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In this diploma work we present the results from a study of how adult immigrants utilisethe 
services provid ed by the public library in Biskops gården, Gothenburg. A survey encompassing ·. 
51 library visitors of foreign origin and an interview with two librarians at the library were 
perform ed. 

The results from the survey show that the majority of the informants were maJe students in 
ages from 26 to 45 years and that they had been living in Sweden for a maximum of five 
years. 73% of the informants used the library to borrow literature in Swedish, ·53% to read 
newspapers and periodicals in their native language, 43% to borrow literature in their native 
Janguage and 43% to read newspapers and periodicals in Swedish. 

These results we re campared with two other related studies with which parti al correspondence 
was found. In addition, related topics such as multiculturallibrarianshipand the psychological 
aspects of immigration are discussed. 
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l. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Bakom vårt ämnesval ligger det intresse vi har för andra språk och kulturer. Det var i 
dessa banor vi började fundera då vi skulle ta ställning till uppsatsens inriktning, och 
därifrån var steget inte lånbrt till att söka förankra detta intresse i den svenska mångkultu
rella verkligheten. Vi tycker att biblioteksarbete gentemot invandrare är ett angeläget 
ämne att belysa nännare och vi menar att det är viktigt att slå vakt om detta. Vi trodde 
oss veta att invandrare använder sig av bibliotek i hög grad och vi tyckte att det skulle 
vara intressant att undersöka nännare vilken roll biblioteken kan spela för den som är n y 
i Sverige eller den som bor här sedan länge men har sina rötter i en annan kultur. Hur 
använder sig invandrare av biblioteken? Handlar det om att skaffa sig information om det 
svenska samhället och att lära sig svenska, eller är bibliotekets viktigaste funktion att 
befästa den egna kulturen och språket? För att ta reda på något om detta beslöt vi att 
göra en empirisk fältstudie i form av en användarundersökning på ett bibliotek i ett in
vandrarrikt område. 

Valet föll på Biskopsgårdens bibliotek i Göteborg beroende på att vi båda kände till det 
sedan tidigare. Monica genom att ha varit anställd där och Bodil genom att under studier 
i portugisiska ha fått reda på att många av de portugisiska invandrarna i Sverige borjust i 
Biskopsgården. l inledningsskedet hade vi planer på att inrikta vår användarundersök
ning mot portugisiskspråkiga invandrare eftersom det skulle vara en fördel att kunna 
intervjua personer med ett språk som man själv har kunskaper i för att underlätta kom
munikationen. Efter samtal med bibliotekspersonalen och efter eget övervägande kom vi 
dock fram till att det skulle vara av större intresse för biblioteket att få en mer samlad 
bild av samtliga utländska användares vanor och synpunkter. Att man från bibliotekets 
sida visade intresse för en sådan allmän användarundersökning bland invandrare såg vi 
som en stor fördel och därmed var valet för vårt uppsatsänine klart. 

1.2 Syfte och problemställning 

Syftet med uppsatsen är att få en bild av hur Biskopsgårdens bibliotek används av in
vandrarna i området och vad de har för synpunkter på detsamma. Resultatet av under
sökningen är tänkt att fungera som information för bibliotekspersonalen i deras mångkul
turella verksamhet och kanske kan det också vara av mer allmänt intresse för de som 
intresserar sig för mångkulturellt bibhoteksarbete. 

Vår problemställning är: 
Hur använder sig vu.:r:na invandrare av Biskopsgardens bibliotek och vad anser de om 
dess utbud och service enligt vad de ,~fälva ger uttlyckjär i enkäter med utländska bibli
oteksbesökare.'? 

Delfrågor: 
• Hur utnyttjar invandrarna biblioteket? 
• Vad anser de om beståndet på sitt språk? 
• Vad anser de om biblioteket som helhet? 
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Genom enkäten vill vi belysa hur invandramas synpunkter skiljer sig eller sammanfaller 
beroende på modersmål, ålder och vistelsetid i Sverige. Vi kommer också att beskriva 
och diskutera mångkulturellt biblioteksarbete samt ta upp andra aspekter som är av ·in
tresse för undersökningen som till exempel kulturpolitik, invandringspolitik, folkbildning 
och framför allt språkets betydelse för identiteten. 

2. Metod 

2.1 Enkätundersökning 

För att skaffa oss information om invandramas biblioteksvanor och synpunkter på bib
lioteket valde vi att göra en enkätundersökning. Vi övervägde även att göra intervjuer 
eftersom vi trodde att det kunde vara svårt att använda enkäter då man vill :fa infonna
tion från personer som inte har svenska som modersmål. Vi fastnade ändå för enkäter 
eftersom vi eftersträvade en så stor spridning på svaren som möjligt och vi förir10dade 
att det fanns risk för att man vid intervjuer endast skulle :fa kontakt med personer som 
var flitiga biblioteksbesökare och som hade en positiv inställning till biblioteket. Vi hade 
också läst en tidigare uppsats som byggde på intervjuer med invandrare i samma stads
del vars författare hade haft ganska stora problem med att finna villiga intervjupersoner 
( Sahlqvist, 1988). Detta stärkte oss i vårt bes! ut att använda enkäter, dock av kvalitativ 
karaktär. Eftersom vi vände oss till utländska biblioteksbesökare förelåg det som sabrt en 
risk för missförstånd av frågorna på grund av språksvårigheter och för att undvika detta 
var vi med vid i fyllandet om de tillfrågade så önskade, vilket de oftast gjorde. Vi kunde 
då märka vilka frågor som vållade problem och förtydliga dem tills vi trodde att frågan 
hade uppfattats som vi hade tänkt det. Därför kan man säga att undersökningsmetoden 
blev något av ett mellanting mellan enkät och intervju. I många fall blev det en slags in
teryju där vi stäiide frågorna utifrån vår enkät och själva fyllde i svaren. I andra fall be
svarades frågorna på egenhand av respondenterna, och i dessa fall fungerade det således 
som en ren enkätsituation. Vid andra tillfållen hjälpte vi till med någon enstaka fråga. I 
vissa fall utvecklades enkätsituationen till kortare ellerlängre samtal. 

Enkätundersökningen utfördes på Biskopsgårdens bibliotek under cirka 14 dagar i maj 
och september 1995. Vi avbröt materialinsamlandetunder sommaren eftersom det då var 
så få biblioteksbesökare att tillfråga. Rent praktiskt gick vi tillväga så att vi gick fram till 
personer som antingen såg utländska ut, talade något annat språk än svenska eller tittade 
på hylloma med det utländska beståndet, respektive läste någon utländsk tidning eller 
tidskrift, och talade om att vi studerade på Bibliotekshögskolan och skrev en uppsats 
varpå vi frågade om de ville hjälpa oss med att svara på några frågor om hur de brukade 
använda biblioteket och vad de tyckte om det. Vi var noga med att ·poängtera att vi inte 
arbetade på biblioteket så att de inte skulle tveka att framföra kritik. De flesta ställde 
upp men några avböjde av olika skäl - somliga angav att de inte.hade tid medan andra 
menade att de kunde för lite svenska. De som sa att deras kunskaper i svenska inte var 
tillräckligaerbjöd vi hjälp vid ifyllaodet och då gick de flesta med på att deltaga. Några 
enkäter fick dock avbrytas då vi inte ens med den bästa viljan i världen kunde förstå 
varandra varken på svenska eller något annat språk. Någon enkät kasserade vi också i 
efterhand då vi fått känslan av att respondenten inte förstått frågorna riktigt men försökt 
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svara ändå för att tillmötesgå oss. Några enkätsamtal genomfördes på engelska och por
tugisiska. 

Det var övervägande män som svarade på enkäten. Dels beroende på att den klart över
vägande delen av de utländska biblioteksbesökarna var män, det var i alla fall vårt in
tryck, men även beroende på att en hel del av de kvinnor vi tillfrågade inte ville .deltaga 
av olika skäl. De hänvisade ofta . till bristande språkkunskaper men vi fick ibland en 
känsla av att det inte var hela förklaringen. Några som var där i sällskap med sina män 
hänvisade till dessa. Vi eftersträvade emellertid att ·ha lika många kvinnliga som manliga 
respondenter och därför gick vi en dag enbart in för att komma till tals med kvinnor för 
att få mer balans i vårt material. Den dagen fick vi dock bara in en enda enkät så vi såg 
oss tyvärr tvungna att kapitulera inför det faktum att majoriteten av våra respondenter 
blev män. Vad detta kan tänkas bero på tänker vi diskutera i kapitel 8. 

Som tidigare nämnts övergick enkätsituationen ibland till infonnella samtal som inte all
tid handlade. om biblioteksanvändning utan ofta rörde sig om invandramas situation i 
Sverige. I vissa fall blev dessa samtal mycket personliga och det är egentligen synd att de 
inte ägde rum i form av intervjuer så att de hade kunnat få ett annat utrymme i uppsat
sen. Å andra sidan var det kanske just för att samtalen uppstod spontant som de blev så 
givande. Vi tror inte att vi hade fått kontakt med dessa personer om vi skulle ha avtalat 
tid och plats i syfte att tala om biblioteket, och dessutom kommit dit utrustade med 
bandspelare. Vi har i efterhand skrivit ned vad vi mindes av dessa samtal och vi kommer 
efter hand att ta upp en del information vi har fått på detta sätt. Att dessa samtal många 
gångerblev så förtrohga tror vi kan bero på att även de som har negativa erfarenheter av 
diskriminering och utanförskap i Sverige ändå ser biblioteket som en plats fri från dessa 
företeelser. Vi hade ju visserligen, som nämnts, talat om att vi inte hörde till Biskopsgår
dens bibliotek, men vi tror inte att det hade gjort någon större skillnad. Det kan ju också 
tänkas att det inte har så mycket med platsen bibliotek som sådan att göra utan mer det 
faktum att någon frågar en om ens åsikter som gör att man känner sig fri att vara uppri k
tig. 

Ett problem med vårt tillvägagångssätt att kontakta personer som såg utländska ut är att 
vi kan ha missat invandrare med nordeuropeiskt utseende. Polacker som läser på sven
ska är ju inte särdeles lätta att identifiera med denna metod. Vi tick kontakt med många 
tidningsläsare vilket berodde på att de flesta invandrare vi såg ägnade sig åt just denna 
sysselsättning. Till en viss del kan det också bero på att det är lättare att ta tag på en 
person som sitter och läser tidningen än någon som gör ett kort besök för att låna en 
bok. En annan tänkbar källa till fel kan ha uppkommit i och med att alla inte besvarade 
enkäten under samma villkor. De som talade med oss personligen kan ju ha funnit det 
svårare att komma med kritik än de som fyllde i enkäten på egen hand, trots att vi upp- . 
muntrade dem att vara uppriktiga och inte dra sig för att framföra kritik,· samt att vi un~ 
derströk vårt oberoende från biblioteket. Problemet med dem som besvarade enkäten på 
egen hand kan däreinot vara att de inte fick samma förklaringar som de övriga och därige
nom kan ha missuppfattat ett och annat. Även de som fick förklaringar kan förstås ha 
misstolkat somligttrots våra ansträngningaratt förklara och förtydliga frågorna: \T( hade 
kanske vunnit på att göra enkäten enklare och även kortare eftersom vi riktade oss till 
utländska personer. 
Ett annat problem är att trots att vi ägnade mycket tid åt enkätinsamlaodet inte fick in 
mer än 51 enkäter som vi kunde bearbeta. Att dessa 51 respondenter var fördelade me!-
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lan 16 olika språk gjorde att det blev så pass få infonnanter inom vmje språkgrupp att vi 
inte kan se några tydliga tendenser och skillnader mellan de olika språkgruppernas bibli
oteksvanor och behov vilket varit vår ursprungliga tanke. 

2.2 Intervju 

Vi har också genomfört en kvalitativ intervju med bibliotekschefen och den bibliotekarie 
som har huvudansvaret för invandrarlitteraturen. Syftet med denna var att få information 
om bibliotekets invandrarverksamhet samt få en uppfattning om invandrarna som biblio
teksbesökare. Vi satt vid intervjutillfallet ostörda i personalrummet och turades om att 
ställa på förhand nedskrivna frågor och det hela spelades in på band. Denna intervju 
presenteras i kapitel 6. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Invandringspolitik 

l dag är cirka en miljon av Sveriges åtta miljoner invånare invandrare eller har minst en 
förälder som är född utomlands (Heyman 1990, s 13). Den svenska invandringen har en 
mycket lång historia med bland andra tyska handelsmän som kom hit på medeltiden, 
valloner som kom på 1600-talet, finska flyktingar som kom på 1700-talet och brittiska 
ingenjörer som kom på 1800-talet. Dessa invandrare införde mycket nytt kunnande i 
landet och bidrog till utvecklingen inom många områden (Järtelius 1995, s 18-29). Den 
historien skaJl vi dock inte gå in på här utan vi ger en kort översikt över invandringspoli- · 
tiken från andra världskriget och framåt. 

Före andra världskriget försökte Sverige med olika metoder hålla tillbaka invandringen. 
Under kriget fanns det i Sverige ungefar 200 000 flyktingar, främst från de nordiska 
grannländerna.- Dessa utgjorde ett viktigt arbetskraftstillskott, men de sågs som ett över
gående fenomen. Invandringen blev en faktor man räknade med först i och med det som 
brukar kallas arbetarrörelsens efterkrigsprogram 1943. Under lång tid räknade man en
bart invandrama som ett tillskott av arbetskraft. I den andan skapade man en fri rörlighet 
för den nordiska arbetskraften 1954. Med samma utgångspunkt började svenska företag· 
med myndigheternas bistånd att aktivt rekrytera arbetskraft i Finland, Jugoslavien, 
Grekland och Turkiet från början av 50-talet till 70-talets början. Detta upphörde i och 
med oljekrisen 1972. Ungefår vid samma tid tog invandringspolitiken en ny inriktning. 
1968 kom den första stora invandrarutredning en, J 969 inrättades statens invandrarverk, 
en särskild myndighet för invandrarfrågor, och samma år tillsattes den första invandrar
ministern, Anna-Greta Leijon (Järtelius 1993, s 96-97). 

Enligt Arne Järtehus kan man dela in invandringspolitiken efter -andra världskriget i fem 
faser: 

Oreglerad arbetskraftsinvandring: 1945-1967 
Vid andra världskrigets slut fanns ca 140 000 invandrare i Sverige. U~länningskontroll 
fanns men utövades inte restriktivt. All kontroll av den nordiska arbetsmarknaden av
skaffades 1954. Under 1960-talet fördubblades invandringen i förhållande till 50-talet 
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och uppgick till mer än 235 000 personer. Kostnadsfri svenskundervisning infördes 
1965. 

Reglerad arbetskraftsinvandring: 1967-1975 
Alla som kom från utomnordiska länder måste nu ha skaffat arbete, arbetstillstånd och 
bostad före inresan i landet. Denna princip beslutades av riksdagen 1968 efter ett förslag 
från den andra invandrarutredningen (SOU 1967: 18). En enig riksdag ansåg att invand
ringen måste kontrolleras så att inte "den arbetskraft som finns här ställs utan arbete till 
följd av utländsk arbetskraft." Denna princip ligger fast sedan dess och har framförallt 
förespråkats ivrigt av fackföreningsrörelsen. Samtidigt med denna åtstramning vidtog 
myndigheterna flera åtgärder för att invandrarna skulle få en större del av den svenska 
välfården. Vid mitten av 70-talet kom en rad refonner och beslut om nya riktlinjer. 1969 
inrättades Statens Invandrarverk (SIV) med den dubbla uppgiften att dels noggrant be
gränsa vilka som ska få bosätta sig i landet dels verka för invandrarnas integration i det 
svenska samhället. 

Invandrarnas rättigheter: 1975 
Denna nya inriktning utgick från det betänkande som kom från den tredje invand
rarutredningen(SOU 1974:69,70). Här föreslogs bland annat att invandramas möjlighe
ter till politiskt inflytande borde förstärkas och att etniska minoriteter skulle garanteras 
undervisning i föräldrarnas modersmål. Det var den stora invandrargruppen från Finland 
som man hade i åtanke vid inrättandet av dessa beslut. Regeringen anslöt sig till utred
ningens förslag och 1975 röstade riksdagen enhälligt igenom den nya invandrar- och mi
noritetspolitiken som fonnulerades med utgångspunkt från orden jämlikhet, valfrihet och 
samverkan (Järtelius 1993, s 96-99). Med denna nya politik övergavs officiellt assimile
ringsideologin som gick ut på att invandrama så snabbt som möjligt skulle smälta in. 
Hädanefter var det integrering som gällde, man skulle få möjlighet att bevara sin kultur 
och det skulle vara frivilligt i vilken grad man ville anamma den svenska kulturen (von 
Kreitor 1980, s 5). 

Jämlikhetsmalet innebär att invandrarna ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyl
digheter som befolkningen i övrigt. Dessutom innebär det att alla ska ha likvärdiga möj
ligheter att bibehålla och utveckla sitt modersmål och att utöva en egen kulturell verk
samhet. 

Va{(i-ihetsmålet innebär att medlemmar av språkliga minoriteter skall kunna välja i vilken 
utsträckning de vill uppgå i en svensk kulturell identitet, och i vilken grad de vill behålla 
och utveckla den ursprungliga identiteten. 

Samverkansmålet innebär att en ömsesidig och omfattande samverkan bör komma till 
stånd mellan invandrargrupperna och majoritetsbefolkningen (Järtelius 1993, s l 02). 

En rad konkretarefonner i syfte att förverkligadessa mål beslutades av riksdagen i sam
band med att dessa mål antogs. Exempel är ökade bidrag till biblioteken för inköp av 
litteratur på minoritetsspråk ( 1975), ett nytt system för statliga bidrag för rikstäckande 
invandrarorganisationer ( 1975) och presstöd och stöd för litteraturproduktion på andra 
språk än svenska ( 1977). 1976 kom den så kallade hemspråksreformen varigenom kom
munerna blev skyldiga att ge barnen undervisning i deras modersmål och samma år kom 
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rösträttsreformen som gav utländska medborgare som bott minst tre år i Sverige rätt att 
rösta och bli valbara i kommunalvalen. 

Flyktinginvandring: 1972-
1 972 infördes i praktiken stopp för invandringen. Sedan dess har förutom nordbor hu
vudsakligen endast flyktingar samt vissa specialarbetare fått ·permanent 
uppehållstillstånd. 1975 antogs en flyktingkvot om 1250 personer per år. Därutöver 
kommer årligenmångaflyktingar spontant som det heter. Enlibrt huvudregeln har endast 
de fått stanna som uppfyller genevekonventionens definition, det vill säga de som kän
ner "välgrundad fruktan .för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet . till 
viss samhällsgrupp ellerpågrund av sin religiösaellerpolitiska uppfattning". 

1985 blev flyktingmottagandet en angelägenhet för samtliga 284 kommuner som då fick 
skriva kontrakt med Invandrarverket om hur många flyktingar man skulle ta emot för en 
viss schablonersättning per flykting. Ungefår vid samma tid började flyktingströmmen 
öka drastiskt från cirka 5000 personer om året till en topp omfattande 24 900 personer 
som fickasyl1989. I det lägetbeslutade regeringenden 13 december 1989 - Luciabeslu
tet kallat- att endast bevilja a sy J åt konventionsflyktingar och vissa anhöriga. 

Kriget i Jugoslavien: 1991-1995 
1991 upphävde den nya borgerliga regeringen Luciabeslutet Snart därefter förändrades 
det redan svåra läget i det forna Jugoslavien ytterligare och flyktingströmmen därifrån 
blev allt stridare. Fram till sommaren 1992 hade Sverige tagit emot drygt 55 000 flyk
tingar från det forna Jugoslavien. Man övervägde då att införa 611fålhgasyl för flyktingar 
från krigsområden i stället för den gällande individuella prövningen av varje ärende 
(Järtelius 1993, s 96-99). 

Skärpt flyktingpolitik 
Efter kriget i Jugoslavien kan man kanske tala om ytterligare en fas. 1991-94 mottogs 
årligen ca 20 000 flyktingar, främst från det forna Jugoslavien (Dagens Nyheter 96-09-
29, s Al3). Sedan krigets slut har flyktingströmmen minskat. l september 1996 lade 
regeringenfram ett lagförslagtill ny invandringspolitik som riksdagen skall rösta om vid 
årsskiftet 96/97. I och med detta förslag skall det bli svårare för anhöriga att få uppe
hållstillstånd. Den rätten skall i princip begränsas till kärnfamiljen med vissa undantag. 
För barn förbättras villkoren på några punkter och det står att hänsyn skall tas till. 
"barnets hälsa, utveckling och allmänna bästa" vid alla beslut. Enligt förslaget skall flyk
tingbegreppet vidgas så att även andra än de som uppfyller genevekonventionens krav 
skall kunna få asyl. Det krävs inte längreatt det är en stat som står för förföljelsen, och 
nytt är också att personer som förföljs på grund av kön, homosexualitet eller som har 
flytt från miljökatastrofer kan beviljas asyl. Något som dock starkt kommer att begränsa 
antalet människor som kan få asyl är att tnan har tagit bort det så kallade de facto-flyk
tingbegreppet enligt vilket man kan beviljas asyl av humanitära skäl {DN 96-09-15, s 
A6). 

Att den svenska flyktinm)olitiken inte alltid har varit och är så human som det ser ut i 
teorin finns det många exempel på. Ett exempel är det stora antal judar som avvisades då 
de sökte skydd undan nazisternas förföljelser. Inte förrän .1941 skedde en klar omsväng
ning och därefter fick nästan alla flyktingar stanna. Ett annat känt ·exempel är den så kal
lade baltutlämningen 1946. Då utlämnades till Sovjet 146 balter som hade deserterat från 
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den tyska armen och sedan sökt skydd i Sverige för att undgå sovjetisk krigsfångenskap 
(Heyman 1990, s 14-15). I dagfår vi ofta genom medierna kännedom om upprörande 
utvisningar av människor som i Sverige söker en fristad undan förföljelse. Nyligen fick 
svensk flyktingpolitik skarp kritik från Amnesty International som uppmanade med
lemmar över hela världen att i en så kallad blixtaktion vädja till den svenska regeringen 
för en kvinna från Zaire som vägrats asyl. Hon uppgav att hon hade utstått svåra för
följelser i hemlandet till följd av sin politiska kamp, men ansågs inte trovärdig. Det be
slutet fick FN:s kommitte mot tortyr att kritisera Sverige för brott mot tortyrkonven-. 
tionen, eftersom man gjorde en helt annan bedömning av kvinnans berättelse och situa
tionen i Zaire (DN 96-11-03, s A5). Till följd av kritiken togs fallet upp igen med resul
tatet att kvinnan slutligen fick stanna (DN 96-11-17, s 4, Söndagsdelen). 

3.2 Kulturpolitik 

Som källa till detta avsnitt har vi bland annat använt oss av en utvärdering av den 
svenska kulturpolitiken som utförts av en europeisk expertgrupp i Europarådets regi. 
Detta utomstående perspektiv tyckte vi tillförde en del intressanta aspekter till skillnad 
mot om vi enbart hade använt oss av inhemska källor. · 

3.2.1 Kort historik 

Den svenska kulturpolitikens rötter sträcker sig ända tillbaka till 1600-talet då Riksan
tikvarieämbetet inrättades för att vårda arkiv och fornminnen och lagar stiftades för att 
skydda arkeologiska lämningar. Flera av de viktigaste kulturinstitutionerna t,trundades 
under 1700-talet, bland andra Operan, Dramatiska Teatern och Nationalmuseum efter
som hovet efter fransk förebild ville förstärka sin kulturella ställning. Under 1800-talet 
fick denna kungliga tradition sällskap av borgerliga strävanden och folkrörelsernas intres
sen. Nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och den frireligiösa rörelsen kom att bilda ramen 
för Sveriges moderna kulturpolitik och dessa historiska särdrag finns tydligt speglade 
även i dagens kulturpolitik. I böTjan av 1900-talet infördes statligt stöd till folkbibliotek 
och bidrag till stadsteatrar började ges på 1 930-talet (Myerscough 1990, s 12). 

Under 1950-talet arbetade flera kulturpolitiska utredningar. Förutom biblioteksersätt
ning till författare ledde dessa utredningar emellertid inte till några betydande refonner 
under 19 50-talet. I början av 1960-talet började man på ett genomgripande sätt planera 
åtgärder för hela kulturområdet. En utgångspunkt var kulturpropositionen från 1961 om 

. stöd åt konstnärlig, litterär och musikalisk verksamhet. Denna proposition utgjorde det 
första statliga handlingsprogrammet för kulturområdet (Den nya kulturpolitiken 1975, s 
5-6). 1960-talet var ett årtionde av statliga utredningar; avsikten med dessa var framför 
allt att förbättra konstnärernas trygghet och det ekonomiska stödet till dem, samt att 
göra konst och kultur mer tillgänglig (Myerscough 1990, s 24 ). Omfattande kartlägg..: 
ningar av olika sektorer inom kulturlivet kom till stånd. Den senare delen av 1960-talet 
präglades av en livlig kulturpolitisk debatt bland kulturarbetareoch i massmedier. Under 
denna debatt grundlades och ifrågasattes värderingarna och metoderna i den statliga kul
turpolitiken. Under 1970-talet fick begreppet kulturpolitik en stor spridning och förank
ring. Tidigare hade utvecklingen på kulturområdet utgjorts av spridda åtgärder, planer 
och ideer inom staten, kommunerna och organisationerna. På 1970-talet kom en helhets
syn formulerad i utredningar och propositioner vilka resulterade i åtgärdspaket och 

7 



riksdagsbeslut. Utmärkande för den nya kulturpolitiken var samordning, helhetssyn och 
långtidsplanering(Den nya kulturpolitiken 1975, s 5-6). 

3.2.2 De kulturpolitiska målen 

1974 antog riksdagen förslaget om den nya kulturpolitiken. Bakgrunden var den statliga 
utredningenKulturrådet som började arbeta 1969. Ledamöterna utgjordes av en expert
grupp bestående av ett tiotal personer med olika yrken som författare, redaktör, 
professor, konstnärer med flera (Lundstedt 1995, s 19-23 ). Utredningen utmynnade så 
småningom i betänkandet Ny kulturpolilik från 1972 vilket gav upphov till en intensiv 
debatt inte minst i tidningar och tidskrifter. Efter ett par år och efter en mycket -omfat
tande remissbehandling var regeringens proposition klar. Riksdagens beslut sammanföll i 
stort sett med denna proposition, Prop. 1974:28, och därigenom fastställdes de kultur
politiska målen och en rad refonnförslag (Den nya kulturpolitiken, 1975, s 6). Riksdags
beslutet antogs enhälligt av alla partier även om det fanns meningsskiljaktigheter angå
ende frågorna om konstnärlig kvalitet och nivån på det offentliga stödet (Myerscough 
1990, s 24) . 

. De åtta målen innebar att kulturpolitiken skulle: 

• medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella förutS~ttningar för att 
denna frihet skall kunna utnyttjas, 

• ge människor möjlighetertill egen skapande aktivitet och främja kontakt mellan män-
niskor, 

• motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet, 

• främja decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner inom kulturområdet 

• utformas med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenhet och behov, 

• möjliggörakonstnärlig och kulturell förnyelse, 

• garantera att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs, 

• främja utbyte av erfarenheter och ideer inom kulturområdet över språk- och nations
gränserna. 

I den nya kulturpolitiken betonades att kulturen skulle ses som ett av flera instrument 
att uppnå jämlikhet i samhället och ett medel för att ge människor ett rikare liv. Man 
betonade även det nära sambandet mellan kulturpolitik, utbildningspolitik och socialpo
litik och man såg på kulturell jämlikhet som lika angelägen som ekonomisk och social 
jämlikhet. Medborgaren skulle vara aktiv i kulturlivet, kulturen skulle decentraliseras och 
kommersiella intressen skulle motverkas (Den nya kulturpolitiken 1975, s 6). 

3.2.3 Kulturpolitiken och invandrarna 

Invandrarna kommer in i bilden under det mål sorn handlarom "eftersatta grupper". Hit 
räknades även barn, handikappade, institutionsvårdade, andra etniska grupper än in~ 
vandrare samt människor i glesbygd. Man framhöll vikten av att ge invandrare och 
språkliga minoriteter möjlighet att bevara och utveckla egna kulturaktiviteter och n1an 
betonade också den positiva inverkan som invandramas ursprungskulturer har på det 
svenska kulturlivet. Det beslutades om insatser på film- och litteraturområdena och 
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statliga bidrag för bibliotekens inköp på invandrarspråk fastställdes (Den nya kulturpo
litiken 1975, s 15-16). 

Dessa beslut hade sin bakgrund i förslag från invandrarutredningen (SOU 1974:69/70) 
och litteraturutredningen (SOU 1974:5). Invandrarutredningen angav fyra delmål för 
kulturpolitiska åtgärder: Ökade möjligheter ti11 delaktighet i det svenska kulturlivet, till 
kontakt med ursprungslandet, till kulturell egenverksamhet och till kulturell växelverkan 
mellan minoriteterna och majoritetsbefolkningen. Utredningen krävde särskilda ekono
miska insatser från statens sida för att dessa mål skulle kunna förverkligas (Prop. 
1975:20, s 137). Beträffande åtgärder på litteraturområdet hade invandrarutredningen 
och litteraturutredningen lagt fram ett gemensamt förslag. Enl(~;,rt invandringspolitikens 
huvudprincip om invandrares och svenskars lika rättigheter tl11 samhällsservice under
strök man att lika rättigheter också skulle ges till att behålla det egna språket och kultur~ 
arvet. Här tillmättes biblioteken en väsentlig betydelse och man föreslog att en upprust
ning av bokbestånden på invandrarspråk skulle komma till stånd (ibid, s 142-143). Rege
ringen anslöt sig till dessa förslag i propositionen (ibid, s 219-220 ). 

3.2.4 Europarådets utvärdering 

Den inledningsvis nämnda utvärderingen i Europarådets regi gav den svenska kulturpo
litiken ett mycket gott betyg. Synen på jämlik tillgång till kultur som en rättighet lika 
viktig som social och ekonomisk jämlikhet, och den starka tro på kulturens samhällsom
vandlande möjligheter var något som Europarådets expertgrupp fann anmärkningsvärt 
och positivt i sin utvärderingsrapport (Myerscough 1990, s 24). Det mest betydelse
ful la som man såg det var att Sverige uppnått en sådan stor social bredd inom kulturlivet 
(ibid, s 153). l rapporten framhål1s det att Sverige (1989) har en ledande position i Eu
ropa när det gälleroffentliga kulturutgifter och att man i relation till folkmängden har ett 
mycket stort utbud av folkbibliotek, museer, teatrar och orkestrar och att dessa har stor 
spridning över landet. Man framhåller även fördelen med att den svenska kulturpolitiken 
kännetecknas av liten byråkrati, lätt kontroll, enkelt bidragssystem, och få lagar, något 
som enligt rapporten kännetecknar den svenska förvaltningstraditionen och politiken 
överhuvudtaget (ibid, s 18-20). 

Att formulera mål för den statliga kulturpolitiken är enlibrt rapporten något mycket spe
cifikt för det svenska förhållningssättet och något som har med den typiskt svenska 
samförståndspolitiken att göra (ibid, s 24). Anmärkningsvärt finner man det vara att 
kvalitet inte sattes upp som ett mål, och man frågar sig om konst utan högsta kvalitet är 
värt att sträva efter (ibid, s 25). Angående folkbiblioteken ansåg expertgruppen att de 
utgör det bästa exemplet på hur man systematiskt har byggt upp en hög servicenivå 
inom ett viktigt kulturområde. Man föreslår dock att biblioteken bör satsa mer på pro
gram som utställningar, konserter och andra kulturaktiviteter (ibid, s 82). · 

Beträffande invandrare och etniska minoriteter bedömer expertgruppen att man i Sverige 
har gjort mer än ·något annat europeiskt land för att skapa jämlikhet. Man menar att åt
gärder riktade mot invandrare kan bedömas ha haft rimligframgång i och med att invand
rarna är jämförelsevis aktiva biblioteksanvändare, men att däremot en stor del av bokbe
ståndet sällan utlånas. Endast på tio språk lånas böckerna i genomsnitt ut merän två 
gångerper år. Man menar att biblioteken tycks förses med böcker schablonmässibrt och 
man efterlyser att mer hänsyn borde tas tilllokala behov. Förvåning uttrycks också över 

9 



att så få invandrare finns i kulturorganisationernas styrelser och i Kulturrådet. Man på
pekar också att studieförbundens verksamhet endast till en jämförelsevis liten del utgörs 
av invandramas kulturprogram. För att ett verkligt mångkulturellt kulturliv skall komma 
till stånd menar man att det behövs fler former av positiv särbehandling. Representanter 
för etniska minoriteter framförde till expertgruppen kritik mot att regeringen inte har 
stimulerat till självständig utveckling och att detta med eller utan avsikt kommer att re
sultera· i assimileringsnarare än i en mångkulturell variation. Expertgruppen förordar där
för att mer av det statliga stödet borde ges direkt till invandramas organisationer att dis
ponera själva. Detta skulle kunna stimulera en större mångfald av kulturyttringar menar 
man (ibid, s 132-135). 

3.2.5 Den nya kulturutredningen 

1993 tillsattes en ny kulturutredning med syftet att utvärdera kulturpolitikens inriktning 
med utgångspunkt i 1974 års kulturpolitiska mål, samt göra en bedömning över framti
den på kulturområdet. Denna utredning var parlamentariskt sammansatt till skillnad från 
den första kulturutredningens expertgrupp (Lundstedt 1995, 19-23 ). Tyngdpunkten i 
utredningens förslag Jiggerpå ökade insatser för barn och ungdom, verksamhet över hela 
landet och konstnärlig verksamhet (Kulturpolitikens inriktning i korthet 1995, s 7). I 
jämförelse med den gamla utredningen läggs större betoning på individen medan man 
under 70-talet hade kollektivet i fokus. Man framhäver också producenterna - konstnä
rerna mer än konsumenterna. Nytt är också att man talar om kvalitet i kulturen, men i 
stort sett ansluter man sig till de gamla målen. Vissa förändringar föreslogs dock. Här är 
de fem reviderade nya kulturpolitiska målen som utredningen föreslog: 

Kulturpolitiken skall ( enlibrt utredningen): 

• värna yttrandefriheten och gereellayttrandemöjligheter, 
• verka for delaktighet och stimulera eget skapande, · 
• främja konstnärlig och kulturell förnyelse och kvalitet, 
• ta ansvar för kulturarven och främja ett positivt bruk av dem, 
• ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obruten kraft i sam

hället. 

Målet om att motverka kommersialismen och målet om de eftersatta grupperna har alltså 
försvunnit. Däremot har det som sagt tillkommit ett mål som talar om kvalitet och man 
talar även om kulturarven i pluralis, något som skulle komma invandrama till godo. 

l regeringens proposition som svar på denna utredning föreslås vissa ändringar som 
framgår nedan. 

Kulturpolitiken skall (enlihrt regeringen): 

• värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för att använda den, 
• verka för allas möjlighetertill kulturupplevelser och eget skapande, 
• motverka kommersialismens negativa verkningar och främja kulturell mångfald, 

konstnärlig förnyelse och kvalitet, 
• bevara och bruka kulturarvet, 
• främja internationellt kulturutbyte och möten mellanolika kulturer inom landet 
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(Prop. 1996/97:3, s 27) .. 

Som synes har regeringen i sitt förslag velat- återinföra målet med att motverka kommer
sialismen. Man har inte accepterat att det skulle finnas fler än ett kulturarv att värna om, 
men det talas om att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer 
inom landet, så på det mångkulturella området har en klar skärpning skett i förhållande 
till utredningens förslag. Detta har utmynnat i förslaget om att inrätta ett världskultur
hus i Stockholm. Avsikten är att skapa ett kulturellt centrum och en mötesplats över 
etniska gränser. Man tänker sig en scen för all sorts konst men också för samhällsdebatt, 
och man ska inte enbart kunna deltaga som åskådare utan också som deltagare i kurser 
och verkstäder (ibid s 182). 

3.3 Folkbildning 

Folkbildningen bedrivs utanför det etablerade undervisningssystemet och bygger i hög 
&rrad på självverksamhet. studiecirkeln är en typisk arbetsfonn. Folkbildningen har fyra 
grenar historiskt sett: folkbibliotek, folkhögskolor, föreläsningsföreningar och studieför
bund. Idag sprids också verksamheten via andra kanaler till exempel genom etennediema, 
och där särskilt Utbildningsradion och genom A MU . 

3.3.1 Historia 

I äldre tider var det kyrkan som stod för folkundervisningen vilket förordades genom 
1686 år kyrkolag. Förutom undervisning i läsning och skrivning bedrevs mest katekes
undervisning. Från och med 1 830-talet kom folkbildningsideema att spela en stor rol.l i 
kulturdebatten. Dessa ideer hade nått Sverige från utlandet och hade sina rötter i upp
lysningens utilism och framstegstro och i romantikens intresse för det genuint folkliga. 
Svenska förkämpar för folkbildningsideema var bland andra Geijer som kämpade för den 
allmänna folkskolan och Fredrika Bremer som krävde kvinnors rätt till bildning. Folk
skolestadgan trädde i kraft 1842 och i samma veva organiserades de första bil.dningscirk
Jama och arbetarföreningarna som präglades av liberala ideer. Folkbildningen skulle på
skynda en social utveckling och verka klassutjämnande. Med insikten att kunskap är en 
förutsättning för inflytande i samhället tog folkrörelserna som grundades efter 1800·ta
lets mitt upp folkbildningen på sitt program. Nykterhetsrörelsen (IOGT) ordnade före
drag, grundade bibliotek och startade studiecirklar och det samma gällde för väckelserö-. 
relsen. Från den akademiska världen kom en rad nya initiativ som präglades av de radi· 
kala strömningar som var rådande under 1880-talet. Stockholms arbetarinstitut bildades 
1880 för att i positivistisk anda förmedla vetenskapens landvinningar till allmänheten. 
Universiteten erbjöd sommarkursen under 1890-talet och studentföreningar höll föreläs
ningar och debatter, gav ut skrifter och inrättade bibliotek. 

Efter sekelskiftet tog folkbildningsarbetet ny fart då Oscar Olsson utvecklade studiecir- · 
kelmetoden som fick stor spridning. Viktiga idegivare vid denna tid var kulturpersonlig
heter som Viktor Rydberg, Ellen Key och Hans Larsson. Folkhögskolorna blev utbild~ 
ningscentra för folkrörelserna och flera ·av dem knöts direkt till de olika folkrörelserna. 
Inom arbetarrörelsen fanns till en början en kluven inställning till hur klasskampen skulle 
föras. De ·som viile förändra samhället radikalt krävde att man skulle satsa på politisk 
handling och i förbrrunden stod intresset för kampen. Andra menade däremot att kampen 
skulle vinnas på lång sikt genom ökade kunskaper och insikter. Det var den senare linjen 
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som segrade vilket markerades genom ABF:s grundande 1912. ABF fick snart en mycket 
bred anslutning från fackliga och politiska organisationer. Efterföljare till ABF skapade 
bildningsorgan inom andra folkrörelser, bonde- och tjänstemannarörelsen med flera, med 
bibliotek, studiecirklar och föreläsningar som viktigaste arbetsform. På 1920-talet inför
des samhällsstöd till det fria bildningsarbetet efter förslag i en statlig utredning (SOU 
1924:5). Bildningsarbetet fick också spridning till glesbygden genom vandringsbibliotek, 
studiec.irklar och flyttande folkhögskolekurser. Detta nätverk kompletterades av korres
pondensinstitut liksom av det nya mediet radion. Under 30-talets stora arbetslöshet 
hade bildningsorganisationeroch folkhögskolor också en social uppgift att tyl1a. 

3.3.2 Nutid 

Efter andra världskriget kom den stora utbyggnaden av folkbildningsarbetet. 194 7 fast.;. 
ställdes bidragsvil1kor och därmed de ekonomiska förutsättningarna för lång tid framåt 
På 60-talet infördes stora skolreformermed 9-årig grundskola och utvidgad gymnasieut
bildning vilket starkt förändrade folkbildningens villkor genom att man bland annat 
kunde börja utbildningen på en hö[;,rre nivå. De senaste årtiondenas folkbildningsarbete 
uppvisar en stor variation i innehåll med allt från data till släktforskning, språk och mil~ 
jövård. studieförbunden var 1991 1 1 till antalet med Folkbildningsförbundet som cent
ralt samarbetsorgan. Folkbiblioteken stöder på många sätt lokala kulturinitiativ som till 
exempel författarbesök hos litteraturcirklar och konst- och musikprogram. Bildningsor
ganisationerna har strävat efter att profilera sig för att möta olika behov till exempel ge
nom att inrikta sig på kulturskapande aktiviteter som teater, körsång och skrivarcirklar 
eller genom·att rikta sig mot olika grupper som handikappade, pensionärer eller invand
rare. Med jämna mellanrum blossar debatten upp om folkbildningens mål och innehåll, i 
synnerhet efter 1968 då själva bildningsbegreppet togs under omprövning. Ofta har dis
kussionen vänt sig mot den kommersiella masskulturens avarter och man har också ställt 
sig frågan om folkbildningsbegreppet har någon relevans i dagens samhälle. 

Folkbildningsorganisationerna spelar alltjämt en viktig roll som kulturförmedlare ofta 1 
samverkan med andra kulturorgan och institutioner som exempelvis Filmcentrum, För~ 
fattarcentrwn, museerna, Riksteatern och etennedierna. Folkbildningen har också en 
viktig roll för att stärka värdegemenskapen i samhället och minska klyftorna mellan ge
nerationer och samhällsklasser. Humanism, tolerans, social rättvisa, internationell solida-

. ritet, miljövård med mera är centrala värderingar för allt bildningsarbete. Folkbildningen 
utgör en motkraft mot kulturens kommersialisering och man vill motverka passivitet och 
befrämja självständigt ställningstagande j samhällsfrågor, man vill också verka för tole
rans och öppenhet gentemot invandrare och främmande kulturer. Allt detta medverkar 
till att stärka demokratin (Nationalencyk!opedin 1991, band 6, s 461-462). 

Inom folkbildningen är demokratitanken grundläggande. Att människor är delaktiga i 
processer och samverkar med andra är något som bidrar till ökad självkänsla hos indivi
derna vilket i sin tur medför att de vågar uttrycka åsikter, vilket är en av grunderna i ett 
demokratiskt samhälle. 1991 beslutade riksdagen om att folkbildningen skulle tillmätas 
en ökad roll i demokrati skolningen. Folkbildningsrådet skriver: 

"Den främsta uppgiften för framtiden bör vara att stärka det demokratiska och i vid 
mening politiska samtalet - dialogen mellan medborgarna och mellan medbor
gama och valda representanter i kommun, förening och församling. Både folkbild
ningen och folkrörelserna måste på ett bättre sätt kanalisera ideer och förslag genom 
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· att skapa mötesplatser för medborgarna. Detta kan i sin tur ge medborgarskapet ett 
fördjupat innehålL" (Folkbildningsrådet, se Ericson 1995 s 98). 

Man brukar säga att folkbildningen handlar om att deltagama fritt och frivilligt söker 
efter kunskaper eller upplevelser. Skulle folkbildningen enbart rikta sig till dem som 
själva tagit initiativ skulle dock mångaandra ställas utanför. Därför är det viktigt att för
söka nå ut till grupper som man prioriterar som exempelvis lågutbildade, handikappade 
och invandrare. Bidrag utgår till folkbildningen för att nå svagare grupper och under 
1990-talet har man fått i uppdrag att själv utvärdera hur detta arbete har lyckats. En hel 
del energi har lagts ned på detta arbete vilket finns dokumenterat. Däremot vet man 
mindre om huruvida de berörda grupperna upplever folkbildningen som ett verksamt 
instrument för sina syften (ibid, s 98-1 02). 

3.3.3 Framtiden 

Genom folkbildningen har grupper som på egna villkor söker kunskap och insikt möjlig
het att delta i det politiska livet. Till detta gräsrotsperspektiv utgör experternas makt en 
kontrast. I och med att avståndet mellan beslutsfattare och vaniiga människor är stort 
och inte visar tecken på att minska, så finns det ett stort behov av folkbildning även i 
framtiden. Om folkbildningen blir stor i framtiden och lyckas nå sina mål kan den också 
aktivt medverka till att säkra demokratin för kommande generationer. Det finns en stor 
risk i att samhället permanent tudelas mellan dem som har arbete och dem som inte har 
det, mellan välutbildade och lågutbildade, mellan svenskar och invandrare. Folkbild
ningen kan motverka dessa växande klyftor genom att utgöra en brygga mellan de olika 
grupperna. Det är kanske på detta sätt som folkbildningen har sin största utmaning i 
fi·amtiden. Man kan jämföra med situationen för hundra år sedan då en stor del av be,.. 
folkningen saknade rösträtt och dänned inte hade delaktighet i samhällsbyggandet Då · 
spelade folkbiblioteken, studieförbunden och folkhögskolorna en stor roll i förändrings
arbetet och så skulle det kunna vara även i dag och i framtiden (ibid, s 119-1 26). 

3.4 Språk och identitet 

Så här beskriver Mehmed Uzun som är invandrad författare från Kurdistarr hur. han 
upplevde det att komma till Sverige. Citatet är hämtat ur antologin Världen i Sverige. 

''I likhet med Erebe Semo (kurdisk författare, vår anmärkning) genomgick även jag 
'det förlorades period' i mitt nya land . Först och främst torlorade jag mitt mo
dersmål - mitt moderland, - som Albert Camus uttrycker det - denna min dyrba
raste ägodeL Mitt modersmål blev plötsligt oanvändbart, meningslöst och en be
lastning för mig. Det upphörde att skydda mig; det upphörde att ge mig en känsla 
av trygghet och styrka. Jag kunde inte uttrycka mig.· När jag berövats mitt mo
dersmål förloradejag min identitet och personlighet. Jag blev en annan, en oiden
tifierbar men' hjälpbehövande' utlänning. Jag kom att ingå i kategorin 
' främlingar', en perifer grupp som jag inte hade sökt mig till och som i sig själv 
kändes främmandeför mig. Mitt liv, mina erfarenheteroch mina tankarförloradeall 
mening och allt värde. Alla de där idealen för vilka jag hade tagit farofyllda risker 
och till och med avtjänat fangelsestraff, visade sig vara utan betydelse. Jag fann det 
utomordentligt svårt att begripa varförjag hade satts i fangelse. Jag skämdes för att 
försöka förklara skälen till att jag kommit till mitt värdland. Alla mina värderingar 
som hade varit så självklara och obestridliga, hade gått förlorade. Jag upptäckte att 
de inte var tillämpbara på mitt nya land. Jag förlorade mitt yrke och mitt medbor
garskap. Jag förlorade min rätt att fritt återvända till mitt land och publicera mig 
där. Jag förlorade kärleken, stödet och de uppmuntrande orden från mina vänner 
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och min krets. Jag förlorade fargen på blomknopparna, på granatäppelträdet i vår 
trädgård, smaken av persikor och ljuden från svalorna som brukade besöka oss 
varje vår." (Uzun 1995, s 19). 

I den nordiska bibliotekshandboken KITAB (Kulturell identitet tryggad av biblioteken) 
skriver O l af Berggren om språkets betydelse för identiteten. En individs identitet består 
av mångabetydelsefulla delar, bland annat geografiskt ursprung, social klasstillhörighet, 
utbildning, religion och språk. Exiltillvaron medför att språket som kanske inte tidigare 
uppfattades som en så viktig del av personligheten plötsligt får en ny och-djupare bety
delse och blir ett av de viktigaste elementen i identiteten. Berggren hävdar att då !Jlan 
lever i en annan kultur blir det som man starkast förknippar med sin identitet de element 
som mest skiljer sig från den främmande kulturen. 

Vid sidan av språket har även religionen en stor betydelse för identitetsuppfattningen på 
många håll i världen, något som också gällde Sverige och övriga Europa historiskt sett. 
Exempelvis gickdet under 1600-talet bra att tala vilket språk som helst i Sverige. Man 
kunde ha finska, samiska eller tyska som modersmål - men man fick inte vara _katolik. 
Under nationalismen på 1800-talet övergick man emellertid till att betrakta språket som 
det primära- det som enade en nation. l Frankrike förbjöd man folk att tala bretonska, 

· baskiska, langue d 'oc eller italienska dialekter, och i Sverige skulle på samma f,rrunder 
tornedalingarna försvenskas. Språk hade blivit synonymt ined nationalitet. Sedan 200 år 
tillbaka har språket alltså ersatt religionen som främsta identitetsfaktor i västvärlden. 
Det finns dock undantag; Schweiz rymmer till exempel fyra språk inom ett land och 
omvänt talas det exempelvis engelska i en rad olika länder vars invånare inte för den skull 
upplever sig ha någon större samhörighet med varandra. För många invandrare som har 
sina rötter utanför västvärlden har religionen fortfarande en stor betydelse för identite
ten. I exempelvis den muslimska kulturkretsen har religionen varit den viktigaste identi
tetsfaktorn och på många håll inom islam är det fortfarande så (Berggren 1983, s 22 -
24). 

· 3.4.1 Identitet 

Många forskare har ägnat sig åt att beskriva vad identitet är för någonting och vilken be
tydelse den har för individens utveckling. J antologin Minoritet, kultur, identitet har Kar
mela Liebkind skrivit en uppsats där hon redogör för detta forskningsfält. Enligt Li
ebkind har tennen identitet introducerats och bearbetats främst av ego-psykologen Erik 
H. Erikson. Han identifierade denna term som "en uppnådd visshet om art min färmaga 
att bibehalla inre sammanhang och kontinuitet motsvaras av sammanhang och kontinu
itet i den uppfattning andra har om mig" (Erikson, se Liebkind 1980, s 53). Erikson 
skriver att känslor av främlingskap inför ens nationella eller etniska ursprung leder till 
identitetskonflikter som är ytterst svårlösta (Liebkind 1980 s. 54). Det är uppenbarligen 
på denna forskning som litteraturutredningen grundar sig då man talar om bibliotekens 
roll för etniska minoriteter som vi ska se nedan. . 

"Huvudprincipen i den svenska i1ivandring.~politiken är att invandrarna .skall ha till
gi:mg till samma samhällsservice som svenskarna. Detta bör även gälla möjligheten att 
bevara det egna .~praket och kulturarvet" skriver man i litteraturutredningens huvudbe
tänkande Boken (SOU 1974:5, s 276). I detta sammanhang tillmäts biblioteken en 
mycket viktig roll och man förordar att en upprustning av bibliotekens bestånd på mino-
ritetsspråken skall ske. · 
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Man utvecklar vidare vad som krävs för att en individ ska kunna utveckla en egen identi.: 
tet. Det är nödvändigt att kunna identifiera sig med andra och att av andra bli identifierad 
som tillhörande en viss grupp. Vidare måste samhället bekräfta individens grupptil1hö
righet och ge henne roller där hon kan känna igen sig själv och känna sig igenkänd av 
andra. r denna identitetsskapande process har ·modersmålet en fundamental betydelse, 
skriver utredningen (ibid, s 276). 

Psykologen Elsie Söderlindh har i boken Invandringens p3ykologl beskrivit identitets
förlusten som en av flera traumatiska förluster som drabbar invandraren i det nya landet. 
Här redovisar vi hennes syn på förlust av identitet och språk, medan andra förluster som 
Invandrare drabbas av och övrig problematik hon beskriver tas . upp i avsnittet om in
vandringens psykologi. 

Äv~n Söderlindh utgår från Eriksons definition av identitet. För att uppleva att man har 
en identitet krävs det att man märker att ens existens har sammanhang och kontinuitet i 
tid och rum, ·och att man märker att också andra uppfattar ens sammanhang och konti
nuitet. Med andra ord behöver man ha . upplevelsen av att vara den man är oavsett hur 
den yttre situationen förändras, och vetskapen om att också andra ser det så. Medve
tandet om att man i grunden förblir den samma oavsett om den yttre situationen föränd-

. ras ger tillvaron en kärna av stabilitet. Vi har också, som vi tidigare berört, en rad deli
dentiteter som både uppfattas av oss själva och av omgivningen, t ex könsidentitet, kul
turell identitet, yrkesidentitet, social identitet och så vidare. Sammansmälta utgör deli
dentiteterna helheten. Mycket tidigt i livet börjar omgivningen spegla och kommentera 
barnets sätt att vara på. Föräldrarna beskriver sina barn med ord som speglar olika egen
skaper och beteenden, varpå barnet anammar spegelbilderna och beskriver sig själv med . . . 
samma ord vilket så småningom leder till att man far en uppfattning om sin identitet. 
Om den nännaste omgivningen förmedlar flera oförenliga spegelbilder, så kaljade dubbla 
budskap blir det komplicerat och man får stora svårigheter att uppleva sin identitet som 
helgjuten. Sammanfattningsvis kan man säga att upplevelsen av att ha en stabil identitet 
gnmdar sig på en samstämmighet mellan yttervärldens spegling av ens beteende och den 
egna upplevelsen av att spegelbilderna stämmer. 

Vilka människor som är ens viktigaste speglar varierar med ålder och livssituationen. Vid 
utvandring försvinner speglarna helt eller delvis. Den som ensam lämnar sitt hemland 
förlorar alla spegelbilder på en gång. Att ingen automatiskt längre reflekterar över vem 
man är skapar en känslajämförbar med att bli blind, man har förlorat sin spegelbild. Den 
som har familj eller vänner med sig vid utvandringen förlorar inte hela spegelbilden utan 
snarare delar av den. Till exempel förlorar invandrare ofta delidentiteten yrkesmänniska. 
Till en början kanske man inte är medveten om det här problemet, men efter hand märker 
man att omgivningen betraktar en som någon annan än den man själv uppfattar sig vara. 
Gradvis fär man känslan av· att ingen i den nya omgivningen vet vem man är. Ingen vet · 
vilken familj man kommer ifrån, var i landet man har sitt ursprung, ·vilka skolor man har 
gått i, vad man är bra på, vad man har gjort i sitt liv och så vidare. Samtidigt vet man ju 
själv vem man är i och med att man har sin inre identitet som man inte tycker har föränd
rats. I detta läge försöker man tala om vem man är, hur det var hemma och hur rnan be
traktades. Många invandrare vittnar om att omgivhingen ofta inte är intresserad och inte 
orkar lyssna i synnerhet om man intetalar så bra svenska eller om det man berättar inte 
kan kopplas till svenska förhållanden. 
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Den gamla obrukbara spegelbilden ersätts av en ny och man blir nu en i ett kollektiv -
invandraren, araben, turken, den som bryter och har ett namn som inte går att uttala, den 
som har konstiga vanor och värderingar och en underlig religion. Eftersom man inte kan 
uttrycka sig blir man därtill betraktad som dum. Man uppfattas som hjälplös och i be
hov av omhändertagande, däremot är det inte längre någon som behöver hjälp från en 
själv. Invandraren möts alltså dagligen av en spegelbild som inte stämmer med den et,>na 
upplevelsen av hur hon eller han är. 

Då den gamlaidentiteten inte längreförstärks blir det allt svårare att behålla den. Många 
invandrare berättar att man blir alltmer osäker på vem man egentligen är. Den nya spe
gelbilden är ytlig och ger inte rättvisa åt den personliga originaliteten. De flesta upplever 
att den nya spegelbilden krymper dem som människor. Mot denna påtvingade för
minskning kämpar man för att behålla sin naturliga storlek. Många beskriver att de 
pendlar mellan känslor av förstoring (överlägsenhet) och känslor av fönninskning 
(underlägsenhet). Likaså växlarman ofta mellan utåtvändhet vilken ofta är tydlig i fonn 
av protest, aggressivitet, intensivt umgänge och inåtvändhet som visar sig i passivitet, 
isolering och depression ( Söderlindh 1984, s 55-59). 

3.4.2 Negativ identitet 

Något som är en svårighet för invandrarbarnen i deras identitetsutveckling är de olika 
normerna som gäller i den egna gruppen kontra de som gäller i majoritetskulturen. Bar
nen möts av olika budskap hemifrån och från omgivningen vilket medfOr en stor otrygg
het. F ör att detta ska gå bra krävs en stor styrka hos individen själv ochfeller en .stor 
medvetenhet hos omgivningen. Det krävs förståelse och respekt både från familjens sida 
och från samhällets sida som måste förstå och respektera barnets kultur och hjälpa bar
net att vara stolt över sin kultur och sitt språk. Föräldrarna har ofta svårt att sätta sig in 
i barnens situation eftersom de inte har någon egen erfarenhet av att växa upp i två kul
turer. En tendens är också att man ofta förstärker den egna kulturens värderingar och 
traditioner då man lever i utlandet. Detta gäller både språklit,rt och kulturellt. Ä ven sam
hället saknar erfarenhet av vad som är bäst för . barnen och man prövar med olika meto
der. I denna kluvna situation som barnen växer upp i behöver de hjälp för att utveckla en 
hel personlighet. Barnen känner sig annorlunda vilket alltid upplevs som ett problem 
eftersom barn har ett stort behov av att smälta in i mängden. Endast om barnen mr en 
förstärkning av delaktigheten i den egnakulturen och i det egna språket kan de utvecklas 
på ett positivt sätt. Först om man har en grundtrygghet i den et,rna kulturen kan man få 
en tvåkulturell identitet och en verklig tvåspråkighet. Blir man däremot inte bekräftad i 
sin identitet är det lätt att man utvecklar en negativ identitet, att man blir den som inte 
kan och inte vill (Heyman 1990, s 34-35, Gatland 1989, s 8-9). 

3.4.3 Anpassningsstrategier 

I den tidigare nämnda antologin Minoritet, K u/tur, Identitet beskriver Eva Olklewicz vad 
hon kallar invandrares anpassningsstrategier för att rädda sin identitet i det nya landet. 
Enligt Olkiewicz känner sig invandrama ofta bemötta med likgiltighet eller förakt från 
den svenska omgivningens sida. Medan nationaliteten och språket före utvandringen 
bara var en del av den personliga identiteten blir man som invandrare först och främst 
betraktad som någon som har en viss nationalitet, som om detta vore ens främsta egen
skap. Detta leder, som vi tidigare sett, tillsammans med andra faktorer till ·en identi-
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tetskris hos invandraren och man försöker därför överbrygga skillnaden mellan sitt eget 
och omgivningenssätt att betrakta ens identitet. 

Här kommer de olika anpassningsstrategierna in i bilden. Om man inte blir accepterad av 
svenskarna med sin ursprungliga identitet bevarad väljer man antingen att bara umgås 
med sina landsmän som bekräftar ens identitet, eller också tvingas man ta avstånd från 
den egna gruppen för ·att bli accepterad av svenskarna som svensk. 

En typisk utveckling som Olkiewicz tycker sig har iakttagit i sina många kontakter med 
invandrare från olika länder är att man då man är nyanländ i Sverige känner sig positivt 
inställd och räknar med att snart skaffa sig kontakter bara man har lärt sig språket. Sedan 
upptäcker man i många fall att det inte är så lätt med kontaktema utan man känner sig 
ignorerad eller till och med fientligt behandlad. Om man enbart blir betraktad som en 
utlänning har man blivit berövad sina andra egenskaper vilket utlöser en identitetskris. 
Därför umgås man ofta med sina landsmän eller andra invartdrare där man rar sin identi
tet bekräftad och det är vanligt att man också tar avstånd från allt som är svenskt. F ör 
att bevara självrespekten hävdar man att isoleringen är självvald eftersom man anser 
svenskarna underlägsna i allt l själva verket strävar man efter att bh accepterad, vilket 
enligt Erich Fromm är alla människors innersta önskan (Fromm, se Olkiewicz, 1980, s 
41 ). Så småningom skaffar man sig kanske svenska vänner som bejakar ens identitet eller 
också gör man inte det och då består avogheten mot det svenska. 

Den andra anpassningsstrategin består i att för att bli accepterad av svenskarna ta av
stånd från den egna gruppen. Medan den första anpassningsstrategin är vanligast bland 
vuxna är den andra en vanlig utväg för ungdomarna. För en tonåring finns det nämligen · 
inget värre än att vara avvikande eftersom man då blir lämnad utanför. För att smälta in 
och bli accepterad gäller det alltså att ge upp så många som möjli,brt av sina nationella 
särdrag. Enli,brtOlkiewicz är det en omöjlighetatt skapa sig en identitet på bekostnad av 
den ursprungliga identiteten men det är precis vad många invandrade tonåringar tvingas 
till. Det gällerför dem att befria sig från det stigma som den nationella identiteten utgör 
och "bli svensk". Detta medför enligt Olkiew1cz kronisk osäkerhet och ångest. Rädslan 
av att inte uppfylla rollen som svensk gör att dessa ungdomar ofta ligger lågt i umgänget 
med andra. De väljer att dölja sin olikhet och hoppas att omgivningen skall glömma att 
de är annorlunda. Medan de som väljer "den avståndstagande strategin" ofta vänder sin 
aggressivitet mot den svenska omgivningen riktar de som väljer "anpassningsstrategin" 
agbJTessiviteten mot sig själva. De skäms över sin brist på svenskhet, över sin nationalitet 
och över sin skam. Som en följd vågar de inte hävda sig i den svenska omgivningen 
Dessa tonåringar har inte någon fast förankring varken i den svenska gruppen eller den 
etniska. Avståndstagandet från den etniska gruppen ger skuldkänslor och en rädsla för 
att inte längre vara välkommen i den gamla gemenskapen. Aggressiviteten riktas också 
mot familjenoch ofta blir familjekonflikter, som visserligen är vanliga i ungdomars frigö
relseprocess, skärpta på ett olyckligt sätt eftersom föräldrar och ungdomar ofta tillgriper 
olika anpassningsstrategier. Föräldrarna försöker bevara sin identitet genom att umgås 
med landsmän, medan ungdomarna försöker skapa sig en ny identitet genom att ta av
stånd från den gamla. Som en följd uppstår konflikter mellan generationerna. Inför bar
nens "försvenskning" tillgriper föräldrarna hårdare normer och regler än de skulle ha gjort 
i hemlandet, som vi berört tidigare. Om dessa ungdomar inte lyckas uppnå någon positiv 
identitet löper de stor risk att hamna i bestående isolering både från den svenska och från 
den egna gruppen (Oikiewicz 1980, s 32-51 ). 
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Mona Abrahamssons har gjort en intervjuundersökning bland iranska ungdomar i Borås. 
En av hennes intervjupersoner, en l 9~årigkille, tar spontant upp den här problematiken: 
"Vissa som kanuner hit tycker att nu lägger jag undan alla traditioner och allt som 
kommerfrån mitt land, och sä tarjag det svenska till mig (. . .) men detfungerar inteför 
alla. För vissa mast e känna en egen identitet för au kunna, på nagot sätt, komma med 
(. . .) sen sä kan man naturligtvis ta till sig den svenska kulturen också" (A brahamsson 
1996, bilaga3, s 3). 

Kurdo Baksi har utfört en stor intervjuundersökning med invandrarungdomar i många 
länder. Han har iakttagit tre skilda förhållningssätt i fråga om deras integrering i samhäl- · 
let. De två ytterligheterna känner vi igen från Olkiewicz beskrivning men han menar att 
ett mellanting är det vanligaste. Enligt Baksi utgörs den minsta gruppen av de som inte 
anpassar sig och är helt inriktade på ursprungskulturen. Den andra gruppen, som han 
tror och hoppas är den största, anstränger sig för att skaffa sig två identiteter. De upp le-: 
ver det som positivt att känna två kulturer och blandar friskt Den tredje gruppen efter
strävar att helt gå upp i majoritetskulturen och förnekar sitt ursprung (Baksi, se Abra
hamsson 1996, s 30). Under vår enkätundersökning kom vi som tidigare nämnts ofta i 
samspråk med respondenterna och ibland talade vi om annat än deras biblioteksvanor. Vi 
kom då flera gånger in på invandramas situation i Sverige. Ett par av dem vi pratade med 
kan sägas passa in under de ovan beskrivna anpassningsstrategiema. En ung man berät
tade om sin stora besvikelse på Sverige och svenskarna som han inte lyckats få kontakt 
med trots att han försökt. Han berättade om flera negativa erfarenheter han haft med 
både kurskompisar, arbetskamrater, grannaroch folk han träffat "ute". Han sa att han nu 
bara umgicks med andra invandrare och att alla hans vänner hade samma uppfattning 
som han själv. Känner man sig så diskriminerad som den här mannen gjorde så är det inte 
konstigt att man väljer att ta avstånd. 
Den motsatta anpassningsstrategin återfanns också bland dem vi talade med. En annan 
ung man sade att han varhelt inställd på att lära sig svenska så fort som möjligt för att 
snabbt smälta in i det svenska samhället. Han var inte intresserad av att läsa på 
hemspråket eller om hemlandet. Om han för den skull tog avstånd från sitt ursprung eller 
bara var irme i en period av intensiv språkinlärning kan vi dock inte uttala oss om. Abra
hamsson visar att förhållningssättet kan variera över tid. En l 9-årig iranska uttrycker det 
så här: "Innan sa ville man ju absolut inte prata persiska (...). Men nu lycker jag att jag 
vill använda mill.\prak. och visa attjag är stolt över attjagfor~;farande kan använda 
det. " (A brahamsson 1996, bilaga2, s 4 ). Hon uppger att hon på senare tid har kommit 
fram till att hon vill vara både iransk och svensk och hon har också böt:,jat intressera sig 
för att läsa om hemlandets historia. Läser gör hon dock på svenska eller engelska efter
som hon inte kan läsa på persiska. Däremot talar hon språket flytande (Abrahamsson 
1996, s 30-31 ). Detta gällde för övrigt de flesta av ungdomarna i undersökningen, alla 
kunde tala sitt hemspråk flytande men få kunde läsa med behållning, vilket de för övrigt 
tycktes ta lätt på (ibid, s 25). 

3.4.4 Språk 

Enligt Elsie Söderlindh är en av de svåraste upplevelser som de flesta invandrare har i 
början känslan av att bli förminskad, att känna sig som ett barn. Detta har sin grund i att 
man inte kan uttrycka sig som förut och att dänned något av ens identitet går förlorad. 
Får man inte vara stolt över sitt språk, får man inte sitt språk· accepterat och erkänt 
känns det som man inte blir erkänd själv (Söderlindh 1984, s 60-62). 
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".Språket är den viktigaste av våra så att säga, mentala klädedräkter, varmed männi
skan under sin mognad till människa bland människa iför sig sin personlighet och 
egenart, eller fården påtrugad sig. Det inre jaget, upplevelsen av den egna indivi
dualiteten, med alla minnen, tankar. åsikter och avsikter etc, byggs kanske torst 
och främst upp av det material och de möjligheter som språket erbjuder. Att ifråga
sätta språket, det språk som man själv brukar, är att ifrågasätta människan själv. 
Kritik mot någons språkbruk upplevs oftast som någonting lika närgånget och 
kränkande som om .ens utseende, röst eller lukt utsätts för rannsakningar och för
dömanden." (Gyllensten, se ibid s 62). 

Som invandrare är det lätt att uppleva att ens språk har föga värde vilket leder till käns~ 
Ian av att ens tankar och person inte heller har så stort värde. I takt med att man ·lär sig 
svenska stiger ens värde i omgivningens ögon och omgivningens reaktioner är den spegel 
som ger den nya identitet man måste lära· sig att leva med (i bi d, s 60-62). Tove Skut
nabb-Kangas menar att hemspråkets låga status i omgivningens ögon är en starkt bidra
gande orsak till att många invandrarbarn blir halvspråkiga, det vill säga att de varken be
härskar hemspråket eller svenska ordentligt (Skutnabb-Kangas 1980, s 83-84 ). 

Den sorg som det innebär att "byta bort" sitt språk formuleras så här av en grekisk för
fattare som har invandrat till Sverige. 

Jag sörjer 

" Orden som jag bar med mig, 
begravde jag på stranden, 
och havet tog dem 
och gömde dem i sitt djup. 
l den tomma jorden 
gräver mina händer efter dem, 
och jag söijer över att ha blivit bestulen. 

Nu livnär jag mig 
på de främmande orden; 
odlar dem i mörkret 
och försöker skyla min nakenhet. 
De förmår ej fYlla tystnaden 
som omger mig " 

(Nicos Kokkalis 1982, se Söderlindh J 984, s 63) 

En ytterligare komplikation som Söderlindh påpekar är att kommunikationen på det nya 
språket rymmer en dubbel svårighet. Det räcker nämligen inte bara att lära sig ord och 
uttryck så att man kan översätta det man vill ha sagt. Förutom den psykologiska sidan, 
att ha olika tankespråk och talspråk, måste man också använda fler ord eftersom de man 
talar med kommer från en annan miljö och inte har samma erfarenheter, kunskaper och 
värderingar. Man behöver helt enkelt fler ord för att förmedla samma budskap än när 
man talar med sina landsmän, där så mycket är underförstått. Många beskriver att 
språksvårigheterna medför en känsla av otrygghet som består i att man känner sig orolig 
över att bli tilltalad och inte kunna svara. Detta leder i ett vidare perspektiv till att livs
stilen förändras. På grund av språksvårigheter försvåras kontakten med svenskar och 
man kan kanske inte studera, delta i föreningsarbete, läsa eller gå på teater (ibid, s 65-
66). 
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3.4.5 Språket som symbol 

Språket har också ett symbolvärde. Enlit,rt Olaf Berggren är det i vissa situationer viktihrt 
att få ett budskap framfört på det språk man identifierar sig med för att känna att man är 
"erkänd". Det handlar om att bli erkänd såsom berättigad en extra ansträngning, berätti
gad till sin identitet och berättigad till samma hänsyn som visas andra. Som exempel på 
detta nämner Berggren den folkstorm som utbröt i Helsingfors då man på det nybyggda 
postkontoret endast skrev "posti" på finska trots att Helsingfors enligt grundlagen är en 
tvåspråkig stad. Här hade man alltså kränkt finlandssvenskamas rättigheter. Det var inte 
en fråga om förståelse utan en symbolfråga. 

Med hänsyn till ovanstående resonemang hävdar Berggren att det på biblioteken är vik
tigt att ta hänsyn till andra än rent språkliga aspekter. Han framhåller vikten av att viss 
upplevelselitteratur finns tillgänglig på modersmålet också för den ·som äveri behärskar 
andra språk. Tvåspråkiga förstår olika typer av budskap olika bra på olika språk. Som 
exempel på detta nämner han de jiddischtalande. De talar visserligen alltid något annat 
språk än jiddisch (ofta bättre) men har ändå ett behov av skönlitteratur på jiddisch - en 
litteratur som beskriver den kultur där de jiddischtalande har sina rötter. Han framhåller 

o av samma skäl också det självklara i att t ex franskspråkiga afrikaner har behov av littera
tur från Afrika och inte bara från Frankrike även om det skulle räcka för att uppfylla 
kravet på hemspråk (Berggren 1983, s 32-33). 

Ett annat exempel på att språk kan ha ett symbolvärde som vi känner till från Biskops
gårdens bibliotek är att det framkom önskemål från bosniska invandrare att man skulle 
skilja ut den bosniska litteraturen i ur det serbokroatiska beståndet. Eftersom det inte rör 
sig om olika språk utan endast handlar om mindre variationer anser vi att man får be-

. trakta detta som en symbolisk fråga som har med den etniska konflikten i landet att göra. 

3.4.6 Tvåspråkighet -en resurs 

För att uppnå en verklig tvåspråkighet hos invandrarbarnen behövs som vi tidigare be
rört stöd, bland annat genom att man börjar se tvåspråkighet och invandrarbakgrund som 
en resurs och inte som ett problem och tar vara på möjligheterna som finns i detta. Här 
krävs det att samhället satsar i stället för skär ner på hemspråksundervisning och biblio~ 
tekens litteraturförsörjning på invandrarspråk. 

Anna-Greta Heyman förespråkar att vi borde ta till vara den resurs som tvåspråkiga 
invandrarungdomar utgör. På många håll i samhället, t ex inom barnomsorgen, vården och 
skolan finns det ett stort behov av tvåspråkig personal. Inom bland annat dessa områden 
föreslår hon·att tvåspråkiga ungdomar ges en chans att dra nytta av sin språkkompetens 
och vid behov ra praktisk och teoretisk utbildning för att sedan kunna gå vidare 
(Heyman 1990, s 26). 

Ä ven O l af Berggren understryker behovet av att ta tillvara den resurs som den uppväx~ 
ande generationen invandrarbarn utgör om de tar chans att utveckla verklig tvåspråkig
het. Till exempel skulle det behövas översättare som kunde berika oss med litteratur från 
hela världen. Han pekar på det missförhållandet att den överväldigande majoriteten av all 
översatt litteratur består av översättningar från engelskan. Detta beror bland annat på att 
det saknas översättare och att förläggarna sällan kan bedöma litteratur på andra språk än 
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på engelska. Ett annat yrke där tvåspråkighet skulle komma väl till pass är utrikeskor
respondent. Som det nu är sker reportagen via engelskan eftersom det ofta är det enda 
främmande språk som reportrarna behärskar. Berggren förespråkar kraftfulla språkpoli
tiska insatser och understryker bibliotekets viktiga uppgift för att denna utveckling skall 
komma till stånd ( Gatland 1989, s 5-7). 

Denna brist på resursutnyttjande gäller i lika hög grad vuxna invandrare. De är visserli
gen inte helt tvåspråkiga, om de inte är födda här, men de kan ofta · tillräckligt god 
svenska för att ha kvalificerade arbeten. Här handlar det om en allmän brist på utnytt
jande av invandrares kompetens. Det finns i Sverige en stor misstänksamhet mot utländ
ska utbildningar och man hör ofta talas om de stora svårigheter som välutbildade invand
rare har att få arbete. Ett exempel bland många är en ekonomiprofessor från Chile som 
tvingades omskola sig till svarvare (von Kreitor 1980, s 1 02). Många har aldrig fått 
komma på intervju ens, även om de söker arbeten som de har både utbildning och erfa
renhet av. Det finns godagrunderatt tala om en utbredd diskriminering i arbetslivet lik
som på många andra håll. Här menar vi att det krävs en attitydförändring för att ta till 
vara kunskap och kompetens samt människovärdet. 

3.5 Invandringens psykologi 

l detta avsnitt går vi nännare in på olika psykologiska aspekter på invandringen och dess 
följder för individen. A v snittet baserar sig på Söderlindhs bok Invandringens p.~ykologi. 
Vi beskriver först kriser i allmänhet och därefter går vi in på detta krisförlopp i invand
rarperspektiv. Vi anser att detta avsnitt är motiverat för att ge en djupare förståelse för 
invandramas situatio'n, vilket är väsentligt, inte minst i biblioteks sammanhang. 

3.5.1 Kris och krisbearbetning 

Ett psykiskt kristillstånd kan man sägas befinna sig i då man råkat in i en "sådan livssi
tuation att ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att 
man ska förstå och psykiskt bemästra den aktuella situationen" (Cullberg, se Söderlindh, 
1984 s 20). 

Man skiljer mellan utvecklingskriser och traumatiska kriser. Utvecklingskrisens utlö
sande orsak brukar förknippas med den livsperiod man befinner sig i. Exempel på detta 
kan vara pubertetskrisen eller kriser som utlöses av föräldraskap, klimakterium, pens i o- · 
nering och så vidare. Den traumatiska krisen utöses av en yttre traumatisk händelse, det 
vill säga något som ger en stark upplevelse av olust och smärta. 

Man kan dela in de utlösande orsakerna till traumatiska kriser i olika kategorier: 

öNektsförlusr, som någon närståendes död, förlust av något som tillhört en själv t ex 
amputation, förlust av syn. eller hörsel, abort. 

Autonomi(örlust, som t ex då man hamnar i ·en situation där man inte längre kan eller får · 
klara sig själv, t ex genom att bli handikappad eller hamna i' fångel se. 

S'ocial skam, vad som är social skam varierar starkt mellanolika människor, beroende på 
vilka krav man har på sig själv, ens· uppfostran och kulturella bakgrund. Exempel kan 
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vara att förlora prestige, misslyckas i en examen, ha en otrogen partner, bli arbetslös med 
mera. 

Katastrofer, som t ex våra yttre händelser som brand, jordbävning eller krig. Sådana hän
delser ~r en insikt om att livet är utan garantier och att det inte finns någon gudomlig 
försyn som ingriper. 

Samhällsförändringar, såsom exempelvis strukturrationaliseringar som medför företags
nedläggningar, utflyttning från glesbygd till storstad kan leda till en chockartad upple
velse av rotlöshet och isolering. 

Den .traumatiska krisen delas vanligen in i fyra faser: chockfasen, reaktion~fasen, repa
rationsfiLsen och nyorientering.~fasen. 

De två första faserna utgör krisens akuta skede och de två senare utgör krisens bearbet
ningsskede. 

Chockfasen 
Denna fas är vanligen kort och varar kanske från några minuter till ett par dagar. Under 
detta skede är man vanligen oförmögen att ta in den känslomässiga betydelsen av det 
som skett varför man utåt sett verkar samlad och förnuftig. Man gör lugnt och effektivt 
vad som krävs av en men bakom fasaden är allt tomrum eller kaos. l vissa sammanhang, t 
ex vid yttre katastrofer kan detta reaktionssätt vara direkt nödvändigt för överlevandet I 
utvecklingshistoriskt perspektiv har detta reaktionssätt varit oumbärligt för människo
släktets fortlevnad. Avstängningen av känslor är det vanligaste sättet att reagera i chock
fasen men en del personer reagerar i stället med förvirring eller apati. 

Reaktionsfasen 
Reaktionsfasen är till skillnad från chockfasen mycket känsloladdad. Känslorna fonnii
gen väller fram på en gångoch nu tar man in och bearbetar allt som hänt. Hur detta syns 
utåt varierar starkt mellan olika personer och hänger samman med hur man tidigare i livet 
har löst konflikter och vilket mönster och psykologiska försvarsmekanismer man har 
utvecklat. Ibland blir de synliga reaktionerna mycket värre än vad som verkar motiverat 
utifrån sett. Det kan bero på att tidigare svåra konflikter som inte bearbetats ordentli~;,rt 
kommer upp till ytan och läggs till den aktuella krisen ( överdelenninerad kris). 

Kraftiga sorgereaktioner är vanliga. Vid till exempel en närståendes död blir man ofta 
intensivt upptagen med den döde. Man talar ofta om och associerar i alla sammanhang 
till den döde, tänder ljus framför dennes porträtt eller gårtill graven ofta och försöker på 
så sätt "hålla kvar" den man har förlorat. När man så småningom inte jämt och ständigt 
tänker på den döde, eller på vad det nu var som hände, betyder det att man är inne i kri
sens bearbetande skede. 

Förutom sorgereaktionen är det i reaktionsfasen vanligt att man ifrågasätter livets mening 
och innehåll och självmordsrisk kan föreligga. Vanligt är också att man isolerar sig från 
släkt och vänner och att man antingen blir passiv eller hyperaktiv. Den ty siska hälsan 
kan också drabbas. Man blir till exempellätt trött och utvecklar psykosomatiska sjuk
domar. Retlighet, aggressivitet och allmän obalans i humöret är utmärkande för reak
tionsfasen. Som ett riktmärke kan man säga att reaktionsfasen brukar vara upp till ett 
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halvår men det finns stora individuella skillnader. I många kulturer, bland annat i den 
svenska, anses ~j älvbehärskning vara en dygd. Man skäms över att vara känslosam och 
därför är det lätt att läggalock på känslorna så att reaktionsfasen tOrlängs. 

Reparationsfasen 
Det brukar inte ske e~ tydlig övergångfrån reaktionsfas till reparationsfas utan man bru
kar vackla mellan båda under lång tid. I reparationsfasen brukar man kunna bearbeta och 
acceptera det inträffade. Man börjar kunna blicka framåt i· stället för bakåt Käns
losvängningama minskar, man är inte lika intensivt upptagen med det sorri hänt och man 
söker mer kontakt med andra människor. l denna fas som anses vara mellan ett halvt och 
ett år blir man alltmer inställd på att göra det bästa av situationen. 

En del människor verkar återhämta sig mycket snabbt eller knappt reagera alls på svåra 
chocker. Det kan bero på att de har hoppat över reaktionsfasen och hamnat direkt i 
reparationsfasen. Den synbara oberördheten är dock ofta en illusion och den uppdämda 
ångesten kanplötsligt komma över en igen och det kan i så fall vara risk för självmord. 

Nyorienteringsfasen 
När man inte bara har accepterat det som hänt utan .också integrerat det inträffade med 
sin personlighet är man inne i nyorienteringsfasen. Detta är inte en slutfas utan snarare 
en öppning mot ett nytt och rikare liv. Man har under krisen bearbetat en svår erfaren
het och därmed mognat som människa. Den som nått nyorienteringsfasen har utnyttjat 
krisens potentiella möjlighet Man kanske skaffar nya kontakter, nya intressen och än
drar sin livsföring. Man ser möjligheter i stället för omöjligheter (Söderlindh 1984, s 20- . 
26). 

3.5.2 Invandringskrisen 

Att bosätta sig i ett annat land än där man är född har en djup och livsomvälvande inver
kan på en människa. F ör många leder det till utveckling och en ökad mognad som männi
ska, men för andra leder det till en sårbarhet och en försvagning somgör livet svårt. Man 
kan säga att denna process är ett slags krisförlopp med inslag av reaktion, bearbetning, 
faror och möjligheter. Den inre upplevelsen av utvandringlinvandring kan liknas vid en 
traumatisk kris fast tiden för de olika faserna är förlängd och risken att fastna på vägen 
är troligen större. Det finns några väsentliga skillnader mellan den tidigare beskrivna 
uppfattningen av krisförlopp och invandringskrisens förlopp. För det första så har in
vandringskrisen betydligt längre utsträckning i tiden. Alla faser är förlängda, särskilt 
chockfasen. Detta är troligen en av de främsta orsakerna till att invandringskrisen ofta 
förbises, både av den som drabbas och av omgivningen. En annan stor skillnad är att de 
utlösande faktorerna till krisen~ de traumatiska förlusterna - är så många fler; det är inte 
en chock utan många. Sist men inte minst så har upplevelsen av den egna identiteten en 
central roll i invandringskrisen. Detta hänger samman med den främmande omgivningen. 
Identiteten utsätts för hot om förändring i den främmande miljön på ett helt annat sätt 
än vid vanliga kriser. 

De flesta som invandrar till Sverige idag är flyktingar. Självklart upplevs invandringen 
mycket olika om man kommit som flykting eller invandrat för att söka sig en bättre till
varo. En del flyktingar har svåra uppievelser av förföljelse, fängelse och tortyr bakom 
sig. Dessa upplevelser försvårar ytterligare den vanliga invandringskrisen. Man kan säga 
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att den som är flykting främst drivits av viljan att komma bort ifrån något, medan den 
som inte är flykting främst drivits av viljan att komma till något. Man har förväntningar 
på det nya landet som till exerrtpel goda inkomster, utbildning, allmänt bättre levnads
villkor. I denna förväntan finns en allmänt positiv inställning till det nya landet. En vilja 
att ta svårigheter och motgångar som man räknar med ska komma, en vilja att anpassa sig 
till det nya landet. Däremot inte sagt att man förväntar sig att byta identitet (Söderlindh 
1984, s 27-30). 

De tidigare nämnda utlösande faktorerna till traumatiska kriser tas här åter upp och vi 
diskuterar vad de innebär i invandrarperspektiv. 

Objektsförlust-förlust av jorden, anhöriga, vänner 
Autonomfförlust - förlust av uttrycksfönnåga, eget ansvar, egna initiativ 
Social skam- sämre jobb, bli ifrågasatt 

Objektsförlust 
Förlusten av jorden, det vill säga platser där man känner igen sig och som är ens egna 
innebär en stor sorg och ett vemod som varje invandrare känner igen. Detta upplevs inte 
bara av flyktingar som fruktar att aldrig mer få återse sin jord utan även av dem som 
relativt lätt kan återvända hem. Det som man en gånghar lämnat upplevs inte riktigt som 
ens eget när man kommer hem och hälsar på. Förlusten av människorna är lättare att 
förstå för oss som bor kvar i vårt hemland. Förlusten av en människa som står en nära är 
nog för att utlösa en kris, förlusten av många är förlamande. Naturligtvis känner man 
stark sorg och längtan men också skuldkänslor är vanliga. Man brukar också vara inten
sivt upptagen med tankar på dem man lämnat. Man längtar också efter den vila det inne
bär att vara med människor som tänker och associerar i samma banor i och med att de 
har samma bakgrund som en själv. 

Autonomiförlust 
Att inte kunna Ufi1J'cka sig innebär en inskränkning i den personliga friheten. Det gör en 
beroende av att be andra om hjälp som kan bättre. Ingenting går enkelt och automatiskt 
och dessutom blir man betraktad som mindre vetande. 

I alla kulturer är det en självklarhet att vuxna människor tar ansvar för sig själva, men 
som nyanländ invandrare är det mycket man inte får besluta om själv. Man får till exem
pel inte som flykting bestämma var man ska bo utan man hänvisas till en kommun som 
är beredd att ta emot en, och man får inte ta arbete utan tillstånd så man måste leva på 
socialbidrag antingen man vill eller inte. 

Möjligheten att ta egna initiativ hänger nära samman med ansvarsfrågan. Mycket är inte 
tillåtet i Sverigeinnan man fått de nödvändiga tillstånden. Man får till .exempel inte söka 
utbildningar som man vet sig kunna klara av om man inte har den speciella behörigheten 
som krävs för just den utbildningen. 

Social skarn 
Vad som upplevs som social skam står i relation till en människas förväntningar på sig 
själv. Detta varierar starkt mellan olika individer och olika kulturer. De flesta invandrare 
får sämre jobb än vad de räknat med att få i Sverige även om de hargoda språkkunska
per. Utländska skolor, betyg och yrkeserfarenheter har låg status i Sverige. För den som 
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bott länge i ett land blir det med tiden mer och mer påfrestande att ständigt få frågor om 
ens kunskaper och kvalifikationer, man känner sig tfl-L1gasatt. En tydlig brytning i uttalet 
ger upphov till ständiga frågor om ens kompetens, bakf:,rrund, religion, kvinnosyn, tradi
tioner osv. Detta är nog oundvikligt då man bosätter sig i ett främmande land, men upp
levs av många som mycket påfrestande i längden ( Söderlindh 1984, s 46-54 ). Inte bara 
invandrare får uppleva att bli ifrågasatta utan även adoptivbarn. Astrid Trotzig beskriver 
i sin bok Blod är {Jockare än vatten hur det känns att som adopterad ständigt, på grund 
av sitt avvikande utseende, bli påmind om sitt ursprung och hur det känns att inte bli 
accepterad som svensk trots att man har bott här hela livet och känner sig som en svensk 
inuti. I boken beskrivs även en resa tillbaka till ursprungslandet Sydkorea och upplevel
sen av att inte heller blir accepterad som koreanska på grund av bristande språkkunska
per (Trotzig 1996). 

Här återkommer vi till de olika faserna i krisbearbetningen som togs upp förut och be
skriver vad de innebär i invandringskri sen. 

Chockfasen 
Chockfasen utvecklas vanligen under lång tid- kanske flera år. Den första tiden i det nya 
landet kan vara svår men det är lika vanligt att den upplevs mycket positivt. För flyk
tingar medför den första tiden en stor lättnad och tacksamhet över att ha sluppit undan 
men lika ofta upplever man en stor tomhet vilket kan likställas med den klassiska chock
ens förnekande och avstängning av· känslor. Denna chockreaktion har snarare att göra 
med traumatiska händelser före flykten än med själva invandringen. Invandringschocken 
däremot består av en serie små motgångar som successivt blir till en stark krisutlösande 
upplevelse - invandringskri sen. Det är vanligt att man först efter längre tid, ett par år, 
börjar uppleva att man verkligen är invandrare och i någon mån ailtid kommer att vara 
det och det är först då som man börjar reagera på vad det innebär. Betecknande för 
chockfasen är som tidigare nämnts att hålla känslorna på avstånd och det är därför som 
det mesta i början upplevs så positivt. Chockfasen smygersig sålunda på under lång tid, 
små motgångar hålls nere tills plötsligt en dag känslorna väller fram med all kraft. Reak
tionsfasens början kan bli våldsam. Som tidigare nämnts är chockens utlösande faktorer 
många och inte en som vid vanliga kriser. Orsaker går ofta att finna i alla de tidigare 
nämnda kategorierna: objektsförlust, autonomi förlust, social skam, katastrofer och sam
hällsförändringar. 

Reaktionsfasen 
Denna fas kännetecknas av starka· och okontrollerade känslor. Till skydd från alltför· 
förödande känslostormar träder de psykologiska försvarsmekanismerna in på arenan. 
Det psykologiska försvaret är automatiserat i personligheten och träder i funktion vid 
behov, man kan alltså inte själv styra över dessa mekanismer. En person i denna situa
tion är inte fönnögen att ta itu med sin situation genom att ta sig i kragen. Försvarsme
kanismerna är just ett försvar mot förödande känslor och finns där för att de behövs. Om 
känslorna helt får ta överhanden kan det i värsta fallleda till ett totalt psykiskt samman
brott (ps y kos). 

Vilken ellervilka försvarsmekanismer som träder in i en krissituation beror på individens 
tidigare utveckling och erfarenheter. Ett exempel på . en sådan försvarsmekanism är re
gression, det vill säga en återgång till ett tidigare utVecklingsskede. Man behöver i detta 
stadium hjälp med saker som man nonnalt mycket väl klarar själv. Ett annat exempel är 
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fornekande varvid man förnekar det som hänt ellersnarare den känslomässiga betydelsen 
av det inträffade. Detta kan ta sig uttryck i en överdriven optimism då man förnekar de 
svårigheter som faktiskt finns. Isolering är en annan försvarsmekanism. Här behåller 
man i medvetandet vad som hänt, men man isolerar bort de känslor som hör till. Man 
kan till exempel synbarligen oberört beskriva plågsamma situationer. Den isolerade 
känslan kan i stället ta sig andra uttryck i form av exempelvis svimningsanfall eller ång~ 
estattacker. Ytterligare ett exempel på försvarsmekanismer är projektion. Här förlägger 
man orsaken till att man mår dåli.gt till omgivningen och en överdriven misstänksamhet 
och misstro visas utåt. Den utsatthet och isolering som invandringssituationen ofta in~ 
nebär underlättar denna typ av reaktion. 

Det finns också andra reaktioner som inte är psykologiska försvarsmekanismer på så 
sätt att de är omedvetna. Dit hör exempelvis medveten isolering eller motsatsen, ett fre
netiskt umgängesliv. Symptom som stark känslighet, retlighet-, passivitet eller hyperak
tivitet hör också dit. Många invandrare plågas också av starka skuldkänslor till exempel 
beroende på att man inte kan bidra tillräckligt ekonomiski till dem därhemma eller för att 
man har flytt och lämnat de andra kvar. Det finns också en dunklare typ av skuldkänslor 
som en del människor tar på sig för att göra sitt lidande uthärdligt. Man söker en förkla
ring till att marimår dåligt och för att göra det lättare rationaliserar man genom att ta på 
sig syndabocksroll en. Man har det helt enkelt eländigt för. att man har förtjänat det. 
Många !ar också psykosomatiska besvär, dvs fysiska sjukdomar på psykisk t,Tfllnd. 
Detta förekommer överallt men det är inte minst vanligt i kulturer där nian inte erkänner 
förekomsten av mindre psykiska besvär utan endast räknar med ytterligheterna hälsa 
eller psykos. 

Reparationsfasen 
Bearbetningen av invandringskrisen fortgår hela: livet enligt Söderlindh. Ä ven om man 
under långa perioder inte känner sig som invandrare, så blir man påmind med jämna mel
lanrum. Det utländska namnet, brytningen och kanske utseendet väcker ständiga frågor. 

. Sotn i all krisbearbetning är övergången mellan reaktionsfas och reparationsfas flytande. 
Somliga forskare ser de båda faserna som en enda. Enligt Söderlindh är det dock mer mo
tiverat att tala om en separat reaktionsfas eftersom grundinställningen till invandringen 
så småningom blir mer positiv. Bilden blir mer nyanserad - allt upplevs inte längre som 
odelat positivt som det ofta gör i början, men det är inte heller odelat negativt som under 
reaktionsfasen. En viktig roll i reparationsfasen spelar det faktum att man så småningom 
får kontakt med svenskar vilket många invandrare upplever som mycket svårt i böljan. 
Om så inte blir fallet har man fätt fler vänner bland sina landsmän och känner sig inte 
längre så ensam som man ofta gör i början. 

Nyorienteringsfasen 
Trots att bearbetningen av invandringen är livslång menar Söderlindh inte att det för den 
skull inte är möjligt att komma ända till nyorienteringsfasen. Då man kommit dithän kan 
man uppleva en ökad mognad som människa med en global syn på saker och ting och 
med rötter i flera kulturer (Söderlindh I 984, s 30-40). · · 

Den i avsnittet ovan citerade kurdiske författaren Mehmed Uzun har uppenbartigen nått 
denna fas då han säger att exilen mot alla odds utgör en möjlighet. Han säger sig visserli
gen ha förlorat mycket som vi såg inledningsvis, men i stället har han vunnit et{ nytt 
språk, ett nytt land, en ny kultur och en ny litteratur. Han berättar också att han i Sve-
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rige kommit i kontakt med människor och kulturer från hela världen vilket varit 
berikande på alla sätt och vidgat vyerna. Han betraktar sig nu som världsmedborgare 
(Uzun 1995, s 19-20). 

4. Mångkulturellt biblioteksarbete 

I detta avsnitt beskriver vi först den politiska bakgrunden och sedan diverse praktiska 
aspekter och en del ideer vad det gäller folkbibliotekens service till invandrare och et
niska minoriteter. 

4.1 Politisk bakgrund 

1972 tillsattes en arbetsgrupp inom dåvarande skolöverstyrelsens bibliotekssektion 
(nuvarande Statens kulturråds enhet för litteratur och bibliotek). Utgångspunkten man 
hade var att invandrarna skulle ha samma biblioteksservice som svenskarna. Arbets
gruppen utarbetade rekommendationer som angavs i antal böcker per .invandrare i för
hållande till gruppens storlek, det rörde sig om tre band per invandrare. I uppbyggnads-

. planen ingick också att ansvaret för invandrarlitteraturen skulle delas mellan kommun
biblioteken, länsbiblioteken och lånecentralerna. F ör större invandrargrupper, fler än 100 
i samma kommun, skulle kommunbiblioteket stå för större delen av litteraturförsörj
ningen. För mindre grupper, de som var fårre än l 00 i kommunen skulle kommunbiblio
teket inte ha något eget bestånd utan låna in från länsbiblioteken i första hand och låne
centralerna i andra hand. Till de språkgrupper som omfattade mindre än 1 00 personer i 
hela länet skulle kommunbiblioteken låna in litteratur enbart från lånecentralerna. Ansva
ret för olika språk fördelades mellan lånecentralerna. 1991 inrättades en särskild invand
rarlånecentral. Statens kulturråd har reviderat de gamla rekommendationerna och man 
framhåller här att även andra än kvantitativa kriterier skall gälla. Man betonar behovet av 
tidningar och tidskrifter och visst A V -material, av facklitteratur på invandrarspråk samt 
utbildning i invandrarfrågor för bibliotekspersonaL Invandrarmediernas andel av media
anslaget skall åtminstone motsvara invandramas andel av kommunens totala befolkning. 
Andelen böcker vid folkbiblioteken ökade under 70-talet från tre till fyra volymer och är 
nu mer än fem volymer per invandrare (Henriksson Vasara 1992, s 7-8). Påpekas bör 
dock att detta varierar starkt mellan olika språk. Vad det gäller den totala mängden ut
ländska medborgare är målet uppnått men inte inom de flesta enskilda språk (Ukotic 
1990, s 9). 

F ör att förverkliga intentionerna om jämlikhet, valfrihet och samverkan inrättades bland 
annat ett statligt stöd till folkbiblioteken för inköp av litteratur på invandrar- och mino-. 
ritetsspråken. Under budgetåret 1975/76 uppgick statsbidragettill l ,7 miljoner kronor; 
summan höjdes efter hand och budgetåret 1984/85 var den uppe i 4,5 miljoner då den 
halverades till ca 2 miljoner kronor 1985/86. Sammanlagt har staten satsat över 50 miljo
ner kronor på att på detta sätt stärka bibliotekens insatser gentemot invandrare och . 
språkliga minoriteter. statsbidraget fördelades tidigare mellan kommunbibliotek, länsbib
liotek och lånecentralerna men sedan 1991 går hela statsbidraget till den då nyinrättade 
lnvandrarlånecentralen (ILC) (Henriksson Vasara 1992, s 7-8). Invandrarlånecentralen 
som är placerad vid Stockholms stadsbibliotek är ett depåbibliotek för hela landet när 
det gäller invandrarlitteratur. Den övergripande uppgiften är att samordna hela landets 
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invandrarverksamhet ILC ansvarar för central rådgivning till hela landet och man har 
också ett nordiskt samarbete med kurs- och konferensverksamhet (Mannerheim 1992, s 
78-79). 

4.1.1 statliga utredningar 

Litteraturutredningen, Boken (SOU 1974:5) anser att invandrama inte har samma möj
ligheter som svenskarna att tillgodose sitt litteraturbehov. Därför menar man att biblio
tekens kulturella ansvar för invandrama i vissa avseenden skall vara större än för den 
övriga befolkningen. Man nämner även att det skulle vara värdefullt om biblioteken sam
arbetade med lokala invandrarföreningar. Dessutom påtalar man brister i skolbibliote
kens service till invandrarelever samt behov att vid sjukhus och vårdinstitutioner erbjuda 
biblioteksservice på invandrarspråk. 

Folkbiblioteksutredningen Folkbibliotek i Sverige (SOU 1984:23) ägnar inte någon större 
uppmärksainhet åt de språkliga minoriteterna. Detta på grund av den samtidigt arbe
tande invandrarpolitiska kommitten. Med hänvisning till den förbättrade biblioteksser
vicen föreslog man dock en halvering av det statliga stödet till litteratur på invandrar
och minoritetsspråk. Dessutom gavs Kulturrådet i uppdrag att göra en översyn av folk
bibliotekens service till invandrare och språkliga minoriteter och även att stude.ra beho
vet av en samekonsulent Resultatet av det senare blev ett treårigt projekt med en same
konsulent vid länsbiblioteket i Umeå. 

Invandrarpolitiska kommittens slutbetänkande invandrar- och minoritet.\politiken (SOU 
1984:58) framhåller bibliotekens viktiga roll då det gäller invandramas möjligheter att 
behålla och utveckla sitt språk och sitt kulturliv. Ytterligare en statlig utredning ·kom 
1984, Läs mera (SOU 1984:30). Denna utredning toreslog att staten skulle utreda lager
stödet till finsk kvalitetslitteratur. Däremot berördes inte de övriga invandrar- och mi
noritetsspråken (Henriksson Vasara 1992, s 9). 

4.1.2 De invandrarpolitiska målen 

Som en utgångspunkt för det mångkulturella biblioteksarbetet i Sverigefinns som sagt de 
invandrarpolitiska målen från 1975: jämlikhet, va(fi-ihet och samverkan. l biblioteks
sammanhang kan man tolka dessa mål enligt följande: 

Jämlikhet 
Medier skall erbjudas dels på svenska och dels på modersmålet. Invandrama skall in
formeras om sina möjligheter att ta biblioteksservice. Bestånd på invandrarspråk skall 
som övriga media hållas aktuella. Folkbiblioteken tillhandahåller efter vilja och förmåga 
följande medier: 

Inför inträdet på den svenska arbetsmarknaden: 

• språkinlärningsmedier inklusive språklexikon 
• samhällsinfonnation på utländska språk 
• facklitteratur på grundskalenivå på utländska språk 
• nyheter om Sverigepå lätt svenska (tidskrifter) · 
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För bevarandet av den kulturella identiteten 

• nyheter frånlom hemlandet på det egna språket (tidningar) 
• skönlitteratur på det egna språket 
• facklitteratur på det egna språket 
• tidskrifter 
• musik med rötter j· hemlandets kultur 

Valfrihet 
Biblioteken ska för valfrihetens uppfYllande tillhandahålla skönlitteratur, facklitteratur, 
tidningar och tidskrifter och andra medier på svenska och utländska språk. Vilken bety
delse de olika medierna har för identifikationen med den egna kulturen är olika för olika 
typer av medier. Tidningsläsande ger en annan upplevelse än läsaodet av en bok och har 
därmed en annan roll för kulturidentifikationen. 

Samverkan 
Samverkansmålet skulle för folkbibliotekens del kunna innebära att invandrama ges möj
lighet att bli part i de beslutsprocesser som styr mediaförsötjningen. Här föreslås bruka
rinflytande i olika former som vi kommer att ta upp i kapitel 5 (Ukotic 1990, s 9-13 ). Vi 
anser att man också hit får räkna bibliotekens program där invandrare och svenskar kan 
mötas. 

4.2 Verksamhet 

Att det är viktigt att få läsa på sitt modersmål har vi tidigare gått in på och det fastslås 
även i den internationella bibliotekshandboken Multicul Lura/ Ubrarianship som har getts 
ut av International Federation of Library Associatiol)s and Institutions (IFLA). Att läsa 
på sitt modersmål hjälper invandraren att behålla och utveckla tankar och känslor som är 
förknippade med den eb111a kulturen. Inte alla invandrare är läs- och skrivkunniga på sitt 
modersmål och för dessa utgör video och musik från hemlandet ett viktigt substitut 
(Zielinska 1992, s 28). 

4.2.1 Urval 

Som nyanländ invandrare behöver man i första hand fakta om exillandet, fakta om det. 
nya språket, och fakta om hur systemet fungerar. Snart behöver man också tidningar och 
litteratur. För att underlätta urvalsprocessen kan det var en bra ide att ta hjälp av perso
ner från de olika språkgrupperna (Gatland 1989, s 20). Klassiker är viktiga eftersom det 
hjälper invandraren att finna sina rötter. l synnerhet äldre människor brukar tycka om 
att återvända till klassikerna som de läste i sin ungdom (Zielinska l 992, s. 19). Enligt 
bibliotekarierna på Biskopsgårdens bibliotek är det framför allt "den goda underhåll
ningen" som efterfrågas, bland såväl invandrare som svenskar. 

Litteraturen på invandrarspråk kan antingen köpas från ursprungslandet eller från in-
: vandrarlandet ellernågottredje land. Litterattiren som givits ut i hemlandet brukar upp

skattas för att den knyter an till gamla minnen medan litteratur från det nya Iandet är 
viktig eftersom den speglar den nya verkligheten. Ett problem är att litteratur från vissa 
länder kan vara drabbad av censur eller innehålla propaganda. Om censuren i ett land är 
mycket hård är det därför bättre att köpa böckerna från andra länder. Det nonnala bör 
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dock vara att köpa böckerna från invandramas hemländer. Dessa avgöranden är natur
ligtvis förknippade med en hel del svårigheter för bibliotekspersonalen om de inte har 
kunskap i det aktuella språket (Zielinska 1992, s 28-29). 

Om man i första hand skall satsa på skön- eller facklitteratur råder det delade meningar 
om. Somligaanser att det är viktigt att först och främst satsa på facklitteratur eftersom 
en faktabok kan vara till nytta otaliga gånger medan skönlitterära böcker i regel endast 
läses en gång. l första hand bör man satsa på lexikon och uppslagsverk och man bör 
också satsa på historia då behovet att läsa om den egna bakgrunden ofta blir förstärkt då 
man lever i främmande land. Religion anses också vara ett viktigt ämne. Något som man 
måste vara medveten om är att inte alla språk har facklitteratur i alla ämnen. Detta gäller 
särskilt barnböcker där det ofta finns ett dåligt urval av fackböcker och liten bokproduk
tion överhuvudtaget (Gatland 1989, s 19-20). Ukotic som har gjort en undersökning i 
Malmöhus län (vilken vi redogör för i kapitel 5.1 .1) hävdar däremot att skönlitteratur 
har en klart högre efterfrågan än facklitteratur och att man därför i första hand bör satsa 
på denna. Enlif:,rt denna undersökning år det främst grupper som nyligen invandrat som 
efterfrågar fackbtteratur. Detta behov avtar emellertid efter hand då invandrama med 
tiden övergårtill att läsa facklitteratur på svenska. l början finns dock behov av facklitte:. 
ratur på hemspråket och då är det enligt Ukotic främst språklexikoh, geografi och histo
ria som efterfrågas. Uppslagsverk och allmänna översikter i olika ämnen är också bra, 
men att köpa in enstaka böcker i diverse ämnen är inte rationellt om än aldrig så välme
nande, menar Ukotic. Det påpekas att jämställdhetsmålet i realiteten är omöjligtatt upp
fylla eftersom det inte går att ha heltäckande bestånd inom alla ämnesområden på alla 
språk (Ukotic 1990, s 13-16). 

4.2.2 Inköp av litteratur 

Många bibliotek köper största delen av den utländska litteraturen genom Biblioteks
~jänst (Btj). Bibliotekstjänst bö~jade i början av 70-talet erbjuda biblioteken att köpa 
invandrarlitteratur på samma sätt som den svenska. Det vill säga via regelbundet ut
kommande så kallade sambindningslistor med Jektörsutlåtanden. Detta gällde till en bör:
jan finsk litteratur. 1974 började Btj sälja färdiga bokpaket på invandrarspråken. Me
ningen var att biblioteken på detta sätt skulle få ett grundbestånd av böcker på olika 
språk med en viss balans mellan skön- och facklitteratur. Till en början omfattade pake
ten grekiska, serbokroatiska och turkiska och efter hand ökade man antalet språk som 
erbjöds på detta sätt. Btj skaffar litteraturen på olika sätt. Då det gäller större kvantite
ter bar man ibland sänt inköpare till respektive land som gör urval och inköp direkt på 
platsen. Trots detta direkta förfarande kan det vara en hel del problem med leveranserna. 
Ett annat sätt är att besöka bokmässor, exempelvis har man besökt den årliga bokmässan 
i Kairo där förlag från hela arabvärlden finn·s representerade, och litteratur från det forna 
Jugoslavien har man brukat införskaffa på en bokmässa i Belgrad. Ett vanligare sätt är att 
skaffa böcker är via förlagskataloger. Det kan dock vara svårt att bedöma böckernas kva
litet på detta sätt. Detta gäller särskilt barnlitteratur där det är svårt att via katalogerna få 
någon uppfattning om bildernas kvalitet samt böckernas hållbarhet. Bokpaketens inne
håll och själva paketiden som sådan mötte en bel del kritik och sedan 1985 har man suc
cessivt avskaffat paketen. Numera erbjuds all utländsk litteratur i ·särskilda sambind
ningslistor där den är försedd med en recension ellerannotation (Larsson 1985, s 54-55). 
Alla inköp görs dock inte genom Btj, utan biblioteken köper också in litteratur via andra 
~~ . 
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4.2.3 Tidningar och tidskrifter 

Alla källor som vi har tagit del av betonar den viktiga roll som tidningar och tidskrifter 
på invandrarspråk har på biblioteken. Detta fick vi också klart för oss under vår egen 
undersökning dels genom våra egna iakttagelser och dels genom bibliotekariemas omdö
men. Många invandrare föredrar tidningar och tidskrifter framför böcker eftersom det 
hjälper dem att hålla sig informerade om vad som händer i hemlandet ( lielinska 1992, s 
30-31 ). Dessutom, vill vi påpeka, är tidningar och tidskrifter ofta är den enda typen av 
massmedia på modersmålet som man kommer i kontakt med då man befinner sig i exil. 
Det anses att tidningar och tidskrifter är det första man bör satsa på då man ska bygga. 
upp ett bestånd på ett nytt språk. ·En annan viktig aspekt är att tidningar och tidskrifter 
gör det lättare att hålla modersmålet levande. Språken genomgår ju ständiga förändringar 
vilket speglas av just massmedia(Gatland .1989, s 21 ). · 

Valet av tidningar och tidskrifter kan ibland utlösa reaktioner som bottnar i politiska 
eller religiösa motsättningar. Enskilda grupper hävdar sina intressen här som annars.· Det 
kan vara svårt att välja om man ska beställa en iransk tidskrift från Teheran eller en exil
tidning från London. Det är svåra awägningaratt göra då de ekonomiska resurserna krä
ver att man gör prioriteringar (ibid, s21 ). 

Enligt Heli Henriksson Vasara som är invandrarkonsulent vid Göteborgs stadsbibliotek 
visar erfarenheten att nyanlända flyktingar oftast villläsa en tidning som ges ut i hem
landet. Ä ven om tidningen skulle vara censurerad vill man ta del av samma infonnation 
som finns att tillgå i hemlandet, och man har dessutom utvecklat en fönnåga att läsa 
mellan raderna. Efter en tid i Sverige brukar man också efterfråga information som ges ut 
av oppositionen eller tidningar som ges ut i exil Som grundval for prenumeration (och 
inköp av litteratur) rekommenderar Henriksson Vasara att man studerar aktuell stati stik · 
över invandrare och flyktingar, både över utländska medborgare och över persarier med 
utländsk bakgrund. Ett problem är att den svenska befolkningsstatistiken saknar uppgif
ter om modersmål. Detta vållar problem då det gäller länder där det talas flera språk. 
Beträffande till exempel tidigare Sovjetunionen ger inte statistiken svar på vilken del av 
landet personerna kommer från eller vilka språk de talar, något som försvårar servicen 
till dessa grupper. Politiska omvälvningar leder till många förändringar i tidningsvärlden 
och det gäller att hålla sig infonnerad om förändringar och nyheter på tidningsområdet 
för att kunna göra adekvata inköp. Vid Göteborgs stadsbibliotek sammanställer man ak
tuell information om tidningarna (nya tidningar, tidningar som upphört, politisk hem-

. vist, innehåll , kvalitet med mera) samt ger inköpsförslag som man delger de övriga folk
biblioteken i kommunen. Enligt invandrarkonsulenten har många väldigt höga förvänt
ningar på att servicen ska fungera trots ki-ig och oregelbunden utgivning i hemlandet. 
Tidningsrummet_på Göteborgs stadsbibliotek har i genomsnitt 110 personer per timme 
varje dag och Henriksson Vasara betecknar det som stadens i särklass mest internatio.: 
nella mötesplats (Henriksson Vasara 1994, s 178-180). · 

4.2.4 Andra medier 

Det första man bör skaffa vad det gällerövrig media är språkkurser i svenska. Musik 
från hemlandet betyder också mycket. Video och kassettböcker/talböcker är speciellt 
viktiga för de invandrare som kanske inte kan läsa. Här ska man komma ihåg att kvinnor 
från många länder ofta har sämre utbildning än männen (Gatland 1989, s 20, lielinska 

31 



1992, s 2.8 ). Vi menar att videofilmer också har en stor betydelse för barn och ungdomar 
som kanske aldrig har varit i sitt ursprungsland eller lämnade det som små och därför 
saknar minnen därifrån. Hur ofta visas dokwnentärfilmer eller spelfilmer som speglar 
vardagsliv i dessa länder? Det som visas är mest upprörande samhällsreportage, som 
visserligenhar sitt berättigande, men vi menar att det måste vara oerhört betydelsefullt 
atfockså få. någrapositiva bilder från sitt ursprungsland. 

4.2.5 Katalogisering 

De datorbaserade katalogerna har ännu ej andra än det latinska alfabetet och därför skulle 
det gagna de utländska låntagarna med hemspråk med andra alfabet än det latinska om 
man hade kortkatalog över dessa bestånd. Vad det gäller katalogisering har bibliotekari
erna och låntagama olika behov. Personalen behöver transkriberad text då det gäller 
främmande alfabet, upplysningar om b~ckerna på svenska och en katalog som är ordnad 
i alfabetisk ordning (dvs svensk bokstavsordning). Låntagarna däremot skulle säkert 
hellre vilja ha författare och titel i originalversion, upplysningar om boken på sitt eget 
språk och en katalog i det egna språkets bokstavsordning. De flesta invandrare med 
hemspråk som skrivs med andra alfabet än det latinska är dock väl förtrogna med det 

. latinska alfabetet och kan känna igen text i transkriberad form men bokstavsordningen är 
minst sagt ett problem. För att ge en bild av hur förvirrande detta kan te sig vidarebe
fordrar vi exemplet med att på urdu skulle H. C. Andersen, Henrik Ibsen, och Arnulf 
0verland hamna under samma bokstav (Gatland 1989, s 22). · 

Katalogiseringen kan ske på olika sätt, antingen köps böckerna fårdigkatalogiserade eller 
så har biblioteket egen språkexpertis och katalogiserar själv. Om böckerna är okatalogise
rade och personalen inte behärskar språket behöver det dock inte vara ett problem så 
länge det rör sig om ett språk med latinskt alfabet. Om det gäller en bok med grekiskt 
eller kyrilliskt alfabet kan man själv transkribera de nödvändiga uppgifterna med hjälp av 
en transkriberingstabell och en stor portion tålamod. Värre blir det om det gtiller för per
sonalen helt okända alfabet. En lösning som kan fungera bra för mindre boksamlingar är 
att nwnrera böckerna, kopiera framsidorna och sedan sätta in kopiorna i pärm. På så sätt 
kan låntagarnalätt se vad som finns. Har man till exempel valt "tamil14" är det bara att 
gå till hy lian där böckerna står placerade i nummerordning ( ibid, s 22-23 ). 

4.2.6 Bestånd 

Under en uppbyggnadsperiod på l O år ( 1975-1985) förvärvade folkbiblioteken, som 
nämnts, bestånd på invandrarlitteratur utifrån kvantitativa normer som var fastlagda till 
tre band per invandrare. Dessa normers värde har med tiden bö~jat ifrågasättas allt mer 
och man frågarsig om mediebeståndet på invandrarspråken motsvarar de faktiska beho
ven. På de äldre språken är mediabestånden väl utbyggda men lånas.ut i betydlibrt: mindre 
utsträckning än det svenska beståndet. På de nyare invandratspråken är däremot fortfa
rande bristerna stora och dessa bestånd har högre omsättningstal än det svenska (Det 
mångspråkiga biblioteket 1986, s 22). I många kommuner står de små bestånden ofta 
idag outnyttjade. Dessa små bestånd blir snabbt inaktuella om den invandrade befolk
ningen flyttar till storstäderna (ibid, s 54). Att bygga upp små bestånd överallt är inte 
rationellt och därför bör biblioteken i stället låna in litteratur på . udda språk (Ukotic 
1990, s 10). 

32 

' . 



4.2.7 Biblioteket som mötesplats 

Biblioteket har också en viktig uppgift då det gälleratt sprida infonnation om andra kul
turer till svenskar. En förutsättning för detta är att personalen har kunskap och intresse 
för dessa frågm. Det är bra om hela personalen är informerad och engagerad i arbetet med 
den utländska litteraturen så att det inte blir en persons specialområde som den övriga 
personalen inte har någon insyn i eller intresse för. För att utbilda personalen på detta 
område kan man till exempel bjuda in personer från de olika invandrargrupperna till per
sonalmöten för att informera om andra kulturer, språk, förhållanden för invandrare, fly k
tingmottagande och så vidare. Ett annat sätt är att kopiera intressanta artiklar och sända 
ut dem på cirkulation bland personalen (Gatland 1989, s 10). 

För att informera allmänheten bör man ha ett stort bestånd och informationsmaterial om 
invandrarkulturer, och ett annat sätt är att låta invandrargrupper presentera sig i biblio
teket via utställningar. Des~utom kan man själv kontakta invandrarföreningar och intres
seorganisationer och erbjuda dem möjlighet att använda biblioteket som bas för sin in
fonnation. På detta sätt kan biblioteket bli en mötesplats för mångakulturer (ibid, s 10). 
Ett annat sätt som är möjligt beroende på bibliotekets resurser är att ordna program av 
olika slag. Det kan röra sig om kulturprogram med exempelvis musik, dans, sång, littera-

. tur, poesi eller sagor från olika länder eller föredrag om olika ämnen. Biblioteket som ide 
verkar mot rasism och främlingsfientlighet menar Ulla Maija Airola som är invandrar
bibliotekarie vid Borås stadsbibliotek och hon menar· att alla bibliotekets program har 
just detta som målsättning (Abrahamsson 1996, s 20). En ung invandrare som i samma 
intervjuundersökning blev tillfrågadom vad biblioteket kan göra för att motverka rasism 
och främlingsfientlighet föreslog att man kanske skulle kunna ordna debatter där invan
drare och svenskar kunde mötas (ibid, bilaga2, s 8). 

5. Tidigare forskning 

5.1 Användarundersökningar 

F ör att skaffa oss en bild av det nuvarande läget inom området har vi sökt efter tidigare 
användarundersökningar som riktat sig mot invandrare i databaserna LIBRJS, Nordiskt 
BDI-index, Library Literature, LISA och Artikelsök Vi har även tittat igenom innehålls
förteckningarna i de nordiska bibliotekstidskrifterna Biblioteksbladet, Bibliotek i sam
hälle, DJK-förwn,. Bog og bibliotek, Biblioteksarbeide och Bogens verden, de senaste 
fem åren för att vara säkra på att inte ha missat något. Till vår förvåning fann vi. endast 
ett fåtal större användarundersökningar som riktat sig mot invandrare. Den största. 
svenska undersökningen vi fann av någorlunda· färskt datum med denna inriktning är en 
som utfördes i Malmöhus län 1987-89 och som finns beskriven i rapporten En g!mg 
invandrare alltid invandrare.? från 1990 (Ukotic 1990). Vi fann också en artikel om en 
norsk användarundersökning som utfördes vid Deichmanska biblioteket i Oslo 1981 
(Hagen 1981 ). 
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5.1.1 En gång invandrare alltid invandrare? 

Denna undersökning hade som syfte att "analysera och utveckla biblioteksservice till 
invandrare/språkliga minoriteter genom att i högre utsträckning än tidigare beakta kval ita
tiva faktorer i synnerhet gällande medieförsörjning''. Man ville komma ifrån det kvanti
tativa tänkandet i biblioteksverksamheten där alla invandrare och språkliga minoriteter 
behandlas lika och som grundar sig på målen från 1970-talets början att folkbiblioteken 
skall tillhandahålla tre böcker per invandrare. Författaren till rapporten menar att större 
vikt borde läggas vid kvalitativa faktorer för att främja en utveckling av verksamheten. 
Den övergripande frågeställningen var om nya metoder i arbetet med litteratur på invan
drarspråken skulle ge fler invandrare den litteratur de önskade. 

Undersökningen genomfördes under en tvåårsperiod 1987-89 och avsåg främst bokför
sörjningen i Malmöhus län. Såväl kvantitativa som kvalitativa forskningsmetoder kom 
till användning i undersökningen. 40 djupintervjuer med invandrare utfördes och man 
genomförde även en besökarundersökning i åtta kommuner. Man anlitade också konsul
ter som fick bedöma de större bokbestånden på invandrarspråk i Malmöhus län. Dess
utom studerades länets utlåningsstatistik samt statistik över utländsk bakgrund och 
hemspråksundervisning i länet. Med detta material som grund presenterades i rapporten 
ett förslag till framtida medieförsörjning för invandrare i Malmöhus län. 

l rapporten föreslås att man ska satsa på utbyggnad främst på de större invandrarsprå
ken samt de nyare språken och dessutom att man ska p~ioritera skönlitteratur framför 
facklitteratur. Eftersom det är omöjligt att ha fullt utbyggda bestånd på något annat 
språk än svenska, föreslås att vad det gäller facklitteratur ska man låna in depåer från 
länsbiblioteket och fjärrlåna vid behov. Hittills har man köpt in udda böcker inom olika 
ämnen på olika språk, vilket enligt rapporten visserligen är välmenande men i högsta · 
grad oekonomiskt och irrationellt - något som man menar i längden inte gynnar någon. 
Intervjuer, enkäter och statistik visar också att behovet av facklitteratur på hemspråket 
är störst i början och att man sedan går över till att läsa facklitteratur på svenska. Den 
typ av facklitteratur som efterfrågas mest och som man anser bör prioriteras är 
språklexikon, uppslagsverk, allmänna översikter i olika ämnen och böcker om ur
sprungslandets och Sveriges historia och geografi. Undersökningen visar också att tid
ningar och tidskrifter är mycket viktiga, något som både intervjuerna och enkäten visar. 
Undersökningen visar även att intresset för musiklyssning och hemlån av musik är större 
bland invandrare än bland svenskar och detta gälleräven videofilmer. 

Enkätundersökningen visade även att majoriteten av de som svarat är män (65%) vilket 
anses vara ett högt tal, men det finns vissa skillnader mellan de olika språken. Det är en 
jämnare fördelning i de nordiska språkgrupperna mellan män och kvinnorjämfört med de 
muslimska grupperna som exempelvis arabiska. Undersökningen visar även att nästan 
hälften är studerande. (49%) och att över 55% besöker biblioteket varje vecka. En klar 
majoritet (87%) av de som svarat på enkätundersökningen är även nöjda med servicen 
som biblioteken ger. 

Det riktas i rapporten kritik mot den omhändertagande mentalitet som man menar präg
lar vårt bemötande.av invandrare och flyktingar. Man poängterar vikten av att invand
rarna (liksom andra grupper som erbjuds hjälp) själva ska vara med och definiera sina 
behov och vara bestämmande vad det gäller formen för behovets upp(y Ilande. F ör att 
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uppnå detta föreslår man brukarinflytande. Brukarråd kan enligt dansk förebild hjälpa 
till att höja kvaliteten på bestånden. Dessa kan ges i uppgift att diskutera fram lämpliga 
försörjningsnivåer för medier på olika språk och att påverka fördelningen av anslag. Rå
den har förslagsrätt men i vissa fall även bes! utanderätt i Danmark. Ä ven vid gallring 
skulle dessa brukarråd vara behjälpliga. Ä ven tidigare har folkbiblioteken försökt få hjälp 
med inköp av invandrarlitteratur men bestånden står trots det enligt rapporten outnytt
jade. Flera äldre bestånd har klart lägre omsättning än det svenska. Detta, menar man, har 
sin grund i att man intehar haft någon kontinuerlig utvärdering vilket har omöjliggjort 
omvärderingar. A v denna anledning poängteras i rapporten vikten av utvärderingar av 
verksamheten (Ukotic 1990). 

5.1.2 Deichmanska biblioteket 

1981 utförde fyra studenter från Statens bibliotekshögskola i Norge en användarunder
sökning på Deichmanska biblioteket som är Oslos huvudbibliotek Man ville veta vad 
invandrama tyckte om de särskilda tjänster som finns för invandrare, hur invandrama 
använde sig av biblioteket samt vilka invandrare som nyttjade biblioteket. T undersök
ningen ingick 1 00 invandrare varav 86 pakistaner och 14 turkar. 88 var män och 12 var 
kvinnor. 76 av de intervjuade var under 30 år och ingen var över 50 år. Deltagarna var 
välutbildade i hemlandet. 59% hade gått i skolan l O år eller länf,JTe, vilket är långt över 
genomsnittet i både Pakistan och Turkiet. 33% var studerande i Norge och 50% var icke 
fackutbildade arbetare. De flesta hade fått vetskap om Deichmanska biblioteket genom 
bekanta (59%) samt genom lärare och familjemedletmnar (36%), med andra ord genom 
personliga kontakter. Endast 2% hade fått infonnation genom myndigheter. Detsamma 
gällde då det handlade om att skaffa sig information om det norska samhället - endast 
3% vände sig till biblioteket för detta ändamål. Ä ven i detta avseende skaffades infonna
tionen alltså genom personliga kontakter. 

De flesta var flitiga besökare på biblioteket 26% kom flera gånger i veckan, 14% kom en 
gång i veckan och endast l 0% kom mer sällan än en gång i månaden. Nästan alla läste 
böcker men de flesta utnyttjade också andra tjänster, särskilt tidningsläsning och mu
siklyssning. Pakistaner utnyttjade biblioteket oftare än turkar, män oftare än kvinnor 
och yngre oftare än äldre. Endast 5% sa att de bara lånade skönlitteratur medan 39% 
bara lånade facklitteratur. Många (särskilt pakistaner) var missnöjda med urvalet av 
skönlitteratur och ansåg att det saknades seriös sådan. 

Man jämförde också vilka ämneskategorier invandrama var intresserade av och här fann 
man betydande skillnader mellan de olika grupperna. Turkarna läste mer skönlitteratur 
än pakistanerna och yngre mer än äldre. Religionlästes av 55% av pakistanerna men inte 
av några turkar. Turkarna hade däremot ett överväldigande intresse för politik och sam
hällsfrågor, 79% sade sig vara intresserade av detta. Detta har troligen sin grund både i 
olikheter beträffande beståndens sammansättning och olikheter inom grupperna. Under
sökningen visade också att stort intresse fanns för facklitteratur inom ämnen som teknik, 
naturvetenskap, mat, hem, hobby och biografier. Hela 82% uppgav biblioteket som den 
viktigaste källan till sin litteraturförsörj ni ng. Därutöver lånade .l 13 från vänner, 1/3 köpte 
litteratur direkt från hemlandet, 113 köpte genom någon invandrarförening medan andra 
skaffade litteratur från kiosker, bokhandeln eller på annat sätt. 
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En hypotes man hade var att invandrama i ganska stor utsträckning lånade böcker till 
andra än sig själva. Undersökningen visar dock på motsatsen. Endast till syskon var det 
en del som lånade ( 19%) och då rörde det sig i allmänhet inte om något aktivt lånande. 
Man lånade alltså inte böckerna med avsikten att de skulle läsas av syskonen utan det 
skedde mer av en slump i så fall. 

Praktiskt taget alla lånade böcker på modersmålet eller på det primära lässpråket Med 
detta avses personernas andra språk i den mån det ·ebrna modersmålet inte finns som 
skriftspråk eller endast finns i begränsad omfattning som vad det gäller exempelvis kur
diska och punjabi. 35% lånade på engelska, 44% på norska och 4% på andra språk. · 
Norska var alltså ett viktigare lånespråk än engelska. Denna tendens var oberoende av 
nationalitet, kön och yrke. Endast personer i gruppen över 30 år lånade mer på engelska 
än på norska. Något som överraskade rapportförfattarna var att de som bott kort tid i 
Norge lånade mer på norska än de som bott där länge. 

Det stora flertalet var nöjda med biblioteket som helhet. Turkarna var dock mindre nöjda 
än pakistanerna och kvinnorna mindre än männ~n. En fjärdedel uppgav att de oftast inte 
fann vad de sökte. Båda grupperna var mindre nöjda med tidningsurvalet än biblioteks~ 
utbudet som helhet. Särskilt var det många som saknade lokaltidningar och de tyckte 
också att det tog för lång tid för tidningarna att komma. Då undersökningen utfördes 
fanns det endast en turkisk dagstidning på Deichmanska biblioteket och det visade sig 
också att många låntagare ej kände till att biblioteket hade tidningar. Över hälften u p p gav 
att de flesta de kände använde biblioteket och 28% sade sig känna någon som använde 
det På frågan vad invandrare önskade mer av uttrycktes särskilt fler böcker på moders
målet generellt och mer facklitteratur i olika ärrmen, fler tidningar och tidskrifter. Man 
fick också många konkreta förslag på författare, tidningar och tidskrifter. 

6. Biskopsgården 

6.1 Beskrivning av området 

Biskopsgården liggerpå Hisingen ca 15 minuters resa med spåniagn eller buss från cent
rala Göteborg. Det är ett av många liknande bostadsområden från bözjan av 60-talet och 
där finns alla de obligatoriska elementen: punkthus och låghus, köpcentrum med diverse 
affärer, post, bank, och Systembolag samt för själen givetvis kyrka och bibliotek. 

Enligt stadsdelsnämndens årsredovisning ledde bostadsbristen i Göteborg, i början av 
1960-talet, till att mångasom bodde trångt och omodernt i innerstaden flyttade ut till de 
moderna lägenheterna i Biskopsgården. Som mest hade stadsdelen ett invånarantal på 35 
000 personer. Det fanns tio skolor men trots det var .det ofta brist på skollokaler. Under 
en period hade Jättestenskolan ungefar 1000 elever och undervisning i skift. Nu har be
folkningen minskat till 22 600 i cirka 12 000 hushålLAndelen barn och ungdomar har 
minskat och gruppen över 75 år ökar. Biskopsgården är en mångkulturell stadsdel där 
cirka 50 olika nationaliteter samsas. Ungefår 40% av befolkningen har utländsk bak
grund. De största invandrargrupperna kommer från T~rkiet, forna· Jugoslavien, Finl~nd, 
Iran och Portugal. En kraftig invandring från främst Bosnien skedde under 1994 men 
under 1995 minskades detta. 
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Vidårsskiftet 1995/96 var 1360 personer arbetslösa vilket är 9,1% av den arbetsdugliga 
befolkningen i åldern 16 till 64 år. Motsvarande andel för hela Göteborg var 7,3%. I 
gruppen med åldern 18 till 24 år var 12,4% arbetslösa. l hela Göteborg var 10,2% ar
betslösa i samma åldersgrupp. 

Ohälsotalet (dagar ersatta av Försäkringskassan per person i åldern 16 till 64. år) är i 
Biskopsgården 90,2 dagar jämfört med 50,5 för hela Göteborg. För att förbättra denna 
situation inrättade man ett lokalt hälsoråd i stadsdelen under 1995 som arbetar för att 
förbättra hälsan för Biskopsgårdens invånare. I hälsorådet finns det representanter från 
Stadsdelsförvaltningen, Primärvården, Tandvården, Polisen, AMI, Försäkringskassan, : 
Svenska kyrkan, Apoteket med flera (Årsredovisning 1995, Biskopsgårdens stadsdels
nämnd, s2). 

6.2 Biskopsgårdens stadsdelsnämnd 

1990 genomfördes en stadsdelsnämndsrefonn i Göteborg. Syftet med stadsdelsnämnds
refonnen var enligt stadsdelsnämndens verksamhetsberättelse, att uppnå bättre demo
krafi och helhetssyn på arbetet ino·m stadsdelarna med bra' lokaia lösningar. Därigenom 
ville man uppnå högre effektivitet och bättre kommunal service (Verksamhetsberättelse 
1994). 

Till Biskopsgårdens stadsdelsnämnd hör områdena Norra och Södra Biskopsgården, 
Länsmansgården, Jättesten och Svartedalen. Den vanligaste boendeformen i Norra och 
Södra Biskopsgården är hyresrätt medan det i Jättesten och Svartedalen även finns äldre 
villabebyggelse. 

Biskopsgårdens stadsdelsnämnd har socialdemokratisk majoritet och består av 17 för- · 
troendevalda politiker som utsetts av kommunfullmäktige. Nämnden ger kommunal ser
vice till invånarna inom barnomsorg, grundskola, äldre- och handikappomsorg, individ
och familjeomsorg samt inom fritids- och kulturområdet. Dessutom ger Biskopsgårdens 
stadsdelsnämnd service till hela Hisingen vad gäller hemspråk, psykologverksamhet, 
omsorgsteam och barn och ungdomsresurser som bland annat familjehem samt barn- och 
ungdomshem. stadsdelsnämnden samarbetar även med de ansvariga nämnderna för 
stadsplanering, trafik och distriktssj ukvård. 

Under hösten 1995 togs ett beslut om ett Invandrarpolitiskt program. l programmet 
beskrivs de invandrarpolitiska målen torBiskopsgården och riktlinjer för hur arbetet ska 
ske. I arbetet skall invandrarnas egna resurser stödjas och i samarbete med invandrarfö
reningarna finna lösningar på de behov som finns. Under 1995 antogs också en policy 
för hemspråksstö4 i förskolan . Barnens föräldrar ska kunna ra hemspråksstöd om språ
ket används aktivt och om det hålls levande i hemmet. 
Inom skola, barnomsorg, fritid och kultur är insatserna mot segregation, mobbning, våld 
och främlingsfientlighet ett viktigt inslag i arbetet. Stadsdelsförvaltningen i Biskopsgår
den har avsatt projektmedel på 2 Mkr för att stimulera till att pröva nya ideer och me
toder. Många barn och ungdomar har ett annat modersmål än svenska (i skolan ca 60% ), 
och det satsas därför stort för att barnen ska bli aktivt tvåspråkiga (Årsredovisning 
1995, Biskopsgårdens stadsdelsnämnd, s 1-7). · 
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6.3 Biskopsgårdens bibliotek 

Resultatgruppen Fritid och Kulturs verksamhetsmål är: 

• tillvarata de kulturrikedomar som finns i stadsdelen 
• genom biblioteket kunna erbjuda en fri och jämlik tillgångtill in fonnation 
• biblioteket skall bygga ut den uppsökande verksamheten och knyta till sig förmed

lare 
• stärka ungdomars självkänsla genom att skapa möjligheter för dem att utveckla sin 

egenkultur 
• ge arbetstillfallen till ungdomar 
• stärka ungdomars fönnåga att i organiserade fonner genomföra egna projekt och ideer 
(ibid, s24 ). 

Biblioteket hade under 1995 öppet 48 timmar per vecka varav 13 timmar var efter kl 17 
samt på lördagaroch söndagar. Under året hade man 135 000 besökare, 91 000 utlån av 
media och l 450 inköpta volymer. Under 1995 besökte över l 000 personer barnpro
grammen, dockteatern och musikprogrammen och över 1 000 personer besökte även 
sagostunderna på biblioteket. Biblioteket anordnade även familjedagar som var förlagda 
på ett antal lördagar där det bland annat fanns musikinslag och konstutställningar på 
programmet. Biblioteket hade även öppet en söndag i november där tio konstnärer del
tog i en höstsalong. Tre datorer har också installerats för biblioteksanvändarna och cirka 
450 personer har använt de mycket populära ordbehandlingsprogrammen. Datorn med 
tillgångtill multimedia för barn och ungdom har varit upptagen hela dagarna. Under 1996 
planeras en utökning av datorer på biblioteket (ibid, s24 ). Biblioteket hade under 1 994 
ett bestånd av 42 olika språk (Datautskrift över Biskopsgårdens biblioteks bestånd och 
utlån, 1995). 

6.4 Miljöbeskrivning 

Den uppmärksamme besökaren kan med lite god vilja se något av stadsdelens mångkul
turella prägel återspeglad genom att biblioteket har fått en entre med arabiska element i 
arkitekturen påminnande om en pelargång i en moske. Bibliotekslokalen är i ett plan och 
inte större än att man har en god överblick. Den ger ett luftigt intryck eftersom den har 
ljusa väggar och golv samt många fönster som släpper in rikligt med dagsljus. I direkt 
anslutning till biblioteket finns ett kafe som erbjuder möjligheten att kombinera tidnings
läsande med kaffedrickande då de flesta av bibliotekets tidningshyllor är placerade här. 
Om man i stället för att gå in i kafeavdelningen söker sig mot själva biblioteket stöter 
man på en tidningssnurra med utländska tidningar och en datorbaserad katalog där man 
både kan söka i bibliotekets samlingar samt i Göteborgs övriga folkbibliotek. Höjer man 
blicken ser man en sky l t som tj)Jkännager var böckerna på utländska språk finns place
rade. Hyllorna har tydliga, textade skyltar där det står vilket språk som respektive hylla 
rymmer. Den utländska avdelningen utgör cirka en fjärdedel av biblioteket. Här liksom i 
övriga biblioteket finns bord och stolar utplacerade mellan hyllorna. På ungdoms
avdelningen i andra änden av lokalen är det otvivelaktigt datorn som drar till sig den 
största uppmärksamheten. Av den stora trängseln att döma utgör den ett synnerligen 
populärt inslag på biblioteket. Datorn innehåller nåt,rra olika cd-romspel för barn och 
ungdomar, bland annat schackspel och Fine Artist som är ett program där man kan ska
pa rörliga bilder, affischer och serier. På barnavdelningen finns också en gammal hederlig 
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sagosoffa med "Aladdin och den underbara lampan" svävande över sig. l ett annat a\i 
lokalens fyr.a hörn finns en konsthörna där utställningar med lokala konstnärer avlöser 
varandra. De textade skyltarna på hylloma är genomgående i hela biblioteket vilket gör 
det lätt att hitta fram till det man är intresserad av. Man möts inte alltid av de inom bib
lioteksvärlden gängse benämningarna på ämnen utan det kan till exempel stå "över
naturligt" i stället för "omstridda fenomen", som det heter enligt SAB-systemet, · för att . 
underlätta för låntagama att hitta. I närheten av lånedisken finns ett bord med diverse 
infonnationsmaterial, bland annat om bibliotekets öppettider och utbud samt .infor
mation om datorerna som står till biblioteksbesökarnas förfogande. Ingen av bro
schyrerna finns på något annat språk än svenska. Datorrummet för vuxna som. rymmer 
två datorer saknar för övrig skylt så missar man informationsbroschyren är det stor risk 
att man inte upptäcker denna möjlighet. Datorerna kan användas efter bokning och de 
innehåller ordbehandlingsprogram och diverse uppslagsverk på cd-romskivor. Biblio
teket har en särskild hylla där man skyltar med nyförvärv och allmänheten uppmanas 
också att komma med inköpsförslag. Vi uppmärksammar 4 boksnurror på vår rund
vandring vilka för tillfället tipsar om kvinnolitteratur, science fiction/fantasy och blan
dade lästips samt en snurra med litteratur på utländska språk. Vid lånedisken finns en 
liten hylla med kassettböcker varav de flesta var på svenska men det fanns också ett 
fåtal på engelska och franska. Biblioteket har också en mindre musiksamling med cd-

. skivor och kassetter. Det är mest modern popmusik samt en del musikkassetter med 
turkisk, persisk och arabisk musik. Det finns även några få videokassetter på svenska, 
bland annat om hur man komposterar och spelar gitarr. Bland musikkassetterna finns 
också några kassetter med sagor på turkiska, arabiska och persiska. Vi lägger också 
märke till ett mindrebestånd med talböcker samt ett skåp med språkkurser. 

6.5 Bibliotekets invandrarverksamhet 

Detta avsnitt baserar sig på en intervju med bibliotekschefen samt den bibliotekarie som 
har huvudansvaret för invandrarverksamheten. 

Bibliotekarierna menar att de flesta av deras utländska besökare kommer för att låna 
litteratur och läsa pressen från hemlandet. De har också många besökare som studerar på 
grundvux och komvux och som söker material för redovisningar och grupparbeten med 
mera. Många lånar också språkkurser och grammatikböcker för sina språkstudier. Enli!,rt 
bibliotekarierna frågar invandrarna, särskilt de studerande, mycket och förväntar sig att 
finna svar på det mesta på biblioteket. De har uppfattningen att det förr var mest män 
som besökte biblioteket bland invandrama men att detta långsamt håller på att förändras 
och att det nu kanske är lika många kvinnor som män. De menar att de har väldigt många 
kvinnor: bland de studerande och att också mammor med barn har börjat besöka bibliote
ket i högre grad än tidigare .. 

Under intervjun framgårdet att inköp av utländsk litteratur inte är en alldeles enkel.sak. 
Detta beror, förutom de uppenbara svårigheterna med att tillägna sig information . om 
böcker vars språk man inte behärskar, även.på att det mångagånger kan vara svårt att få 
tag på de böcker man vill ha, beroende på att tillgången är mycket begränsad från en 
svensk horisont. De flesta inköp sker genom Bibliotekstjänsts sambindningslistor där ett 
antal böcker recenseras varannan vecka. Inköpen genom Btj blir således styrda ·av det 
begränsade urvalet som finns på dessa listor. Det har dock blivit bättre i förhållande till 
hur det var förr då man från Btj :s sida erbjöd färdiga paket med litteratur på utländska 
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språk. Nu väljer man alltså fritt från listorna så det har blivit bättre. Eftersom detta urval 
trots allt är mycket begränsat använder man sig också av andra inköpskanal er, men det är 
svårt att hitta riktigt bra sådana. Bibliotekarierna nämner ett par förlag och bokhandlare 
som man köper turkisk och kurdisk litteratur ifrån, och dessa kanaler tycks fungera bra. 
De nämner också med saknad en bokhandel med inriktning mot MeJ lanöstern som nu har 
slagit igen. Det finns även något som heter Nordisk Bokimport som kommer med en stpr 
buss laddad med böcker. Dynna buss kommer ett par gångerom året och stannar en dag. 
Problem av olika slag uppstår emellertid ofta vid inköp av den utländska litteraturen. 
Exempel som nämns är brev som kommer i retur då man kontaktar utländska förlag eller 
då man visserligen känner till en inköpskanal men .saknar en bra kontaktperson som kan 
hjälpa till med rådgivning. Möjligheten att köpa från utländska förlag i till exempel 
Tysk:land eller Storbritannien nämns också men vi får intrycket av att det inte har funge
rat så väl. Det fungerar någon enstaka gångmen vad som skulle behövas är något som 
fungerar bra under längre tid. Inköpskanalerna är alltså inte tillräckliga för att täcka be
hovet och bibliotekarierna efterlyser fler importörer. 

Det gäller att ha en inköpskanal som man har goda kontaki:er med och kan lita på, och 
som kan ge goda råd eftersom man av naturliga skäl inte har så stor kunskap om littera
tur från alla länder. Köper man från Btj så är ju fördelen som sagt att litteraturen har 
recensioner eller annotationer på svenska. Man skulle ha behov av bra kontaktpersoner 
som kunde hjälpa till med att välja. Förr, då biblioteket låg i Norra Biskopsgården hade 
man kontakt med hemspråkslärare vilket föll sig naturligt då det låg flera skolor i närhe
ten men denna situation har nu förändrats. Böcker som är svåra att få tag på brukar be
ställas genom stadsbibliotekets invandraravdelning, och denna brukar också erbjuda bib
lioteket att köpa utländska böcker som de har köpt in. BibJiotekariema berättar att .per
siska och arabiska är de språkområden som det är svårast att köpa litteratur till. Biblio
teket har därför små bestånd och man önskar att man kunde få tag i mer på ·ett bättre 
sätt. Dessa språk har en stor och rik litteratur och låntagarna utgör en intresserad grupp 
menar bibliotekarierna. Bristen försöker de avhjälpa genom att låna in från stadsbibliote
ket. 

F ör att öka kunskapen bland bibliotekarierna har stadsbibliotekets invandraravdelning en 
verksamhet med föreläsningar om olika språkområden och om olika länder. En av biblio
tekarierna vi talade med berättade också att hon gått en endagskurs på universitetet om 
utomeuropeisk litteratur. Bibliotekarierna menar dock att de skulle behöva lära sig mer 
och anser att det skulle vara mycket uppskattat om det gavs möjlighet att gå en kväll
skurs för att bekanta sig med de "okända litteraturerna". I väntan på detta försöker man · 
förkovra sig på egen hand och sätta sig in i olika länders litteratur så gott det går, men 
informationen är inte särskilt lättillgängligutan man hittar en artikel här och var. En god 
hjälp har man numera av tidskriften Halva världens litteratur som bevakar språkom
råden som inte är så kända för oss europeer. Vad beträffar den turkiska litteraturen bru
kar man använda sig åv bokbilagan till den turkiska tidningen Cumhuriyet. Som svar på 
frågan vad som efterfrågas mest, menar bibliotekarierna att det .är den "goda underhåll
ningen" vilket också gällerför svenska låntagare. Många efterfrågar också aktuell littera
tur om förhållandena i hemlandet. Av denna är det en förhållandevis literi rännil som 
hittar till Sverigeoch bibliotekariernaanser att det skulle b.ehövas :mer sådant. Btj har en 
del men det finns inte så mycket att välja mellan. Det som erbjuds av Btj är framförallt 
de stora och traditionella författarskapen som är mycket välkända, men det är sämre med 
aktualiteter vilket låntagarna skulle uppskatta mycket På vissa språk är det särskilt 
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svårt att tillfredsställa efterfrågan och då gäller det framför allt sådana språk där det 
knappast finns någon tryckt litteratur. Då det gäller udda språk köper man inte in utan 
lånar in från stadsbiblioteket. Vid behov lånar man också in från lnvandrarlånecentralen i 
Stockholm. Personalen brukar också ta fasta på tips man får av låntagarna. Tidigare hade 
man också ett organiserat samarbete med nåt,rra kontaktpersoner från Grekland och Tur
kiet som hjälpte till med urval och köpte böcker då de var på besök i hemlandet. Dessa 
kontakter skedde dock mycket sporadiskt och de har nu upphört. Man har inte heller 
någon annan form av systematisk kontakt med personer som fungerar som rådgivare, 
vilket man anser skulle vara värdefullt. Då man beslutar om vad som skall köpas in utgår 
man från önskemål man fått och de behov man vet finns .. Bibliotekarierna påpekar att" 
det är en mycket svår balansgång man får gå, då det är så många språkområden att ta 
hänsyn till och en begränsad budget. 

Vilka tidningar och tid~·krifter som biblioteket skall prenumerera på är en fråga som en
gagerar låntagama i högsta grad och här får man många synpunkter från allmänheten. 
Bibliotekarierna menar att det är ett mycket viktigt men tämligen svårt och problema
tiskt kapitel. Det är viktigt att man väljer med omsorg och att det finns en god kännedom 
om befolkningen i stadsdelen - var invandrarna kommer ifrån, hur stora de olika invand
rargrupperna är och vad de har för önskemål. Detta gäller förstås också vid inköp av 
litteratur men man har erfarenheten av att tidningsurValet är en mer kontroversiell fråga 
än bokbeståndet. Åsikterna skiljer sig ofta då det gäller om man ska vä~i a tidningar som 
ges ut i exil eller inte, och angående från vilken del av landet tidningen skall komma. Här 
uppstår en massa diskussioner och kontakter med låntagarna. Det är en balansgång man 
måste gå mellan medel och önskemål och man får vara försiktig så att inte någon grupp 
känner sig orättvist behandlad. Här betonar bibliotekarierna vikten av att man har kon
takt med amiändarna så att man kan uppfatta dessa signaler. Pi'enurherationema ·går se
dan en tid tillbaka genom en holländsk agent och det har varit en hel del problem med ·att 
tidningarna inte kommer i tid eller inte kommer alls. Detta har dock böt:iat fungera bättre 
på sista tiden. Hur som helst menar man att tidningarna och tidskrifterna är ett mycket 
viktigt område för biblioteket och man funderar på om man kanske inom det utländska 
beståndet skulle prioritera tidskrifter och tidningar framför böcker. 

Musikkassetter på olika invandrarspråk - främst turkiska, persiska och arabiska - köps 
in från en affär som man har goda kontakter med. På vissa språk har man även en del 
sagor på kassett. Videofilmer har man än så länge bara ett fåtal av på svenska. Bibliote
karierna menar att det nog skulle fungera som ett dragplåster om man satsade mer både 
på video och musik. Kassettböcker har man ett litet antal av på engelska och franska och 
även talböcker finns det ett fåtal av. Det finns ett vandringsbibliotek med talböcker på 
finska men det har inte mött något stort intresse. Biblioteket har sedan 1994 två datorer 
med ordbehandlingsprogram på PC och olika cd-romskivor (Encarta, Art Gallery, Cine
mania, 3D-Människan). Detta har väckt.stort intresse, inte minst bland studerande in
vandrare. Man hade vid intervjutillfållet även planer.på att införa Internet. Ungdomsav- . 
delningens dator har samrna program, utom ordbehandling, och dessutom finns där 
schackspel och programmet Fine Artist. 

B-ibliotekarierna menar att mer musik, videofilmer och kassettböcker är något som skulle 
intressera många och locka nya låntagare till biblioteket. Ett annat exempel på något som 
skulle kunna öka utlånen och som med framgång har prövats på annat håll är att skriva 
brev till alla lånekortsinnehavare. I Biskopsgården finns ett språkprogram där förskola 
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och skola samarbetar för att avhjälpa problemet med så kallad halvspråkighet bland in
vandrarbarn. Man har gjort en plan för hur man ska stimulera och mäta språkutveck
lingen och här framhåller bibliotekarierna bibliotekets viktiga roll som språkstimulerare. 

Då vi genomförde intervjun hade biblioteket ingen Jpeciell ulatriktad verksamhet som 
riktade sig till invandrare. Förr, då biblioteket fanns i Norra Biskopsgården; hade man 
ibland.musikprogram och i tidernas begynnelse förekom även sagoläsning på turkiska 
och andra språk. Detta har man nu frångått men invandrarbarnen är i majoritet på de 
övriga barnprogrammen. Program för vuxna har man· inte mycket av överhuvudtaget. 
Ibland har man däremot haft program tillsammans med invandrama där de bjudit på sin 
kultur. 
Ett annat program som nämns är ett som man hade på den internationella kvinnodagen 
med arabisk och persisk folkdans. Dessa evenemang har varit mycket uppskattade men 
tyvärr har det inte blivit så tätt mellan gångerna att det har uppstått någon tradition. 
Tankar finns dock på att försöka återuppliva det hela. Enligt bibliotekarierna kommer 
emellertid de flesta för sin egen musik och sin egen dans och man har erfarenheten att det 
är svårt att skapa kulturmöten inte bara mellan svenskar och invandrare utan också mel
lan de olika invandrargrupperna. Det är svårt att fä någon naturlig kontakt över t,l"fänsema 
menar man. 

Någon uppsökande verksamhet gentemot invandrare förekommer inte, men biblioteket 
ser till att göra reklam för sig på olika ställen. Man har broschyrer på ställen som barna
vårdscentraler, öppna förskolor, och Träffpunkten, 'en öppen verksamhet för invandrare 
och svenskar (som nu har upphört). Man brukar dock inte gå ut och informera i invan
drarföreningar. En viktig kontakt som man nämner är de invandrare som arbetar inom 
stadsdelsförvaltningen. Dessa personer kan sägas utgöra en förmedlingslänk mellan bi
blioteket och olika invandrargrupper. Då vi gjorde intervjun pågick ett projekt i stads
delsnämnden som gick ut på att invandrama skulle fä större inflytande i stadsdel sarbetet 
och känna att de var delaktiga i stadsdelen. 

stadsdelsnämndsreformen anser man inte har inneburit något större lyft för biblioteket. 
Man menar att det från stadsdelsförvaltningens sida inte finns någon önskan om att man 
ska köpa in mer utländsk litteratur, snarare tvärt om. Detta trots att det står i verksam
hetsplanen att biblioteket skall bygga ut mediebeståndet på invandrarspråken. Den slut
liga bedömningen är det dock biblioteket som gör. Man har inte utsatts för några direkta 
hot om minskade anslag då stadsdelen som sådan bedöms vara "behövande". Biblioteka
rierna hyser därför vissa förhoppningar om att forisätta att bygga ut det utländska be
ståndet. "Det ser inte alltför dystert ut" menar de avslutningsvis. 

7. Enkätundersökningen 

I detta kapitel presenterar vi vårt material och de resultat som vi fick genom enkätunder
sökningen på biblioteket. Först redovisar vi svaren vi fick från det totala antalet infor
manter i diahrramfonn med kommenterande text1

. Därefter har vi delat upp infannanterna 

1 Eftersom några få informanter inte svarat på alla frågor, så är siffioma som anges i cirkeldiagrammen 
andelar av totala antalet informanter som svarat på respektive fråga. Detta har dock ingen betydelse fö'r de 
jämförelser vi senare gör med andra undersökningar, eftersom avvikelserna från de siffror vi fått om vi tagit 
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i två olika kategorier, dels efter hur länge de har levt i Sverige och dels efter infonnanter
nas ålder. Vi vill se om det finns några skillnader i infannantemas biblioteksvanor 
beroende på vistelsetid i Sverige och ålder. Ä ven här har vi med både diagram och text. 
Vi hade också velat se om det fanns några skillnader mellan kvinnor och män men vi me
nar att de kvinnliga respondenterna var för få för att detta skulle vara meningsfullt. 

slutligenredovisar vi de 16 olika språkgrupperna var för sig. Hur vi har resonerat kring 
redovisningen av dessa tar vi upp i samband med respektive avsnitt. 

7.1 Alla informanter 

Totala antalet informanter (51 informanter) 
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Diagram l : l-ärde/n ingen av sprakgrupper i undersökningen 

I vår enkätundersökning är 16 sprak representerade: amhariska, arabiska, engelska, 
finska, grekiska, kurdiska, makedonska, oromo, persiska, portugisiska, ryska, serbokroa
tiska, somali, spanska, tigrinja och turkiska. 

andelar av totala antalet informanter ligger väl inom felmarginalen !1led tanke på den ringa mängd 
informanter som ingår i undersökningen. 
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Diagram 2: Kömfördelning 

Det är totalt 39 män och 12 kvinnor som har svarat på enkäterna i undersökningen. 

studerande 
40% 

F ärvärvsarbetande 
29% 

E " J 
förvärvsarbetande 

31% 

Diagram 3: .S)·sselsälfning. 

När det gällersysselsättning så är det 20 infonnanter som har svarat att de studf?rar, 15 
informanter har svarat att de är ejförvärvsarbetande och det är 14 informanter som är 
förvärvsarb~tande. Två infonnanter har ej svarat 
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46 ar och äldre 

26-45 år 
63% 

18-25 ar 

/)iagram +: Aldel'.lfhrdelning. 

I kategorin åldersfördelning är det 32 informanter som är i åldern 26 till -15 ar, 1 O infor
manter som är i åldern -16 är och äldre och 9 informanter som är i åldern 18 till 25 år. 

Il ar och längre 

Diagram 5: Visle/serid i Sverige 

0-5 ar 
50% 

När det gäller hur länge infonnantema har bott i Sverige så har 24 informanter bott i Sv e- . 
rige mellan O til/5 ar, 15 informanter har svaraf att de har bott i Sverige mellan 6 till l O 
ar och till sist har 9 infonnanter levt i Sverige Il ar eller längre. 3 informanter har inte 
svarat. 
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Besöker 

. biblioteket 
varje vecka 

Varje månad Några ggr/år 

Diagram 6: B!!söksfrekvens 

En gglår 

ellcrmmdrc 

35 informanter (69%) har svarat att de besöker biblioteket vw:fe vecka, 11 infonnanter 
(21%) besöker biblioteket vw:je månad och 5 informanter (l 0%) kommer till biblioteket 
några· ganger om året. Ingen av infannanterna har svarat att de besöker biblioteket en 
gångper är eller mindre. 
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Diagram 7: Orsak Till besök 

Vi hade olika svarsalternativ i vår enkätundersökning på frågan varför informanterna 
besöker biblioteket och fördelningen av svaren som vi fick kan ses i diagrammet ovan. 
Majoriteten av informanterna, 36 personer ( 71% ), har svarat att de besöker biblioteket 
för att Jåna litteratur på svenska. 27 informanter (53%) besöker biblioteket för att läsa 
tidningar eller t idskr(/ier pa sitt modersmal och 22 informanter ( 43%) kommer till bibli
oteket för att låna litteratur pa modersmb.let. 22 informanter (43%) har svarat att de 
läser tidningar och tid~·kr(jier på svenska, 11 infomianter (22%) kommer till biblioteket 
för att använda läsutrymmen, 12 personer (24%) besöker biblioteket för att söka infor-
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mation, 7 infonnanter (14%) tar del av konstutstälininKarna på biblioteket och 6 infor
manter ( 12%) har svarat att de lånar cd-skivor eller musikkasse !ter. 6 personer (12%) 
använder ävenbibliotekets utbud av datorer för att skriva och 5 personer (10%) ser 
biblioteket som en mötesplats för att träffa sina vänner. Slutligen så · är det endast 1 
(2%) infonnant som har svarat att hon eller han besöker biblioteket för att använda mul-
timedia. · 

Lhnar skönlitt pä hemspråk Lånar f~tcklitt pit hemspråk Lånar barnlill på hemspråk 

Dia~ram 8: Vad man li:mar pil hemspraket 

På frågan vad infannanterna lånar på sitt hemspråk så är fördelningen mycket jämn mel_
lan ·skiinlitterutur ( 18 infonnanter) och jacklitteratur (16 infonnanter) medan endast ett 
mindre antal personer har svarat att de lånar barn/illeratur (5 infonnanter} på hemsprå
ket. 
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Limar skönlitt. på sYenska Lånar facklitt . på svensko Lånar bamlitt. på svenska 

Diagram 9: Vad man li'lnar pil svenska 
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På vår fråga vad infannanterna lånar för litteratur på svenska så är även här fördelningen 
mycket jämn mellan skönlitteratur (21 infonnanter) och facklitteratur (21 informanter). 
Det är 13 informanter som har svarat att de lånar barnlitteratur på svenska. 
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Laser pä 

s\·enska för att 

urvol buttre 

Genom 

undervisningen 

Träna svensk~ 

Diagram JO: Varför man läser på svenska 

Annat 

Vi frågade också varför infannanterna läser på svenska och här svarade majoriteten, 24 
infonnanter, att anledningen är att de tränar svenska pii egen hand. l l informanter har 
svarat att de läser på svenska på grund av att urvalet är bättre, I 1 informanter har svarat 
att de läser svenska genom sin undervisning och slutligen så har 7 informanter svarat 
annan orsak. 
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Lånar till sig sj i\ lY Till sina bam Till ngn annan 

Diagram if: Vem man tanar ri!l 

När det gällervem man lånar litteratur till har övervägande delen av informanterna svarat 
att de lånar till sig .~]älva (38 informanter) och endast 5 informånter har svarat att de 
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lånar till sina barn. 3 informanter har svarat att de lånar litteratur till nagon annan per
son. 

Beträffande lån av litteratur på något annat språk än svenska och hemspråket så lånar 13 
informanter pa något annat sprak. 

På våra frågor om urvalet av litteratur på respektive hemspråk så har-4 informanter av 
16 svarat att de anser att urvalet av .fåcklifferatur är bra, 9 personer har svarat att de 
anser att urvalet är ganska bra, 4 infonnanter har svarat att de tycker att urvalet är dåligt 
och 2 informanter har svarat med alternativet vet ~j . 

När det gäller skönlitteratur på respektive hemspråk har 6 informanter av 18 svarat att 
de anser att urvalet är bra, 8 infonnanter tycker att urvalet är ganska bra och slutligen 
anser 3 informanter att urvalet av skönlitteratur är dåligt. 

Vi frågade även efter synpunkter på urvalet av dagstidningar och tidskrifter på respek
tive hemspråk. l 5 informanter av 27 tycker att urvalet av dagstidningar på hemspråket 
är bra, 6 informanter anser att urvalet är ganska bra och 6 informanter anser att urvalet är 
dåligt. F ör t id<Jkrtfterna anser 7 infonnanter att urvalet är bra. 5 infonnanter anser att ur
valet är ganska bra, 8 anser att urvalet är dålit,rt och 9 informanter har svarat vet ej på 
frågan. 

På frågan om vad infannanterna anser om ·bibliotekets service till användarna så svarar 
38 informanter att den är bra, 8 personer tycker att servicen är ganska bra och 5 infor
manter har svarat vet ej. Ingen av de infonnanter som svarat anser att servicen är dålig. 

Majoriteten av infonnanterna, 42 personer. ( 82%) har inte fått någon in.fimnation om 
hib/ioleket på sitt respektive hemspråk och 7 informanter har svarat att de har fått in
fonnation. 

De flesta infonnanter anser inte att de saknar ntigot på biblioteket (22 personer), 15 
informanter har svarat att de saknar något och 14 personer har svarat vet ej. 

Majoriteten av informanterna: 

• Är män 
• Är i åldern 26-45 år 
• Har bott i Sverige i 0-5 år 
• Är studerande 
• Besöker biblioteket varje vecka 
• Lånar till sig själva 
• Anser att urvalet av fack- och skönlitteratur på hemspråket är bra eller ganska bra 
• Lånar litteratur på svenska 
• Anser att urvalet av dagstidningar på hemspråket är bra . 
• Anser att biblioteket ger en bra service 
• Anser inte att de saknar något på biblioteket 
• Har ej fatt någon information om biblioteket på sitt hemspråk 
• · Lånar på svenska för att träna språket på egen hand 
• Lånar inte på något annat språk än hemspråket och svenska 
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• Har persiska som sitt hemspråk 

Fler informunter: 
• Lånar litteratur på svenska (det är jämn fördelning av skön- och facklitteratur) än på 

sitt hemspråk 
• · Läser tidningar och tidskrifter på sitt hemspråk än på svenska 

Vi intervjuade två bibliotekarier på biblioteket för att få reda på hur de arbetar, och vi 
ville också ta del av deras bild av invandrama som biblioteksanvändare. Denna intervju 
redovisas utförligare i kapitel 6, men också här tar vi upp några av bibliotekariemas 
synpunkter. I vår undersökning är männen i klar majoritet, men bibliotekarierna ansåg att 
det har skett en förändring på denna punkt. De hade uppfattningen att det förr varit 
övervägande män på biblioteket men att detta har förändrats på senare år. De menade att 
väldigt många av de studerande som besöker biblioteket är kvinnor och de tyckte sig 
också ha iakttagit att allt fler kvinnor ·besöker biblioteket tillsammans med sina barn. 
Däremot ansåg de att tidningsläsarna oftast · är män. 

De ansåg vidare att många av de invandrare som besöker biblioteket är studerande, vilket 
också visade sig i vår enkätundersökning, flera av dem studerar på grundvux, komvux 
eller SFI och detta återspeglar sig i deras infonnationsbehov och litteraturönskemål, då 
de behöver facklitteratur för sina studier. För studierna i svenska efterfrågar invandrama 
språkkurser och grammatikor på svenska. När det generellt gäller vilken litteratur som 
efterfrågas mest, menade bibliotekarierna att det var den "goda underhållningen", vilket 
även de svenska användarna vill ha, men också aktuelllitteratur om förhållandena i in
vandrarnas hemländer. 
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7.2 l Jppdelning efter tid i Sverige 

Orsaker till att informanterna besöker biblioteke( uppdelat efter vistelsetid 
Sverige 

Tid i Sverige, 0-5 är (22 iJ?fimnantel~ 
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Majoriteten av infonnanterna lånar litteratur på svenska. En stor del läser. också tid
ningaroch tidskrifter på sitt hemspråk. Lika många informanter lånar facklitteratur som 
skönlitteratur på svenska och något fler lånar facklitteratur än skönlitteratur på sitt mo
dersmål. 
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Tid i Sverige, 6-10 år (16 informanter) 
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Diawam 13 

Kommentar: 
Majoriteten lånar fortfarande litteratur på svenska (något fler lånar facklitteratur jämfört 
med skönlitteratur), men nästan lika många lånar på sitt hemspråk (fler lånar skönlittera
tur än facklitteratur). Fler infonnanter läser nu tidningar och tidskrifter på svenska ä·n på 
sitt modersmål. 

Tid; Sverige, Il ar eller längre (9 il?formanter) 
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Diagram l-l 
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A/der, 26-./5 år (29 informanteJ) 
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Diagram 16 

Majoriteten lånar litteratur på svenska, de flesta facklitteratur, och fler informanter läser 
tidningar och tidskrifter på svenska än på sitt hemspråk. 

Alder, ./6 år och äldre (JO informanter) 
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Diagi·am 17 

Kommentar: 
Majoriteten läser tidningar och tidskrifter på sitt he.mspräk och fler lånar litteratur på 
hemspråket än på svenska, jämnt fördelat på skön- och facklitteratur. 

7.4 l.Jppdelning efter språk 

Här sammanfattar vi informanternas svar språkgrupp för språkgrupp. Svaren från nier
parten av språkgrupperna presenterar vi i text där vi har valt att ta upp endast ett urval 
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av svaren för att framställningen skulle bli någorlunda överblickbar. Den . information om 
infannanterna som vi har tagit med är: ålder, kÖn, vistelsetid i Sverige, vad de utnyttjar 
av och anser om beståndet på sitt modersmål, om de läser på svenska och om de har öv
riga synpunkter och förslag. Dessa, sist nämnda, kvalitativa aspekter menar vi är de 
mest intressanta. Vi är medvetna om att det inte går att säga något generellt om respek
tive språkgrupps vanor och önskemål eftersom det rör sig om så få individer för varje 
språk. Vi får betrakta det som enskilda personers uppfattningar och biblioteksvanor men 
tendenserna blir i alla fall i somliga fall tydliga. Om uppfattningarna är representativa för 
språkgruppen som helhet kan vi naturligtvis inte uttala oss, därtill är materialet för litet. 

A v samma skäl är det heller inte nieningsfullt att jämföra språkgrupperna ined varandra 
vilket var vår ursprungliga tanke. Den persiska gruppen, som var den största ( 15 perso
ner), har vi dock valt att redovisa utförligare. Vi har där med svar på fler frågeställningar 
och vi redovisar ett urval av svaren i diagramfonn. Häf menar vi att informationsmäng
den var tillräckligt stor för att det skulle gå att utläsa vissa tendenser. 

Att svaren som redovisas är lite olika för de olika språkgrupperna beror på att vissa 
frågor inte besvarades av alla. De som vi talade med gav också ofta upplysningar utanför 
enkätens ram och dessa har vi tagit med då vi anser att de tillför intressant information. 
Vi har även tagit med uppgifter om utlån, beståndsstorlek och vilka dagstidningar och 
tidskrifter det finns inom de respektive språkgrupperna. Ä ven i bilaga 2 finns en sam
manställning över de olika språkens bestånd, utlån och omsättningstaL Kommenteras 
bör dock att beståndssiffrorna inte alltid motsvarar den verkliga tillgången på litteratur. 
Biblioteket kompletterar bestånden genom att låna in från stadsbiblioteket och Invand
rarlånecentralen i Stockholm. När det gäller mycket små språk som tiJI exempel somali 
köper biblioteket inte längre in någonting utan man lånar enbart från andra bibliotek. 

Vi kan inte redovisa hur många personer inom varje språkgrupp som bor i Biskopsgår
den. Den statistik som finns tillgänglig visar nämligen enbart vilken nationalitet invå
narna har, men inte vad de har för modersmål. Eftersom flera språk, som till exempel 
arabiska, talas i mångaländer blir denna statistik missvisande. Vi har tagit med de inter
vjuade bibliotekariernas synpunkter rörande de olika språkgrupperna, i den mån sådana 
har nämnts i intervjun. 

Amhariska (Etiopien) (2 informanter) 
Informanterna är två män i åldern 26-45 år. De besöker biblioteket varje vecka för att 
låna facklitteratur på svenska, och tidningar och tidskrifter på svenska. De besöker även . 
biblioteket för att träffa vänner och för att besöka föredrag om kultur. Båda männen lå
nar även litteratur på engelska. Båda har önskemål på bibliotekets bestånd. De vill ha 
tidningar som t ex The European och mer litteratur med aktuell debatt om t ex EU på 
svenska. De är också intresserade av kända politikers biografier på svenska och önskar' 
att dessa skulle finnas tillgängligasnabbare vilket de ~nser viktit,rt då det gäller aktuella 
ämnen. 
Biblioteket hade endast nio böcker på amhariska och två utlån under J 994 (Data utskrift 
över Biskopsgårdens biblioteks bestånd och utlån på olika språk 1995), därför är det 
inte förvånande att de· lånar litteratur på svenska och engelska. När vi genomförde under
sökningen, fanns det inga tidningar eller tidskrifter på amhariska på biblioteket. 
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Arabiska (6 informanter) 
Informanterna är sex män varav en är i åldern 18-25 år, en är 46 år eller äldre medan fyra 
är mellan 26-45 år. Två män förvärvsarbetar, två är icke förvärvsarbetande och två stu
derar. Tre informanter har bott i Sverige i 0-5 år och två informanter har bott här mellan 
6 och 1 O år. Två informanter besöker biblioteket varje vecka, två besöker biblioteket 
varje månad och två besöker biblioteket någragångerom året. 

Fyra informanter lånar litteratur på sill hem!>prak, fördelat mellan skön-, fack- och barn
litteratur. När det gällerurvalet av skönlitteratur på hemspråket så anser två infonnanter 
att det är ganska bra. Beträffande facklitteraturen så tycker en att urvalet är ganska bra 
och en att det är dåligt. Två läser dagstidningar och tidskrtfter på arabiska. En informant 
anser att urvalet av tidningar är bra på hemspråket, en menar att det är ganska bra och en 
tycker att urvalet är dåligt. Två informanter anser att urvalet av tidskrifter är bra och en 
tycker att det är dåligt. 

En infonnant läser dagstidningar och tidskrifter på svenska. Tre informanter lånar litte
ratur på annat sprak än svenska och arabiska, bl a engelska och ryska. Två infonnanter 
besöker biblioteket för att söka il?(ormation och en besöker konsrutställningar på .. biblio
teket. En informant besöker biblioteket för att utnyttja läsullymmen. 

En informant föreslår att Gibran Kahlils (författare från Libanon) böcker ska köpas in. 
Han nämner Profeten som är en bok som översatts till svenska. 
En informant anser att det finns för få lexikon och anser att det vore bra om man fick 
låna hem lexikon och uppslagsböcker. Han anser även att det är för sena leveranser av 
tidningar. Han önskar också andra tidskrifter på arabiska. 
En informant saknar barnsagor från Egypten (3-6 år) och andra barnböcker på arabiska. 
Slutligen så vill en infonnant att · biblioteket ska köpa in en dagstidning som heter Al 

· shark al ansat och en tidskrift som heter Al Hawadis och ges ut i Libanon. 

Under 1994 lånades 393 böcker ut på arabiska och biblioteket hade under samma tid 341 
böCker på arabiska (ibid). Personalen på biblioteket, som vi intervjuade, hade den upp
fattningen att de arabisktalande biblioteksbesökarna läste mycket tidningar och tidskrif
ter på arabiska. Anledningen till detta ansåg de ktinde bero på. att bibilotekets bestånd på 
arabiska inte var så stort. Som tidigare nämnts ansåg bibliotekarierna att det är svårt att 
köpa arabisk litteratur utanför Btj:s sambindningslistor eftersom det finns få inköpskäl
lor och för att den litteratur som finns att köpa då inte har några annotationer på svenska 
eller engelska. Detta problem kanske kunde mildras om de hade någon arabisktalande 
kontaktperson som kunde hjälpa personalen vid inköp. Vid undersökningstillfållet fanns 
det en dagstidning, AI-Hayat (utgivningsort London) och två tidskrifter· på arabiska, Jn
vandrartidning pa arabiska och Dar al-watan (utgivningsorter Stockholrn och Paris). 

Engelska (1 informant) 
Infonnanten är en man i åldern 18-25 år som studerar och har bott i Sverige i 0-5 år. In
fonnanten besöker biblioteket varje vecka. Han lånar ingen litteratur på sitt hemspråk 
ellerandra språk utan enbart på svenska (skönlitteratur och facklitteratur). Anledningen 
till detta är att han vil1 träna svenska för att smälta in i det svenska samhället. Han anser 
därför att det är mycket viktigt att lära sig svenska så snabbt som möjli!,rt. Andra anled
ningar till att han besöker biblioteket är för att söka information och besöka konstut
ställningar. 
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På frågan om det saknas något så nämner han Invandrartidning på engelska. lnfonnanten 
tycker också att ordböckerna på olika språk är gamlaoch inaktuella. 

Biblioteket lånade under 1994 ut 1351 böcker på engelska och de hade l 060 böcker på 
engelska (ibid). När vi genomförde enkätundersökningen fanns det en dagstidning på 
engelska, The Dai~v Telegraph (London). 

Finska (3 informanter) 
Informanterna är tre män i åldern 46 år och äldre. Två förvärvsarbetar och en är ej för~ 
värvsarbetande. Alla tre männen har bott i Sverige i 11 år eller längre och de brukar be
söka biblioteket varje vecka. 

Två informanter lånar litteratur på hemspråket och tre läser tidningar och tidskrifter. En 
informant anser att urvalet av skönliueratur på hemspråket är g-anska bra och ~n tycker 
att urvalet är dålif:,rt. En informant anser att urvalet av facklitteratur är ganska bra och en 
menar att det är dåhf:,'i:. 

En informant tycker att urvalet av dagstidningar på modersmålet är bra. En infonnant 
anser att det är ganska bra och en tycker att det är dåligt. Två informanter anser att ur
valet av tidskr(fier är ganska bra och en anser att urvalet är dåligt. 

En informant tycker att lånetiden borde vara längre. Han tycker att det saknas litteratur 
om bilar, elektronik, teknik, fiske, uppslagsböcker, renovering av hus, historia, konst, 
musik, politik och natur. Han saknar också Kalevala. Infonnanten lånar inte litteratur på 
Biskopsgårdens bibliotek, eftersom han tycker att urvalet på finska är dålif:,rt. En annan 
informant saknar gamla klassiker och nyare facklitteratur, han anser att det är ett dåligt 
urval av litteratur på finska och vill även se fler facktidskrifter. 

Under 1994 lånade biblioteket ut 2211 böcker på finska och hade under samnia tid ett 
bestånd av 3327 böcker på finska (ibid). Bibliotekarierna som vi intervjuade menade att 
de finskspråkiga biblioteksanvändarna lånade mycket litteratur och att de inte var lika 
aktiva tidningsläsare. Vid undersökningstillfället fanns det en dagstidning, Helsingin 
Sanumat och fem tidskrifter, Bohus göta, Demokraalli, Noppa, Routsin Suomalainen 
och Suomenkuva!ehti. 

Grekiska (l informant) 
Informanten är en kvinna i åldern 18-25 år som studerar och har bott i Sverige i mer än 
11 år. Hon besöker biblioteket vmje månad. 

Informanten lånar litteratur; tidningar och tidskrifter på hemspråket. Hon lånar skönlit
teratur på t,Tfekiska och anser att urvalet är ganska bra. Hon anser att urvalet av dagstid
ningar på modersmålet är ganska bra men att urvalet av tid'lkrifier är dåligt. 

Hon lånar även litteratur på svenska och engelska. Facklitteratur på svenska behöver 
hon till sina studier. Hon besöker även biblioteket för att söka if!formation och använda 
sig av datm·ei·na för att skriva. 
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Biblioteket lånade 1994 ut endast 27 böcker på grekiska av ett bestånd som uppgick till 
327 böcker (ibid). Bibliotekarierna som vi talade med berättade att de t,JTekisktalande i 
stadsdelen var en av de invandrargrupper som varit bosatta längst i Biskopsgården, men 
att de inte längre lånade så mycket litteratur på sitt hemspråk, vilket som synes stäm
mer. Vid undersökningstillfå1let fanns det en grekisk dagstidning, Ta Nea. 

Kurdiska (4 informanter) 
Informanterna är fyra män varav en är i åldern 18-25 år och tre är i åldern 26-45 år. En 
infonnant är förvärvsarbetande, en är studerande och två är ej förvärvsarbetande. En 
informant har bott i Sverige i 0-5 år och tre har bott i Sverige mellan 6-1 O år. Alla besö
ker biblioteket varje vecka. 

Två infonnanter lånar litteratur på sitt modersmaL Två lånar skönlitteratur och två lånar 
facklitteratur .. Två anser att urvalet av skönfineratur på kurdiska är dåligt. En anser att 
urvalet av facklitteratur på modersmålet är bra, medan en tycker att det är ganska bra 
och en anser att det är dåligt. 

Fyra infonnanter läser tidningar och Ndskr((ter på modersmålet. En anser att urvalet av 
dagstidningar är bra och tre anser att urvalet är dåligt. En informant anser att urvalet av 
tidskrifter är ganska bra och tre informanter anser att det är dåligt. 

Tre infonnanter lånar litteratur på svenska och tre läser tidningar och tidskrifter på 
svenska. Två infonnanter lånar litteratur på annat språk (arabiska och persiska). En in
formant besöker även biblioteket för att träffa vänner. 

En informant vill ha nyare litteratur på kurdiska. En informant saknar tekniska och ve
tenskapliga lexikon på arabiska. 

Biblioteket lånade ut 96 böcker på kurdiska under 1994 och hade ett bestånd på 170 
böcker under samma år (ibid). Vid intervjun med bibliotekarierna på biblioteket menade 
de att efter en tid då det inte hade lånats ut så mycket litteratur på kurdiska, kunde de 
märka att det blivit en efterfrågan av den kurdiska litteraturen med frågor och önskemål 
om beståndet. När vi genomförde undersökningen fanns det inga tidskrifter eller tid
ningarpå kurdiska. Kurderna har ingen egen stat utan landet ligger inne i Iran, Irak, Tur
kiet och Syrien. Språket är förbjudet och de talar därför även persiska, arabiska eller 
turkiska, varför de på biblioteket kan tillgodogöra sig bestånden även på dessa språk. 
Därför kan vi anta att bland de flitiga läsarna av persiska och arabiska tidningar som bib
liotekarierna omnämnde även finns kurdiska läsare. 

Makedonska (l informant) 
Infonnanten är en kvinna i åldern 46 år och äldre. Hon har bott i Sverige i Il år eller 
längre och är förvärvsarbetande. Hon besöker biblioteket varje månad då hon lånar litte
ratur på svenska. Informanten lånar även litteratur på serbokroatiska. Hon anser att ut
budet på makedonska är dåligt. Hon skulle vilja läsa både skönlitteratur (klassiker) och 
facklitteratur om utbudet var bättre. Andra anledningar för biblioteksbesök är att söka 
information och att besöka konstutställningar. 

Biblioteket lånade ut 26 böcker på makedonska och hade ett bestånd av '248 böcker un
der samma tid (ibid). Eftersom det lånades ut så ra böcker kan det ju tyda på, som in-
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fonnanten anser, att utbudet kunde vara bättre, möjligen kan det vara så att det inte har 
köpts in makedonsk litteratur under en längre tid. Det fanns vid undersökningstillfållet 
två tidskrifter på makedonska, Makedonski vesnik och Tempo. 

Oromo (Etiopien) (l informant) . 
Informanten är en man åldern 26-45 år som har bott i Sverige 0-5 år. Han är förvärvsar
betande. 

Informanten besöker biblioteket varje vecka då han lånar litteratur på svenska 
(skönlitteratur) och läser tidningar och tidskrifter på svenska. Anledningen till att han 
lånar på svenska är att biblioteket varken har litteratur eller tidningar på modersmålet. 
Informanten är också intresserad av litteratur på amhariska som är det största språket i 
Etiopien. Han brukar även söka information och utnyttja läsutrymmen på biblioteket. 

Persiska (15 informanter) 

JJiagram 18: Kön.1:(örde/ninR 

In fonnanterna är tio män och fem kvinnor. 
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l 8-25 år 

26-45 år 

/Jiawam 19: Alder.~färde/ning 

En informant är i åldern 18 till 25 år, tolv informanter är i åldern 26 till 45 år och två 
infonnanter är i åldern 46 år och äldre. 

s tuderande 

Förvärvsarbetande 

Ej 
förvärvsarbetande 

Diagram 20: Sysselsättning 

Fem informanter är förvärvsarbetande, tre informanter är ej förvärvsarbetande och sju 
informanter studerar. 
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Bott i Sverige l l å1 
och längre 

Bott i Sverige 6-1 ( 

år 

Diagram 2 l: J'iste/serid i Sverige 

Bott i Sverige 0-5 å t 

Åtta informanter har bott i Sverige mellan O och 5 år, fyra informanter har bott i Sverige 
mellan 6 och l O år och tre informanter har bott i Sverige i Il år eller längre. 

Besöker 

bi blinteket 

vurjc ,·ecko 

Va1jc mimad Några ggr/år 

Diagram 22: Besöklj'rekven.\· 

En gg/år 

ellermindre 

Tio informanter besöker biblioteket varje vecka, fyra informanter besöker biblioteket 
varje månad och en informant besöker biblioteket nå!:,rragångerom året. 
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Diagram 23: Orsak till besök 

Nio informanter lånar litteratur på sitt modersmål och elva informanter läser dagstid
ningar och tidskrifter på hemspråket. 
Fjorton informanter lånar litteratur på svenska och sex infonnanter läser dagstidningar 
och tidskrifter på svenska. 
Fyra infonnanter besöker även biblioteket för att låna cd-skivor och kassetter. Fem in
fonnanter besöker biblioteket för att söka infonnation. Fyra infonnanter skriver på da
torerna. En infonnant använder multimedia. Fyra informanter besöker bibliotekets 
konstutställningar och sex informanter utnyttjar bibliotekets läsutrymmen. 

Ltinar skönhtt på hemspråk Lånar faoklitt på hemspråk Lånar humlitt på hemspråk 

Diagram 2f: Vad man lånar på hemspraket 

Åtta infonnanter lånar skönlitteratur på hemspråket medan sju lånar tacklitteratur och 
två lånar barnlittera tur. 
Fyra infonnanter anser att urvalet av skönlitteratur på hemspråket är bra och tre tycker 
att det är ganska bra. 
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Sju informanter lånar facklitteratur på sitt hemspråk. 
Två infonnanter anser att urvalet av facklitteratur på hemspråket är bra, fyra tycker att 
det är ganska bra och en informant anser att urvalet är dålit:,rt. 

Lönar skönlitt. på svenskil Lönar facklill. pil svenska Lånar bamlill. på svenska 

Diagram 25: Vad man lånar pa svenska 

Sju infonnanter lånar skönlitteratur på svenska, åtta informanter lånar facklitteratur på 
svenska och sex informanter lånar barn- och ungdomslitteratur på svenska. 

Läser på 

s,·~:nska för att 
un·aJ hältre 

Genom 

underYisningcn 

Trana s\·cnska 

Diagram 26: Varför man läser ptt svenska 

Annat 

Fyra infonnanter läser på svenska för att urvalet är bättre på svenska än på hems.pråket. 
Sex informanter läser på svenska på grund av undervisningen. Åtta informanter läser på 
svenska för att träna svenska på egen hand och två informanter har svarat annat. 
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Lånar till sig s_i!ilv Till sina barn Till ngn ~•mnn 

Diagram 27: l 'em man /anar rill 

Fjorton infonnanter har svarat att de lånartill sig själva, en informant har svarat att han 
lånar till sina barn och två informanter lånar till någon annan, (en informant har svarat att 
han lånar till sin fru). 

Åtta informanter anser att urvalet av dagstidningar är bra och tre informanter anser att 
urvalet är ganska bra. Fyra infonnanter anser att urvalet av tidskrifter är bra, två infor
manter anser att urvalet är ganska bra och en informant anser att urvalet är dåligt. 

En infonnant läser på något annat språk (engelska) än svenska och hemspråket. Tio in
fonnanter anser att biblioteket ger en bra service, fyra informanter anser att biblioteket 
ger en ganska bra service och en informant har svarat vet ej_ 

Sex informanter har fiitt information om biblioteket på sitt hemspråk Fyra infonnanter 
anser att det saknas något på biblioteket, åtta informanter anser inte att det saknas något 
och tre informanter har svarat vet ej. 

En informant anser att Lätt Lästa-böckernas urval är dåligt, (för mycket mord i böck
erna). Informanten anser också att det är dåligordning på hyllan för den persiska littera- _ 
turen och vill ha mer vetenskapshistorisk litteratur samt läsa poeten Hafez lyrik. 

En informant påpekar att det sakrias fotoböcker på persiska, och en vill ha böcker om 
sex (fast hon är medveten om att det skulle bli svårt att hitta). En informant tycker att 
det saknas romaner på persiska och vill ha mer läs utrymme. 

En informant önskar fler persiska tidskrifter, exempelvis Adinen och om det finns möj
lighet vill informanten ha mer persisk musik. En informant vill ha mer komvuxlitteratur 
på svenska, nu finns det för fii exemplar och det blir långa väntetider. En informant anser 
att det saknas historisk litteratur och videofilmer på persiska. 

En informant tycker att det borde vara tystare på biblioteket, det är för många som pra
tar höt;,rt. 
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Biblioteket lånade under 1994 ut 798 böcker på persiska och de hade ett bestånd av 495 
böcker (ibid). Bibliotekarierna ansåg att de persisktalande biblioteksbesökarna var aktiva 
tidningsläsare, i likhet med de arabisktalande användarna, och att anledningen 'kanske 
också här var att bokbeståndet inte är så stort. Samma problem som personalen har med 
den arabiska litteraturen när det gällerinköp gälleräven för den persiska litteraturen. Det 
är svårt att finna andra inköpskanaler än Btj och det finns inga annotationer på svenska 
eller engelska på den ·Jitteratur som de eventuellt kan köpa. De har inte heller kontakt 
med någon persisktalande person som kan bistå bibliotekanerna med att välja. När vi 
genomförde vår undersökning fanns det tre dagstidningar på persiska, lnternationallran 
Times (Washington), Kayhan (Teheran) och Kayhan som ges ut i London. Det fanns 
även tre tidskrifter, Hambastegi (Uppsala), Hohouf (Göteborg) och Invandrartidning på 
persiska (Stockholm). 

Sammanfattning, persiska: 

Majoriteten: 
• Är män 
• Är i åldern 26-45 år 
• Ä r studerande 
• Har bott i Sverige 0-5 år 
• Besöker biblioteket va~:je vecka 
• Lånar till sig själva 
• Lånar facklitteratur på svenska 
• Läser tidningar och tidskrifter på hemspråket 
• Anser att urvalet av skön- och facklitteratur på persiska är bra 
• Anser att urvalet av tidningar och tidskrifter på persiska är bra eller ganska bra 
• Anser att biblioteket ger bra service 
• Har ej fått någon infonnation på hemspråket om biblioteket 
• Lånar på svenska för att träna svenska på egen hand 

Ner infimnanter: 
• Lånar litteratur på svenska (facklitteratur) än på sitt hemspråk 
• Läser tidningar och tidskrifter på hemspråket än på svenska 

Portugisiska (3 informanter) 
Informanterna är tre män. En är i åldern 26-45 år och två är 46 år eller äldre. En infor- · 
mant förvärvsarbetar och två förvärvsarbetar ej . Två har bott i Sverige 0-5 år och en har 
bott här l O år eller längre. Alla tre männen besöker biblioteket vru:je vecka. 

Alla infonnantema läser tidningar och tidskrifter på sitt moders mal. Alla infonnanterna 
anser att urvalet av dagstidningar på hemspråket är bra. 

En informant läser dagstidningar och tidskrifter på svenska och, och en utnyttjar biblio
tekets läsutrymmen. Två informanter vill att biblioteket ska köpa in sporttidskrifter på 
portugisiska. Ett önskemål som nämns är fotbollstidningenA bola. 

Biblioteket lånade under 1994 ut 255 böcker på portugisiska och de hade ett bestånd på 
798 bö.cker (ibid). Bibliotekarierna på biblioteket tycker sig se att de portugisisktalande 
användarna inte lånar lika mycket litteratur som tidigare. Det fanns vid undersöknings-
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tillfället en dagstidning på portugisiska, Diario de noticias (Lissabon) och en tidskrift, 
Piko (Uppsala). 

Ryska (l informant) 
Informanten är en kvinna i åldern 26-45 år, som studerar och har bott i Sverigemellan O • 
5 år. Hon besöker biblioteket varje vecka då hon lånar litteratur på svenska, skön· och 
facklitteratur men även barnhtteratur. Hon lånar inte på något annat språk. lnfonnanten 
lånar både till sig själv och sina barn. Andra anledningar till besök på biblioteket är att 
söka information och låna cd-skivor och kassetter. Informanten är nöj d med biblioteket. 
Hon tycker att det är bra med ett bibliotek i boendeområdet både för henne själv och för 
hennes barn. Det spelar ingen roll om utbudet är begränsat. Hon lånar eller beställer litte
ratur på ryska på/från stadsbiblioteket om det saknas något, men hon läser mest på 
svenska. 

Biblioteket lånade ut 39 böcker på ryska under 1994 och de hade ett bestånd på 21 
böcker (ibid). Det fanns inga tidningar eller tidskrifter på ryska när vi genomförde vår 
undersökning. 

Serbokroatiska (4 informanter) 
Informanterna är tre män och en kvinna. En informant är i åldern 18-25 år, två är i åldern 
26-45 år och en är 46 år eller äldre. Tre informanter studerar och en är ej förvärvsarbe
tande. Tre informanter har bott i Sverige i 0-5 år och en i 6-1 O år. En informant besöker 
biblioteket varje vecka, två besöker biblioteket varje månad och en informant besöker 
biblioteket några gångerom året. 

Två informanter lånar litteratur på hem.spräket, och en informant läser dagstidningar och 
tidskrifter på hemspråket. En informant anser att urvalet av skönlitteratur på hemsprå
ket är ganska bra. Två anser att urvalet avfacklitteratur är ganska bra. 

En informant anser att urvalet av dagstidningar på hemspråket är dåligt och en anser att 
urvalet av tidskr!fter på hemspråket är dåligt. En informant tycker att det borde finnas 
en serbisk tidskrift, en kroatisk tidskrift och en muslimsk tidskrift. Tre informanter lånar 
litteratur på svenska. 

Biblioteket hade 946 utlån på serbokroatiska under 1994 och de hade ett bestånd på 766 
böcker (ibid). Efter en tid då det inte lånades ut så mycket på serbokroatiska har biblio
tekarierna nu märkt, på grund av att många flyktingar från före detta Jugoslavien har bo
satt sig i stadsdelen, en ökning av utlånen på serbokroatiska. De funderade vid intervju
tillfället på att köpa fler tidningar och tidskrifter från forna Jugoslavien. De dagstidningar 
som fanns på serbokroatiska vid undersökningstillfället var Borba (Belgrad) och Oslo
bodjenje (Sarajevo), det fanns även tre tidskrifter, Ilustrovna politika (Belgrad), Invand
rartidningen pa serbokroatiska (Stockholm) och slutligen Vreme (Belgrad). Det fanns 
alltså ingen tidning eller tidskrift från Kroatien. 

Somali (Somalia) (2 informanter) 
Informanterna är två män som båda är i åldern 26-45 år. De har båda två bott i Sverige 
mellan 6-1 O år. Ingen av infannanterna förvärvsarbetar och båda besöker biblioteket 
varje vecka. En informant lånar litteratur på svenska (facklitteratur) och två infonnanter 
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läser dagstidningar och tidskrifter på svenska. En lånar även litteratur på engelska och en 
besöker även biblioteket för att skriva på datorerna. 

Biblioteket lånade under 1994 ut 36 böcker på somali och de hade ett bestånd på 7 
böcker (ibid). Det fanns inga tidskrifter på somali vid undersökningstillfället 

Spanska (2 informanter) 
Informanterna är en man och en kvinna. En är i åldern 18-25 år och en är i åldern 26-45 
år. Båda studerar och har bott i Sverigemellan 6-l O år. En informant besöker biblioteket 
varje vecka och en besöker biblioteket varje månad. 

En infonnant läser dagstidningar och tidskr[fier på sitt hemspråk och en läser dagstid
ningar och tidskrifter på svenska. Den ena informanten lånar litteratur på svenska. En 
informant efterlyser litteratur om astronomi på svenska. · 

En informant lånar ingen litteratur på Biskopsgårdens bibliotek på grund av att han anser 
att urvalet är dåli!:,rt och inaktuellt. Han uppger också att han köper egna böcker. 

Biblioteket lånade ut 317 böcker på spanska under 1994 och de hade ett bestånd på 705 
böcker (ibid). Det fanns en dagstidning vid tiden för enkätundersökningen på spanska El 
Mercurzo (Santiago) och tre tidskrifter, Cambio 16 (Madrid), Liberaci6n (Malmö) och 
Invandrartidning paspanska (Stockholm) . . 

Tigrinja (Etiopien) (4 informanter) 
Informanterna är två kvinnor och två män. Två informanter är i åldern 18-25 år och två 
informanter är i åldern 26-45 år. Två informanter studerar och två är ej förvärvsarbe
tande. Tre informanter har bott i Sverige i 0-5 år och en informant har bott i Sverige i 
mellan 6-1 O år. · 
Tre informanter besöker biblioteket varje vecka och en informant besöker biblioteket 
några gångerom året. 

En informant lånar litteratur på modersmalet (skönlitteratur) och anser att urvalet är bra. 
Två informanter lånar litteratur på svenska. Tre informanter läser dagstidningar och tid
skrifter på svenska och en lånar även på engelska. En informant saknar dagstidningar 
och tidskrifter på hemspråket. 

En informant besöker biblioteket även för att träffa vänner, en för att skriva på datorerna 
och två har svarat att de använder läsutrymmen på biblioteket. 

Biblioteket lånade under 1994 ut 3 böcker på tigrinja och de hade ett bestånd på 18 
böeker ( ibid). Det fanns inga tidningar eller tidskrifter på tigrinja. 

Turkiska (l informant) 
Infonnanten är en man i åldern 26-45 år som förvärvsarbetar och har bott i Sverige i 0-5 
år. Han besöker biblioteket varje vecka. 

Inforinanten lånar skön- och facklitteratur och barnlitteratur på sitt modersmal och han 
anser att urvalet är bra vad det gäller både fack- och skönlitteratur. Informanten läser 
också dagstidningar och tidskrifter på sitt modersmålet och han tycker att urvalet är bra. 
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Han lånar även skön- och facklitteratur och barnlitteratur på svenska och läser dagstid
ningar och tidskrifter på svenska. Informanten lånar även litteratur på engelska. 

Han anser att biblioteket ger en ganska bra service men att det saknas aktuell litteratur 
på turkiska (han efterlyser new agelitteratur). Informanten vill även att tidskriften Nokta 
ska köpas in på biblioteket. Han anser också att biblioteket borde ha längre öppettider. 
Informanten tycker till sist att bibliotekets budgetanslaginte ska skäras ner·~ 

Biblioteket lånade ut 1291 böcker på turkiska under 1994 och de hade ett bestånd på 
1772 böcker (ibid). Bibliotekarierna nämnde att man för den turkiska litteraturen hade en 
bra inköpskanal vid sidan av Btj. Till skillnad från vad det gäller många andra språk kan 
man genom detta förlag få tag på aktuella böcker och seriösa romaner menade biblioteka
rierna. Vid enkätundersökningen fanns det två dagstidningar på turkiska, Cumhuriye t 
(Istanbul) och Milliyet (Istanbul), det fanns även tre tidskrifter på turkiska, Kumbara 
(Ankara), Yeni birlik (Stockholm) och Yeni Öncue (Istanbul) . 

. 8. Diskussion och analys 

I detta kapitel kommenterar vi våra resultat samt jämför dem med de båda undersökning
arna som redovisats i kapitlet Tidigare forskning. Undersökningen kallad En gång in
vandrare alltid invandrare? benämner vi Ukotic efter rapportförfattaren och undersök
ningen vid Deichmanska biblioteket kallar vi Hagen efter en av författarna. Vi har också i 
detta kapitel rationaliserat våra hänvisningartill att omfatta endast sidhänvisning vad det 
gäller Ukotic, och vad det gäller Hagen hänvisar vi genomgående till sidorna 450-452. Vi 

· hänvisar även till annan litteratur som omnämnts i vår undersökning och vi tar också 
upp sådant som kommit fram i intervjuerna med bibliotekarierna. 

·8.1 Det totala antalet informanter 

Om vi tittar på våra resultat för det totala antalet informanter ser vi några tydliga ten
denser. Majoriteten av dem som har besvarat vår enkät är män mellan 26 och 45 år som 
har persiska som modersmål. De är studerande och har bott i Sverige högst 5 år och de 
besöker biblioteket va~je vecka för att huvudsakligen låna litteratur på svenska till sig 
själva. De lånar skön- respektive facklitteratur i ungefår samma omfattning både på 
hemspråket och på svenska, men på hemspråket finns det något större intresse för 
skönlitteratur. Anledningen till att låna på svenska är att förkovra sig i ·svenska språket 
(Diagram 1-11). Detta stämmer väl överens med de båda andra undersökningarna, för
utom att majoriteten av informanterna i dessa inte är persisktalande. 

Det som vi tycker är mest slående med våra resultat är att så många som 76% av våra 
informanter är män (Diagram 2). Tittar vi på de båda andra undersökningarna visar det 
sig att även de har liknande resultåf till exempelhade Ukotic 65% män i sin ~tudie (s 90). 
Undersökningar som inte har invandrare som målgrupp visar däremot att biblioteken 
generellt har övervägande kvinnliga besökare. Enligt statistik från SCB har 46% av män
nen och 56% av kvinnorna mellan 16 och 84 år besökt biblioteket under det senast året 
(Fritid 1976-1991 , s 81 ). Vad kan denna skillnad bero på? Vad det gällervåra resultat var 
det otvivelaktigt så att de flesta som vi kom till tals med var i färd med att läsa tidningen, 
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och detta är enligt andra undersökningar generellt sett mer vanligt bland män än bland 
kvinnor (Klasson 1988, s 46). Enhgt Ukotics undersökning läste Il av 19 män tidningar 
och tidskrifter på modersmålet, medan det bland kvinnorna bara var 4 av 21 tillfrågade (s 
82). Även bibliotekarierna i Biskopsgården hade uppfattningen att majoriteten av tid
ningsläsarna är män. Vårt tydliga intryck var också att tidningsläsande män var i majori
tet bland biblioteksbesökarna, men det kan ju vara så att vi frågadedem i högre utsträck
ning i och med att de var mer synliga och lätta att få tag på än de mer rörliga boklånarna. 
Vi gick emellertid aktivt in för att fråga kvinnor vilket dock inte förändrade detta faktum, 
som nämnts i kapitel 2. Bibliotekarierna berättade .att de har många tidningsläsare från 
vissa språkgrupper (persiska och arabiska) och att detta förmodligen har att göra med att 
biblioteket har så få böcker på dessa språk. Om det är så att det finns få böcker på mo
dersmålet och att det som erbjuds i stället inte är så intressant är det kanske inte så 
konstigt om kvinnorna uteblir. I Hagens undersökning var kvinnorna mindre nöjda med 
biblioteket än männen vilket tyder på att de inte tilltalas· av beståndet. Kanske är detta 
något som gäller generellt. 

Studier visar också att biblioteksvanor är starkt förknippade med utbildningsnivå (Fritid 
1976-1991 , s 81 ). Som tidigare nämnts i kapitlet Mangkulturellt biblioteksarbete har 
kvinnor från vissa invandrargrupper ofta en lägre utbildning än männen. Statistik från 
SCB visar att av samtliga kvinnliga t,lTUndvux-elever med annat modersmål än svenska 
utgjorde andelen med mycket kort utbildning (0-3 år) 30 % under läsåret 90/91. För 
männen var motsvarande siffra 18 %. Andelen kvitmor med mycket kort utbildning vari
erar mellan olika språkgrupper, några exempel är: kurdiska 48%, romani .46 %, tigrinja 
41 %, arabiska 36 %, vietnamesiska 33%, turkiska 29%, kinesiska 29% och persiska 
19% (K vinna och invandrare 1992,_ s 31-32). En undersökning av A. Olker bland turkar i 
Botkyrka visar att analfabetismen i denna befolkningsgrupp var 5 gånger höt,tre bland 
kvinnor än bland män (Ulker, se Invandrarkvinnor, s 32). Enligt Ukotics undersökning 
varierade ojämlikheten i de olika språkgrupperna. Bland dem som hade arabiska som 
modersmål var endast en av 21 respondenter kvinna, medan det var en jämnare fördel
ning bland dem som hade exempelvis ungerska som modersmål (s 90). En annan tänkbar 
förklaring till kvinnors underrepresentation kan kanske vara att kvinnor ofta besöker 
bibliotek för att låna böcker till sina barn. Enligt Abrahamssons undersökning är det i 
Iran inte vanligt att man läser för sina barn utan man berättar hellre (Abrahamsson 
1996, bilaga2, s 1 ). Om dessa antaganden stämmer skulle detta ge en del av förklaringen 
till att kvinnor från vissa kulturer besöker biblioteket i mindre grad. 

Ukotic anser att särskilda åtgärder behövs för att nå muslimska kvinnor även om han 
generellt är emot särbehandling av invandrare, vilket han menar är ett uttryck för den 
svenska omhändertagande mentaliteten. Vi instämmer i att man borde försöka nå invand
rarkvinnor. Det kanske kan ske genom att söka upp dem via . föreningar eller i andra 
sammanhang, exempelvis pågick det i Biskopsgärden, vid tiden för vår undersökning, ett · 
projekt med invandrarkvinnor som ägnade sig åt konsthantverk Sådana kvinnogrupper 
kunde man kanske pröva på att kontakta från bibliotekets sida för att informera om bi
blioteket och ta -reda på deras önskemål. Vi är dock medvetna om att det inte är någon 
enkel sak att påverka och försöka nå nya grupper. 

A v de kvinnor vi trots allt träffade på var det som tidigare nämnts många som avböjde 
att svara på enkäten vilket de ofta motiverade med bristande språkkunskaper, ellerockså 
hänvisade de till medföljande make. Det senare säger oss kanske någonting om traditio-
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nella könsroller. Enlihrt Olker är det vanligt i Turkiet att männen beslutar inom det 
offentliga området medan kvinnorna beslutar inom det privata (Ulker, se Invandrarkvin
nor s 37). Kanske besvarandet av enkäter kan sägas höra till ett sådant offentligt område, 
och kanske är denna uppdelning vanlig även i andra kulturer än den turkiska. Ä ven i den 
svenska kulturen är det ju ingen överdrift att påstå att män yttrar sig mer än kvinnor i 
offentliga sammanhang. 

Enlibrt bibliotekariernas uppfattning har biblioteket emellertid nu fler invandrarkvinnor 
bland besökarna än tidigare och de menar att många av dem är studerande. En intressant 
fonn av biblioteksutnyttjande kom fram i Ukotic undersökning där en kvinna från Ar
gentina berättade att hennes far brukade kopiera intressanta artiklar på biblioteket åt 
henne. På detta sätt läste hon så att säga tidningar indirekt på biblioteket (s. 42). Såhär 
är det kanske fler som gör och anledningen till detta kan kanske bero på att kvinnor har 
mindre tid för biblioteksbesök 

Andra tydliga tendenser i vårt material är att merparten studerar (40%), att de är i åldern 
26--15 år (63%) och att de har bott i Sver;ge 0-5 år (50%) (Diagram 3, 4 och 5). Våra 
infonnanter är således relativt unga vilket pekar i samma riktning som Hagens undersök
ning där hela 76% var under 30 år. I Ukotics studie var ca 75% mellan 21-65 år, det vill 
säga de flesta var varken barn; tonåringar eller pensionärer. Att de som har bott j Sverige 
kort tid också studerar är inte förvånande, dels eftersom man i början brukar studera på 
SFT (Svenska för invandrare) och komvux för a_tt lära sig svenska och/eller för att skaffa 
sig behörighet till fortsatta studier. En annan anledning är att man ofta är tvungen att 
studera i brist på arbete även om man hellre skulle vilja arbeta, och arbetslösheten är 
mycket stor i synnerhet bland nya invandrare. I Ukotics undersökning var cirka hälften 
av infonnanterna studerande, och bland de nyinflyttade grupperna var de studerandes 
antal mycket stort (hur stort nämns inte) (s. 89-90). Bibliotekarierna på Biskopsgårdens 
bibliotek poängterar att de studerande är en stor· grupp och att det är viktigt att bibliote
ket har material för dem som språkkurser, lexikon, grammatikor, LL-böcker och lättläst 
facklitteratur på svenska. 

Besöksfrekvensen är mycket hög visar såväl vår undersökning (Diagram 6) som de båda 
andra. Majoriteten, 69 % har svarat att de besöker biblioteket varje vecka. Motsvarande 
siffra bland Ukotics respondenter är 55% (s 89). Det påpekas att denna höga besöksfre
kvens även gällerexempelvis Lunds stadsbibliotek som också har många nyttjare som är 
studerande. Bland Hagens informanter svarar 26% att de besöker biblioteket flera gånger · 
i veckan. Enligt Ukotic är de arabisk- och turkisktalande särskilt flitiga besökare. A v 
dessa återkommer ca 82% varje vecka (s 90). Även bibliotekarierna på Biskopsgården 
menar att de arabisk- och persisktalande är flitiga besökare. Hit får vi anta att även de 
kurdisktalande räknas då de utnyttjar beståndet även på dessa språk. 

Ett intressant resultat. som vi fick var att majoriteten av våra respondenter (71 %) upp
gav att de lånade fiaeratur pä :.;venska (Diagram 7). Fler lånade alltså på svenska än på 
hemspråket. I undersökningen från Oslo var det 44% som lånade på norska. Det visade 
sig också att de som bott kort tid i Norge lånade mer på norska än de som bott där länge, 
vilket man ansåg var förvånande. Vi tycker dock inte att det är särskilt anmärkningsvärt 
eftersom man som nyanländ invandrare har behov av att lära sig språket, antingen det nu 
sker på egen hand eller genom undervisningen. De som bott länge i landet studerar oftast 
inte och behöver därför inte litteratur i studiesyfte. Det är inte heller säkert .att de behär-
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skar värdlandets språk så bra att de lånar på detta även om de har bott länge i landet. De 
äldre invandrama var ju vanliJ:,rtvis inte flyktingar, såsom oftast är fallet idag, utan de 
kom för att arbeta och hade inte möjlighet eller ·intresse av att studera språket. Lika 
många uppger att de läser skön- som facklitteratur och de flesta svarat att anledningen 
till att låna på svenska är att träna språket på egen hand (Diagram 9-16 ). Denna fråga var 
kanske något oklar varför vi tror att flera kanske svarade så här även om det i första hand 
lånade på grund av sp.råkundervisrungen. 

Diagram 7 visar att 22 av 51 informanter ( 43%) lånar lirtei·atur pa moder~måiet, och att 
det är relativt jämnt fördelat mellan skön- och facklitteratur kan vi se i diagram 8, Enligt 
Ukotic efterfrågas skönlitteratur mer än facklitteratur på invandrarspråken (s 13). Även i 
vår undersökning kan man skönja denna tendens (Diagram 8) men skillnaden är mycket 
liten. Beträffande informanternas syn på urvalet av skönlitteraturen på lnodersmålet 
tycker majoriteten, 14 av de 18 som nyttjar denna, att det är bra eller ganska bra medan 
endast tre tycker att det är dålit:,rt. Vad det gäller facklitteraturen tyckte också majoriteten 
(13 av 16) att denna var bra eller ganska bra medan fyra svarade dålig. I båda fallen före
faller således respondenterna vara nöjda över lag även om åsikterna naturligtvis varierar 
mellan språkgrupperna. Detta kan kanske ses som ett bra betyg för biblioteket och per
sonalen som köper in den utländska litteraturen. Eventuellt kan det vara så att respon
denterna inte är fullt så nöjda som de verkar, men att de är medvetna om svårigheterna 
som finns och därför tycker att det är så bra som man kan begära. I Hagens undersökning 
var flera av pakistanerna missnöjda med urvalet av skönlitteratur då de ansåg att biblio
teket saknade seriös sådan. Vi har dock inga pakistaner bland våra respondenter att jäm
föra med. Ukotic undersökning tog däremot inte upp frågan om huruvida användarna var 
nöjda eller inte. Något som kanske ger en fingervisning om graden av tillfredsställelse :i 
Ukotics studie är dock att en hel del av invandrama inte fann vad de önskade på biblio
teket (s 89). Detta kan ju bero på olika saker till ex.empel svårigheter att hitta, litet be
stånd där det mesta är utlånat, eller att böckerna helt enkelt inte intresserar en. Det är 
helt enkelt svårt att få svar på denna typ av frågor då man använder fasta svarsaltema
tiv. 

Av de tillfrågade läste 53% tidningar och tidskr(fter på sitt modersmal på biblioteket. 
Detta var det näst vanligaste ärendet i Biskopsgården (Diagram 7). Bland Ukotics infor
manter var det ännu vanligare, 82,5% (här talar vi alltså om bad e kvinnor och män) (s 
81 ). Bland Hagens informanter var det en stor del som inte visste om att det fanns tid
ningar och tidskrifter på biblioteket. Bland dem som vi talade med var det dock ingen 
som var okunnig om detta. Däremot kanske det finns icke-biblioteksbesökare som inte 
känner till denna service. Vikten av att det finns utländska tidningar och tidskrifter på 
biblioteket har vi berört i kapitel 4. Det är oerhört betydelsefullt att få information och 
nyheter från hemlandet i synnerhet som man i allmänhet inte har tillgång till andra typer 
av media. Bland våra infonnanter var det vanligare att låna litteratur än att läsa tidningar 
och tidskrifter (Diagram 7) och vi kan därför inte påstå att tidningar och tidskrifter 
skulle vara viktigare än böcker. Däremot ser vi att tidningar och tids.krifter är det som 
efterfrågas mest av det utländska utbudet. Vi håller alltså med om, vilket tidigare nämnts 
i kapitel 4, att tidningar och tidskrifter är det man först bör satsa på då det gäller nya 
bestånd. Bibliotekarierna var väl medvetna om denna stora efterfrågan och funderade på 
om man kanske skulle prioritera utländska tidningar och tidskrifter framför böcker. Vi 
anser att man i synnerhet borde kompensera dem som har språk med ett mycket bet:,lfän
sat litteraturbestånd. Där har tidningarna och tidskrifterna en mycket viktig funktion att 
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fylla. Vi tänker exempelvis på afrikanska språk som somali och amhariska. Det är möj
ligt att det heller inte finns något stort utbud av tidningar och tidskrifter på dessa språk, 
eller att det är svårt att ordna med prenumerationer, men i så fall skulle man kunna 
komplettera med engelskspråkig press från Afrika. 

Invandrare läser tidningar och tidskrifter på biblioteket generellt sett mer än svenskar 
enlif:,rt Ukotic. Detta finner vi inte märkligt då det är så mycket lättare att själv skaffa sig 
svenska tidningar jämfört med utländska. Bland arabisk-, kurdisk-, och turkisktalande 
invandrarevar detta ett vanligarenyttjande än att låna böcker enligt samma källa (s 90). 
Denna uppfattning hade som nämnts även bibliotekarierna i Biskopsgården och de me
nade att det kunde ha att göra med att bokbeståndet var begränsat på dessa språk. Vi kan 
också notera att fler av våra respondenter läser tidningar och tidskrifter på hemspråket 
än svenska (Diagram 7). Inte heller detta finner vi anmärkningsvärt av samma skäl som 
vi nämnt ovan 

När det gäller urval av de utländska dagstidningarna och tidskr(fierna är resultatet skif
tande. Majoriteten var mer nöjda med utbudet av dagstidningar jämfört med tidskrif
terna. 21 av 27 ansåg att utbudet av dagstidningar på modersmålet var bra eller ganska 
bra medan 6 ansåg att det var dåligt. Med tidskrifterna var de som sagt mindre nöjda, 12 
av 27 svarade bra eller ganska bra på frågan och 8 svarade dåligt. Åsikterna varierar mel
lan de olika språkgrupperna, det är färre som överhuvudtaget har besvarat denna fråga 
vilket kan bero på att flera saknade tidskrifter på modersmålet. Flera var alltså nöjda än 
missnöjda, dock mindre nöjda än med litteraturen. Detta resultat kom även fram i Ha
gens undersökning. När det gäller tidskrifter är det svårare att tillfredsställa bibliotek
sanvändarna i och med att det finns så många olika intresseområden. Tidskrifter är ju 
sällan lika allmänna i sitt innehåll som dagstidningar och därför kanske fårre blir nöjda. 
Många av bibliotekets utländska tidskrifter ges ut i Sverige och det kan ju hända att 
dessa är mindre intressanta för användarna. Bibliotekarierna påpekade att urvalet av 
tidningar och tidskrifter är en svår och känslig fråga där det ofta uppstår diskussioner 
med låntagarna, vilket vi nämnt i kapitel 6. 

Majoriteten av våra infcinnanter (86 %) uppgav att de inte hade fått någon ir?f"ormation 
om biblioteket på sitt modersmål. Det tycker vi är lite förvånande, och vi tror att det 
skulle finnas behov av sådan information. Information både om bibliotekets utbud på de 
olika språken, om den allmänna servicen samt om låneregler med mera menar vi skulle 
vara värdefullt Det senare kanske skulle bespara både användare och personal missförs
tånd som lätt uppkommer då människor med olika språk försöker kommunicera. Ukotic 
fick samma resultat, 75% hade inte fått någon information på modersmålet (s 81 ). 

Vad det gällerbenägenhet att uppsöka biblioteket för att skaffa siR infiJrmation överhu~ 
vudtaget är den inte så liten enligt vår undersökning. 25 % uppgav att de brukade an
vända biblioteket på detta sätt (Diagram 7). Ä ven denna fråga menar vi är svår att rar 
svar på via en enkät då det kanske inte är helt tydligt vad som avses. Att lånafacklittera
tur och läsa tidningarkan ju till exempel ses som ett sätt att skaffa infonnation på, me
dan vad vi avsåg var att skaffa information för att lösa problem av något slag. Hagen 
hade avgränsat frågan till att gä1la samhällsinformation (lagar, regler och dylikt) och då 
visade det sig att mycket få, endast 3 % av informanterna använde denna funktion. 

72 



Enli.gt Ukotic skaffade sig 29 av 30 invandrare information om svenska förhållanden på 
muntlig väg och fyra av dessa gjorde det även skriftligen (s 81 ). Att for myCket skriftlig 
information kan vara betungande understryker en av intervjupersonerna i Ukotic under
sökning. Hon säger så här (om broschyrer i brevlådan): "det är det värsta vi invandrare 
vet (. . .) vi är inre vana vid så mycket infimnafion" (Argentinska, 36 år, s 38). Hon anser 
att latinamerikaner och invandrare generellt föredrar att skaffa sig information på muntlig 
väg. Vi tror att det liggermycket i detta och har även egna erfarenheter av hur man i an
dra länder hellre frågarvänner och bekanta hur det är med saker och ting i stället för att 
ta kontakt med någon form av institution. 
Av samma anledningtror denna person inte heller att det är många invandrare som vän
der sig till biblioteket för att ta reda på ohka saker, utan att det är vanligare att tmtn frå
garvänner och bekanta. På frågan om hur hon skulle göra för att skaffa information om 
till exempel en lag eller om hur man reparerar sitt golv svarar hon att de flesta inte känner 
till att man kan fråga om sådant på biblioteket "(. . .)det faller sig ju helt otroligt fi5r en 
argentinare au (...)lösa det problemet på biblioteket. För oss är biblioteket (..) gamla 
vindar .f)-'llda med böcker(. .. ) det är mest universitet4ölk som kan gå dit (. . .)" (s 43). 
Bibliotekarierna i Biskopsgården har emellertid erfarenheten att invandrarna, särskilt de 
studerande, frågar mycket. De menar att invandrama har uppfattningen att 
"(. .. )biblzoteket är en bra plats, en bra insti!Ulion där man kan få svar pa det mesta. " 
De anser också att de ibland får frågor av delvis annan karaktär än av svenskarna. En 
iakttagelse som vi själva gjorde som pekar i denna riktning var att vi såg en bibliotekarie 
som hjälpte en invandrare med att fy Ila i en blankett. Detta kanske man kan tolka som 
att bibliotekarierna i sina kontakter med invandrare tar på sig en vidgad yrkesroll som 
informatör och vägvisare i samhället. 

Ä ven om bibliotekarierna menar att många utnyttjar biblioteket i syftet att skaffa sig 
information, tror vi att de flesta inte skulle komma på tanken liksom den ovan citerade 
argentinskan hävdar. Att det även bland svenskar råder en utbredd okunnighet om att 
man kan skaffa all slags information på biblioteket visar våra kontakter med yttervärlden 
(utanför BHS ). Många människor brukar aldrig utnyttja biblioteket som informa
tionscentral utan att de hellre ringer myndigheter med mera för att skaffa sig upp l y s
ningar e1lertill och med skriver till frågespalter i tidningar. Därför menar vi att bibliote
ket har en viktig uppgift i att sprida denna kunskap. Här krävs det naturligtvis att det 
anställs mer personal på biblioteken så att det finns någon som kan ta sig an en ökad till
strömning av frågare. 

Den ovan citerade argentinskan föreslog i Ukotics intervjuundersökning att biblioteken 
på synlig plats skulle ha information på· olika språk om att man kan skaffa alla slags 
upplysningar på biblioteket. Hon menar att detta skulle vara mycket värdefullt i syn
nerhet för människor som kommer från länder där de offentliga institutionerna represen
terar en förtryckande makt och därför tvekar att kontakta sådana även i Sverige (s 43-
44). 

" .. . när man kommer som politisk flykting, misstänksamheten är mycket stor. Man 
litar inte så mycket på vem som helst.. .och minst av allt då myndigheterna, det är 
därfårman missar så mycket information. Men biblioteket det är nånting neutralt, 
när jag tänker efter, det är mycket mycket neutralt." (Argentinska, 36 år) (s 44). 
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och så här uttrycker sig en annan informant i samma undersökning: 

"Jag tycker mycket om biblioteket. Det är jätteviktigt för mig, for det är det enda 
stället man kan lita på och man kan hitta alla saker man vill, om man ska ta reda 
på någonting. Jag tycker att det är den enda plats man kan lita på, verkligen lita 
på." (Iranier, 27 år) (s 11). 

Några av de samtal vi hade med invandrarna vid vår enkätundersökning blev som tidigare 
nämnts mycket öppenhjärtiga och det förekom även kritik mot biblioteket, det svenska 
samhället och svenskarna. Detta kanske kan tolkas så att man uppfattar biblioteket som 
en neutral plats där man är fri att säga sin innersta mening. 

8.2 Jämförelse - vistelsetid i Sverige 

Vi har alltså delat in infonnanterna i tre kategorier med olika vistelsetid i Sverige: 0~5 år, 
6~ l O år och l 1 år eller mer. Här hänvisar vi genomgåendetill diagrammen 12, 13 och 14. 

1 alla tre vistelsetidskategorierna var det cirka hälften som lånade Litteratur pil hem~prå
ket. Vad det gäller att låna litteratur på .\·veriska skiljer det sig emellertid. De som har 
vistats kortare tid lånar mer än de som bott här längre. I Hagens undersökning kom man 
fram till samma sak som tidigare nämnts. 1 gruppen 0~5 år var det majoriteten ( 1 8 av 22) 
som lånade på svenska medan det i gruppen 6~ 10 år endast var hälften (8 av 16). I den 
äldsta gruppen, de som bott i Sverige mer än l 1 år, var det mindre än hälften (3 av 9) 
som lånade på svenska. Orsakerna till detta tror vi, som tidigare nämnts, beror på studier 
bland nyare grupper och kanske också bristande kunskaper i svenska hos äldre 1:,JTUpper. 
Det kanske även är så att detta speglar en önskan att återvända till rötterna och ra sin 
identitet bekräftad, något som man kanske har tappat bort under en lång tid i Sverige. 

Vår undersökning antyder att invandrare som levt j. Sverige kort tid, 0~5 år, lånar något 
mer facklitteratur än skönlitteratur på hemspråket (Diagram 12). Detta stämmer med 

. Ukotics mening att facklitteratur har en större efterfrågan hos invandrargrupper som har 
varit i Sverige en kort tid. Han menar att utlåningen av facklitteratur sjunker i och med 
att vistelsetiden i Sverige blir längre och att invandrama lär sig svenska och att man på 
invandrarspråken därför i första hand bör satsa på skönlitteratur (s 14 ). Detta tycker vi 
verkar rimligt och vårt material pekar åtminstone inte på motsatsen. Informanterna som 
levt i Sverige mer än 5 år lånar skönlitteratur i större omfattning än facklitteratur på . 
hemspråket (Diagram 13 och 14) vilket också stämmer med ovanstående antagande. 
Man kan dock invända att det inte finns någon större tillgång på facklitteratur på 
svenska om förhållanden i avlägsna kulturer, och att det av detta skäl måste vara motive~ 
rat att köpa sådan litteratur på invandrarspråken även med tanke på invandrare som 
vistats länge i Sverige. I Hagens undersökning var facklitteratur mycket populärare än 
skönlitteratur i motsats till vad Ukotic kom fram till. 39% lånade bara facklitteratur me
dan 5% bara lånade skönlitteratur på modersmålet. Det behöver dock inte ses som oint~ 
resse för skönlitteratur utan kan bero på att en av de båda språkgrupperna var uttryckli~ 
gen missnöjd med beståndet på modersmålet. · 

Att låna tidningar och tid~·kr{fter på modersmålet var mest populärt bland dem som bott 
här längst. I gruppen med l 1 år eller län1:,JTe vistelsetid ägnade sig alla 9 infonnantema åt 
detta medan det i gruppen 0-5 år vardrygt hälften ( 12 av 22 ) och i gruppen 6~ l O år var 
mindre än hälften (6 av 16). Vad kan denna skillnad bero på? En förklaring kan vara att 
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de äldre invandrargrupperna är mer nöjda med utbudet. Att mellangruppen var så lite 
intresserad av tidningsläsning på hemspråket tycker vi är förvånande. Man kanske skaf
far sig egna prenumerationer efter hand men varför gäller det i så fall inte den äldsta 
gruppen? Som vi nämnt tidigare kan en anledning vara att det finns ett större behov av 
att knyta an till hemlandet hos dem som bott i landet länge. 

Efter att ha belyst hur mångasom hade intresse för tidningar och (idskrifter på moders
målet kan vi också titta på om detta skiljer sig från intresset för att läsa svenska dylika. I 
gruppen som hade bott kortast tid i Sverige läste fler tidningar och tidskrifter på 
hemspråket än på svenska och bland dem som vistats här l O år eller längre var denna 
tendens långt tydligare. Däremot var det en jämn fördelning i mellangruppen som hade 
en vistelsetid på mellan 6-1 O år. Mellangruppen visar således inte bara ett förhållandevis 
ringa intresse för hemlandets tidningar och tidskrifter utan de har även ett stort intresse 
för de svenska. Vi frågar oss vad detta kan bero på? I och med att de kommit efter ar
betskraftsinvandringem; tid har de haft til-lfulle att studera svenska ti·ll skillnad från vad 
som ofta är fallet med dem som kom hit tidigare. De hör kanske till en mer välutbildad 
grupp än den äldre gruppen och detta kanske gör sitt ti11 för att man ska intressera sig 
mer för exillandet De äldre grupperna har kanske också i större utsträckning än de se
nare hitkomna varit inställda på att återvända till hemlandet, medan detta ter sig mindre 
realistiskt för de senare hitkomna flyktingarna. Detta kan förstås också bidra till att de 
senare hitkomna är mer inställda på svenska tidningar. Att de som har bott kortast tid i 
Sverige läser fler tidningar och tidskrifter på hemspråket än på svenska tycker vi inte är 
förvånande. De har kanske ännu inte tillräckliga kunskaper om språk och samhällsför
hållanden för att kunna läsa och ta till sig svenska tidningsartiklar, och dessutom är kan
ske situationen i hemlandet fortfarande tillräckligt turbulent för att man i första hand 
skall intressera sig för denna. Mellangruppen har haft tid att acklimatisera sig till skillnad 
frän dem som kommit nyligen men inte tillräckligt länge för att ha en stor önskan att 
återvända till rötterna. 

Att söka infimnation och använda bibliotekets läsutJymmen är i stort sett vanligare 
bland dem som vistats kort tid i Sverige än bland övriga. Detta tror vi som sagt har att 
göra med att denna grupp studerar i högre grad än övriga (Diagram 12, 13 och 14). Un
dantaget är dock att det är allra vanligast att söka infonnation i gruppen som vistats här 
längst, där drygt hälften uppger att de har denna vana. Vad detta skulle kunna ha för 
förklaring kan man bara spekulera i. Om det är sant att detta är en tämligen okänd biblio
teksfunktion bland invandrare, så är det inte konstigt om fler äldre än nyare invandrar
grupper har fatt upp ögonen för denna service, men vår fråga är som sai:,rt Ii te oklar och vi 
kan inte vara säkra. på om frågan har uppfattats som det var tänkt, det vill säga att söka 
information i problemlösande syfte . · 

Att låna musikkassetter eller cd-skivor var inte vanligt i någon av grupperna. Som tidi
gare nämnts ansåg bibliotekarierna att mer musik skulle fungera som ett dragplåster. Vårt 
resultat behöver dock inte säga emot detta antagande då man ju kan tolka det bristande 
intresset hos våra informanter beror på ett för litet utbud. 

Andra aktiviteter som att använda datorerna till ordbehandling och multimedia, besöka 
konstutställningar eller träf/å vänner var inte vanlii:,rt i någon av grupperna. Vad datoran
vändningen beträffar tror vi att det låga intresset har att göra med bristande infonnation 
om detta utbud. Många av infannanterna blev mycket förvånade över frågan och hade 
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inte en aning om att sådant fanns att tillgå. Som tidigare nämnts hade vi visserligen sett 
en informationsbroschyr men förutom den fanns inga skyltar som informerade om var 
datorrummet fanns. 

8.3 Jämiorelse - ålder 

Vi harsom sa6>1 delat in infannanterna i tre åldersgrupper: 18-25 år, 26-45 år och 46 år 
och äldre. Vi kallar dem här den yngsta gruppen, mellangruppen och den äldsta gruppen. 
Svaren är något svårtolkade i och med att vi antar att den yngsta gruppen dels utgörs av 
personer som har växt upp i Sverige och dels av personer som nyligen har anlänt om vi 
fönnodar att man oftast emigrerar i unga år. I detta avsnitt hänvisar vi till diagram 15 till 
17. 

De yngsta infannanterna visade minst intresse för att låna litteratur på modersmålet. I 
denna åldersgrupp var det endast 2 av 9, medan det i den äldsta gruppen var mer än hälf
ten (5 av 8) och i mellangruppen var något färre än hälften (14 av 29). Fördelningen 
mellan skön- och jacklitteratur på modersmålet var jämn i alla grupperna, med något 
överslag mot skönlitteraturen. Omvänt är det bland de yngsta en klar majoritet som lånar 
på svenska (7 av 9). Ä ven i mellangruppen lånar majoriteten på svenska (21 av 29) men 
i den äldsta gruppen uppger mindre än hälften (4 av 10) att de lånar litteratur på 
svenska. Detta kan bland annat bero på som vi tidigare varit inne på att de yngre stude
rar i högre grad än de äldre och därför behöver litteratur på svenska. En annan förklaring 
kan vara att de yngre som kanske är uppvuxna i Sverige inte behärskar sitt modersmål 
tillräckli1:,rt väl för att läsa böcker på detta. De flesta av ungdomarna i Abrahamssons 
undersökning uppgav att de inte klarade av att läsa. böcker på persiska trots att de ta
lade språket flytande (A brahamsson 1996, s 28-29). Detta tror vi inte är specifikt för de 
persisktalande utan det gäller säkerligen många av de invandrare som kmmnit ·hit i unga 
år. Det hela kan förstås också ha sin grund i bristande intresse för hemspråket. Som vi 
tagit upp i avsnittet om anpassningsstrategier är det bland yngre vanligare än bland äldre 
att vilja gå upp i majoritetskulturen och ta avstånd från den ursprungliga. De äldre för
modar vi har större intresse för litteratur på hemspråket eftersom det är det språk de 
behärskar bäst, och de har som sagt kanske inte heller tillräckliga kunskaper i svenska för 
att kunna tillgodogöra sig litteratur. En annan förklaring kan vara att de yngre responden
terna tillhör gruppen som har bott här kortast tid och att litteraturbeståndet inte är till
räckligt utbyggt på dessa språk. Det omvända förhållandet skulle i så fall gälla för de . 
äldsta, de har fönnodligen bott här länge och har därför väl utbyggda bestånd. Vad det 
gällerintresse för skön- ochfacklitteraturpå svenska var det relativtjämnt fördelat i alla 
grupper, men bland de yngre verkar det finnas något större intresse för facklitteraturen. 
Beträffande modersmålet var det som nämnts tvärt om något större intresse för skönlit~ 
teratur. Ä ven här tror vi att detta i hög grad berör på att de yngre studerar i högre grad än 
de äldre och därför behöver svensk facklitteraturer för sina studier. 

Att läsa tidningar och tidskr{fier på hemjpråket ägnade sig en. tredjedel av de yngsta 
informanterna av (3 av 9). I mellangruppen var det cirka hälften ( 15 av 29) medan det i 
den äldsta gruppen var en klar majoritet (8 av 1 0). Intresset ökar alltså med stigande 
ålder, alltså samma tendens som vi såg vad det gällde litteratur på hemspråket. Förkla
ringarna till detta kan tänkas vara de samma som vi nämnde ovan. Inom alla grupper var 
intresset större för tidningar och tidskrifter än böcker på hemspråket. Svenska tidningar 
och tids·kr(fier var det bara en av nio infonnanter i den yngsta gruppen som läste på bib-
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lioteket, och även i den äldsta gruppen var det få (2 av 10). T mellangruppen var det där
emot fler än hälften ( 18 av 29). Troliga skäl till detta har vi varit inne på tidigare. 

Att låna cd-skivor och kasseller var inte populärt i någon av grupperna, men det var 
vanligare i den yngsta än i de båda andra. Detta stämmer med erfarenheten att musik är 
något som attraherar yngre mer än äldre på bibliotek (A brahamsson 1996, 21 ). Att söka 
il?{ormation var helle'r inte vanligt utom i den yngsta gruppen där en tredjedel (3 av 9) 
uppgav att de brukade använda biblioteket på detta sätt. Ä ven här vill vi förklara detta 
med att de yngre studerar i höt:,rre grad än de äldre. Däremot var det ingen ur den yngsta 
gruppen som använde datorerna för att skriva på. Detta kan kanske vara lite förvånande 
om vårt antagande att de yngre studerar är riktit:,rt. Förklaringen tror vi ligger i att de som 
studerar har tillgångtill datorer på skolan och av den anledningen inte har behov av bibli
otekets datorer. Att använda läsuttymnl.en var vanligast bland de två äldsta grupperna. 
Cirka en tredjedel i de båda äldsta grupperna uppgav denna aktivitet medan det bland de 
yngsta informanterna inte var någon. Detta verkar inte stämma överens med vår hypotes 
om studier bland de yngsta men en förklaring kan vara att läsplatserna används mer av 
tidningsläsare än av studerande, då det inte finns tysta läsplatser vilket brukar uppskat
tas bland studerande. Vårt intryck var att läsplatserna mest användes av personer som 
läste tidningar. Biblioteksbesök som en anledningatt träffa vänner var det få som angav 
ur alla kategorier. Bibliotekarierna däremot antydde att många kanske använde bibliote
ket som en träffpunkt, det är enligt våra resultat något som i så fall sker av en slump, det 
tycks däremot inte vara syftet med att besöka biblioteket. · 

8.4 Beståndet 

Som vi tidigare tagit upp i kapitel 4 och 5 är omsättningstalet stort på de nyare invaT)d- · 
rarspråken, medan det på de äldre är mycket lågt. Så är fallet även på Biskopsgårdens 
bibliotek som vi kan se i bilaga 2. De äldre invandrarspråken som finska, turkiska, por
tugisiska och grekiska har mycket låga omsättningstal , medan de nyare bestånden som 
det persiska och arabiska lånas ut flitigt vilket även bibliotekarierna talade om. Vi får 
också räkna med att kurderna tillhör nyttjarna av dessa bestånd, eftersom de i regel är 
tvåspråkiga. I den serbokroatiska språkgruppen återfinns både äldre och nyare invan
drare, bibliotekarierna hade också märkt att detta bestånd börjat röra mer på sig i och 
med alla nyanlända flyktingar från det forna Jugoslavien. Av bilaga 2 framgår det också 
att det är högt 

Vi vet inte rik1igt om vi ska tolka detta som att litteraturbestånden utnyttjas mer då man 
är nyanländ invandrare eller om det beror på att de äldre och nyare invandrargrupperna 
hör till olika samhällsklasser och att detta är huvudorsaken till att de har olika biblio
teksvanor. F ör att få reda på detta skulle man behöva göra en jämförelse av utlåningen 
över tid. De nya invandrarspråken amhariska och tigrinja har mycket låga omsättnings
tal, men bestånden är också praktiskt taget obefintliga på dessa språk varför det är svårt · 
att dra några slutsatser av detta. Bibliotekarierna säger också att de ·inte köper in littera
tur på dessa språk utan lånar, vilket är i enighet med Ukotics uppfattning öm att det inte 
är rationellt att alla bibliotek bygger upp egna boksamlingar på mycket små språk. Enligt 
Ukotic bör man gallra de äldre stillastående bestånden och då gärna ta hjälp av låntagama 
i så kallade brukarråd. En av de spansktalande infannanterna menade till exempd att det 
spanska beståndet på Biskopsgårdens bibliotek var inaktuellt och hade mest grunla 
böcker från Pinochet-tiden. 
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8.5 Avslutning 

Sammanfattningsvis kan vi säga att vår undersökning i månbrt och mycket stämmer väl 
överens med de båda andra som vi järnfört med. Något som däremot inte stämmer med 
våra resultat är Ukotics uppfattning att invandrare efter hand tillägnar sig svenska me
dier. Våra resultat tyder på att detta visserligen gällerdem som har kommit på senare tid 
och har haft möjlighet att studera svenska, men däremot var det de som bott här längst 
tid som visade det största intresset för böcker och tidningar från hemlandet. Därför me
nar vi att det är viktigt att man inte glömmer bort denna äldre invandrargrupp. De kom
mer också med stigande ålder att vara i behov att talböcker på hemspråket. Ukotic har 
kanske rätt i att behovet så småningom kommer att vara mindre för de invandrare som 
kommit på senare tid, men även dessa kommer kanske med stigande ålder ta ökat behov 
av att knyta an till sina rötter. · 

Enlibrt Ukotic är det i synnerhet behovet av facklitteratur på invandrarspråken som avtar 
med tiden, och detta håller vi delvis med om. Vi tror åtminstone att det stämmer vad det 
gäJler facklitteratur av allmänt slag, som inte knyter an tiJl något visst land, inom ämnen 
som exempelvis psykologi eller matematik. Inom sådana ämnen är det förmodligen till
räckligt att läsa på ett språk som man behärskar och på så sätt går det säkert med tiden 
lika bra eller bättre att läsa på svenska som på hemspråket. Däremot menar vi att det är 
annorlunda vad det gällerämnen som har med hemlandet att göra, som till exempel histo
ria, geografi och religion. Här menar vi att behovef finns kvar även sedan man lärt sig 
svenska, inte minst av den anledningen att det inte finns något stort utbud av facklittera
tur på svenska om avlägsna kulturer. 

Ukotic menar att det i början finns behov av facklitteratur på det egna språket. Förutom 
att man ännu inte lärt sigsvenska har detta även att göra med att intresset för att läsa om 
den egna bakgrunden blir större då man befinner sig i främmande land. Detta har vi tidi
gare nämnt och det är något som vi även har egen erfarenhet av. I utlandet får man ett 
stort behov av att jämföra hemlandet med det nya landet. Dels för sin egen förståelses 
skull men också för att behovet av att kunna berätta om den egna bakgrunden för dem 
som har en annan bakgrund blir stort. Detta kräver mer fakta än när man är bland männi
skor som har mer eller mindre samma förförståelse som man själv har. Här är vi återibren 
inne på det tidigare förda resonemanget om behovet av att befasta den egna identiteten 
då man befinner sig i exil. 

Skönhtteraturen har en annan och kanske ännu viktigare roll för att befästa den egna 
identiteten. Denna kan till skillnad från facklitteraturen inte ersättas med litteratur på 
andra språk även om man behärskar sådana. Detta har vi tagit upp tidigare i exemplet 
med de jiddischtalande, som har behov av skönlitteratur på detta språk trots att de är 
tvåspråkiga. Våra resultat visade också . på ett stort intresse för · ~könlitteratur på 
hemspråket. Litteratur på hemspråket är vikti!,>t inte bara för språket som sådant utan 
för att litteraturen är en del av kulturen där .man har sina rötter. Av denna anledning hål
ler vi med Ukotic om att skönlitteraturen är viktigare än facklitteraturen. Ä ven här hän
visar vi till vårt tidigare resonemang om identitet och språk i främmande land och littera
turens roll i denna problematik. Som vi tidigare tagit upp i kapitlet om invandringens 
psykologi är identitetsproblematiken något mycket komplext som rör hela livssituatio
nen och vi tror inte på något sätt att litteratur på hemspråket är n.ågon patentlösning på 
problemet, och ej heller att identitetslöshet är invandramas enda problem i Sverige. Vi 
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vill dock understryka vikten av att få läsa på sitt eget språk, om sin egen kultur och bak
grund, samt om aktuella förhållanden i hemlandet och även få tillgång till musik filrrier 
från hemlandet. Olika typer av medier kan sägas ha olika funktion då det gäller att be
fästa den egna kulturen och därigenom bevara den egna identiteten. Här har biblioteken 
även fortsättningsvis en mycket viktig uppgift. 

Vi har också i uppsatsen diskuterat folkbildningens och dänned folkbibliotekens roll för 
demokratin. Vi drog också paralleller till folkbildningens roll för dem som hade lite att 
säga till om i samhället i folkbildningens barndom och invandramas situation i dagens. 
samhälle: Visserligen menar vi inte att folkbildningen åter kan ra samma roll som . den 
hade historiskt sett, bland annat därför att utbudet av infonnation är så oändligt mycket 
större. Dessutom finns det så många andra kanaler för förmedlandet av information och . 
kunskap förutom de som erbjuds genom folkbildningen. Folkbiblioteket har dock fortfa
rande en särställning för den möjlighet som det ger alla· människor, oavsett ekonomiska 
förutsättningar, till självbildning inom alla ämnesområden. På biblioteken har man möj
lighet att gratis skaffa sig nödvändig kunskap vilket är förutsättningen för att man ska ha 
möjlighetatt påverka i samhället. Därför är det av demokratiska skäl viktigt att folkbib
lioteken fortsätter att utveckla bestånden på invandrarspråken, för att denna lika möjlig
het till självbildning skall bestå så att invandrama kan få större möjligheter att påverka i 
samhället. Vi menar att folkbiblioteken utgör en unik instans, i synnerhet för invand
rarna, i och med att det är det enda stället som tillhandahåller infonnation och kultur på 
deras modersmål. l detta sammanhang har ·vi mest berört folkbildning som en källa till 
upplysning och kunskap för att ge individerna möjligheter till att ta till vara sina demo
kratiska rättigheter, men folkbildningens kulturfönnedlande roll är minst lika viktig. 
Ä ven detta, att alla människor oavsett modersmål, ska ha tillgångtill kultur på sitt språk 
är en demokratisk fråga att värna om. Dessutom kan man som tidigare nämnts se biblio:. 
teken som demokratiska mötesplatser där de klyftor som finns i samhället kan över
bryggas. 

Ett sätt att konkret öka demokratin är att ge användarna inflytande, antingen i så kallade 
brukarråd som vi nämnt tidigare, eller genom enstaka kontaktpersoner. Detta skulle in
nebära att invandrarna blev delaktiga i urvals- och gallringsprocessen. Bibliotekarierna 
uttryckte också att de skulle ha behov av personer som kunde hjälpa dem att välja då 
den största svårigheten med att inhandla invandrarlitteratur är att det saknas information 
om böckerna på svenska eller engelska. Som tidigarenämnts har detta prövats förr i Bis
kopsgården och vi menar att skulle vara positivt om ett sådant samarbete kunde komma 
'till stånd på nytt . 

En annan sak som vi villlyfta fram avslutningsvis är att biblioteket upplevs så positivt 
av invandrarna. Ukotics undersökning visar att .Personer med utländsk bakbrrund besöker 
biblioteket proportionellt sett lika mycket som svenskar, använder fler funktioner än. 
den genomsnittliga besökaren och har en mycket positiv inställning till bibliotekets ser
vice, nännare 96% förklarar sig nöjda. Ä ven vår undersökning visade både att besöksfre

. kvensen var mycket hög och att de flesta var nöjda med utbudet på sina respektive hem-
språk, och biblioteket i stort. Dessutom fick vi av bibliotekarierna veta att invandrama 
frågar mycket och verkar tycka att de på biblioteket kan få svar på det mesta. Ukotic ser 
biblioteket som en oas av kulturfönnedling och en neutral instans för fönnedling av in
fonnation, kanske den enda utanfOr den egna gruppen (s l O} Vi tror att det skulle vara 
bra att av den anledningen vidareutveckla bibliotekets roll som infonnationscentral, vii-
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ket ju också är något som diskuteras på många håll. Detta menar vi skulle vara positivt 
för alla och inte minst för invandrarna. 

9. Sammanfattning 

r kapitel 1 förklarar vi bakgrunden till vårt ämnesval och redogör även för vårt syfte och 
problemställningen. Vi ville ra reda på hur vuxna invandrare använder Biskopsgår4ens 
bibliotek och vad de har för synpunkter på bibliotekets utbud och service. 

I kapitel 2 beskriver vi den metod vi använde oss av när vi genomförde enkätundersök
ningen, den kvalitativa intervjun med två bibliotekarier och de problem som. uppstod i 
samband med enkätundersökningen. Undersökningen genomfördes under en period av 
cirka fjorton dagar. Vi frågade biblioteksbesökare som tittade på hyllorna med utländsk 
litteratur, läste någon utländsk tidning eller tidskrift och som hade ett "utländskt utse
ende" eller talade på något annat språk än svenska om de ville besvara vår enk.ät. Om 
informanterna ville var vi med vid i fyllandet av frågorna och detta resulterade i ett mel
lanting av enkät och intervju. 

r kapitel 3 redovisar vi de teoretiska utgångspunkterna som inkluderar rubrikerna in
vandringspolitik, kulturpolitik, språk och identitet, invandringens psykologi och folk
bildning. När det gäller invandringspolitik beskriver vi de förändringar som har skett i 
Sverige under 50 år, från 1945 och fram till våra dagar. Under rubriken kulturpolitik tar 
vi upp de kulturpolitiska målen från 1974 och vilka insatser som gjorts för invandrarna. 
Vidare skriver vi om den nya kulturutredningen som tillsattes 1993 och dess utvärdering 
av de kulturpolitiska målen från 1974 och vilka förändringar som har föreslagits. l av
snittet språk och identitet tar vi upp språkets betydelse för invandrama och de identi
tet~konflikter som kan uppstå hos människor vars livssituation förändrats, till exempel 
genom förlust av den egna kulturen. I avsnittet invandringens psykologi tar vi upp in
vandringens psykologiska aspekter och dess följder för individen. Vi redogör också för 
hur det kan upplevas att bosätta sig i ett annat land och vilken inverkan detta kan ha på 
invandramas liv. I avsnittet folkbildning beskriver vi folkbildningens utveckling från 
1 800-talet och etableraodet av till exempel folkbibliotek till dagens samhälle med verk
samheter som AMU och Utbildningsradio. Vi tar också upp den grundläggande demo
kratitanken som löper som en röd tråd genom allt folkbildningsarbete och går in på vad 
denna skulle innebära för invandramas del. 

l kapitel 4 beskriver vi den politiska bak1,rrunden och praktiska frågor (som till exempel 
inköp och urval) när det gällerfolkbibliotekens service till invandrare och etniska n1inori
teter. 

Kapitel 5 ägnas åt tidigare forskning inom ämnesområdet. Vi har tagit upp två undersök
ningar som vi ansåg vara relevanta·; en undersökning som genomfördes 1987-89 i Mal
möhus län och som finns beskriven i rapporten En gång invandrare alltid invandrare 
skriven av Boris Ukotic och en undersökning genomförd i Norge på Deichmanska biblio
teket i Oslo 1981 av Gunnar Hagen med flera. 
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Kapitel 6 ägnarvi åt Biskopsgården, dess stadsdelsnämnd och bibliotek. Vi har med en 
miljöbeskrivning av biblioteket och har också ett avsnitt där vi tar upp bibliotekets in
vandrarverksamhet baserat på intervjun med två bibliotekarier. 

I kapitel 7 presenterar vi enkätundersökningens resultat. Vi redovisar i diagramfonn med 
kommenterande text vad det totala antalet informanter anser om biblioteket, dess utbud . 
och vad de utnyttjar av detta. Vi undersökte också materialet genom att dela in det i ka
tegorier, dels efter hur länge infonnantema levt l Sverige och dels· efter infonnantemas 
ålder. Med detta ville vi se om det var några skillnader i informanternas biblioteksvanor 
beroende på ålder och vistelsetid i Sverige. Slutligen redovisar vi de 16 olika språkgrup
perna var för sig. 
Majoriteten av de som svarade på enkäterna är män, de flesta informanterna studerar, är 
i åldern 26 till 45 år och har bott i Sverigemellan O till 5 år. Undersökningen visar också 
att majoriteten lånar litteratur till sig själva och att fler informanter lånar litteratur på 
svenska än på sitt modersmål. Däremot läser fler informanter tidningar och tidskrifter på 
sitt modersmål än på svenska och majoriteten anser att urvalet av dagstidningar på 
hemspråket är bra. De anser även att urvalet av fack- och skönlitteratur är bra eller 
ganska bra. På frågan vad informanterria anser om bibliotekets service till användarna 
ansåg majoriteten att den är bra. Vi frågade infonnantema varför de lånar litteratur på 
svenska och de flesta har svarat att de lånar för att träna svenska på" egen hand. De flesta 
informanter lånar inte på något annat språk än svenska och på hemspråket. Slutligen har 
majoriteten av infonnantema inte fått någon information om biblioteket på sitt moders
mål. 

I kapitel 8, diskussion och analys, kommenterar vi våra resultat samt jämför dem med 
Hagens och Ukotics undersökningar och intervjun med två bibliotekarier på biblioteket, 
samt våra egna funderingar och kommentarer till det resultat som vi fick av enkätunder
sökningen. 

Majoriteten av de informanter som svarade på enkäterna i undersökningen är män vilket 
stämde väl överens med Ukotics och Hagens undersökningar. Många av de infonnanter 
som vi frågade var tidningsläsande män och vilket kanske kan bero på att de var mer 
synliga än de övriga besökarna. De bibliotekarier som vi intervjuade ansåg dock att det 
finns fler invandrarkvinnor som besöker biblioteket nu än tidigare och att många av dessa 
är studerande. Majoriteten av infonnantema (40%) studerar, 63% av de som svarat är i 
åldern 26 till45 år och 50% har levt i Sverige O till 5 år. Att en så stor andel studerar är · 
kanske inte så märkligt då många som levt i Sverige en kort tid studerar på SFI eller 
Komvux för att lära sig svenska. Många studerar kanske även på grund av den höga ar
betslösheten som finns framför allt bland nya invandrare. Cirka hälften··av informanterna 
i Ukotics undersökning var studerande och i de grupper som var nyinflyttade var antalet 
mycket stort. 1 Ukotics unelersökning var 75% av infannanterna j åldern 21 till 65 år och·· 
i Hagens studie var 76% under 30 år. Besöksfrekvensen är hög, 69% har svarat att de 
besöker biblioteket vm:ie vecka, vilket är ännu högre än i Ukotics undersökning, där 55% 
av infonnanterna besöker biblioteket varje vecka. Majoriteten av de som svarat på enkä
terna (71%) lånar litteratur på svenska och 43% av infannanterna lånar litteratur på· mo
dersmålet jämfört med Hagens undersökning där 44% lånar på norska. Anledningen till 
att så många lånar litteratur på svenska tror vi beror på att de invandrare som är nyin
flyttade har ett stort behov att lära sig det svenska språket antingen genom undervis
ningen eller på egen hand. Det är 53% av informanterna som läser tidningar och tidskri f-
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ter på sitt modersmål och i Ukotics undersökning var det 82,5%. Vi anser att det är vik
tigt att få information om hemlandet speciellt då man oftast inte har tillgång till annan 
media. Tidningar och tidskrifter (yller också en viktig funktion på de språk som inte har 
ett stort bokbestånd. 
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Bilaga l. Enkäten · 

Enkätundersökning om invandrares biblioteksvanor 
på Biskopsgårdens bibliotek 

Modersmål: ....................................................................................... . . 

Nationalitet: ......... .............................................................................. . 

O Man O Kvinna 

Hur gammal är Du? ............................................................................. . 

Sysselsättning i Sverige: .................................................... · ................. . 

Utbildning/yrke: ................................................................................. . 

l. Hur länge har du bott i Sverige? ...................................................... .. 

2. I ' 'ilken stadsdel bor Du och hur länge har Du bott där? 

3. Vad gör Du helst när Du är ledig? 

4. Har Du besökt Biskopsgårdens bibliotek vid Vårväderstorget? 

O Ja O Nej 

S. Om Du har svarat nej, har Du besökt något annat bibliotek i Göteborg? 

_O · Ja , nän1ligen ..................................................................................... . 
O Nej 

Om Du svarat nej, vad beror det på? ............................................................. .. 

Alla frågor som ställs angående bibliotek gäller 
Biskopsgårdens bibliotek! 

6. Hur ofta besöker Du Biskopsgårdens bibliotek? 

O Varjevecka 
O Var:jemånad 
O Några gånger om året 
O En gång om året eller mindre 

Kryssa gärna i fler än ett alternativ om Du tycker att ett alternativ inte är 
tillräcklig t. 



7. Varför besöker Du Biskopsgårdens bibliotek? 

D För att låna böcker på mitt modersmål 
D För att låna böcker på svenska 
D För att läsa svenska tidningar och/eller läsa tidskrifter 
D För att läsa tidningar och/eller tidskrifter från mitt hemland 
D För att låna CD skivor eller kassetter 
D För att söka information 
D För att skri va på datorerna 
O För att använda multimedia 
O För att titta på konst och utställningar 
O För att utnyttja läsutrymmen 
D För att träffa vänner · 

O Övrigt t ex .................................................. , .................................... . 

8. Om Du inte lånar böcker på Biskopsgårdens bibliotek, Yad beror det 
på? 

O Lånar böcker på andra bibliotek 
O Har inte tid 
D Dåligt urval 

D Inte intresserad 
O Köper egna böcker 

O Annat. t ex ....................................................................................... . 

9 .. Brukar Du låna till Dig själv eller till någon annan? 

D Till mig själv 
D Till mina barn 

O Till någon annan, ex ............................................................. :· ............ . 

10. Vad brukar Du låna. och läsa på Ditt språk? 

o skönlitteratur (romaner, noveller. poesi, dramatik, folksagor) 
O Facklitteratur 
D Barnlitteratur 

11. Vad tycker Du om Biskopsgårdens biblioteks urval av skönlitteratur 
(romaner, noveller, poesi, dramatik, folksagor) på ditt språk? 

D Bra 
O Ganska bra 
D Dåligt 
D Vetej 

Är det något Du saknar? ............... . ... . ........................................................ . 
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12. Vilken sorts skönlitteratur läser Du på Ditt språk? 

O Romaner/noveller 
O Poesi 
O Dramatik 
O Folksagor 

13. Tycker Du att skönlitteraturen . på Ditt språk är: 

O För lätt 
O Lagom svår 
O För svår 
O Vetej 

14. Vad vill Du helst läsa när det gäller skönlitteratur på Ditt språk? 
Rangordna från l till 4, där l betyder vad Du helst vill läsa. 

O Modern litteraturfrån Ditt hemland eller närstående kulturer 
D Modern litteraturfrån övriga världen 
O Klassiker från Ditt hemland eller närstående kulturer 
O Klassiker från övriga världen 

15. Vad tvcker Du om Biskopsgårdens biblioteks urval av facklitteratur på 
Ditt språk? 

O Bra 
O Ganska bra 
O Dåligt 
O Vett:i 

Är det något Du saknar? 

16. Vilken sorts fac.klitteratur läser Du på Ditt språk? 

O Böcker om historia 
O Böcker om samhället 
O Teknik och naturvetenskap 
D Biografier och memoarer 
D Fritids- och hobbyböcker ( t ex kokböcker, handarbete, hur man Jagar bilen) 
O Böcker om hemlandet 

D Något annat, t ex .............................................................................. .. 

17 ~ Tycker Du att facklitteraturen på Ditt språk är: 

D För lätt 
O Lagom svår 
O För svår 
O Vetej 
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18. Tycker Du att urvalet av uppslagsböcker och lexikon på Ditt språk är: 

D Bra 
O Ganska bra 
O Dåligt 

D Vetej 

Är det något Du saknar? ........................................................................... . 

19. Vad tycker Du om urvalet av tidningar på Ditt språk? 

O Bra 
O Ganska bra 
O Dåligt 
D Vetej 

Är det något Du saknar'? ............................................................................ . 

20. Vad tycker Du om urvalet av tidskrifter på Ditt språk? 

D Bra 
O Ganska bra 
O Dåligt 
D Vetej 

Är det något Du saknar? ....... .. .......... . ....................................................... .. 

21. Vad är viktigast på ett bibliotek? 

O Tidningar/tidskrifter 
D Böcker 

22. Vad tycker Du om Biskopsgårdens biblioteks service? 

O Bra 
O Ganska bra 
O Dålig 
O Vetej 

Andra synpunk ter: 

23. Finns det något som Du är intresserad av som Du tycker saknas på 
biblioteket? · 

O Ja, t ex 
O Nej 
D Vetej 

24. Tycker Du att Du har någon möjlighet att påverka utbudet på 
biblioteket? 

. D Ja 
D Nej 
O Vetej 

IV 



26.Har Du fått information om biblioteket på Ditt språk? 

O Ja 
O Nej 

27. Hur fick Du information om Biskopsgårdens bibliotek? 

O Genom bekanta 
O Genom svenskundervisningen (SFI) 

O På annat sätt: .............................................................................. . .... . 

28. Brukar Du låna/läsa böcker och tidningar/tidskrifter på svenska? 

O Ja 
O Nej 

29. Om Du svarat ja, \'ad brukar· Du läsa? 

O Skönlitteratur 
O Facklitteratur 
O Uppslagsböcker, lexikon 
O Barn- och ungdomslitteratur 
O Tidskrifter 
O Tidningar 

30. Varrör läser Du på svenska? 

O Urvalet är bättre än på hemspråket 
O Genom undervisningen 
O För att träna svenska på egen hand 

O Annat , t ex ...................................................................... .. ........... . .. . 

31. Brukar du låna litteratur på något annat språk än ditt hemspråk eller 
svenska? 

O Ja, nämligen 
O Nej 

Om Du har fler synpunkter, skril' dem här 1ledan eller på baksidan.! 
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Bilaga 2. Bestånd, utlån och omsättningstal under 1994 på Biskopsgårdens 
bibliotek 

Språk Bestånd Utlån ()01sättningstal 
Albanska 20 20 1 
Amhariska 9 2 0.22 
Arabiska 341 393 1.2 
Arameiska 2 o o 
Danska 139 31 0.22 
Engelska 1060 1351 1.3 
Esperanto 2 o o 
Estniska 1 o o 
Finska 3327 2211 0.66 
Franska 208 73 0.35 
Grekiska 327 27 0.083 
Grekiska, klassisk " o o j 

Isländska 2 4 2 

Italienska 40 22 0.55 
Katalanska 2 o o 
Kinesiska 159 115 0.72 
Kurdiska 170 96 0.56 
Latin 7 6 0.86 
Lettiska l o o 

· Makedonska 248 26 0.10 
Nederländska 2 o o 
Norska 106 14 0.13 
Nypersiska 495 798 1.6 
Polska 160 30 0.19 
Portugisiska 798 255 0:32 
Romani 7 l O. 14 
Rumänska 6 l 0.17 
R v ska 21 39 1.9 
Serbokroatiska 766 946 1.2 
Slovakiska l o o 
Slovenska 

,.., _, 5 1.7 
Somali 7 36 5.1 
Spanska 705 317 0.45 
Svenska 43004 70696 1.6 
Swahili 1 l l 
Thailändska 1 o o 
Tigrinja 18 3 0.17 
Tjeckiska lO J 0.10 
Turkiska 1772 1291 0.73 
Tyska 276 193 0.70 
Ungerska 107 36 0.34 
Vietnamesiska 56 1 0.018 
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bildningarna har sitt ursprung ännu längre tillbaka i den stat
liga Tekniska Väfskolan som inrättades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete är .en expanderande del 
av högskolans verksamhet. Högskolan samverkar här med 
företag, statliga myndigheter och kOmJ'!IUner j Sju
häradsbygden och i andra delar av landet och ·utlandet. 

Institutionen 
bibliotekshögskolan 

Bibliotekshögskolan har funnits i Borås sedan 1972. 
I många år var bibliotekshögskolan i Borås landets enda 

specialhögskola för bibliotekarier, men genom universite
tens och högskolornas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inrättats även på andra universitet. · 

Bibliotekarieutbildningen leder till en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poäng (motsvarar åtta termi
ner), varav minst 80 poäng inom ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

· Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten
skap ges vid Göteborgs universitet. 

Institutionen bibliotekshögskolan 
Högskolan i Borås 

Biblioteket 
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Detta är en inskannad och digitaliserad magisteruppsats från BHS (Bibliotekshögskolan) vid 
Högskolan i Borås. Magisteruppsatsen skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen 
mellan åren 1995 och 2006. 
 
Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har 
använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. 
 
De digitaliserade magisteruppsatserna är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv 
(BADA), som är högskolans system för digital publicering. http://bada.hb.se 
 
Upphovsrätten tillhör författarna. 
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