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Abstract 
Conceptions of Integration: A study of 16 swedish library policies  

  

The purpose of this study was to investigate the ways in which Swedish library policies 

embed the requirements regarding people with a mother tongue other than Swedish and 

the Swedish minority languages, specified in the Swedish library law. The research 

questions were: What services do public libraries offer people with a mother tongue other 

than Swedish? What conceptions of the library’s possibilities to work with integration do 

the library policies mediate? Are there any differences regarding how integration is 

worked with in municipalities that are high in numbers of foreign born inhabitants, 

compared to those municipalities that are low in numbers of foreign born inhabitants? In 

order to answer these queries a sample of library policies from 16 municipalities were 

chosen by amount of foreign born inhabitants. Eight were chosen with high numbers, and 

eight with low numbers. These policies were analysed using discourse analysis and two 

theories: Ragnar Audunson’s theory regarding high- and lowintensive meetingplaces, and 

Robert D. Putnam’s theory regarding bonding and bridging as two ways to build social 

capital. The study showed that the services offered to people with a mother tongue other 

than Swedish and the Swedish minority languages, were mainly centered around an 

expanded collection of media in foreign languages, language cafés, library viewings, and 

providing an open meeting place. The most common conceptions of the library’s role in 

integration were the conception of the library as a meeting place, and the conception of 

increasing multi language in the collection and in the cooperation with other actors and 

organisations. The differences found between municipalities with a high number of 

foreign born inhabitants, in comparison to those with low numbers, were marginal, and 

possibly caused by other factors than those mentioned above. It was clear that next to all 

library policies expressed a view of the library as a lowintensive meeting place in 

accordance with Audunson’s theory. It was also found that both concepts of Putnams’ 

bonding and bridging, were applicable to the activities that suppousedly are to take place 

in these libraries. Hence, the library ought to be an excellent place for people to build 

social capital.  
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Inledning 
År 2013 reviderades bibliotekslagen i Sverige och det förtydligades att “varje kommun 

ska anta en biblioteksplan” (SFS 2013:801). Det står inte uttryckligen i bibliotekslagen 

hur en biblioteksplan ska utformas, men däremot finns en mer specifik förklaring i 

förarbetena till bibliotekslagen (2013:801).  

  

Det är en uppgift för kommunen, landstinget eller regionen i fråga att med utgångspunkt i 

2 § bibliotekslagen utforma och anta planer för biblioteksverksamheterna och ge dem en 

sådan konkretion mål och medel att medborgarnas förutsättningar att påverka 

huvudmannens överväganden gynnas. Antagna verksamhetsplaner är också en viktig 

förutsättning för att samverkan biblioteken emellan skall få en tydlighet som bidrar till god 

tillgänglighet och effektivt resursutnyttjande (Forslund, 2003, s. 106). 

  

Bibliotekslagen nämner också de nationella minoriteterna och personer med annat 

modersmål än svenska som en grupp som särskilt ska prioriteras. Detta innefattar att 

erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken, andra språk än de nationella 

minoritetsspråken och svenska, och lättläst svenska (SFS 2013:801). De nationella 

minoritetsspråken är finska, jiddisch, samiska, romska och meänkieli. Detta är en av 

bibliotekens lagstadgade skyldigheter, vilket således borde  återspeglas i kommunernas 

biblioteksplaner.  

  

Enligt Niclas Lindberg, tidigare generalsekreterare för Svensk biblioteksförening är 

biblioteken viktiga i ett integrationsperspektiv (Svensk biblioteksförening, 2008). Han 

skriver att de “ger människor med en annan kulturell bakgrund än majoritetsbefolkningen 

stora möjligheter att både bibehålla och utveckla sitt språk och sin kultur” (Svensk 

biblioteksförening, 2008, s. 5). I Ragnar Audunsons (2011) artikel “Public Libraries – a 

meeting place for immigrant women?” framgår det att biblioteken för nyanlända inte bara 

är ett informationscentrum och en plats där de övar på det nya språket, utan att det även 

utgör en trygg miljö och kan vara till stor tröst. 

  

1.1 Problemformulering och syfte 

Den femte oktober år 2016 lämnade riksdagspartiet Sverigedemokraterna in en motion 

titulerad “Biblioteksfrågor” till riksdagens kulturutskott (Motion 2016/17:2208). I den 

presenteras bland annat förslag om “att utreda möjligheterna att tydligare knyta 

biblioteken till medborgarskapet vad gäller tillgänglighet och tjänster” (Motion 
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2016/17:2208, s.1) och “att bibliotekslagen inte bör ålägga biblioteken att prioritera 

litteratur på andra språk än svenska och de officiella minoritetsspråken” (Motion 

2016/17:2208, s.1). 

  

Om detta skulle bli verklighet skulle det bland annat innebära att asylsökande och andra 

utan svenskt medborgarskap, inte längre skulle ha tillgång till svenska bibliotekstjänster. 

I bibliotekslagen (SFS 2013:801) står det emellertid att “biblioteksverksamhet ska finnas 

tillgänglig för alla”. I 2§ bibliotekslagen om prioriterade grupper står även  att 

“biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt [...] 

personer som har annat modersmål än svenska”. Sverigedemokraterna menar i sin motion 

(Motion 2016/17:2208) att bara svenska medborgare bör ha tillgång till bibliotekets 

tjänster.  

  

De svenska biblioteken är en verksamhet som är finansierad av svenska folket, och bör 

primärt rikta sig mot svenska medborgare. Bibliotekens verksamhet ska vara medborgare 

och nationen till gagn, och utländska medborgare som inte har rätt att vistas i landet ska 

kunna nekas tillgång till bibliotekens tjänster. (Motion 2016/17:2208, s.1). 

  

Det blir här tydligt att en motsättning vuxit fram mellan bibliotekslagen och de politiska 

krafter från höger som är på framfart i Sverige. Plötsligt befinner vi oss i en situation där 

det som tidigare inte behövt försvaras och definieras, har börjat ifrågasättas. Det är därför 

viktigt att varje enskild kommun utifrån bibliotekslagen utformar en tydlig och utförlig 

biblioteksplan. På så vis blir det möjligt för kommunerna att sätta ord på, och konkretisera 

hur de i praktiken vill jobba med integrationsfrämjande arbete och tillmötesgå den 

aktuella minoritetsgruppen som i bibliotekslagen benämns som “personer med annat 

modersmål än svenska” (SFS 2013:801) 

  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbetet med integration ser ut i 

kommunernas biblioteksplaner i Sverige. Förhoppningen är att utforska uppdraget att anta 

en biblioteksplan, genom att se hur de olika kommunerna tolkat bibliotekslagen (SFS 

2015:801) och hur det integrationsfrämjande arbetet formuleras i biblioteksplanerna, 

specifikt riktat mot personer med annat modersmål än svenska. Vi undersöker om det 

finns en skillnad mellan hur de kommuner med hög andel utrikes födda, och de med låg 

andel förhåller sig till det integrationsfrämjande arbetet i sina biblioteksplaner.  
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1.2 Frågeställningar 

• Vilka tjänster riktade till personer med annat modersmål än svenska uppger 

kommunerna i sina biblioteksplaner att de erbjuder? 

• Vilka idéer uttrycks i kommunernas biblioteksplaner om hur integrationsarbetet 

ska se ut? 

• Finns det skillnader mellan de kommuner som har fler utrikes födda och de som 

har färre, gällande de idéer som uttrycks och de tjänster som finns kopplade till 

integration? 

  

1.3 Disposition av uppsatsen 

I den här uppsatsen kommer inledningsvis tidigare forskning att presenteras för att ge en 

inblick i vilka undersökningar som har skett inom de aktuella  forskningsområdena vilka 

är integration på biblioteken, och kulturpolitiska policydokument. Därefter kommer den 

vetenskapliga metod som valts ut att redogöras, följt av de teorier som är verktyg för 

analysen. Dessa två kapitel leder upp till resultat- och analyskapitlet. I diskussionen av 

undersökningen besvaras frågeställningarna. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning.  
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2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer aktuell forskning inom områdena integration på biblioteken, och 

kulturpolitiska dokument, att presenteras. Eftersom forskning om policydokument och 

forskning om integration på bibliotek sällan påträffas tillsammans i en och samma artikel, 

har avsnittet om tidigare forskning delats upp i två delar. Första delen kommer att beröra 

forskning om bibliotekens roll för integration. Där tas avstamp i ett antal diskurser som 

är relevanta för vår studie. Andra delen av tidigare forskning kommer att tillägnas 

forskning om kulturpolitiska dokument. Då biblioteksplaner är underlaget för vår studie 

är forskningsområdet relevant. Forskningen visade sig dessvärre vara begränsad inom 

området, vilket ledde till att bara tre artiklar valdes ut. 

  

I brist på författare verksamma utanför västeuropa och de anglosaxiska länderna, är det 

viktigt att tillägga att forskningsöversikten i den här uppsatsen visar det 

integrationsfrämjande arbetet på folkbiblioteken i Europa och Nordamerika, vilket i sin 

tur innebär att forskningsöversikten inte ger en heltäckande bild. Länderna som finns 

representerade i översiktens inledande del är Norge, Danmark, Storbritannien, och 

Kanada. Artiklarna sträcker sig från 2002- 2011. 

  

2.1 Forskning om integration på folkbiblioteken 

Ågot Berger (2002) studerade i sin artikel “Recent trends in library services for ethnic 

minorities - the danish experience” vilka bibliotekstjänster som finns för utrikes födda i 

Danmark. Enligt henne är invandringen till Danmark från länder utanför Europa en 

relativt ny företeelse för landet och därmed även för biblioteken. Den tidigare 

invandringen bestod mest av vad hon kallar för gästarbetare. Dessa hade lätt att integreras 

in i samhället på grund av att de redan hade ett arbete när de kom till det nya landet. 

Gästarbetsinvandringen på 1960-talet bemöttes med ett förhållningssätt som kallas 

Laissez-faire (på svenska: låt gå) (1967-1982), menar Berger (2002). Både danska 

politiker och gästarbetare förutsatte att arbetarna skulle lämna landet inom en viss 

tidsram, och att det därför inte krävdes särskilt mycket av staten. Då var det bibliotekens 

roll att förse immigranterna med tidskrifter och dagstidningar på andra språk. På 1980-

talet förstod politikerna att immigranterna tänkte stanna i landet och att en önskan om att 

bli danska medborgare fanns. Det var först då som en “immigration act” förtydligades i 

den danska bibliotekslagen från 1983. Berger (2002) beskriver detta som pluralistisk 

integration. 
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Each local library is responsible for the service. Immigrants, adults as well as children, 

should in the library get access to information on practical, social and cultural conditions 

in Denmark and also to materials, which help them to preserve their original language and 

culture (Berger, 2002, s. 80). 

  

Pluralistisk integration innebär alltså huvudsakligen att olika kulturer måste kunna 

samexistera. Motsatsen till pluralistisk integration är assimilation. Mellan åren 1992-2001 

präglades integrationspolitiken i Danmark istället av assimilation  (Berger 2002). Under 

den här tiden var det obligatoriskt för immigranter att lära sig danska och delta i ett 

integrationsprogram om det danska samhället. Flyktingar placerades tillsammans, ofta på 

mindre orter. Effekten blev det motsatta till integration: etnisk, kulturell och religiös 

segregation (Berger, 2002).  

  

Audunson (2005) skriver om högintensiva, t.ex intressespecifika mötesplatser där vi bara 

möter likasinnade, vilka han menar ökar i det moderna samhället, och lågintensiva 

mötesplatser dit alla möjliga människor kommer och där interaktioner blir mer 

gränsöverskridande. Med det menar Audunson inte enbart immigranter från “third world 

countries”, utan även  mellan generationer, mellan sociala grupper och utbildningsnivåer. 

Biblioteket är en av dessa gränsöverskridande, lågintensiva mötesplatser, som blir färre 

och färre (Audunson, 2005). Hans forskning visar på att dessa hotade mötesplatser är 

betydelsefulla för demokratin. Audunsons teori kommer att redogöras för mer utförligt i 

teorikapitlet.  

  

Briony Birdi, Kerry Wilson och Sami Mansoor (2011) har skrivit artikeln “‘What we 

should strive for is Britishness’: An attitudinal investigation of ethnic diversity and the 

public library” och de har gjort två studier om folkbibliotekens roll i integrationsarbetet i 

Storbritannien. Deras studie baseras på undersökningar av användare med annat 

modersmål än engelska och personalen på folkbiblioteken i landet. Studie 1, som utfördes 

på personer med annat modersmål än engelska, behandlade känslor av utanförskap. 

Anledningen till känslan av utanförskap var att bibliotekspersonalens kulturella bakgrund 

skiljdes sig från respondenternas, vilket ledde till att igenkännandet uteblev. 

Undersökningen visade att människor har större förtroende till någon de kan känna igen 

sig i. Användarna ville även ha litteratur på andra språk än engelska, vilket skulle kunna 

bidra till integrationsarbetet. Studie 2 visade på vikten att bibliotekspersonalen reflekterar 
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det mångkulturella samhället, vilket inte alltid är fallet. De hävdar också att det hade varit 

givande för personalen att få kunskap om andra kulturer och språk för att öka deras 

förståelse. 

  

I “Multicultural Libraries’ services and social integration: The case of public libraries in 

Montreal Canada” studerar Paolo Picco (2008) tre bibliotek och hur de arbetar med 

integration. Han har också jämfört integrationsarbetet på dessa bibliotek med IFLAs 

“Multicultural Communities Guidelines for Library Services” (1998). Paolo Picco 

(2008), liksom Birdi, Wilson & Mansoor (2011) finner i sina studier att personalen 

behöver ha en mångkulturell bakgrund, och att det kan underlätta integrationsarbetet om 

de behärskar många olika språk. Två av de tre undersökta biblioteken utvecklade sina 

mångspråksbestånd medan den tredje valde att inte ha något material på andra språk, 

därför att bibliotekarien, som var ansvarig för inköp, ansåg att detta skulle försvåra 

integrationsprocessen. Paolo Picco (2008) menar att det borde finnas nationella riktlinjer 

för integrationsarbete på folkbiblioteken i Kanada, och ser bristen på riktlinjer som en 

svaghet. 

  

Sammanfattningsvis i första delen i kapitlet Tidigare forskning tas centrala begrepp upp 

såsom laissez-faire, assimilation och pluralistisk integration (Berger, 2002), och låg- och 

högintensiva mötesplatser (Audunson, 2005). Birdi, Wilson och Mansoor (2011) 

diskuterar vad som inger trygghet för biblioteksanvändarna, och Paulo Picco (2008) 

jämförde i sin studie mångspråksbestånden på olika bibliotek med varandra.  

  

2.2 Forskning om kulturpolitiska dokument 

Det forskningsområde som i studien kombineras med integrationsforskningen är 

forskningen om kulturpolitiska dokument, som är en del i det större fältet kulturpolitisk 

forskning. I detta avsnitt är forskningen till största del inriktad mot norra Europa, och då 

framförallt Sverige. Detta beror på att skillnader i kulturpolitik till största del ville 

undvikas, så att en större jämförbarhet kunde uppnås.  

  

Om policymaking, och mer specifikt om kulturpolicys, alltså policys inom 

kulturverksamhet, skriver Clive Gray (2015) i sin artikel “Ambiguity and Cultural Policy” 

som publicerats i Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. Han lägger fokus på den vaghet som 

han menar ofta återfinns i policys för kulturverksamhet, och som han menar har sin grund 
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i att begreppet “kultur”  är så tvetydigt. Enligt Gray (2015) leder det faktum att man i 

kulturpolicys ofta använder sig av vaga och abstrakta begrepp och formuleringar till att 

det blir mycket svårt att utvärdera i vilken grad man lyckats efterleva policyn. Vidare 

påstår Gray (2015) att det händer att de styrande avsiktligt lämnar utrymme för tolkning 

i sina policys. Tanken är att beslutsfattande, och utarbetandet av mer detaljerade 

målsättningar läggs på dem som ska tolka dokumentet. Det kan vara en decentraliserade 

åtgärd, och ett sätt att tillåta mindre organisationer att anpassa sin verksamhet efter vad 

som passar dem.  

  

Anita Kangas och Geir Vestheim (2010) har skrivit en artikel vid namn “Institutionalism, 

cultural institutions and cultural policy in the Nordic countries” där de framhåller 

kulturpolicyns roll i det politiska spelet. De undersöker vilken påverkan yttre politiska 

krafter, som t.ex globaliseringen, och nittiotalets ekonomiska kris haft på 

biblioteksväsendet i de olika nordiska länderna. I sammanfattningen skriver de att “Policy 

change is the result of the changes in either political or economic environments, such as 

budget crises and international talks” (Kangas & Vestheim, 2010, s. 282). De visar på att 

samtiden ständigt utvecklas, och att kulturinstitutioners policys och styrdokument är lika 

föränderliga som resten av politiken.  

  

Enligt Pasi Saukkonen (2013) finns det ytterst få länder i Europa som kan kallas 

mångkulturella stater, omen enligt honom är några av dessa är Finland, Sverige, 

Nederländerna och Storbritannien i norra Europa. Multiculturalism definierar han som en 

strävan efter kulturell mångfald. Forskningen han har bedrivit är att titta på kulturpolitiska 

policys i Sverige, Finland och Nederländerna. Största fokuset i hans forskning har varit 

på Finland, då landet har två officiella språk, som sedan länge samexisterat. Saukkonen 

(2013) hävdar att den västerländska kulturpolitiken fram till andra världskrigets slut 

grundade sig på “the idea of an ethnically and culturally united state” (Saukkonen, 2013, 

s.180).  

  

Efter 1960-talet ökade toleransen för andra kulturer i de olika staterna och minoriteterna 

fick ett större inflytande än de tidigare haft (Saukkonen, 2013). Den ökande 

internationella migrationen tvingade länderna att utveckla sina policys för att möta upp 

de nyanländas behov. En form som användes var assimilation, vilket beskrivs som en 

process där migranterna tvingas att ge upp sitt språk, sin kulturella och sociala karaktär 
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och bli en del av majoriteten i landet. En annan form var den tyska modellen som strävade 

efter att migranterna skulle behålla sin kulturella identitet och språk men som senare 

skulle lämna landet, vilket kan liknas vid föreställningen om laissez-faire (Berger, 2002). 

  

Saukkonen (2013) menar att en stor förändring skedde under 1970-talet i Sverige. Många 

migranter från baltiska länder vägrade att assimileras och krävde sina språkliga och 

kulturella rättigheter. Även den finska regeringen önskade att Sverige skulle ge 

befolkningen med finsk bakgrund rätten att underhålla sitt modersmål. Dessutom var det 

en omöjlig uppgift att applicera assimilation på ett ökande antal migranter och migranter 

från länder utanför Europa (Saukkonen, 2013). I ett officiellt policydokument för 

minoriteter och migranter, från 1975 uttryckets valet att själv välja om man ville bli 

“svensk” eller stå fast vid sitt ursprung och genom detta skyddades minoriteterna. Även i 

Nederländerna har synsättet skiftat. Detta har Saukkonen (2013) utläst i landets 

kulturpolicys, som tidigare lutade åt mångkultur, men som numera mer och mer präglas 

av tanken om assimilation.   

  

I andra delen av kapitlet om Tidigare forskning presenteras forskning som tyder på att 

kulturpolicys ofta är vagt formulerade dokument, och att författarna till dokumentet rent 

av kan vilja ha det så, då det ger en ökad tolkningsfrihet (Gray, 2015). Det framgår också 

av forskning om kulturpolitiska dokument att författandet av kulturpolicys påverkas av 

de politiska och ekonomiska förutsättningarna, såsom budgetkriser, politiskt styre, 

internationella influenser med mera (Kangas & Vestheim, 2010). Kulturpolicys är lika 

föränderliga som resten av politiken (Ibid.). Forskning visar att när länders 

integrationspolitiska inriktning svänger, kan det direkt påverka kulturpolitiska dokument, 

och därmed också bibliotekets uppdrag (Saukkonen, 2013). 
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3 Teori 
I det här kapitlet presenteras teorier och begrepp som ska agera som teoretiskt ramverk 

för analysen. Dessa kommer att användas som verktyg för att synliggöra diskurser i 

biblioteksplanerna. En teori om låg- och högintensiva mötesplatser (Audunson, 2005), 

respektive en om bonding och bridging (Putnam, 2007) samt begreppen laissez-faire, 

assimilation och pluralistisk integration (Berger, 2002) kommer att redogöras för, i 

kapitlets tre delar.  

  

3.1 Låg- och högintensiva mötesplatser 

Undersökningens ena analysverktyg grundar sig på Audunsons (2005) teori om hög- och 

lågintensiva mötesplatser. Han ser folkbiblioteket som en arena, där möten ska ske mellan 

människor från olika bakgrunder och med olika åsikter. Detta kallar han en lågintensiv 

mötesplats. Motsatsen, den högintensiva mötesplatsen, återfinns på platser där människor 

som delar värderingar, intressen eller bakgrund strålar samman. Såhär lyder hans egen 

sammanfattning:  

  

This dichotomy catches the difference between arenas where we can live out our major 

interests and engagements together with people who share them (high-intensive), as 

opposed to arenas where we meet and are exposed to people with a quite different interests 

and values (low-intensive).” (Audunson, 2005, s.436).   

  

Audunson (2005) tar avstamp i Goffmans (1971) teori om “front-stage/back-stage” 

(Audunson, 2005, s. 436). Front-stage/back-stage teorin berör även den två arenor, vilka 

är varandras motsatser. Den arena som kallas front-stage är ett formellt rum,  medan den 

arena som kallas back-stage är mer informell. Som exempel nämner Audunson (2005) 

klassrummet som en front-stage, och skolbiblioteket på rasten som en back-stage. 

Audunsons (2005) teori har flera likheter med Goffmans (1971). Både Audunsons (2005) 

och Goffmans (1971) teorier innefattar enligt Audunson (2005) varsin dikotomi, det vill 

säga en “variabel eller egenskap som är delad i två varandra ömsesidigt uteslutande 

kategorier”(NE, 2017). Detta innebär således att en mötesplats, enligt Audunson (2005), 

är antingen högintensiv eller lågintensiv. Dessa två sidor kan aldrig mötas. För Goffman, 

å sin sida, innebär det att en arena alltid är antingen formell (front-stage) eller informell 

(back-stage). Att vara båda blir per definition omöjligt. Detta påstående kommer att 

diskuteras mer utförligt senare i förhållande till det insamlade materialet (sidorna 21, 31).  
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Högintensiva mötesplatser är vitala i människors liv, menar Audunson (2005). Dessa 

platser skänker såväl meningsfullhet till individen, som stödjer demokratin, då det 

demokratiska samhället behöver människor som vill engagera sig. Människor som inte är 

delaktiga i högintensiva mötesplatser riskerar i högre grad att isoleras och marginaliseras. 

Audunson (2005) ser dock även problematiken i att enbart vistas i högintensiva miljöer. 

Ett demokratiskt samhälle bygger på tolerans, vilket i sin tur kräver lågintensiva 

mötesplatser. Folkbibliotekens viktigaste roll är att vara en lågintensiv mötesplats, och på 

så sätt överbrygga klyftan mellan kulturer och inspirera till dialog dem emellan, menar 

Audunson (2005). Kort nämner han även att ett problem i dagens samhälle är att 

lågintensiva mötesplatser uteblir, och människor inte längre engagerar sig i den.  

  

3.2 Bonding och bridging 

Det andra analysverktyget är Putnams (2007) teori om bonding och bridging, som han 

beskrivit i sin forskningsartikel “E Pluribus Unum: Diversity and community in the 

twenty-first century” (2007). I studien hävdar han att det moderna samhällets stora 

utmaning är att “skapa en ny, bredare vi-känsla”, och detta kan göras genom att bygga 

socialt kapital. Putnam använder begreppen bonding och bridging för att beskriva de två 

olika sätt han menar finns att bygga upp socialt kapital på. Han förklarar begreppet 

bonding som att knyta band med de som liknar en på något betydelsefullt sätt, och 

bridging att överbrygga klyftorna med de som är olika en på något betydelsefullt sätt.  

  

För att till fullo förstå Putnams resonemang krävs en grundläggande förståelse av socialt 

kapital. Själv jämför Putnam socialt kapital med ett redskap, likt verktyg eller övning. 

“The core insight of this approach is extremely simple: like tools (physical capital) and 

training (human capital), social networks have value. Networks have value, first, to 

people who are in the networks.” Han använder ord som nätverk, förtroende, utbyte och 

ömsesidighet för att beskriva vad socialt kapital är och vad det ger. Han menar även att 

effekten av socialt kapital på människors liv är stor.  

  

Not all networks have exactly the same effects: friends may improve health, whereas civic 

groups strengthen democracy. Moreover, although networks can powerfully affect our 

ability to get things done, nothing guarantees that what gets done through networks will be 

socially beneficial. Al Qaeda, for instance, is an excellent example of social capital, enabling 

its participants to accomplish goals they could not accomplish without that network. 

(Putnam, 2007. s. 138) 
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Att bredda begreppet något, så att det inte enbart handlar om direktkommunikation mellan 

individer, skulle göra teorin till ett ännu mer intressant analysverktyg för den här studien. 

Här appliceras teorin på relationen mellan människa och litteratur, istället för relationen 

människor emellan.. I denna nya kontext motsvarar bonding en människas möte med 

litteratur som representerar en kultur som hen kan identifiera sig med. När en människa 

istället knyter band till litteratur som representerar en ny kultur, eller en kultur som är 

annorlunda på något betydelsefullt sätt, motsvarar det bridging. Denna utgångspunkt 

förutsätter att socialt kapital kan byggas på fler sätt än genom sociala kontakter. 

  

3.3 Begrepp för analysen 

Vissa begrepp som nämndes i tidigare forskning kommer också användas för analysen. 

Dessa är följande: assimilation, laissez-faire och pluralistisk integration, som är tre sätt 

att se på integration. Här används de på det vis de definieras av Ågot Berger 

(2002).  Assimilation betyder att immigranter ska in i samhället och bli en del av 

majoriteten. I den här processen förlorar de sin tidigare kulturella identitet och får en ny. 

Laissez-faire betyder att integration till stor del uteblir. Tanken är att immigranter ska 

stanna i landet under en viss tid och därför behöver politiker inte ägna särskild 

uppmärksamhet åt att integrera immigranterna i samhället. Pluralistisk integration 

beskriver ett samhälle där olika kulturer ska få ta plats och samexistera. Människor med 

annan kulturell bakgrund ska få ta plats i samhället och vara en del av den. Med hjälp av 

dessa teorier och begrepp kommer biblioteksplaner att analyseras och föreställningen om 

bibliotekets roll i integration att diskuteras.  

  

3.4 Verktyg för analysen 

Sammanfattningsvis granskas kommunernas biblioteksplaner för att se om det finns 

uttryckssätt eller formuleringar som antyder en syn på biblioteket som antingen en 

lågintensiv eller en högintensiv mötesplats. Vi tittar på om biblioteksplanerna förmedlar 

att biblioteket är en plats för bonding, eller bridging, eller både och. 

Dokumentsförfattarnas sätt att yttra sig kommer också  att diskuteras utifrån Ågot Bergers 

(2002) definitioner av integrationsbegrepp för att se om det de uttrycker kan liknas vid 

någon av de olika synerna på integration. 
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4 Metod  
Metoden som används i studien är en kvalitativ textanalys, inspirerad av diskursanalys. 

Diskursanalys innebär att studera “relationer mellan olika utsagor” (Hedemark, 2009, s. 

34). Språket har en viktig ställning i diskursanalys, och det förutsätts att språket i sig 

“organiserar den sociala verkligheten” (Bergström & Boréus, 2014, s. 354). Bergström 

och Boréus (2014) menar att “språket återger inte verkligheten direkt och på ett enkelt 

sätt utan bidrar till att forma den” (Bergström & Boréus, 2014, s. 354). Det är framför allt 

dessa aspekter som det kommer att finnas inslag av i denna studie.  

  

I Handbok för kvalitativa metoder förklaras att “texter påverkar samhället. De bidrar till 

att forma människors föreställningar om hur samhället är och borde vara 

beskaffat”(Ahrne & Svensson, 2015. s.157). Vidare skrives att “Genom att analysera 

texter studerar vi alltså en viktig aspekt av det som bygger upp människors föreställningar 

om samhället, som påverkar relationer mellan grupper och som bidrar till att skapa och 

upprätthålla vissa identiteter”(Ahrne & Svensson, 2015. s. 158). Att det handlar om 

betraktelser, och människors förståelse av världen kan utläsas även i Hedemarks artikel 

“Förändrade föreställningar om folkbibliotek? En diskursanalytisk studie av 

biblioteksdebatter i svenska medier från 1970 till och med 2009” (2009): “begreppet 

diskurs kan kortfattat beskrivas som ett sätt att referera till eller skapa kunskap om utsnitt 

av världen”(Hedemark, 2009. s. 43).  

  

Om språket formar vår syn på verkligheten, betyder det att sättet ett dokument skrivs på 

gör skillnad för hur läsaren uppfattar dess innehåll. Författarna till en biblioteketsplan har 

alltså potential att med hjälp av sina formuleringar förändra sättet på vilket läsaren 

betraktar biblioteket, dess uppdrag och dess syften. Därför kan det vara svårt att författa 

ett officiellt styrdokument, som ska kunna läsas och förstås av allmänheten och som ska 

hållas aktuellt ett flertal år. Idéerna som uttrycks i en biblioteksplan angående integration 

kan vara tongivande i den lokala biblioteksdiskursen, men också spegla de föreställningar 

som redan finns. Därför blir det intressant att studera varje kommuns uttryckssätt utifrån 

ett textanalytiskt perspektiv, för att se vilka idéer som är återkommande i flera 

biblioteksplaner.  

  

Alla biblioteksplaner är inte utformade på samma sätt, utan bibliotekslagen (SFS 

2013:801) ger författarna av styrdokumenten utrymme att själva beskriva sin verksamhet 
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och sina visioner om den. Vissa prioriterade grupper borde innefattas i en biblioteksplan 

och däribland står det i lagen att personer med annat modersmål än svenska som enligt 

lagen ska prioriteras. Det är intressant att se i vilket sammanhang integration nämns i 

biblioteksplanerna och vad det finns för föreställningar om vad integration är. 

Biblioteksplanerna kan ses som ett medel i en envägskommunikation mellan författarna 

av dokumentet och läsarna, som i det här fallet kan vara vem som helst, då 

biblioteksplaner är en offentlig handling. 

  

4.1 Avgränsningar 

Eftersom den här studien ägnas åt att granska biblioteksplaner, kan dess slutsatser 

endast röra dokumentens innehåll. På intet sätt kan slutsatser dras om den verksamhet 

som faktiskt äger rum på biblioteken utöver det som står i dokumenten. Vi kan få en 

bild av i vilka banor författarna av styrdokumenten tänkt när de utformat verksamheten 

kring integrationsarbete, samt vilka idéer och föreställningar som finns om hur ett 

inkluderande bibliotek arbetar.  

  

4.2 Urval  

Urvalet av kommuner har inte varit geografiskt betingat, utan baserat på den procentuella 

andelen utrikes födda invånare i kommunen. Datan är insamlad från Statistiska 

centralbyrån (SCB) och 16 kommuner valdes ut för undersökningen (Statistiska 

centralbyrån, 2017). Hälften av kommunerna har hög andel utlandsfödda invånare i 

Sverige och hälften har låg.   

  

Det finns en stor variation bland de biblioteksplaner som valts ut till undersökningen. De 

är av olika omfattning: en av de längsta, Malmö kommuns biblioteksplan, är 37 sidor, 

medan andra är så korta som bara ett par sidor. Vad som bör påpekas är att enbart 

kommuner med en aktuell biblioteksplan blivit utvalda till studien. Några av de 

kommuner med allra högst, eller allra lägst andel utrikes födda invånare hade utdaterade 

biblioteksplaner, och uppgav när de kontaktades att en ny plan var under arbete. Dessa 

kommuner uteslöts, och således finns ett antal luckor i den fallande ordningen av 

kommuner. I slutändan blev det i själva verket inte de kommuner med högst och lägst 

andel utrikes födda invånare som blev utvalda. Istället blev det de kommuner med hög 

och låg andel utrikes födda invånare och en aktuell biblioteksplan, som kom att granskas. 
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I studien förekommer däremot ett par biblioteksplaner som helt och hållet saknar 

slutdatum. Dessa uteslöts inte.  

  

Kommuner Andel utrikes födda i procent Giltighesdatum 

Haparanda 41% 2016-2018 

Södertälje 38,2% 2014-2017 

Malmö 32,3% 2016-2020 

Sigtuna 31,1% 2013-2017 

Burlöv 30% 2015-2017 

Sundbyberg 29,7% 2014-2017 

Upplands Väsby 28,3% 2015-2019 

Järfälla 28,1% 2014-2017 

  
  

Krokom 7,7% 2015-2019 

Kungsbacka 7,6% 2010- 

Grästorp 7,2% 2016-2019 

Habo 6,9% 2015-2019 

Hammarö 6,4% 2016- 

Söderköping 6,3% 2016-2018 

Öckerö 5,6% 2017- 

Lekeberg 5,2% 2017-2019 
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Värt att nämna är att fokuset på just utrikes födda inte finns med i bibliotekslagen, där 

man istället använder sig av andra uttryck, exempelvis det mer omfattande 

“minoritetsgrupp”, eller “personer med annat modersmål än svenska”. Dessa två begrepp 

är inte synonyma med “utrikes födda invånare”. Exempelvis faller svenskfödda samer 

med samiska som modersmål utanför denna snävare avgränsning. Detta framstod som 

bästa sättet att avgränsa med hänsyn till arbetets tidsram och det relevanta material från 

SCB som fanns tillgängligt vid studiens början. Studien tar heller inte hänsyn till var i 

världen immigranterna är födda. Haparanda är ett exempel på en kommunerna med hög 

procentandel utrikes födda, men däremot inte särskilt representativt för kommuner med 

hög procentandel utomnordiska invånare. Där är nästan uteslutande de utrikes födda 

invandrade från Finland. Även denna begränsning kunde inte göras i vår snäva tidsram, 

trots att möjlighet fanns att utläsa ursprungsland i SCB:s material.  

  

4.3 Metod för analys 

Samtliga biblioteksplaner har lästs ett flertal gånger, och deras innehåll har tolkats på 

olika nivåer. För det första på en konkret nivå: det har utrönts vilka tjänster riktade mot 

personer med annat modersmål än svenska, som är vanligast förekommande i 

biblioteksplanerna. För det andra på en mer teoretisk nivå: materialet har granskats för att 

få en bild av vilka föreställningar som finns i biblioteksplanerna av bibliotekens 

integrationsfrämjande arbete. Dessa har sedan jämförts med det teoretiska ramverket. 

Eftersom metoden är inspirerad av diskursanalys har ord, uttryck och formuleringar blivit 

föremål för diskussion. Slutligen har dessa aspekter även jämförts mellan kommuner med 

hög respektive låg andel utrikes födda invånare. På så vis försökte vi se om det till 

exempel var vanligare att kommuner med hög andel utrikes födda invånare planerade 

evenemang riktade till gruppen, eller om de kommuner med låg andel utrikes födda ansåg 

att det var viktigare att utveckla mångspråksbeståndet.   
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5 Resultat och Analys 
I detta kapitel  kommer de 16 kommunernas biblioteksplaner att analyseras utifrån ett 

textanalytiskt förhållningssätt, med inspiration hämtad från diskursanalys. I varje 

underrubrik kommer först ett antal av de biblioteksplaner som berör ett särskilt tema tas 

upp. Analyskapitlet delades upp i två centrala idéer som var kopplade till det 

integrationsfrämjande arbetet och som var återkommande i flera kommuners 

biblioteksplaner. Dessa två idéer var följande: idéen om biblioteket som mötesplats och 

idéen om det mångspråkiga biblioteket. Utifrån biblioteksplanernas innehåll har dessa två 

idéer en stark ställning för integration på folkbibliotek. I följande avsnitt av detta kapitel 

kommer idéen om biblioteket som mötesplats att analyseras.  

  

5.1 Idéen om biblioteket som mötesplats 

Idéen om biblioteket som arenan där alla är välkomna på lika villkor är en skönjbar 

föreställning i de granskade biblioteksplanerna. Det är däremot inte alla som uttryckligen 

kopplar detta till den integrationsfrämjande verksamheten, utan ser det mer som en 

fundamental del i bibliotekets demokratiska samhällsfunktion. 

  

5.1.1 Den lågintensiva mötesplatsen 

Audunson (2005) menar att den lågintensiva mötesplatsen har en viktig funktion på 

biblioteken för integrationen och att den ger människor möjligheten att bredda sina vyer. 

I Lekeberg kommuns biblioteksplan står det tydligt att biblioteket är en plats, där möten 

ska äga rum.“Biblioteket ska vara en plats där människor, oberoende av etnicitet, kultur, 

religion [...] m.m., kan mötas” (Lekeberg kommun, 2017, s.3). De hävdar sedan att 

“Möten mellan människor skapar grunden för ett tolerant och öppet samhälle. Biblioteket 

kan vara ett offentligt rum som motverkar fördomar, diskriminering och 

främlingsfientlighet” (Lekeberg kommun, 2017, s.6). I och med detta förespråkar 

Lekeberg kommun en lågintensiv mötesplats, alltså en plats där människor som är olika 

varandra kan mötas.  

  

Malmö kommun beskriver biblioteket som “en arena för meningsfulla möten” (Malmö 

kommun, 2016, s. 6). I deras plan står att biblioteken ska vara en plats där möten sker 

“mellan olika kulturer och grupper i Malmö” (Malmö kommun, 2016, s. 6). Det senare 

citatet tyder på att de som författat biblioteksplanen har föreställt sig en lågintensiv 

mötesplats, där människor från olika kulturer kan mötas över gränserna. Ett citat som 

ytterligare understryker detta är: “interkulturell kompetens, som innebär att förstå och 
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kunna möta olika kulturer och dess tankesätt, är viktigt i en stad som Malmö med en stor 

mångkulturell befolkning” (Malmö kommun, 2016, s.8).  

  

I Grästorps kommuns biblioteksplan skrivs att “kulturhuset/ biblioteket är en naturlig, 

öppen och demokratisk mötesplats för alla människor” (Grästorp kommun, 2015, s.6). 

Under rubriken “Personer med annat modersmål än svenska, samt de nationella 

minoriteterna” står det att “biblioteket spelar en viktig roll för integration och vägen in i 

det svenska samhället” (Grästorp kommun, 2015, s.6). Grästorps kommuns tolkning av 

mötesplats kan tyckas höra samman med idén om lågintensiva mötesplatser 

(Audunson,  2005), eftersom de ser på biblioteket som en plats, där människor ska mötas 

överskridande. Men samtidigt finns spår av en assimilationssyn. Just ur ett textanalytiskt 

perspektiv är det intressant att lyfta fram uttryck som kan bära på underliggande 

betydelser. Genom att säga att en viss grupp behöver hitta en väg in i det svenska 

samhället, sägs även att gruppen för närvarande inte är en del av det svenska samhället. 

Användandet av uttrycket “väg in i det svenska samhället” skulle också indirekt kunna 

härstamma från en syn på ett homogent, statiskt samhälle som inte ska förändras för att 

inkludera alla människor, utan som människor ska anpassa sig för att passa in i det. En 

sådan syn på integration skulle vara assimilation, enligt Ågot Bergers definition av ordet. 

En väg in i det svenska samhället finns även som formulering i Krokom kommuns 

biblioteksplan i samband med den lågintensiva mötesplatsen. Redan i inledningen av 

biblioteksplanen skriver Krokom kommun (2015) om folkbibliotekens betydelse för 

människor med annan kulturell bakgrund: 

  

Folkbibliotekets stora betydelse som mötesplats som relativt kravlöst erbjuder människor ett 

utrymme för olika former av sammanträffanden. Inte minst gäller det för för de människor med 

bakgrund från andra länder där biblioteken utgör en viktig mötesplats och en väg in i det 

svenska samhället (Krokom kommun, 2015, s. 4). 

  

Uttrycket “biblioteken utgör [...] en väg in i det svenska samhället” (Krokom kommun, 

2015, s.4) kan alltså tänkas handla om assimilation, där människor ska “bli svenska”.Det 

är intressant att man i en och samma biblioteksplan, i båda dessa fallen, kan ha en syn på 

biblioteket som en plats där alla är välkomna, och samtidigt en syn på biblioteket som är 

en plats där en mindre del av befolkningen kan lära sig att smälta samman med den stora 

majoriteten.  Dessa två föreställningar kan tyckas vara motsägande.  
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5.1.2 Den högintensiva mötesplatsen 

Biblioteket kan ses som en högintensiv mötesplats, där människor kan möta kulturer som 

liknar sin egen. Kungsbacka kommun (2010) har inte kopplat mötesplatsen till integration 

men har däremot beskrivit biblioteket som en högintensiv mötesplats under en rubrik som 

heter profilerade mötesplatser. Detta kan urskiljas i följande citat:  

  

I dagens komplexa samhälle behövs mötesplatser där medborgarna kan uppleva 

samhörighet kring kulturupplevelser, studier eller gemensamma intressen. Biblioteken är 

redan en arena för möten och kan genom att utveckla den potentialen bidra till att vara en 

identitetsskapande länk mellan människor och därmed en aktör som skapar nytt socialt 

kapital i sin närmiljö (Kungsbacka kommun, 2010, s. 4).  

  

Att motivera biblioteket som mötesplats med att medborgarna ska uppleva samhörighet 

genom gemensamma intressen tyder på att Kungsbacka kommun (2010) inte tänker på 

grupper som ska mötas över gränserna. Tyngdpunkten ligger istället på att de som redan 

har gemensamma intressen ska mötas på biblioteket. I Burlöv Kommuns biblioteksplan 

skriver man på liknande vis om biblioteket som mötesplats: “Folkbiblioteken är en plats 

för möten mellan människor och för kulturupplevelser av olika slag. Det är en av de få 

öppna platser  i samhället där människor kan mötas utan krav på ärende, utbildning, 

medlemskap eller pengar” (Burlövs Kommun, 2015, s. 3).Detta tyder på en syn på 

biblioteket som speglar den högintensiv mötesplatsen (Audunson, 2005), eftersom det 

troligtvis handlar om människor som redan delar intressen, som möts på dessa 

evenemang.  

  

“Medborgarna” är ett intressant ordval, och måhända ogenomtänkt. Formuleringen 

används genomgående både i Kungsbackas och Upplands Väsbys biblioteksplaner 

(Kungsbacka kommun, 2010, s.4; Upplands Väsbys kommun, 2015), till exempel: 

“Biblioteket ska erbjuda de informations- och litteraturanknutna tjänster som kommunens 

medborgare efterfrågar” (Upplands Väsbys kommun, 2015, s. 10). Som nämns i 

inledningen har Sverigedemokraterna gjort sig kända för att vilja rikta bibliotekens 

verksamheter uteslutande till de som har svenskt medborgarskap. Oavsett om det är 

medvetet eller inte av kommunerna, kan mycket läsas in i biblioteketsplanens ordval och 

det skulle kunna tolkas antingen som ett ställningstagande mot t. ex asylsökandes rätt till 

biblioteksanvändning, eller som ett tecken på att man inte satt sig in i debatten och 

reflekterat. Denna problematik belyser vikten av att kommunpolitiker och de andra som 
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har varit med vid skapandet av biblioteksplanen funderar kring vad de vill förmedla, och 

att ord hjälper till att skapa vårt sätt att se på världen.  

  

Problematisering av ordval kan till viss del även relateras till diskurser. En diskurs lyfts 

fram för att bli debatterad och språkcaféer, som är en form av programverksamhet som 

förekommer i de granskade biblioteksplanerna, kan ses som en diskurs. 2 av 16 

kommuner uppger sig erbjuda denna tjänst. Dessa är Burlöv kommun och Söderköping 

kommun. “Tillsammans med frivilliga organisationer arrangeras Språkcafé för de som 

vill öva på sin svenska” (Söderköping kommun, 2016, s.12). Burlöv kommun ger också 

möjlighet till “att träna svenska på ett återkommande språkcafé” (Burlöv kommun, 2015, 

s. 4). Språkcaféer kan ses som en egen, mindre mötesplats inom den större som biblioteket 

utgör. Om biblioteket är en lågintensiv mötesplats där människor med alla möjliga 

bakgrunder och mål kan mötas (vilket de flesta kommuner verkar tycka), är språkcaféet 

istället en mer högintensiv mötesplats. Dit kommer visserligen människor med alla 

möjliga bakgrunder, dock med den stora gemensamma faktorn att man flyttat till Sverige 

och nu vill öva sin svenska. Eftersom Audunson (2005) hävdar att förhållandet mellan 

den låg- och den högintensiva mötesplatsen är dikotomiskt borde inte en stor, lågintensiv 

mötesplats kunna innehålla en mindre, högintensiv mötesplats. Ändock verkar det 

uppenbart att förhållandet mellan språkcaféet och folkbiblioteket ser ut just så.  

  

5.1.3 Likheter och skillnader mellan kommunerna 

När det kommer till skillnader mellan de kommuner vars invånare i hög, respektive låg 

utsträckning är födda utomlands framträder ett mönster. De kommuner med låg andel 

utrikes födda invånare har i större utsträckning kopplat bibliotekets mötesplatsfunktion 

till integrationsfunktionen. Bland dessa kommuner fanns biblioteksplaner som uttryckte 

ett samband mellan integrationsperspektivet och bibliotekets värde som mötesplats. 

Många av biblioteksplanerna nämner demokrati, och i Lekeberg anser man, som nämndes 

i avsnitt 5.2.1, att det är såhär tolerans uppstår. Hos de kommuner som har högre andel 

utrikes födda invånare syns inte lika ofta kopplingen mellan mötesplatsfunktionen och 

integrationsarbetet. Här beskriver man funktionen mer allmänt, i ordalag som “[...] vara 

en plats för kreativitet, möten och paus för alla” (Haparanda kommun, 2016, s. 2). Detta 

“alla” utvecklas inte vidare. Vad denna skillnad kan bero på är svårt att säga. Kanske kan 

det vara så att de kommuner som har färre riktade projekt, och mindre specificerad 

verksamhet mot personer med annat modersmål än svenska, istället väljer att framhålla 

mötesplatsfunktionen. Detta skulle i så fall kunna vara för att man vill visa på att även om 
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man inte haft möjlighet att utveckla en uppsjö av riktade tjänster, har biblioteket som rum 

i sig en viktig roll för integrationsfrämjandet.  

  

Sammanfattningsvis är nästan samtliga kommuner överens om att en del av bibliotekets 

demokratiska uppdrag är att vara en välkomnande plats där olika typer av människor ska 

kunna mötas. Somliga, men inte alla, framhåller även betydelsen av denna funktion för 

de som vill lära sig svenska. Således kan de flesta biblioteksplaner sägas falla innanför 

ramen för det Audunson (2005) kallar den lågintensiva mötesplatsen. Några få av de 

granskade biblioteksplanerna uttrycker istället en syn på mötesplatsen som mer kan liknas 

vid en högintensiv mötesplats. I följande del kommer  den andra föreställningen, idéen 

om mångspråk som den uttrycks i biblioteksplanerna att analyseras.  

  

5.2 Idéen om ett mångspråkigt bibliotek 

Idéen om ett mångspråkigt bibliotek är vanligt förekommande i biblioteksplanerna och 

att just mediebeståndet får en central roll i den här idéen kan tyckas självklart. 

Mediebeståndet har alltid haft en viktig och avgörande roll för biblioteken, vilket kan 

återfinnas i bibliotekslagen (SFS 2013:801). Följande citat visar vilka skyldigheter 

biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet har, när det kommer till ett mediebestånd 

anpassat för personer med annat modersmål än svenska. I bibliotekslagen (SFS 2013:801) 

från 2013 står följande: 

  

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de 

nationella   minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland 

annat genom att erbjuda litteratur på 

1. de nationella minoritetsspråken, 

2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 

3. lättläst svenska. 

  

Det innebär att det inte är någon slump att ett av de mest frekventa omnämnda ämnena i 

biblioteksplaner är just det mångspråkiga mediebeståndet. Eftersom lagen i detta fall är 

så pass uttrycklig finns inte mycket möjlighet för egen tolkning. Det blir tydligt att detta 

är en viktig del av bibliotekens demokratiska uppdrag, vilket naturligtvis höjer chanserna 

att få se det i kommunernas biblioteksplaner. Att inte erbjuda dessa tjänster skulle vara 

mot bibliotekslagen. Emellertid är det inte ett lagbrott att utesluta dem ur 

biblioteksplanen. 
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5.2.1 Bonding 

Med hjälp av den för studien anpassade versionen av Putnams (2007) teori, som inte bara 

kan appliceras på relationer mellan människor, utan även på vilken slags påverkan 

mediebeståndet eventuellt skulle kunna ha på utrikes föddas uppbyggnad av socialt 

kapital. I det här stycket kommer bonding i biblioteksplanerna att analyseras. När det 

kommer till mångspråksbetåndet kan bonding ses som ett sätt för människor att genom 

litteratur på sitt egna språk knyta band till människor med samma kulturella bakgrund 

samt stärka sin kulturella identitet. Att “erbjuda ett utbud som är relevant, attraktivt och 

tillgängligt oavsett besökarens resurser eller bakgrund” är vad Järfällas kommun 

eftersträvar enligt den egna biblioteksplanen (Järfälla Kommun, 2014, s. 7). Detta är 

något som de allra flesta kommuner nämner som en prioriterad uppgift, om än i 

kortfattade ordalag. Undersökningen visar att det är mycket vanligt att uttrycka sig 

fåordigt, och många formuleringar är nästintill identiska med de som finns i 

bibliotekslagen. Ett utökat mediebestånd verkar vara en av de första åtgärderna 

biblioteken tar till när målet är att ägna större uppmärksamhet åt kommunens utrikes 

födda, kanske eftersom det är en konkret åtgärd som inte framstår som så invecklad. I 

Hammarö kommun anser man att ett utökat mångspråksbestånd ska fungera både som 

återkoppling till hemlandets kultur, och för att hjälpa användarna lära känna den nya 

kulturen:  

  

Biblioteket kan genom sitt medieutbud erbjuda våra nya medborgare kontakt med tidigare 

hemmiljöer, samtidigt som möjligheten att inhämta kunskap och information om aktuella 

händelser och information om den nya hemmiljön är stor  (Hammarö kommun, 2016, s. 4).  

  

I det här fallet blir det tydligt att de både handlar om bonding och bridging (Putnam, 

2007). Med bonding är målet är att stärka olika kulturella identiteter genom att erbjuda 

litteratur på olika språk. Saukkonen (2013) menar att Sverige tillhör de länder som kan 

kalla sig mångkulturella. Därigenom blir det viktigt för biblioteken att omfamna den 

pluralistiska integrationen, där människor kan behålla sina kulturella identiteter. Genom 

att erbjuda dessa tjänster kan biblioteken stärka människors sociala kapital, genom 

bonding. 

  

Andra kommuner, exempelvis Krokom kommun, ser fler lösningar än bara inköp av 

litteratur på andra språk än svenska. De vill tillgodose gruppen genom att “öka 
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tillgängligheten och utlån av litteratur på andra språk. Detta genom en väl genomtänkt 

placering och större utrymme för att tydligt exponera dessa böcker” (Krokom Kommun, 

2015, s. 9). Detta skulle kunna vara ett uttryck för att man har tänkt ett steg längre och 

diskuterat vad som menas med att särskilt prioritera en grupp, och vad uppdraget skulle 

kunna innefatta. Som en första åtgärd för att öka utlåningen av litteratur på andra språk 

kan exponeringen spela en betydande roll. Om mediebeståndet inte är synligt för 

användarna riskerar det att leda till att det inte lånas ut. Att synliggöra medier kan också 

ses som viktigt i den pluralistiska integrationen. Om ett bibliotek vill visa upp ett 

mångspråksbestånd visar de även att andra språk och därigenom även andra kulturer ska 

få ta plats i samhället. I det här sammanhanget uppstår bonding då en person tar del av 

litteratur som speglar henom själv, eller som representerar en kultur hen kan känna igen 

sig i. Detta blir sannolikt fallet då användarna får möjlighet att läsa på sitt modersmål. 

  

Det finns även de som anser att det inte vore genomförbart att i önskvärd utsträckning 

utveckla mångspråksbeståndet. Istället väljer dessa kommuner ibland att ersätta eller 

komplettera beståndet som finns på plats med fjärrlån eller något slags depositionstjänst 

- det vill säga, man köper inte in egna böcker, utan lånar in utifrån när något efterfrågas. 

Haparanda kommun är en av de som resonerar på detta sätt. “Media på språk som talas 

av ett fåtal tas in från länet eller Internationella biblioteket.” (Haparanda Kommun, 2016, 

s. 5). Detta kan liknas vid Paulo Piccos (2008) undersökning, som belyste problematiken 

med ett bibliotek som medvetet hade valt att inte köpa in böcker på andra språk. Att låna 

in vid förfrågan kan inte ses som likvärdigt med att köpa in och bygga upp ett varaktigt 

bestånd. En sådan kortsiktig lösning kan kopplas till förhållningssättet laissez-faire, där 

de utrikes födda förväntas flytta och därför behöver biblioteket inte bygga upp ett eget 

mångspråksbestånd. I Paolo Piccos (2008) undersökning var det tydligt att orsaken till 

detta var att bibliotekarierna ansåg att medier på andra språk skulle ha en negativ effekt 

på integrationen, mer specifikt den eftersträvade assimilationen.  

  

Därtill visade Paolo Piccos (2008) studie att det kan underlätta om personalen kan många 

olika språk, och har en mångkulturell bakgrund. Det kan göras en koppling mellan 

mediebeståndet och personalens språkkunskaper. I det här fallet skulle det betyda att det 

skulle vara lättare för biblioteken att köpa in litteratur på andra språk om någon kan 

språket. Språkbarriären kan med hjälp av personalens språkkunskaper överbryggas. Dock 

är det bara två kommuner som tar upp detta i sina biblioteksplaner. Dessa är Malmö 



  
 

25 

kommun och Södertälje kommun. I Malmö kommuns biblioteksplan står det så här: 

“Språkkunskaper hos personalen och kontakt med samarbetspartner som bättre känner 

språken är avgörande kompetens och metod för detta arbete” (Malmö kommun, 2016, s. 

10). Södertälje kommun skriver att “andelen anställda som behärskar fler språk än 

svenska och engelska ska öka vid nyanställningar på biblioteken under planperioden” 

(Södertälje kommun, 2013, s. 9). 

  

Även Birdi, Wilson & Mansoor (2011) styrker påståendet om att personalen borde kunna 

fler språk än i deras fall engelska, och ha olika kulturella bakgrunder. De visade i sin 

studie av användare med annat modersmål än engelska att den igenkännande faktorn 

spelade roll. Många användare kände sig mer trygga om de kunde prata med någon av 

samma kulturella bakgrund som de själva. Detta kan kopplas till Putnams teori (2007) om 

bonding. Deras undersökning visade också att bibliotek i Storbritannien ofta har en 

homogen personalgrupp. Malmö kommun samt Södertälje kommun ser vikten av att 

anställa personal med olika språkkunskaper och därigenom kan användarna känna igen 

sig i personalen, vilket skulle kunna kopplas till bonding.  

  

5.2.2 Bridging 

Om ett mångspråksbestånd kan liknas vid bonding, så kan ett bestånd på lättläst svenska 

vara bridging, eftersom människor genom detta kan mötas gränsöverskridande och lära 

känna en ny kultur genom litteraturen. Bibliotekslagen (SFS 2013:801) fastställer att 

medier på lätt svenska ska finnas tillgängliga. Detta möjliggör uppbyggnaden av socialt 

kapital genom så kallad bridging. Utrikes födda personer med annat modersmål än 

svenska kan genom att ta del av denna litteratur knyta band till svensk kultur. Vid en 

analys av svensk bibliotekslag, framstår bridging som lika viktigt som bonding (Putnam, 

2007).  Södertälje kommun vill lyfta fram att “stadsbiblioteket i Södertälje är en viktig 

resurs för personer som vill lära sig svenska. Lättlästa böcker, lexikon och körkortsböcker 

på andra språk än svenska är exempel på välutnyttjade resurser som biblioteket 

tillhandahåller” (Södertälje kommun, 2013, s.9). Även Sundbyberg skriver att de vill ha 

“ett fortsatt bra bestånd av lättläst litteratur” för personer med annat modersmål än 

svenska (Sundbyberg kommun, 2014, s. 3). Att lära sig svenska med hjälp av lättläst 

litteratur är ett sätt att överbrygga klyftan mellan människor. Fler kommuner som erbjuder 

litteratur på lättläst svenska är Burlöv, Grästorp och Lekeberg. “Biblioteket erbjuder även 

medier på lättläst svenska” (Lekeberg kommun, 2017, s.3). “Om kommunen önskar 

bibehålla samma ambitionsnivå som tidigare måste samverkan sökas med andra 
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kommuner och/eller öka egna inköp vad gäller mångspråk och lättläst genom att 

omprioritera medianslaget” (Burlöv kommun, 2015, s.7). “På biblioteket finns lexikon, 

svenska språkkurser, grammatikböcker, böcker på lätt svenska, litteratur på olika 

modersmål [...]” (Grästorp kommun, 2015, s.6). 

  

Mediebeståndet och därigenom även mångspråkbeståndet anses vara viktigt av 

kommunerna. De ser även att utlåningen mellan kommunerna kan bidra till ett bättre 

mediebestånd. Undersökningen visar att en av de vanligaste formerna för samverkan 

mellan kommunerna för integration är att låna medier mellan de olika biblioteken . 

Kommunerna verkar vara överens om att det är viktigt att kunna dela sinsemellan när 

ekonomin inte räcker till. Samverkan kan ses som bridging när SFI (Svenska för 

invandrare) och biblioteken går samman för att bidra till att människor kan möta andra 

som har en annan kulturell bakgrund än den egna. Även om målet kan vara snarlikt är 

deras roll som samlingsplats för människor viktig och kan därigenom leda till bridging 

mellan människor. Den vanligaste samverkansformen är den mellan biblioteken och SFI 

. Rent konkret kan ett sådant samarbete syfta till att “sprida information om bibliotekets 

utbud och tjänster till människor med andra språk” (Krokom Kommun, 2015, s. 9). Burlöv 

kommun skriver att “samarbete sker [...] med komvux och SFI som kommer gruppvis till 

biblioteket för information om bibliotekets utbud” (Burlöv kommun, 2015, s. 4). Även i 

Södertälje, Sigtuna, Sundbyberg och Habos biblioteksplaner nämns liknande 

samverkansprojekt (Södertälje kommun, 2013; s. 9.; Sigtuna kommun, 2013, s. 17; 

Sundbyberg kommun, 2014, s. 4.; Habo kommun, 2015, s. 3).  

  

Haparanda kommun skriver att de som “åtgärd” mot det stora antalet asylsökande som 

beräknas anlända till Haparanda ska “samverka med SFI om att informera om utbudet på 

lättläst svenska” (Haparanda kommun, 2016, s.5). Som tidigare nämnts har ordval stor 

betydelse, eftersom fler betydelser än den bokstavliga ofta går att utläsa mellan raderna. 

Att Haparanda kommun väljer att använda ordet “åtgärd”, synliggör en föreställning om 

asylsökande som ett “problem”. Åtgärder vidtas när något är fel, eller behöver korrigeras. 

  

Järfälla kommun har som “utvecklingsinsats” att “med hjälp av nya kanaler utöka 

nätverket av samarbetspartner för att fler människor ska få kännedom om och tillgång till 

bibliotekets tjänster” (Järfälla kommun, 2014, s.7). Detta citat går i biblioteksplanen 

under rubriken mångfald. Andra tänkbara samarbetspartners är till exempel 
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“integrationssamordnaren och skolan för att utveckla biblioteksverksamheten för 

asylsökande och SFI-studerande” (Grästorps Kommun,  2016, s. 6).  

  

5.2.3 Skillnader och likheter mellan kommunerna 

I fallet med mångspråk i mediebeståndet finns ingen röd tråd att urskilja mellan 

kommuner med hög eller låg andel utrikes födda invånare. Även om olika formuleringar 

förekommer, är budskapet hos de flesta snarlikt, och ingen biblioteksplan ligger särskilt 

långt ifrån bibliotekslagen (SFS 2013:801). Det fanns dock en kommun som inte hade 

skrivit om detta i sin biblioteksplan alls, Öckerö kommun, vilket kan ses som 

problematiskt (Öckerö kommun, 2017). Det står, som tidigare nämnts, uttryckligen i 

bibliotekslagen att biblioteken ska ha litteratur på andra språk. Om detta förbises i 

biblioteksplanen, skulle det också kunna leda till att biblioteket inte i verkligheten 

prioriterar den uppgiften. En annan följd skulle kunna vara att inget utrymme för detta 

ges i budgeten, och att möjligheten till att ändra sig i efterhand därmed försvinner.  

  

Som bibliotekslagen (SFS 2013:801) vidare understryker ska det allmänna 

biblioteksväsendet ansvara inte bara för tillgång till litteratur på andra språk utan 

dessutom lättläst litteratur för personer med annat modersmål än svenska. Av 16 

kommuner nämner bara 9 att det ska finnas ett bra bestånd av lättläst litteratur och bara 6 

av dessa nämner det som ett stöd för  personer med annat modersmål än svenska. Istället 

nämns lättläst litteratur i de övriga fallen som ett stöd för personer med funktionshinder. 

Personer med funktionshinder är en annan av de grupper som bibliotekslagen uppger att 

biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt (SFS 2013:801). Av de 6 kommuner som 

har skrivit om litteratur på lättläst svenska i samband med personer med annat modersmål 

än svenska tillhör 4 kommuner gruppen med hög andel utrikes födda invånare och 2 

kommuner därmed den låga andelen. De övriga 7 biblioteksplanerna, alltså nästan hälften, 

nämner det inte en enda gång. Fördelningen mellan låg respektive hög andel utrikes födda 

är 4 och 2, vilket betyder att dubbelt så många  kommuner med hög andel utrikes födda 

har nämnt litteratur på lättläst svenska i samband med integration. 

  

Dessutom kan samverkan sammanfattas med att 10 av 16 kommuner har valt att skriva 

om samverkan med till exempel SFI. Samverkan med SFI förekommer i sex av åtta 

biblioteksplaner tillhörande de kommuner som har hög andel utrikes födda. Bara hälften 

av biblioteksplanerna tillhörande de kommuner med låg andel utrikes födda berör detta 

samarbete. I och med att nästan alla kommuner med hög andel kommuninvånare med 
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utländsk bakgrund samarbetar med SFI, är det troligt att samverkan kan vara en naturlig 

del i integrationsarbetet. Det är möjligt att kommuner med låg andel utrikes födda inte 

har samma behov som de med hög andel. Det är också möjligt att andelen invånare som 

skulle kunna tänkas vara i behov av språkverksamhet, om än låg, nyligen har höjts och 

att det därför inte finns med i biblioteksplanerna. Samarbete kan underlätta och stärka 

bibliotekens roll i det integrationsfrämjande arbetet. Samarbetet kan beskrivas som ett 

uttryck för bridging, där olika organisationer är knutpunkter för människor med olika 

kulturella bakgrunder, vilka (Putnam, 2007) samarbetar och låter sina respektive grupper 

mötas.  
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6  Diskussion 
Syftet med den här studien var att undersöka hur bibliotekets roll för integration framställs 

i biblioteksplaner. Tre frågeställningar var ledande för undersökningen och dessa var:  

  

• Vilka tjänster riktade till personer med annat modersmål än svenska uppger 

kommunerna i sina biblioteksplaner att de erbjuder? 

• Vilka idéer uttrycks i kommunernas biblioteksplaner om hur integrationsarbetet 

ska se ut? 

• Finns det skillnader mellan de kommuner som har fler utrikes födda och de som 

har färre, gällande de idéer som uttrycks och de tjänster som finns kopplade till 

integration? 

  

Därför kommer diskussionsdelen vara indelad efter dessa tre frågor, där vi diskuterar 

dem för att sedan, i nästa avsnitt komma fram till slutsatser. 

  

6.1 Vilka tjänster riktade till personer med annat modersmål än 
svenska uppger kommunerna i sina biblioteksplaner att de erbjuder? 

De tjänster som är riktade till personer med annat modersmål än svenska, som nämns i 

biblioteksplanerna och diskuterades i analysavsnittet, är språkcaféer, utlån och fjärrlån av 

medier på andra språk än svenska och lätt svenska, och biblioteksvisningar. Språkcaféer 

kan ses som ett sätt på vilket biblioteket blir till en högintensiv mötesplats, där människor 

som har en gemensam nämnare möts, i detta fall viljan att träna sig i det svenska språket. 

I och med detta blir en av bibliotekets roller att vara en högintensiv mötesplats. Utlån och 

fjärrlån av medier på andra språk än svenska kan ses som ett sätt för människor att behålla 

sin kulturella identitet, vilket i sin tur bidrar till en pluralistisk integration. Tillgång till 

lättläst litteratur på svenska kan, likt språkcaféer, ses som bridging, när två personer kan 

mötas gränsöverskridande. Svenskan blir då som ett verktyg för att länka samman två 

kulturer. Biblioteksvisningar kan vara ett sätt för biblioteken att visa upp sitt 

mångspråksbestånd och de tjänster de erbjuder. I och med detta kan biblioteksplaner 

säkerställa sin idé om biblioteken som lågintensiv mötesplats, om än bara för några år. 

Detta stöds också av bibliotekslagen (2013:801), där det står att särskild uppmärksamhet 

ska ägnas personer med annat modersmål än svenska. 
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Bibliotekets roll för integration är dock föränderlig, då biblioteksplaner styrs av 

kulturpolitiken i landet (Kangas & Vestheim, 2010). Detta menar Saukkonen (2013), som 

diskuterat att tanken om en samlad nation präglade Europa innan andra världskriget. Han 

menar att den här sortens kulturpolitik nu är på väg att återvända till Europa. 

Nederländerna är enligt Saukkonen (2013) ett av de länder vars kulturpolitik börjat 

svänga tillbaka till assimilationsdiskursen. Undersökningen visar att spår av den här 

sortens kulturpolitik även kan hittas i kommunernas biblioteksplaner, vilket betyder att 

assimilationsdiskursen även finns i Sverige. Det kan dock konstateras att majoriteten av 

biblioteksplanerna verkar vara skrivna efter ett pluralistiskt synsätt. Ändock dyker vissa 

ordval med jämna mellanrum upp som kan kopplas till assimilationspolitiken: uttryck 

som “medborgare”, “åtgärd” och “en väg in i det svenska samhället”. “En väg in i det 

svenska samhället” är ett tydligt exempel på assimilation, då människor ska ändra sin 

kulturella identitet och bli en del av majoriteten. 

  

Det står tydligt i bibliotekslagen (SFS 2013:801) att det ska finnas litteratur på andra språk 

än svenska och att biblioteken ska tillhandahålla litteratur på lättläst svenska. I 

biblioteksplanerna kan vi se att många bibliotek arbetar med sitt mediebestånd för att 

tillgodose det behovet. Mediebestånd på andra språk kan ses som ett sätt att möjliggöra 

för människor att behålla sin kulturella identitet, vilket ger en bild av bibliotekets 

integrationsarbete som pluralistiskt. Att biblioteken har medier på andra språk bidrar till 

integrationen som både handlar om att lära känna det nya samhället men samtidigt behålla 

sin kulturella identitet. Undersökningen pekar på att integration är en viktig del i 

biblioteksplanerna och att integrationspolitiken på biblioteken har inslag av 

assimilationsperspektiv, men att de flesta kommuner har en pluralistisk integrationssyn. 

Det finns således tjänster som biblioteket erbjuder som är riktade till personer med annat 

modersmål än svenska. Dessa är inte alltid specificerade i biblioteksplanerna, vilket ger 

kommunens bibliotek chansen att själva bestämma vilka tjänster de ska utforma.  

  

6.2 Vilka idéer uttrycks i kommunernas biblioteksplaner om hur 
integrationsarbetet ska se ut? 

Som tidigare togs upp kan två idéer som är riktade till personer med annat modersmål än 

svenska urskiljas i biblioteksplanerna. Dessa är idéen om biblioteket som mötesplats och 

idéen om det mångspråkiga biblioteket. Biblioteken som mötesplats kan ses som både 

låg- och högintensiva, beroende på vilka som ska mötas och i vilket sammanhang. 

Putnams begrepp  om bonding och bridging kan användas för att belysa bibliotekets roll 
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för människors uppbyggnad av socialt kapital (Putnam, 2007). Det sociala kapital Putnam 

(2007) talar om, kan byggas på biblioteket både med hjälp av bonding och med hjälp av 

bridging. Om biblioteket som mötesplats bidrar till bonding och bridging, som stärker 

människors sociala kapital, kan det sägas att bibliotekets roll är att både vara en plats för 

låg- och högintensiva möten. Det faktum att Audunson (2005) definierat förhållandet 

mellan sina två mötesplatser som dikotomiskt innebär att en plats enligt hans åsikt inte 

kan både vara låg- och högintensiv samtidigt. Medan biblioteks mötesplatsfunktion är av 

betydelse för “det demokratiska samhällets utveckling” (SFS 2013:801) och något som 

ligger djupt förankrat i folkbibliotekets själva natur, skulle bibliotekets roll i högintensiva 

sammanhang kunna vara att förmedla exempelvis språkcaféer, kulturevenemang, kurser 

eller bokcirklar. I sådana sammanhang kan biblioteket inta rollen av en högintensiv 

mötesplats. På det viset blir det uppenbart att biblioteket kan vara en arena för både hög- 

och lågintensiva möten, antingen samtidigt eller omväxlande. Detta talar i så fall emot att 

Audunsons teori skulle vara dikotomisk och bevisar att en mötesplats både kan vara låg- 

respektive högintensiv samtidigt. 

  

Mötesplatsen kan kopplas till bibliotekens bestånd och i förlängningen också till idéen 

om det mångspråkiga biblioteket. Det är möjligt att ett alltför homogent 

mediebestånd  skulle kunna påverka integrationen. Även om biblioteket har möjlighet att 

fjärrlåna medier vid efterfrågan, skulle bristen på fysiska medier kunna rubba den 

välkomnande lågintensiviteten. Om beståndet är exkluderande och bara anpassat för en 

del av befolkningen, skulle detta kunna utesluta möjligheten till bonding, alltså 

möjligheten för personer med annat modersmål att känna igen sig. Därmed skulle bara ett 

av två sätt att bygga socialt kapital återstå. Om mediebeståndet är överrepresenterande av 

en enda, dominant kultur kan det tyckas att bibliotekens syn på integration går hand i 

hand med Bergers (2002) definition av assimilation. Paralleller kan här dras till Birdi, 

Wilson & Mansoor (2011) och deras forskningsresultat som pekade på vikten av 

igenkännelsefaktor. Denna riskerar att utebli om det inte finns någon litteratur på 

användarens modersmål. De föreställningar om bibliotekets roll för integration som 

förekommer i de granskade biblioteksplanerna centreras till största delen till idéen om 

biblioteket som mötesplats, och idéen om det mångspråkiga biblioteket.   
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6.3 Finns det skillnader mellan de kommuner som har fler utrikes 
födda och de som har färre, gällande de idéer som uttrycks och de 
tjänster som finns kopplade till integration? 

Undersökningen visade på skillnader i hur bibliotekens integrationsfrämjande arbete 

beskrivs i kommuner som har hög andel utrikes födda och respektive kommuner med låg 

andel. I två fall där en skillnad gick att utläsa var den inte markant, men det förekom 

skillnader i fallen med idéen biblioteket som mötesplats, och i fallet med medier på lättläst 

svenska. En stor del av kommunerna med låg andel utrikes födda lyfte fram mötesplatsen 

som en del i det integrationsfrämjande arbetet och såg biblioteket som en fysisk plats där 

människor kunde träffas gränsöverskridande. Som tidigare sagts kan det vara 

kommunernas sätt att lyfta fram integrationsfrågan och visa att biblioteken är viktiga för 

integrationen, när den riktade verksamheten av olika skäl uteblivit. 

  

Skillnader förekom även i samband med medier på lättläst svenska, där de kommuner 

med hög andel utrikes födda lyfte fram dessa medier i sitt bestånd. Av två kommuner med 

låg andel utrikes födda lyftes medier på lättläst svenska fram i samband med personer 

med funktionshinder. Även om beståndet för lättläst svenska kan användas av båda 

grupper kan det vara viktigt att i biblioteksplanerna visa det både i samband med personer 

med annat modersmål än svenska och personer med funktionshinder. På en övergripande 

nivå, kunde en ringa skillnad urskiljas mellan kommunerna med hög och låg procentandel 

utrikes födda invånare. Bland de kommuner med låga nivåer utrikes födda invånare fanns 

något fler biblioteksplaner som rymdes på bara någon eller ett par sidor. Det var något 

vanligare bland dessa kommuner att biblioteksplanen enbart citerade bibliotekslagen 

(SFS 2013:801), och att verksamheten beskrevs i mer svepande ordalag. Hos 

kommunerna med högre andel utrikes födda fanns fler dokument med stor omfattning, 

exempelvis Malmö kommuns biblioteksplan som är på 37 sidor och som innehåller både 

tabeller och diagram, och som väl förankrar bibliotekets funktion i Malmö med stadens 

mål och anda.  

  

Emellertid beror denna skillnad troligtvis inte på fördelningen mellan inrikes och utrikes 

födda i kommunen. Det verkar istället mer troligt att det finns andra faktorer som spelar 

in. En sådan faktor skulle exempelvis kunna bero på kommunernas finansiella tillgångar 

och befolkningsmängd. Något som framkommit under studiens gång är att det verkar som 

att det finns ett samband mellan storlek på kommun och procentandel utrikes födda 

invånare. Det är möjligt att de större kommunerna har fått ta större ansvar när det kommer 
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till exempelvis flyktingmottagande. De större kommunerna skulle dessutom kunna tänkas 

ha större budget, med många filialbibliotek och anställda. Det är möjligt att det skulle 

kunna finnas samband mellan dessa förhållanden, men det är inget som kan delges i den 

här undersökningen.  

  

Under utförandet av studien har vi också kunnat se att det verkar vara mer regel än 

undantag att kommuner har en aktuell biblioteksplan. Av de 20 kommuner som valdes ut 

behövde bara fyra uteslutas, till följd av att deras biblioteksplaner hade passerat sina egna 

slutdatum. Denna utveckling måste ha skett snabbt, eftersom bibliotekslagen inte krävde 

att kommunerna utformade biblioteksplaner innan 2013.  

  

Avslutningsvis kan det också vara intressant att ta upp den biblioteksplan som lyst med 

sin frånvaro i analysen, på grund av att innehållet till stor del inte var relevant för 

undersökningen. Öckerö kommuns biblioteksplan (som består dels av ett antal punktlistor 

som är svår att sätta sig in i för utomstående, och dels av tabeller, som förefaller inte ha 

blivit ifyllda) nämner ingen form av integrationsinriktad verksamhet. Däremot finns, 

under rubriken “Möjligheter” punkten “flyktingar”, som inte förklaras närmare än detta 

enda ord (Öckerö Kommun, 2017, s. 5).  Det faktum att Öckerö kommuns biblioteksplan 

sticker ut så pass mycket, har ändå tjänat till att belysa att de resterande biblioteksplanerna 

till stor del är lika varandra. Det kan konstateras att trots att vissa skillnader går att urskilja 

är likheterna ändå större, och de flesta kommuner uttrycker sig ganska likvärdigt. De 

föreställningar som identifierats som centrala har återfunnits i nästintill samtliga 

biblioteksplaner. 

  

6.4 Reflektioner kring den egna uppsatsen 

Som nämnts tidigare motsvarar inte gruppen “utrikes födda”, som använts för att urvalet 

i denna studie, precis samma människor som grupperna “personer med annat modersmål 

än svenska” och “de nationella minoriteterna”, som ringas in i bibliotekslagen. Det hade 

visserligen varit givande att sammanställa ett statistiskt underlag för att hitta ett urval som 

direkt motsvarar svensk bibliotekslag, men i förhållande till studiens omfattning i tid (och 

rum) beslutades att det bästa alternativet var att använda den lättillgängliga statistiken 

över utrikes födda som SCB tillhandahåller (Statistiska centralbyrån, 2017). 
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Under arbetets gång, och då särskilt i färd med att väga de olika kommunerna och deras 

formuleringar mot varandra, blev det tydligt att ett större urval hade kunnat besvarat 

frågorna med större säkerhet. Dessutom hade troligtvis fler nyanser kunnat urskiljas. När 

en fråga avgjordes med så pass tunn marginal som en eller ett par biblioteksplaner ingav 

det en känsla av att resultatet kunde ha blivit annorlunda även med små förändringar i 

urvalet. Också denna aspekt måste självklart regleras efter arbetets omfång.  

  

6.5 Idéer om framtida forskning 

Det skulle vara intressant att göra en studie som undersöker kommuner med olika politiskt 

styre, och jämföra hur integrationen ser ut i dessa kommuners biblioteksplaner. På så vis 

skulle det gå att studera huruvida de styrandes idéer om kulturpolitik återspeglas i 

biblioteksplanerna. Biblioteksplaner är trots allt kulturpolitiska dokument, som liksom 

kulturpolitiken är föränderliga Det skulle kunna undersökas om det finns en koppling 

mellan hur stark ställning biblioteken har i kommunpolitiken, och om detta återspeglas i 

biblioteksplanerna. 

  

Det kan också tänkas vara intressant att studera vad som händer om partier som 

Sverigedemokraterna får ett större inflytande i politiken i framtiden och får igenom 

förslag som motionen som nämndes i inledningen och vad detta får för konsekvenser i 

bibliotekets roll i integrationsarbetet. Om biblioteken bara ska ha litteratur på svenska och 

minoritetsspråken, samt vara tillgängliga för medborgarna skulle en liknande studie för 

undersöka skillnader, i så fall vilka och vad deras betydelse skulle kunna vara för 

bibliotekens roll i integrationen. 
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Slutsatser 
Ett flertal slutsatser har kunnat dras utifrån denna studie. Till att börja med har det visat 

sig att de flesta kommuner har en aktuell biblioteksplan, vilket kan ses som en snabb 

utveckling från att det blev ett lagstadgat krav år 2013. Det har också gått att se att de 

flesta biblioteksplaner nämner någon form av integrationsverksamhet, även om 

formuleringar kring integration knappt skiljer sig från bibliotekslagen (SFS 2013:801). 

Det fanns inte stora skillnader mellan de kommuner med låg respektive hög andel utrikes 

födda invånare. Två föreställningar om hur biblioteket ska arbeta med integration som 

var särskilt framträdande i de granskade biblioteksplanerna, var föreställningen om 

biblioteket som mötesplats, och föreställningen om det mångspråkiga biblioteket. Största 

delen av de som på något sätt uttryckte synen på biblioteket som en mötesplats, verkade 

definiera mötesplatsfunktionen på det sätt som Audunson (2005) kallar den lågintensiva 

mötesplatsen, men det fanns även verksamheter som kunde kopplas till den högintensiva 

mötesplatsen. Studien visar således att Audunsons teori trots allt inte är dikotomisk. Både 

bonding och bridging som metoder för att bygga socialt kapital förekommer på 

biblioteken, enligt studiens tolkning av biblioteksplanerna. Detta eftersom tjänster för att 

både ta del av den svenska kulturen, och hemkulturen erbjuds. Detta tyder på en 

pluralistisk integrationssyn. Trots att de flesta kommuner verkade ha en pluralistisk 

integrationsyn, tydde vissa diskurser såsom “en väg in i det svenska samhället” på att 

denna samexisterar med ett assimilationstänk. 
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Sammanfattning 
Till följd av Sverigedemokraternas förslag om att bibliotekets tjänster strängare skulle 

knytas till svenskt medborgarskap, och att litteratur på andra språk än svenska och 

Sveriges minoritetsspråk skulle uteslutas ur samlingarna, framträdde behovet att tydligare 

diskutera och synliggöra vilken roll biblioteket har för integration. Bibliotekslagen säger 

att särskild uppmärksamhet ska ägnas personer med annat modersmål än svenska, och de 

svenska minoriteterna. Syftet med denna studie var att undersöka hur detta förankras i 

den biblioteksplan varje kommun enligt lag är skyldiga att författa. Förhoppningen var 

även att studien skulle visa vilja tjänster biblioteken erbjuder gruppen, vilka idéer som 

förmedlas i biblioteksplanerna kring hur biblioteket kan arbeta med integration och 

huruvida det finns någon skillnad i dessa frågor mellan kommuner med hög andel utrikes 

födda och kommuner med låg andel utrikes födda. 

  

Av de 16 kommuner som valdes ut för undersökningen med hjälp av statistik från SCB 

hade ena hälften låga nivåer av utrikes födda invånare medan andra hälften hade höga 

nivåer. Metoden som användes för att granska underlaget var en textanalys med 

inspiration från diskursanalys. De teorier som Ragnar Audunson respektive Robert D. 

Putnam utarbetat används som verktyg i analysen. Audunsons teori rör bibliotekets 

funktion som mötesplats. Som sådan kan den enligt honom vara antingen högintensiv 

eller lågintensiv. Putnam menar att socialt kapital kan byggas på två sätt, vilka han kallar 

bonding och bridging. Tre begrepp som ansågs vara relevanta användes i analysen, på det 

sätt som de förklarats av Ågot Berger: Laissez-faire, assimilation och pluralistisk 

integration.  

  

Det visade sig att de tjänster biblioteket specifikt erbjöd användare med annat modersmål 

än svenska till största del utgjordes av ett specialiserat mediebestånd med fokus på 

främmande språk och medier på lättläst svenska, språkcaféer och biblioteksvisningar och 

biblioteket som mötesplats. Det framgick i biblioteksplanerna att de vanligaste 

föreställningarna om hur biblioteket kunde bidra till integrationen var genom att vara en 

mötesplats, och genom att utöka sitt mediebestånd och sin verksamhet för främja 

mångspråkigheten. De skillnader som kunde utläsas mellan kommuner med hög andel 

utrikes födda och kommuner med låg andel var marginella och påverkades möjligtvis av 

andra, okända faktorer. Trots att inte många skillnader gick att urskilja mellan dessa två 

grupper blev det ändå tydligt att nästan samtliga kommuner såg biblioteket som en 
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lågintensiv mötesplats. Däremot kom det också fram att biblioteket ibland kunde anta 

rollen som högintensiv mötesplats, vilket antyder att Audunsons begrepp inte behöver 

vara ömsesidigt uteslutande. Slutligen framgick även att både bonding och bridging 

kunde äga rum på biblioteket, och att det således var en plats där socialt kapital kan 

byggas.  

  

  

  

  

  



  
 

38 

Referenser 
  

Ahrne, G., & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder (2., [utök. och 

aktualiserade] uppl.. ed.). Stockholm: Liber. 

  

Audunson, R. (2005). The public library as a meeting-place in a multicultural and 

digital context: The necessity of low-intensive meeting-places. Journal of 

Documentation, 61(3), 429-441. 

  

Audunson R., Essmat S., & Aabø S.. (2011). Public libraries: A meeting place for 

immigrant women? Library and Information Science Research,33(3), 220-227. 

  

Berger, Å. (2002). Recent trends in library services for ethnic minorities: The Danish 

experience. Library Management, 23, 79-87. 

  

Birdi, B., Wilson, K., Mansoor, S. (2011). ‘What we should strive for is Britishness’: 

An attitudinal investigation of ethnic diversity and the public library. Journal of 

Librarianship and Information Science, 44, 118-128. 

  

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängnerud, L. (2012). Metodpraktikan : 

Konsten att studera samhälle, individ och marknad (4., [rev.] uppl.. ed.). Stockholm: 

Norstedts juridik. 

  

Forslund, J.E. (2003). Om biblioteksverksamheterna: PM. Stockholm: Fritzes offentliga 

publikationer. 

Goffmann, E. (1971). The Presentation of Self in Everyday Life. Harmondsworth: 

Penguin Books. 

Gray, C. (2015). Ambiguity and cultural policy. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift,18(01), 

66-80. 

  

Hedemark, Å. (2009). Det föreställda folkbiblioteket: En diskursanalytisk studie av 

biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006. Skrifter utgivna vid institutionen för 

ABM vid Uppsala universitet, 2009. 

  

Kangas, Anita, & Vestheim, Geir. (2010). Institutionalism, cultural institutions and 

cultural policy in the Nordic countries. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, (2), 267-284. 

  

Kungliga biblioteket. (2014). Biblioteksplan 2.0. Hämtad 2017-05-04, från 

http://www.kb.se/Dokument/Biblioteksatatistik/SkriftBiblioteksplan.pdf 

  

Lindsköld, L. (2015). Contradicting Cultural Policy: A comparative study of the cultural 

policy of the Scandinavian radical right. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, (1), 8-26. 

  

Motion 2016/17:2208.Biblioteksfrågor. Tillgänglig: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/motion/biblioteksfragor_H4022208 

  

Nationalencyklopedin. (2017). Dikotomi. Tillgänglig: 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dikotomi. 

http://www.kb.se/Dokument/Biblioteksatatistik/SkriftBiblioteksplan.pdf
http://www.kb.se/Dokument/Biblioteksatatistik/SkriftBiblioteksplan.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/biblioteksfragor_H4022208
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/biblioteksfragor_H4022208
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dikotomi


  
 

39 

  

Paolo Picco, M.A. (2008). Multicultural libraries’ services and social integration: The 

case of public libraries in Montreal Canada. Public Library Quarterly, 27. 41-56. 

  

Putnam, R. D. (2007). E pluribus unum: Diversity and community in the twenty first 

century. The 2006 Johan Skytte prize lecture. Scandinavian Political Studies, 30, 

137-174. 

  

Saukkonen, P. (2013). Multiculturalism and Cultural Policy in Northern Europe. 

Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 16, 178-200. 

  

SFS 1996:1596. Bibliotekslag. Stockholm: Kulturdepartementet.  

  

SFS 2013:801. Bibliotekslag. Stockholm: Kulturdepartementet. 

  

Statistiska centralbyrån. (2017). Utrikes födda efter län, kommun och födelseland 31 

December 2016. Hämtad 2017-04-03, från http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-

efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/ 

  

Svensk biblioteksförening. (2008). Framgångsrikt, men förbisett – om bibliotekets 

betydelse för integration. Stockholm: Svensk biblioteksförening. 

  

  

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/


  
 

40 

  

Biblioteksplaner 
Burlöv kommun. (2015). Biblioteksplan 2015- 2017. Hämtad 2017-04-11, från 

http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2011/09/12-Burl%C3%B6v-2015-2017-

Biblioteksplan.pdf 

  

Grästorps kommun. (2015). Biblioteksplan 2016- 2019. Hämtad 2017-04-11, från 

http://www.grastorp.se/download/18.7bf96c63157464a98f71fa92/1477475466407/Bibli

oteksplan+2016-2019+antagen+2016-10-17.pdf 

  

Habo kommun. (2015). Biblioteksplan för Habo kommun 2015- 2019. Hämtad 2017-04-

11, från 

http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2016/02/06-Habo-2015-2019-

Biblioteksplan.pdf 

  

Hammarö kommun. (2015). Biblioteksplan - 2016. Hämtad 2017-04-11, från 

https://www.hammaro.se/globalassets/bo/uppleva-och-

gora/biblioteket/biblioteksplan.pdf 

  

Haparanda kommun. (2015). Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016- 2018. 

Hämtad 2017-04-11, från 

http://www.haparanda.se/download/18.1e0e769d152d3aec5a8412/1457441501920/Bibl

ioteksplan+2016-2018.pdf 

  

Järfälla kommun. (2014). Biblioteksplan för Järfälla kommun 2014- 2017. Hämtad 

2017-04-11, från 

https://www.jarfalla.se/download/18.2b8327d6143c0ce62d91344/1422498866923/10+0

3+Biblioteksplan+f%C3%B6r+J%C3%A4rf%C3%A4lla+kommun+2014-02-10.pdf 

  

Krokom kommun. (2015). Biblioteksplan 2015- 2019. Hämtad 2017-04-11, från 

http://www.krokom.se/download/18.1011c04b150cce29f7763c3d/1447428267537/Ks_

18_november_2015_Kallelse_punkt5.pdf 

  

Kungsbacka kommun. (2010). Biblioteksplan. Hämtad 2017-04-11, från 

https://www.kungsbacka.se/Global/Kommun%20och%20politik/Dokument/Styrdokum

ent/Reglementen/Biblioteksplan.pdf 

  

Lekeberg kommun. (2017). Lekebergs kommuns biblioteksplan för Haparanda kommun 

2017- 2019. Hämtad 2017-04-11, från 

http://lekeberg.se/download/18.3d6b838b15b14f21184e6659/1491212727625/Lekeberg

s+kommuns+biblioteksplan+2017-2019.pdf 

  

Malmö kommun. (2015). Biblioteksplan 2016- 2020 Malmös folk- och skolbibliotek. 

Hämtad 2017-04-11, från 

http://malmo.se/download/18.5a4985371574d2c19f8f535/1491301308536/Bibliotekspl

an+20161005.pdf 

  

Sigtuna kommun. (2013). Sigtuna kommuns biblioteksplan 2013-2017. Hämtad 2017-

04-11, från http://www.sigtuna.se/PageFiles/5904/Biblioteksplan%202013-

2017%20PDF.pdf 

  

http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2011/09/12-Burl%C3%B6v-2015-2017-Biblioteksplan.pdf
http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2011/09/12-Burl%C3%B6v-2015-2017-Biblioteksplan.pdf
http://www.grastorp.se/download/18.7bf96c63157464a98f71fa92/1477475466407/Biblioteksplan+2016-2019+antagen+2016-10-17.pdf
http://www.grastorp.se/download/18.7bf96c63157464a98f71fa92/1477475466407/Biblioteksplan+2016-2019+antagen+2016-10-17.pdf
http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2016/02/06-Habo-2015-2019-Biblioteksplan.pdf
http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2016/02/06-Habo-2015-2019-Biblioteksplan.pdf
https://www.hammaro.se/globalassets/bo/uppleva-och-gora/biblioteket/biblioteksplan.pdf
https://www.hammaro.se/globalassets/bo/uppleva-och-gora/biblioteket/biblioteksplan.pdf
http://www.haparanda.se/download/18.1e0e769d152d3aec5a8412/1457441501920/Biblioteksplan+2016-2018.pdf
http://www.haparanda.se/download/18.1e0e769d152d3aec5a8412/1457441501920/Biblioteksplan+2016-2018.pdf
https://www.jarfalla.se/download/18.2b8327d6143c0ce62d91344/1422498866923/10+03+Biblioteksplan+f%C3%B6r+J%C3%A4rf%C3%A4lla+kommun+2014-02-10.pdf
https://www.jarfalla.se/download/18.2b8327d6143c0ce62d91344/1422498866923/10+03+Biblioteksplan+f%C3%B6r+J%C3%A4rf%C3%A4lla+kommun+2014-02-10.pdf
http://www.krokom.se/download/18.1011c04b150cce29f7763c3d/1447428267537/Ks_18_november_2015_Kallelse_punkt5.pdf
http://www.krokom.se/download/18.1011c04b150cce29f7763c3d/1447428267537/Ks_18_november_2015_Kallelse_punkt5.pdf
https://www.kungsbacka.se/Global/Kommun%20och%20politik/Dokument/Styrdokument/Reglementen/Biblioteksplan.pdf
https://www.kungsbacka.se/Global/Kommun%20och%20politik/Dokument/Styrdokument/Reglementen/Biblioteksplan.pdf
http://lekeberg.se/download/18.3d6b838b15b14f21184e6659/1491212727625/Lekebergs+kommuns+biblioteksplan+2017-2019.pdf
http://lekeberg.se/download/18.3d6b838b15b14f21184e6659/1491212727625/Lekebergs+kommuns+biblioteksplan+2017-2019.pdf
http://malmo.se/download/18.5a4985371574d2c19f8f535/1491301308536/Biblioteksplan+20161005.pdf
http://malmo.se/download/18.5a4985371574d2c19f8f535/1491301308536/Biblioteksplan+20161005.pdf
http://www.sigtuna.se/PageFiles/5904/Biblioteksplan%202013-2017%20PDF.pdf
http://www.sigtuna.se/PageFiles/5904/Biblioteksplan%202013-2017%20PDF.pdf


  
 

41 

Sundbybergs kommun. (2014). Biblioteksplan 2014-2017. Hämtad 2017-04-11, från 

https://bibliotek.sundbyberg.se/sv/content-page/biblioteksplan 

  

Söderköping kommun. (2016). Biblioteksplan Söderköping kommun 2016- 2018. 

Hämtad 2017-04-11, från 

http://www.soderkoping.se/globalassets/documents/05-kultur-o-fritid/08-

bibliotek/biblioteksplan-2016-2018.pdf 

  

Södertälje kommun. (2013). Biblioteksplan - för Södertälje kommun. Hämtad 2017-04-

11, från 

https://bibliotek.sodertalje.se/documents/15380/188677/biblioteksplan+s%C3%B6dert

%C3%A4lje.pdf/cd257ef4-3df5-4216-ba1f-e70cdae86707 

  

Upplands Väsby kommun. (2015). Biblioteksplan Upplands Väsby kommun 2015- 

2019. Hämtad 2017-04-11, från 

https://www.upplandsvasby.se/download/18.8832a6914b3601ea3c6b0/1423041613815/

05.1+F%C3%B6rslag+till+biblioteksplan+2015-2019.pdf 

  

Öckerö kommun. (2017). Verksamhetsplan/Biblioteksplan - bibliotek och kultur 2017. 

Hämtad 2017-04-11, från 

http://www.ockero.se/download/18.7332224a15a4d8a0fbd32b52/1487765376258/Bibli

oteksplan+2017.pdf 

  

  

  

 

https://bibliotek.sundbyberg.se/sv/content-page/biblioteksplan
http://www.soderkoping.se/globalassets/documents/05-kultur-o-fritid/08-bibliotek/biblioteksplan-2016-2018.pdf
http://www.soderkoping.se/globalassets/documents/05-kultur-o-fritid/08-bibliotek/biblioteksplan-2016-2018.pdf
https://bibliotek.sodertalje.se/documents/15380/188677/biblioteksplan+s%C3%B6dert%C3%A4lje.pdf/cd257ef4-3df5-4216-ba1f-e70cdae86707
https://bibliotek.sodertalje.se/documents/15380/188677/biblioteksplan+s%C3%B6dert%C3%A4lje.pdf/cd257ef4-3df5-4216-ba1f-e70cdae86707
https://www.upplandsvasby.se/download/18.8832a6914b3601ea3c6b0/1423041613815/05.1+F%C3%B6rslag+till+biblioteksplan+2015-2019.pdf
https://www.upplandsvasby.se/download/18.8832a6914b3601ea3c6b0/1423041613815/05.1+F%C3%B6rslag+till+biblioteksplan+2015-2019.pdf
http://www.ockero.se/download/18.7332224a15a4d8a0fbd32b52/1487765376258/Biblioteksplan+2017.pdf
http://www.ockero.se/download/18.7332224a15a4d8a0fbd32b52/1487765376258/Biblioteksplan+2017.pdf

