
423 Linley & Usherwood, s. 47f.
424 Matarasso 1998, s. 4



69

biblioteket en komfortabel miljö för att få den studiero som hon hade svårt att få
hemma. För Antonias del är biblioteket främst förknippat med kunskap, en kunskap
som i sin tur bidrar till hennes välbefinnande. Vi kan inte säga att vi vet, men det är
möjligt att Antonias biblioteksbesök också kan innebära att hon där får en roll av att
vara läskunnig, trots att hennes kunskaper är knapphändiga, eftersom en människas
läsförmåga inte syns utanpå. Bibliotekets uppgift att tillhandahålla ett bra utbud på
hemspråket beskrivs i Frirum til integration som ett sätt för de etniska minoriteterna att
integreras utan att behöva ge upp sin egna kulturella identitet.425 Bevarandet av den
kulturella identiteten är något vi anser vara nära sammanhörande med hälsa och
välbefinnande. Även i Minoriteternas medier framställs information om
ursprungslandet och den egna kulturen som viktig för att invandrarna ska känna
trygghet.426 Hur tillgången till litteratur på hemspråket upplevs skiljer sig åt bland våra
informanter. Anmärkningsvärt är att de kurdiska informanterna har så olika
uppfattningar. Susanna anser att det är svårt att få tag på bra och aktuell litteratur på
kurdiska medan Diana anser att hon kan få tag på vad hon önskar. Vår informant Joanna
visade både med tal- och kroppsspråk hur mycket det betydde för henne när hon på
biblioteket hittade böcker på spanska som hon kände igen från barndomen i sitt
hemland. Hon tycker också mycket om att läsa den chilenske författaren Pablo Nerudas
böcker på svenska. Som vi ser det är det ett sätt för Joanna att stärka sin kulturella
identitet genom att ta del av böcker författade av en landsman, samtidigt som hon
förbättrar sina kunskaper i det nya språket. Hon menar också att det hjälper henne att
finna rätt ord och uttryck för att kunna beskriva sitt hemlands kultur på svenska. På så
vis kan hon föra sitt kulturella arv vidare, exempelvis till sina barn. Det är inte många
av våra informanter som läser tidningar för att ta del av vad som händer i deras
hemländer. Joanna anser att hon mår dåligt när hon läser någon av hemlandets tidningar
och ser allt hemskt som händer.

Med temat lokal kultur och identitet menar Matarasso att biblioteket kan skapa en
känsla av tillhörighet.427  En känsla av att höra till har vi uppfattat att biblioteket ger
våra informanter Kristina, Diana och Joanna. Dessa tre beskriver böcker och biblioteket
som en del av deras liv och därför menar vi att det också måste vara betydelsefullt för
dem för att känna tillhörighet. Individens känsla av att inte tillhöra förstärks enligt Daun
av att omgivningen inte väcker några personliga minnen.428 Biblioteket är, som vi
uppfattar det, en plats där personliga minnen kan väckas hos dessa tre informanter.
Detta har vi sett exempel på i Joannas berättelse om återseendet av en bok från sin
barndom. Även om det endast finns ett tydligt exempel i våra intervjuer på hur
personliga minnen väcks genom biblioteket torde det gälla för flera av våra informanter,
hos Diana som upplyst oss om att hela hennes liv sedan barnsben varit fyllt av böcker
och bibliotek, men även hos Kristina som lärt känna biblioteket som en viktig väg till
information och kunskap genom sitt politiska engagemang i hemlandet. För Joanna
uppfattar vi att biblioteket är som ett andra hem, en trygghet, dit hon går bl.a. när hon
känner sig nedstämd. För Susanna verkar biblioteket snarare ha motsatt effekt. Hon
hyser en misstanke om att bibliotekets knapphändiga resurser där hon bor beror på en
ovilja hos de ansvariga att satsa på det biblioteket eftersom det bor så många invandrare
i området och menar att det borde vara tvärtom. Kanske är det så att biblioteket inte
heller väcker personliga minnen hos Susanna, då hon beskriver sitt användande av sitt
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hemlands bibliotek på ett helt annat sätt än hur hon använder det svenska biblioteket.
Om känslan av lokal tillhörighet stärks kan benägenheten att engagera sig i det lokala
föreningslivet eventuellt öka och i sin tur bidra till boendeintegrationen.

6.3 Hur ser invandrarkvinnorna på biblioteket som mötesplats?
Under Anderssons och Skot-Hansens kategori socialt centrum placerar de in
bibliotekets roll som mötesplats. De menar att bibliotekets roll som socialt centrum
innebär en ram för det sociala livet, som mötesplats och vardagsrum, för rådgivning,
genom uppsökande verksamhet m.m.429 Matarassos tema socialt sammanhang ryms
enligt oss under denna kategori. Här vill vi visa hur informanternas svar kan relateras
till detta för att visa på deras syn på biblioteket som mötesplats. Vår åsikt är att
bibliotekets bidrag till informanternas sociala integration tydliggörs i nedanstående
resonemang.

Temat socialt sammanhang innebär enligt Matarasso att biblioteket befrämjar kontakter
mellan människor och grupper, interkulturell förståelse och förståelse mellan
generationerna samt förebyggande av rädsla för brott.430

Angående befrämjandet av kontakter mellan människor kan vi se hos flera av våra
informanter att biblioteket har betydelse. Gunnar Südow vid Regionbibliotek Västra
Götaland säger i vår intervju med honom att regionbiblioteket försöker arbeta för att
visa att biblioteket är en bra mötesplats för människor från olika kulturer, eftersom
många invandrare kommer dit. I Frirum til integration framkommer att många av deras
informanter upplever svårigheter med att komma i kontakt med danskar, men att de inte
omnämner biblioteket som en väg till sådana kontakter.431 I likhet med dessa menar
våra informanter Susanna och Antonia att det är svårt att få kontakt med svenskar.
Susanna gör gällande att biblioteket inte är en plats för nya bekantskaper. Antonia
däremot får nya kontakter på biblioteket, men vi vet inte om några av dessa är svenska.
Südow menar att invandrarkvinnor inte använder biblioteket som mötesplats i någon
större utsträckning, vilket inte överensstämmer med våra informanters beskrivning av
sitt biblioteksanvändande.  I rapporten Frirum til integration framgår att många av de
personer som ingick i undersökningen betraktade biblioteket som en plats där man kan
träffa vänner, men inte människor som man inte redan känner.432 I våra informanters
svar kan vi se att de anser att biblioteket är en plats där man kan träffa vänner men att
även tillfälliga bekantskaper kan stiftas. Joanna, Antonia och Diana får kontakt med för
dem okända människor på biblioteket. Kristina menar att hon får kontakt med alla
människor överallt, men säger också att biblioteket säkert för henne själv och andra kan
vara en väg till social gemenskap. Susanna menar att det absolut inte går att få kontakt
med någon okänd på biblioteket, samtidigt som hon säger att hon pratar med
bibliotekarien och att dottern får tillfälliga lekkamrater där. Lan uttrycker att hur och var
man lär känna andra människor hänger helt på personen ifråga och att biblioteket inte
har någon speciell betydelse. Fang menar att det är sällsynt att människor träffas på det
sättet eftersom det krävs att man då är en mer regelbunden biblioteksbesökare. Hon
menar emellertid att arrangemang som exempelvis poesiaftnar skulle kunna fungera
kontaktskapande. Av vad vi har fått fram uppstår inga bestående vänskapsrelationer för
våra informanter på biblioteket, men de beskriver ändå de tillfälliga kontakterna som
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något viktigt och som en positiv upplevelse. Vi tolkar kvinnornas svar som att
biblioteket, liksom Skot-Hansen påpekar,433 bidrar till känslan av att vara en del av en
gemenskap utan att det krävs ett aktivt engagemang. Även flyktiga relationer kan ge en
upplevelse av att vara en del av det lokala samhället enligt vår mening.

Flera av informanterna besöker eller har besökt biblioteket med vänner och för att träffa
vänner. Susanna och Lan utgör ett undantag och angående Saras besök saknar vi
information. Diana menar också att biblioteket är en neutral mötesplats där det är
möjligt att träffa manliga vänner eller studiekamrater. Atlestam anser att biblioteket
uppfattas just som en öppen och neutral plats som folk litar på. Hon säger att många
faktorer skulle kunna förstärka bibliotekets roll som mötesplats, men att det i dagsläget
inte finns tillräckliga ekonomiska resurser. Biblioteket betraktas både av Skot-Hansen
och i boken Biblioteket: Mötesplats i tid och rum som en plats där det går att mötas
inomhus, frivilligt och utan att det kostar pengar och även i DIK forum har vi utifrån en
bibliotekaries synvinkel sett att bibliotekets funktion som mötesplats där dagliga samtal
kan föras anses som viktig.434 Detta är något vi anser bekräftas av våra informanter.
Diana säger nästan uttryckligen samma sak som Skot-Hansen435 att det är svårt att
träffas utomhus i Sverige, då klimatet inte tillåter detta, och att många aktiviteter kostar
pengar. Därför tycker hon att biblioteket är en bra mötesplats för människor.

Linley och Usherwood skriver om samma tema att biblioteket enligt deras informanter
anses hjälpa människor komma ur social isolering. 436 Hos våra informanter är det Diana
som kommer in på frågan angående social isolation och hon menar att många äldre
befinner sig i en sådan situation och att biblioteket delvis kan vara en lösning på deras
problem. Hon oroar sig också för sin framtida pensionering och eventuell isolering som
kan följa med den. Därför hoppas hon även för sin egen del på att biblioteket ska kunna
motverka detta. I dagsläget ger endast Susanna intrycket av att uppleva social isolation
och då enbart i förhållande till svenskarna. Detta anser vi visar på att den bild som
utmålas i medierna av den isolerade invandrarkvinnan437 inte överensstämmer med
bilden av vår grupp.

Det enda som vi tydligt har kunnat se gällande bibliotekets betydelse för den
interkulturella förståelse, som Matarasso menar ska rymmas under temat, är att Joanna
säger sig ha använt biblioteket för att lära sig förstå Sverige och den svenska kulturen.
Men också Antonias och Lans uttalanden om biblioteket, som ett samhälle i miniatyr
och som en plats där alla historier, kulturer och länder ryms, tolkar vi som att de ser
biblioteket som en möjlig väg till interkulturell förståelse. Vi har sett att man inom
biblioteksverksamheten i Sverige arbetar för att skapa tillfällen till en sådan
interkulturell förståelse. Detta har exempelvis skett genom projektet Ord som länkar,
vilket Atlestam beskriver i vår intervju med henne.

Förståelsen mellan generationer, vilken Matarasso också beskriver under samma tema,
är framträdande i alla våra informanters svar utom hos Lan och Fang. Orsaken till att de
inte nämner detta kan vara att Lans dotter vid ankomsten till Sverige redan var i tonåren
och att Fang inte har egna barn. De andra kvinnorna besöker ofta biblioteket
tillsammans med egna barn, barnbarn och andras barn. Många av dem vill förmedla
vidare bibliotekets betydelse för utbildning, kultur och information till nästkommande
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generationer. Ofta har kvinnorna besökt biblioteket på ett tidigt stadium i det nya landet
för sina barns bästa.

Förebyggande av rädsla för brott ser Matarasso som en av bibliotekets potentialer.438

Alla informanter i Linleys och Usherwoods undersökning var tveksamma till
bibliotekets möjlighet att bidra med något väsentligt på det området.439 Bland våra
informanter kommer endast Diana in på ämnet och då i samband med vad framtidens
bibliotek kan tänkas förändra. Hon menar att om det lokala biblioteket skulle kunna
erbjuda aktiviteter som lockar dit invånarna i stadsdelen skulle fler lära känna varandra
och fler människor skulle vara i rörelse kvällstid. Detta skulle i sin tur leda till att hon
skulle känna sig tryggare i sitt bostadsområde.

6.4 Vad kan ha påverkat invandrarkvinnornas biblioteksanvändande?
När vi påbörjade vårt uppsatsarbete trodde vi att faktorer såsom eventuella brister i
informationen kvinnorna får om biblioteket samt erfarenheter av hemlandets bibliotek
kunde ha inverkan på deras biblioteksanvändande i Sverige. Utifrån vår undersökning
har vi inte fått någon bekräftelse på det, även om åtminstone en av kvinnorna tydligt har
fått bristfällig information

Enligt vår intervju med Atlestam är SFI en väg till biblioteket för de flesta invandrare,
vilket vi har sett hos alla våra informanter utom Lan. Informationen fick Lan istället
genom sin sambo. Genom Antonia har vi förstått att informationen om biblioteket inte
alltid är så lätt att ta till sig. Hon fick sin information på franska, trots att hon är
spansktalande och saknade kunskaper i franska. Hon kunde därför bara uppsnappa några
få ord. Informationen fick hon i ett tidigt stadium när hon kommit till Sverige och
behärskade därför inte heller svenska. Trots den bristande information Antonia fått
började hon tidigt använda det svenska biblioteket. Information är enligt vår uppfattning
viktigt, men för våra informanter tycks den inte ha haft den mest avgörande betydelsen
för deras fortsatta biblioteksanvändande.

Erfarenheterna av hemlandets bibliotek har inte heller haft den betydelse som vi först
trodde. Vår föreställning var att de olika länderna inte har samma form av bibliotek som
vi har här i Sverige. Kvinnornas hemländers bibliotek skiljer sig att döma av kvinnornas
berättelser från våra i flera avseenden, men ändå finns det fler likheter än vad vi från
början hade väntat oss. De flesta av våra informanter menar trots allt att de svenska
biblioteken är bättre på många sätt. Kristina säger exempelvis att de svenska biblioteken
för henne är som palats. Joanna däremot tycker att personalen ofta var mer
tillmötesgående i hennes hemland. Det finns, som vi ser det, andra erfarenheter från
hemlandet som kan ha påverkat inställningen till och användandet av det svenska
biblioteket. Antonias erfarenheter av att inte kunna läsa och skriva anser vi kan vara en
sådan faktor. Den begränsning som det har inneburit för henne gör att hon tillskriver
biblioteket extra stor betydelse, då det står för en kunskap som hon strävar efter att få
tillgång till. Även många av våra informanters erfarenheter av att vara politiska
flyktingar kan ha påverkat. Detta ser vi hos Kristina som har använt sitt hemlands
bibliotek i sitt politiska arbete. Eftersom hon har levt i en politisk diktatur vet hon
betydelsen av att kunskap ger makt.

Det uppstår många speciella behov för den som invandrar till ett nytt land, vilket i sin
tur påverkar biblioteksanvändandet. Vägen till Sverige kan påverka hur och om man
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använder biblioteket och om man, som exempelvis Lan, har invandrat för att förena sig
med sin svenske man så kan behoven av biblioteket se annorlunda ut. Vi anser att det är
rimligt att anta att mannen då redan har ett uppbyggt socialt nätverk och att behoven av
biblioteket från början inte blir de samma som om relationer till människor i det nya
landet saknas. Beroende på vilken integrationsnivå som uppnåtts under tiden i det nya
landet kan biblioteksanvändandet också förändras anser vi. Detta antagande gör vi
utifrån vad vi erfarit i intervjuerna med Fang och Lan men också Susanna. Både Fang
och Lan har enligt oss uppnått fler av de integrationsnivåer som Diaz beskriver än
övriga informanter. De använder biblioteket på ett annat sätt och i mindre utsträckning
än de övriga. Susanna är den enda informanten som har påtalat biblioteket som en hjälp
till att fylla i blanketter till olika institutioner och myndigheter. Anledningen till att
ingen annan omnämnt detta i samband med sitt biblioteksanvändande kan vara att de
uppnått fler integrationsnivåer än Susanna, eller att det fungerar olika på olika bibliotek.
Av dessa anledningar kan de ha funnit andra lösningar på problemet. Lan har som vi ser
det inte uppnått full kommunikativ integration men hon skulle gärna vilja att biblioteket
vore en väg till det och hon har använt biblioteket för ändamålet men anser inte att det i
dagsläget kunnat erbjuda henne vad hon söker.

I den litteratur vi tagit del av som gäller integration omnämns bara biblioteket i
samband med invandrarnas behov av olika medier och litteratur, både på svenska och på
hemspråket. De här två faktorerna är viktiga för våra informanter, vilket framkommer i
våra intervjuer. Det har emellertid visat sig att våra informanters användning av
biblioteket är vidare än så och att långt fler behov tillgodoses, något vi redovisat ovan.
Flera av våra informanter ger uttryck för ett missnöje med bibliotekets utbud på
hemspråket. Framförallt betonas det av Susanna, men både Fang och Lan omnämner
också vissa brister. Susanna påtalar sitt missnöje med bibliotekets utbud på hennes
modersmål, vilket vi anser har påverkat hennes biblioteksanvändande. Lan är emellertid
mer koncentrerad på utbudet som kan bidra till hennes språkutveckling och hon menar
att det behövs mer och bättre material som är anpassat för kinesers språksituation.
Bristerna i utbudet på hemspråket har även informanterna i undersökningen Frirum til
integration tagit upp som ett problem.440

I likhet med vad Staub konstaterar i sin undersökning441 har vi också kunnat se att
barnens behov av böcker har påverkat våra informanters biblioteksanvändande. Även
andra medier för barnen omtalas i våra intervjuer, vilka bidrar till att våra informanter
besöker biblioteket. Sara talar enbart om sitt biblioteksanvändande i samband med
hennes barns behov. Diana, som själv inte har barn, omtalar ändå hur viktigt det är med
böcker för barn på deras modersmål.

Regionbibliotekets uppdrag från Kulturnämnden är att skapa nätverk och starta
språkprojekt, enligt vår intervju med Südow. Även Atlestam tar upp kurser som en väg
till biblioteksanvändande. Hon säger att biblioteket anordnat kurser som har lockat dit
invandrarkvinnor. I Frirum till integration framgår att det finns önskemål bland de
etniska minoriteterna att bibliotekets roll inte bara ska begränsas till utlån av material
och tillhandahållande av information. Många önskar att biblioteket ska anordna
aktiviteter och arrangemang i lokalsamhället.442 Våra informanter har av vad som
framkommer i intervjuerna inte kommit i kontakt med kurser på biblioteket, men flera
av dem har önskemål och visioner angående hur biblioteket skulle kunna användas.
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Flera av dem tycker att språkkurser skulle kunna anordnas av och på biblioteket. Diana
och Sara önskar att biblioteket exempelvis skulle visa filmer och på så vis anordna
gemenskapskvällar i det lokala bostadsområdet. Susanna har letat efter kurser för sin
dotter på biblioteket, men huruvida hon funnit några har vi inte fått klarhet i.

Samtidigt som biblioteket ofta används för att utveckla språket kan språket också utgöra
ett hinder i biblioteksanvändandet. I Frirum til integration framgår att flera av deras
informanter upplevde språket som ett hinder och en osäkerhetsfaktor vid kontakterna
med bibliotekarierna.443 I vår undersökning betonar Joanna att det personliga
bemötandet av bibliotekarien är viktigt och hon har själv upplevt en osäkerhet i
kontakter med vissa bibliotekarier. Hon tar också upp att det vore positivt om någon av
personalen kunde tala hennes hemspråk. Vår tolkning av detta är att om personalen i
biblioteket speglade befolkningssammansättningen så skulle det kunna ha en positiv
inverkan på Joannas och kanske även på andras biblioteksanvändande. För Fang och
Lan skulle svårigheterna för dem med att söka i bibliotekskatalogen kunna påverka
deras biblioteksanvändande, men p.g.a. att de inte känner någon osäkerhet inför att ta
hjälp av bibliotekarierna utgör det inte något stort hinder.

7. Slutsatser och diskussion
Vi kommer under den här rubriken först presentera våra slutsatser. Därefter kommer vi
diskutera bibliotekets roll för integrationen på ett mer övergripande plan i relation till
vår undersökning för att sedan gå in på vad som kan ha påverkat vårt resultat och ge
egna reflektioner utifrån vårt underlag. Avslutningsvis kommer vi att ge förslag på
vidare forskning. Då vi grundar vår undersökning på kvalitativa intervjuer med ett fåtal
personer kan inga generaliseringar göras utifrån våra resultat. Resultaten får snarare ses
som exempel på hur verkligheten kan se ut. Tillsammans med den litteratur vi
presenterat, som delvis styrker våra resultat, kan det möjligtvis ses som en indikation på
bibliotekets betydelse även utanför vår lilla informantgrupp.

Med bakgrund i vår analys anser vi oss kunna dra slutsatsen att biblioteket har haft
betydelse för kvinnornas integration, eftersom vi anser oss kunna se att de
integrationsnivåer som Diaz beskriver har påverkats hos våra informanter genom deras
biblioteksanvändande, vilket var vårt huvudsyfte att studera. Alla våra informanter har
använt biblioteket så att det i något hänseende kan anses ha bidragit till deras
integration. Utifrån våra informanters svar drar vi också slutsatsen att bibliotekets
sociala och vårdande roll genomsyrar alla bibliotekets funktioner, såväl de etablerade
som funktionen som mötesplats. Vi har också dragit slutsatsen att kvinnornas
biblioteksanvändande på några punkter i relativt hög grad är lika. Främst gäller det
samvaron över generationsgränserna på biblioteket och bibliotekets betydelse för
språkutvecklingen. När det gäller språkutvecklingen är alla våra informanter eniga om
att biblioteket, även om det inte i dagsläget alltid uppfyller de önskemål som finns, är en
väg till att utveckla språket. Viktigt är här, anser vi, att behoven och önskemålen
uppmärksammas och att en samverkan kommer till stånd mellan producenter av
språkmaterial, biblioteket och den eller de språkgrupper materialet är avsett för. För
övrigt anser vi att vi kan se att det är individuella orsaker som påverkar hur och om man
utnyttjar biblioteket som en väg till integration, vem man är, varför man har kommit hit,
hur man bemöts både i samhället i stort och på biblioteket samt flera andra faktorer på
individnivå.
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Ett flertal av kulturpolitikens mål verkar av informanternas svar att döma i relativt hög
grad ha uppnåtts i biblioteksverksamheten. 444 Eftersom vi anser att många av målen
också passar in under integrationspolitikens mål får det oss att reflektera runt varför
biblioteket i så liten utsträckning lyfts fram i den litteratur vi tagit del av rörande
integration. I Danmark och England tycks man, enligt vad vi erfarit, ha kommit längre i
den här frågan än här i Sverige.

Betydelsen av sociala nätverk för integrationsprocessen betonas i vår litteratur och i
sammanhanget nämns invandrarorganisationer, studieförbund, kulturnämnd,
invandrarsamfund, skola och barnomsorg m.fl.445 men däremot inte uttryckligen
biblioteket. Redan i Invandrarverkets rapport Kvinna och invandrare från 1996
framkommer det önskemål från invandrarkvinnor om mötesplatser i samhället där de
kan träffa varandra och även träffa svenska kvinnor. I förslagen om åtgärder som
framläggs i rapporten sägs bl. a. att möjligheten till stöd för friare former av
sammanslutningar för invandrade kvinnor ska utredas.446 Eftersom vår undersökning
har visat på att biblioteket har en social betydelse och en funktion som mötesplats för
flera av våra informanter och därmed kan bidra till den sociala integrationen, får vi
därför ställa oss frågan om urvalet av våra informanter är missvisande eller om
biblioteket är en bortglömd institution i myndigheters planering och samordning runt
integration. Här menar vi, med utgångspunkt i vår undersökning, att biblioteket redan är
och skulle kunna utvecklas ännu mer till att vara en sådan mötesplats. Därför tycker vi,
som Peralta påpekar,447 att det är konstigt att bibliotek läggs ner i invandrartäta
områden, då de som vi ser det har en stor betydelse i integrationsprocessen. Samtidigt
försöker man, som det framgår av ovanstående refererade rapport, skapa nya
mötesplatser. Atlestam anser i vår intervju precis som vi, att biblioteket redan är en
mötesplats, men att den också behöver utvecklas. Hon skulle önska att biblioteket hade
ekonomiska möjligheter att ordna exempelvis författarkvällar, berättarkvällar och allt
som skulle kunna förstärka bibliotekets roll som mötesplats. Ekonomiska hinder
föreligger dock, eftersom all verksamhet utöver basutbudet måste finansieras med
projektpengar. En förbättrad samverkan runt integrationen, med biblioteket som en
viktig samarbetspartner, skulle enligt vår mening öka möjligheterna till ett väl integrerat
samhälle.

Angående informationen som ges till de invandrade kvinnorna om det svenska
biblioteket anser vi att det finns anledning att överväga vad som är viktigt, att ge
kvinnorna informationen tidigt så att de så snart som möjligt själva kan börja använda
biblioteket, eller att avvakta tills de befinner sig i en mindre kaotisk situation och
behärskar språket bättre. Återkommande information vore det bästa enligt oss.

Vi har upplevt att vår informant Fang har blivit assimilerad snarare än integrerad vilket
kan bero på att kineser är en liten grupp i Sverige och därmed har svårare att behålla sin
kulturella identitet. Att kineser är en liten invandrargrupp i vårt land kan också ha
påverkat bibliotekets utbud på kinesiska och även materialet för den svenska
språkutvecklingen. Även om efterfrågan i viss mån måste styra bibliotekets utbud
menar vi att det är viktigt att biblioteket tillgodoser även mindre invandrargruppers
behov, inte minst eftersom de troligen har sämre möjligheter att behålla sin kulturella
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identitet än vad andra etniska minoriteter har. Det kan även ha varit så att Fang
medvetet har valt att bli mer assimilerad än integrerad och om så är fallet kan vi inte se
det som något negativt, men möjligheten att själv välja måste finnas.

En reflektion som vi har runt vårt arbete är ifall invandrarkvinnor är en informantgrupp
som är svår att komma i kontakt med, vilket var vårt första intryck när vi sökte
informanter, eller om vi från början valde svårframkomliga vägar. Vi kan inte utifrån
våra erfarenheter dra några slutsatser om att kvinnorna är svåra att nå. Bara vid ett
tillfälle har vi kontaktat en invandrarkvinna direkt och fick då positiv respons. Därför
finns det anledning att misstänka att de första svårigheterna som vi upplevde inte
nödvändigtvis berodde på kvinnorna själva, utan att andra faktorer kan ha spelat in. För
att nämna ett exempel angav vi önskemål om sex till åtta informanter från samma land,
vilket eventuellt kan ha upplevts som svårgenomförbart. Kvinnorna som vi sedermera
har intervjuat har visat ett stort engagemang i våra frågor. Vi gör den bedömningen att
det finns ett intresse hos kvinnorna av att berätta om sin situation bara tillfälle ges.

Återigen finner vi anledning att reflektera över vårt urvalsförfarandes eventuella
påverkan på vårt undersökningsresultat. Kan våra vägar till kontakter ha gjort att våra
informanter utgör en särskild kategori människor som kanske använder biblioteket
oftare än det stora flertalet invandrarkvinnor? Som vi tidigare nämnt har fem av våra
åtta informanter förmedlats genom personliga kontakter. Vi har i dessa fall använt oss
av tre olika kontaktpersoner, vilket vi menar möjligen kan borga för en variation av
informanturvalet. Vi har kommit i kontakt med de övriga tre kvinnorna genom någon av
våra andra informanter och genom direktkontakt, vilket vi också anser bör ha skapat en
balans i urvalet. Då alla våra kontaktpersoner är av svenskt ursprung kan det eventuellt
innebära att våra informanter redan uppnått en viss grad av integration, vilket kanske
inte vore fallet om kontakterna tagits direkt med kvinnorna. Det faktum att vi har använt
oss av personliga kontakter för att nå kvinnorna kan, som vi tidigare nämnt, ha lett till
att de känt större tillit och på så vis varit öppnare mot oss än vad som annars skulle ha
varit fallet. Men det kan inte heller uteslutas att det har ökat informanternas vilja att gå
oss till mötes till en sådan grad att de varit extra positiva i sina svar. Vår personliga
uppfattning är att såväl positiva som negativa synpunkter har ventilerats i intervjuerna.

Något som också kan ha påverkat vår undersökning är kravet på att informanterna
skulle kunna förstå och göra sig förstådda på svenska. Hade vi istället kunnat tala deras
hemspråk skulle resultatet ha kunnat bli annorlunda, eftersom vi då hade haft bättre
möjligheter att utröna om kvinnorna förstått frågorna rätt. Informanterna skulle även ha
kunnat uttrycka sig på ett mer nyanserat sätt.

Andra faktorer som kan ha påverkat vår undersökning är att vi vid de första intervjuerna
kände oss osäkra och därmed hade svårare att ställa följdfrågor. Vid de sista
intervjutillfällena kändes det som att vi istället upprepade frågor vi redan ställt, trots att
de för informanterna var nya. Detta kan eventuellt ha lett till att vi inte gav kvinnorna
tillräckligt utrymme.

Südow nämner att de invandrade männen använder biblioteket som mötesplats i större
utsträckning än de invandrade kvinnorna. Vi har inte uppfattat att det gäller våra
informanter eftersom flertalet av dem verkar besöka biblioteket regelbundet och säger
sig använda biblioteket som mötesplats. Samtidigt är det ovisst vad våra informanter
menar med ofta och det kan ändå vara så att männen besöker biblioteket oftare än
kvinnorna.

Vi har noterat en skillnad mellan Susannas och Dianas upplevelser när det gäller
tillgången till material på kurdiska. Susanna anser att utbudet är dåligt medan Diana är
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nöjd. Eftersom det finns ett kurdiskt bibliotek i Stockholm och en omfattande mängd
kurdisk litteratur trycks i Sverige, ställer vi oss frågande till varför det är så stor skillnad
mellan Susannas och Dianas upplevelser. Vi vet att de använder olika bibliotek och
skillnaden kan ha sin grund i detta. Om det hade rymts inom ramen för vår
undersökning skulle vi ha velat studera saken närmare.

Om det hade funnits tid inom ramen för detta arbete, skulle vi ha velat konstruera en
modell som belyst relationen mellan Diaz integrationsdimensioner, bibliotekets
funktioner och informanternas biblioteksanvändande för att tydliggöra bibliotekets
betydelse för integrationen. Eftersom vi anser att uppgiften skulle vara omfattande och
därmed tidskrävande har vi varit tvungna att prioritera bort den även om det skulle varit
tillfredsställande att ha kunnat inkludera en sådan i undersökningen.

Vår undersökning har varit begränsad då den utförts under en förhållandevis kort
tidsrymd. Ett förslag på vidare forskning vore därför att göra en mer omfattande
undersökning om biblioteket som en väg till integration än vad som har varit möjligt för
oss. Intressant skulle också vara att studera politikers inställning till bibliotekets roll i
integrationspolitiken och varför biblioteket inte lyfts fram i denna.

8. Sammanfattning
Bakgrunden till vårt val av uppsatsämne har varit vårt gemensamma intresse för
människor samt händelser som gjort oss uppmärksamma på svårigheter knutna till det
mångkulturella samhälle vi lever i. Händelserna har föranlett att vi ställt oss frågan om
biblioteket kan vara en väg till integration. Vårt huvudsyfte med uppsatsen har därför
varit att utforska folkbibliotekets betydelse för integration. Eftersom vi inte har funnit
mycket litteratur om invandrarkvinnors biblioteksanvändande och den litteratur vi har
funnit indikerar att invandrarkvinnor inte i samma utsträckning som invandrarmän är
synliga på biblioteket, har vi valt att undersöka den gruppen. För att uppfylla vårt syfte
har vi använt oss av följande tre frågeställningar.

• Använder invandrarkvinnorna biblioteket och i så fall hur?

• Vad kan ha påverkat invandrarkvinnornas biblioteksanvändande?

• Hur ser invandrarkvinnorna på biblioteket som mötesplats?

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod, eftersom vi har varit
intresserade av att ta del av kvinnornas känslor inför och erfarenheter av biblioteket.
Metoden har också möjliggjort att vi har kunnat ställa följdfrågor och förtydliga våra
frågor vid behov.

Genom litteratur och tidigare forskning har vi givit en bakgrund till invandringen och
integrationen i Sverige och faktorer som kan påverka integrationsprocessen.
Psykologiska aspekter och språket är två faktorer vi lyfter fram. Vi har tagit upp och
definierat begreppen invandrare och integration. Ordet invandrare har vi i vår uppsats
valt att definiera som en person som själv har invandrat till Sverige. I begreppet
integration menar vi att det ligger en ömsesidighet och för att få ett fungerande samhälle
måste vi integreras med varandra.  Vi har återgivit den bild som förekommer av
invandrarkvinnan i medier och annan litteratur. Ur litteratur vi funnit har vi lyft fram
vilka institutioner och organisationer som nämns i samband med integrationspolitik för
att se vilken roll biblioteket tillskrivs.
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Folkbibliotekets uppdrag har vi beskrivit utifrån valda delar av vad som sägs i Unescos
folkbiblioteksmanifest , folkbiblioteksutredningen från 1994 och bibliotekslagen. Vi har
också tagit upp de kulturpolitiska målen som antogs 1996 av Sveriges riksdag.

Bibliotekets roll i samhället har vi belyst utifrån kulturforskare Dorte Skot-Hansens tre
olika diskurser, den moralfilosofiska, den sociologiska och den politiska diskursen. Av
dessa har vi lagt tyngdpunkten på den sociologiska diskursen genom att ge exempel från
annan litteratur och vi har vidare presenterat den kulturpolitiska specialisten Francois
Matarassos teman rörande bibliotekets sociala betydelse: personlig utveckling, socialt
sammanhang, samhälls empowerment, lokal kultur och identitet, fantasi och kreativitet
samt hälsa och välbefinnande. Vi har presenterat invandrares biblioteksanvändande
utifrån tidigare undersökningar och har givit exempel på hur man inom
biblioteksbranschen arbetar med mångkulturell verksamhet genom intervjuer med
konsulent Gunnar Südow och bibliotekschef Ingrid Atlestam. Marianne Anderssons och
Skot-Hansens modell över folkbibliotekets verksamhet har vi också presenterat.
Kategorierna i denna har vi använt oss av, i kombination med övrig litteratur, för att i
analysen dela upp och analysera informanternas svar.

Undersökningen har bestått av intervjuer med åtta kvinnor från Kina, irakiska
Kurdistan, Uruguay, Chile och Bolivia. Hemländerna och informanterna har
presenterats kort, varefter vi har behandlat empirin utifrån teman ur intervjuerna.
Temana är kvinnornas erfarenheter av invandringen och av Sverige, erfarenheter och
beskrivning av hemlandets bibliotek, tankar om bibliotek, mötet med det svenska
biblioteket, hur beskriver kvinnorna sitt användande av biblioteket, biblioteket som
mötesplats och vardagsrum samt finns det något de vill förändra.

I analysen har vi behandlat kvinnornas grad av integration utifrån sociologen José
Alberto Diaz integrationsdimensioner och utifrån vår bedömning. Därefter har vi delat
upp och analyserat kvinnornas svar med bakgrund i våra frågeställningar, Anderssons
och Skot-Hansens kategorier av bibliotekets funktioner, Matarassos olika teman över
bibliotekets sociala betydelse och övrig litteratur, för att se hur kvinnornas integration
har påverkats av deras biblioteksanvändande.

Slutsatser som vi dragit av vår undersökning är att alla våra informanter har använt
biblioteket så att det i något hänseende kan anses ha bidragit till deras integration och att
biblioteket därför kan ha en betydelse för integrationen.
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Bilaga 1. Frågor till konsulent Gunnar Südow
1. Kan du berätta lite om regionbiblioteket och ert eget arbete här?

2. Hur arbetar ni för att nå ut till olika invandrargrupper?

3. Vilken betydelse har samverkan för ert arbete? Vilka samverkar/samarbetar ni med?

4. Vilken är, som du upplever det, regionbibliotekets viktigaste uppgift när det gäller
invandrarverksamheten?

5. Hur har utvecklingen inom kultur- och flyktingpolitiken påverkat ert/bibliotekens
arbete?

6. Vad har ni för framtidsvisioner för er verksamhet?

7. Genom vår telefonkontakt med dig fick vi veta att det just nu pågår flera projekt
med invandraranknytning. Kan du berätta lite om dem?

8. Hur definierar du begreppet integration?

9. Hur tycker du att biblioteket kan arbeta för integration och för att motverka
fördomar?

10. Vi har för avsikt att intervjua utomeuropeiska invandrarkvinnor om vad biblioteket
har för betydelse för dem. Vi förstod att du kanske skulle kunna ge några tips om
hur vi kan komma i kontakt med några informanter?

11. Upplever du att det finns någon väsentlig skillnad mellan invandrade mäns och
invandrade kvinnors användande av biblioteket?

12. Får vi återkomma till dig om fler frågor skulle dyka upp under arbetets gång?



84

Bilaga 2. Frågor till bibliotekschef Ingrid Atlestam
1. Eftersom vi är intresserade av att studera bibliotekets betydelse för

invandrarkvinnors integration undrar vi om ni arbetar speciellt för att nå denna
grupp? Hur?

2. Vad lägger du in i begreppet integration?

3. Vet du om invandrarna får information om biblioteket när de kommer till Sverige
och i så fall hur och när? Vilken betydelse tror du det får för deras fortsatta
kontakter med biblioteket?

4. Kan man märka att någon nationalitet är mer representerad än andra bland de
kvinnor som besöker biblioteket?

5. Är biblioteket en mötesplats för olika kulturer och hur tar det sig uttryck?

6. Behöver man förstärka bibliotekets roll som en sådan mötesplats och i så fall hur?

7. Har ni någon verksamhet/något projekt som riktar sig till just invandrarkvinnor vid
ert bibliotek?

8. Vi har i litteraturen vi läst funnit vissa motsägelser när det gäller kvinnors situation i
samhället och på biblioteket. Ibland beskrivs de som osynliga och mindre delaktiga i
samhället. På andra ställen kan man läsa att de lättare än männen anpassar sig till sin
nya situation och att de sköter kontakterna med omvärlden. Hur upplever du att det
är på ert bibliotek? Kommer det lika många invandrarkvinnor som invandrarmän
och skiljer sig deras utnyttjande av biblioteket åt?

9. Vi har hittat många aktuella artiklar om bibliotek och integration i Danmark, men
inte lika mycket i Sverige. Uppfattar du att frågan är mer uppmärksammad i
Danmark och i så fall varför?

10. Har du några förslag på hur vi ska bemöta kvinnorna vi ska intervjua för att det ska
bli en så bra intervjusituation som möjligt?

11. Är det någon särskild aspekt du tycker är viktig att ta upp med kvinnorna angående
bibliotekets betydelse för integrationen?

12. Skulle du kunna tänka dig att hjälpa oss med informantkontakter, om vi inte lyckas
få tag på informanter genom de kontakter vi redan upprättat?

13. Får vi kontakta dig igen om fler frågor skulle dyka upp under arbetets gång?
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Bilaga 3. Frågor till invandrarkvinnor
Bakgrund

Vilket land kommer du ifrån?

Är du uppvuxen på landsbygden eller i en stad?

Ålder?

Vilka språk talar du?

När kom du till Sverige?

Kan du berätta lite om din bakgrund när det gäller skolgång/utbildning/yrke i ditt
hemland?

Kan du berätta om din sysselsättning och eventuell utbildning här i Sverige?

Har du någon erfarenhet av bibliotek? Hur har du fått den erfarenheten?

Biblioteket

Hemlandets bibliotek

Vilka associationer får du när du tänker på bibliotek och vad förknippar du med
biblioteket?

Vilken erfarenhet har du av bibliotek ifrån ditt hemland? Kan du berätta om hur de
fungerar där?

Mötet med det svenska biblioteket

Har du fått någon information om eller introduktion till biblioteket i Sverige? När, hur
och av vem?

Kan du beskriva ditt första möte med det svenska biblioteket?

Vilka är dina erfarenheter av det svenska biblioteket?

Biblioteket som mötesplats

Hur ser du på biblioteket som en mötesplats?

Vilken betydelse har biblioteket haft för dig för att komma in i det svenska samhället?

Informationssökning och biblioteksanvändande

Hur använder du dig av biblioteket?

Är biblioteket en plats där du kan söka information om det svenska samhället och om
inte hur gör du när du söker den?

Förändringar

Skulle du vilja förändra biblioteket och i så fall hur?


