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Abstrakt Mitt syfte med uppsatsen är att se hur bibliotekarier som arbetar 

dagligen med invandrargrupper, ser på sitt uppdrag med att främja 

integration samt hur arbetet med programaktiviteter kan ligga till 

grund för integrering. I undersökningen intervjuas 4 bibliotekarier 

på 3 biblioteket som arbetar mycket med integrering och 

invandrare som användargrupp. I resultatet framkommer det att 

arbetet med programaktiviteter kan främja integrering eftersom det 

bjuder in till både dialog och deltagande.  Dock anser 

bibliotekarierna att det är möjligt att göra integrering till en del 

utav varje arbetsmoment som sker på biblioteket. 

 

Abstract My purpose with this essay is to look at how librarians, who work 

with immigrants every day, look upon their own purpose to further 

integration. I also look how they work with program activities and 

how that may improve integration. In the survey 4 librarians from 

3 different libraries, who work mainly with integration and 

immigrants as a user group, are interviewed. The results show that 

work with program activities are useful for integration because it 

offers a way to participate in dialog and interaction with other 

people. However, the librarians think that it is possible to make 

every activity in the library to further integration. 
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1. Inledning 

Att flytta till en ny plats är inte alltid så enkelt. Vi lämnar bakom oss familj, vänner och en 

social gemenskap som kan ha existerat i flera år. Ibland har vi tur och den nya staden eller 

orten är någonstans där vi redan har skapat kontakter, vi känner några som bor där, eller rent 

utav kanske har mer släkt där än vad vi har kvar på det stället vi lämnat bakom oss. Att flytta 

5 mil mellan två kommuner för att det nya huset var större och bättre anpassat till familjens 

storlek, eller för att korta ner pendelavståndet till drömjobbet, kanske inte har samma 

påverkan på livet som att flytta från Norrland till Skåne. Tänk dig att flytta till ett nytt land där 

du inte kan språket, inte har släkt, inga vänner och ingen aning om vad som är socialt 

accepterat eller socialt tabubelagt. Ett land där dina tidigare studier förkastas för att du inte 

har det landets examinationskrav, där du inte förstår hälften av vad som står i 

livsmedelsbutiken, och inte ser ut som alla andra.  

 

Vad som behövs då är någonstans dit alla är välkomna oavsett bakgrund. En mötesplats för 

alla olika sociala grupper och enstaka individer som behöver någonstans att interagera med 

andra för att utveckla en förståelse av vad samhället kräver och accepterar. En sådan 

mötesplats går att finna på biblioteket. Svensk Bibliotekslag 2§ börjar med ”Till främjande av 

intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell 

verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek[…]”(SFS nr: 1996: 

1596) för att visa att just alla medborgare ska ha möjlighet att använda biblioteket. På 

biblioteket finns det en neutral miljö som är inbjudande till alla och öppen för dialog.  

 

Under utbildningen här på Linnéuniversitetet har det gång på gång tagits upp att biblioteket är 

en integrationsportal, att biblioteket arbetar med mångkulturella frågor. Det har varit stor 

tyngdpunk på tolerans och att alla är välkomna till biblioteket även om de har speciella behov. 

Oavsett om dessa personer har funktionsnedsättningar eller kommer från andra kulturer och 

inte kan svenska ännu, så har den centrala punkten med biblioteket varit att alla är välkomna. 

Men så ser det inte ut i samhället. Alla är inte välkomna, utan vissa personer avisas för att de 

har ett annorlunda utseende, eller brytning när de talas. Hur kan vi lösa den här negativa 

inställningen som vissa individer har mot invandrare? Varför är det så att vissa personer 

motarbetar förändring som kan komma med nya kulturer? 

 

Det är ett väldigt personligt intresse, då jag själv bott utomlands i omgångar. Där har jag 

kämpat med motgångar i språket, att förstå social tabu och lära känna människor som haft 

andra kulturella perspektiv än jag själv. Det gör att integrering utav invandrare i det svenska 

samhället genom biblioteket som integrationsportal är ett väldigt självklart ämne för mig att 

skriva om. Målet med denna uppsats är att försöka utvinna vad det är för arbetssätt som ger 

störst integrering för att kunna ta med den kunskapen ut i arbetslivet och implementera detta 

för att öka medvetenheten kring hur ett lyckat mångkulturellt samhälle kan se ut.  

 

1.2 Problemformulering 

Integrering utav invandrare i det svenska samhället har varit ett väldigt hett samtalsämne de 

senaste 10 åren. Rent statistiskt har dock åsikterna om invandrare blivit mer positiva. 

Högutbildade kvinnor är de som är mest positiva till den mångfald som sker när invandrare 

integreras i det svenska samhället. Lågutbildade män är de som är mest negativa, även om 

även de har blivit mer positiva till tanken så är det ändå en tydlig skillnad. (Mella, Palm & 

Bromark, 2011, s.3f). Alla har någon åsikt om vad som behövs göras för ett fungerande 

samhälle, oavsett om det är att bli mer accepterande av andra kulturer eller genom att hålla 
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Sverige rent från invandrare på de mer extrema högerfronterna. Det pratas om social 

exkludering, inkludering, vardagsrasism, Sverigedemokrater i riksdagen och alla har sin åsikt 

om vilka som ska släppas in eller inte i den sociala gemenskapen. I Frankrike är den heta 

debatten angående slöjförbud, i Norge var det förra året en stor tragedi med Breivik som 

fortfarande diskuteras.  

 

Trots de statistiska bevisen från mångfaldsbarometern från Uppsala så finns det saker som 

pekar på att samhället fortfarande har svårt att acceptera mångkulturalismen som något 

positivt. Det räcker med att slå upp närmaste dagstidning så finns där artiklar om hatbrott, 

debatter om tvångsavisningar och insändare som kräver att Sverige ska anamma en striktare 

invandringspolitik. Detta trots att mångkulturalismen är mer ett faktum än en teori i dagens 

läge.  Vi flyttar som aldrig förr mellan länder, reser med ett ögonblicks betänketid och handlar 

från alla världens hörn via internet och ibland även via lokala återförsäljare av exotiska varor. 

Vi utsätts inte längre för en kultur när vi går ut på staden, utan bombarderas med influenser 

från hela världen (Hylland Eriksen, 1998, s.171ff). 

 

Bakgrunden visar på att invandrare ofta har en god relation med sitt lokala bibliotek, till den 

graden att de är mer frekventa användare av biblioteket än vad svenskar är (Svensk Biblioteks 

Förening, 2008 s.7f). De går dit för att möta bekanta, umgås med sin familj, lära sig svenska 

och trösta sin hemlängtan med litteratur på sitt egna språk. De använder biblioteket som en 

mötesplats, en integrationsportal och en möjlighet till kontakt med sin bakgrund. Invandrare 

har redan en positiv bild av biblioteket, och de vet om att biblioteket finns där för att hjälpa. 

En artikel som samlar många goda tankar kring bibliotekets stående roll i integrationsarbetet 

är Rachel Scotts The Role of Public Libraries in Community Building (2011). Den fokuserar 

på hur biblioteket är delaktig i att bygga upp ett samhälle, och hur den gör det smidigt för alla 

olika delar att samarbeta med varandra. Biblioteket i denna artikel hjälper bland annat med att 

förminska isolering utav utsatta grupper och otillgängliga saker tillgängliga (ibid. s.195). Här 

är biblioteket en integrationsportal inte enbart för invandrare, utan även för det mindre 

samhället mot de större via kommunikationsverktyg såsom internet (ibid. s.196). 

 

Nu är det dock en omvälvande förändring på gång. Anhöriginvandringen till Sverige är på väg 

in i en högre växel efter ett beslut från migrationsdomstolen tidigare i år. Det kommer nu bli 

lättare att immigrera till Sverige och det beräknas att över 40 % mer än vanligt av det årliga 

immigrationsantalet kommer att beviljas permanent uppehållstillstånd (Stockholm TT, SvD 

2012).  Detta betyder att många redan existerande mönster kan behöva förbättras på bibliotek 

med en redan nu existerande invandrargrupp, eller konkretiseras i direkta format så att 

bibliotek som tidigare inte haft en stor invandrargrupp vet hur de ska agera i den nya 

situationen som kan uppstå. Alla kommer behöva dra sitt strå till stacken för att kunna göra 

det möjligt för att invandrare ska kunna integreras på bästa sätt (Svensson, SMP, 2012). 

Biblioteket kan vara en stor tillgång för integreringsarbetet i och med sitt redan existerande 

goda rykte bland invandrar användargrupperna.  Det skulle kunna gå att försöka analysera vad 

detta goda rykte bygger på, och sedan använda de arbetssätten i flera olika miljöer för att 

underlätta integreringen. Min hypotes om vad som gör att biblioteket har ett så gott rykte är 

särskilt genom att arbetet med programaktiviteter som fokuserar på att öka integration såsom 

språkcafé, författarbesök på andra språk och andra mångkulturella inriktningar. Jag tror dock 

inte enbart invandrarna som kommer behöva hjälp med integrering, även den svenska 

befolkningen som kanske inte är beredd på mängden nya invandrare behöver få information 

om mångkulturella tankar.   
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Jag vill alltså undersöka hur arbetet med invandrare ser ut på bibliotek som har en större 

grupp med invandrar användare och hur bibliotekarierna arbetar med att tillgodose deras 

behov och önskemål. Det som är mest intressant är att se vad bibliotekarier som arbetar med 

dessa grupper dagligen anser om möjligheter till integration för invandrarna genom 

programaktiviteter samt vad de själva anser att deras jobb går ut på. Därtill är det intressant att 

se på hur bibliotekariernas uppfattning om invandrarnas åsikter kring bibliotek och dess utbud 

ser ut och hur diskussionen mellan invandrare och bibliotekarier tar form. 

 

1.2.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att se hur bibliotekarier som arbetar dagligen med 

invandrargrupper ser på sitt uppdrag med att främja integration samt hur arbetet med 

programaktiviteter kan ligga till grund för integrering. 

 

1.2.2 Frågeställningar  

 När upplever bibliotekarier att det uppstår möjligheter för bibliotekarier och användare 

att ingå i en dialog där de kan föra en diskussion och utbyta åsikter kring bibliotekets 

arbete med integration? 

 

 Vad har bibliotekarier för uppfattning av hur bibliotekets utbud som riktar sig till att 

öka integrationen tas emot av användarna?  

 

 Hur motiverar biblioteken programutbudet ur ett integrationsperspektiv?  

 

1.3 Avgränsningar 

Som avgränsning för denna uppsats har jag valt att fokusera på hur bibliotekarier uppfattar sitt 

arbete med integrering. Det hade inte varit så långsökt att utveckla uppsatsen med att ta in 

åsikter från invandrare och undersöka hur de ser på biblioteket och upplever att de arbetar 

med integration, men det är något som jag såg tidigt i mina efterforskningar har diskuterats 

förut. Lika enkelt hade det varit att utarbeta uppsatsen att inkludera svenska personer och hur 

de ser på bibliotekens arbete med integrering. Men jag valde att avgränsa mig till enbart 

bibliotekariers syn på integreringsarbete för att jag delvis skrev uppsatsen själv och inte ansåg 

mig ha möjligheten att ta in alla olika synvinklar, samt att tidigt i forskningen tyckte mig se 

luckor i detta område.  
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2. Tidigare forskning 

2.1 Avgränsning för tidigare forskning 

Som avgränsning för den tidigare forskning valde jag att inte ta med något från före 2000-talet 

då det trots allt är över 10 år sedan och det kändes inte relevant för den aktuella diskussionen 

som pågår kring integration. Beslutet baserades delvis för aktualiteten i forskningen, och dels 

för att den större delen av den relevanta forskningen som återfanns vid tidiga 

informationssökningar var skriven senare än år 2000. 

2.2 Introduktion till tidigare forskning 

Tidigare forskning kring integrationsarbetet på biblioteket kan delas upp i två olika delar, dels 

den folknära forskningen som fokuserar på att forska fram invandrares åsikter kring 

biblioteket och bibliotekets tjänster. Den andra delen är mer teoretisk och forskar kring hur 

biblioteket kan användas som en mångkulturell mötesplats och hur det leder till integrering. 

Det är egentligen två sidor utav samma mynt, då båda forskningarna fokuserar på 

integrationsprocessen utav invandrare. Den ena sidan försöker hitta orsaken till varför 

biblioteket är en sådan uppskattad del i invandrares liv och hur detta gör att den fungerar som 

en integrationsportal. Där är den större delen av forskningen baserad på direkta 

undersökningar via intervju eller enkäter med invandrare som får berätta sina åsikter kring 

varför biblioteket är så uppskattat. Den andra sidan försöker med samhällsvetenskapliga 

begrepp förklara hur integrationsprocessen går till, och hitta bärande metoder som kan 

anpassas till alla bibliotek.  

 

Integration och biblioteket som mötesplats är ett relativt nytt ämne att forska kring. Sökningar 

i databasen LISA med sökord som ”public library, integration, multicultural, meeting place, 

immigrants” i olika kombinationer gav ett fåtal träffar. De träffar som fanns var inte alltid 

aktuella för denna uppsats men det fanns två artiklar av Ragnar Audunson med flera som var 

av intresse. Vid genomläsning av dessa kom arbetet med PLACE upp som beskrivs längre ned.  

I en av hans artiklar nämndes en forskningsrapport från Svensk Biblioteks Förening (härefter 

förkortat till SBF) kring ämnet Integration. Den var enkel att få tag på via SBF:s hemsida och 

kan laddas ner gratis.  

 

Andra uppsatser med resultat intressanta för den här uppsatsen hittades via uppsatsdatabasen 

uppsatser.se där allt under magister valdes bort och uppsatser publicerade innan 2008 då de 

redan nämns i forskningsrapporten från SBF. 

2.3 Invandrares dokumenterade tankar kring biblioteket och dess tjänster 

Personer med utländsk bakgrund eller uppväxt utanför norden besöker biblioteket oftare än en 

svensk genomsnittlig person Det visar SOM-statistiken
1

 från forskningsrapporten 

Framgångsrikt, men förbisett – om bibliotekets betydelse för integration från SBF (2008 s.7f). 

Rapporten är uppbyggd kring flera olika uppsatser och studier som kommit ut från 2000 till 

dess att rapporten gavs ut. Dess inledande avsnitt talar med tydlig röst om att invandrare är en 

grupp som gärna besöker biblioteket, och en studie som gjort på Hässlehus bibliotek visar 

klart att invandrare ofta får en positiv bild av biblioteket när de först kommer till Sverige. 

Denna positiva bild stannar senare kvar och gör att invandrarna återvänder till biblioteket 

även efter dem har integrerats in i samhället (ibid. s.42)  

                                                 
1
 SOM står för Samhälle Opinion och Medier, och bedrivs av SOM-institutet som ligger i Göteborg. Det är till 

för att skapa en bild av svenskars attityder och beteenden påverkas av samhällsförändringar (SOM-institutet, 

2010-09-23) 
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Lovdalen skrev 2008 om Biblioteket som stöd för invandrare under integrationsprocessen 

med utgångspunkt på bibliotek i Malmö och Lund. Han intervjuade invandrare som bott i 

Sverige i minst ett halvår men max fem år, och han intervjuade även bibliotekarier som aktivt 

jobbade med frågor kring integration (Lovdalen, 2008 s.29). Intervjun visar att biblioteket och 

dess utbud har varit ett stort stöd i deras förståelse för det Svenska språket och ett stöd till att 

lära sig att förstå det. Även för att lära sig om den svenska kulturen har biblioteket varit ett 

stöd.  (ibid. s.39).  En önskan från de intervjuade besökarna som deltar i studien är ökad 

möjlighet till konversation med svenskar (ibid. s.41) 

 

Övergripande bland uppsatserna är att de flesta invandra som deltagit i diverse studier är 

nöjda med hur de blivit bemötta av personalen även om en uppsats om användarnas syn på 

biblioteket efterfrågar personal med invandrarbakgrund. Det kommer fram känslor om att det 

är enklare att skapa kontakt för invandrarna med någon som inte ser helyllesvensk ut (SBF 

2008, s.14). Invandrare som intervjuats av Hamarashid för uppsatsen Folbiblioteket som plats 

för integration säger att de ”känner sig stolta över att det finns böcker på deras eget språk på 

biblioteket; att man känner sig respekterad om det finns böcker på det egna modersmålet” 

(ibid. s.24). Slutsatsen som dras i den studien är bland annat att invandrarnas självkänsla 

förstärks genom att biblioteket lägger extra resurser på att lyfta fram deras kultur och genom 

att bekräfta invandrarnas identitet (ibid. s.25) 

 

I mitten av 2010-talet börjades det pratas om ett projekt vid namn PLACE som är en akronym 

för Public Libraries – Arenas for Citizenship. Som undertitel; An investigation of the Public 

Library as a Meeting Place in a Digital and Multiucultural Context. Projektet bygger på en 

undersökning av tre orter i Oslo som visar på att biblioteket är en viktig plats för integration i 

samhället speciellt de som är invandrare, lågutbildade och hög ålder. Det visar på att 

integration sker på olika stadier och att biblioteket är viktigt för att överbrygga de olika 

gruppernas skillnader (Cristin, 2012).   

 

I den artikel som fanns via artikelsökningen som är en del av PLACE projektet handlar det 

om kvinnliga invandrare och deras synpunkter. Den tar sitt ursprung i samma tankar som 

PLACE projektet bygger på, men väljer att särskåda på hur kvinnliga invandrare använder 

biblioteket i olika sektorer i livet – arbete, studier, fritid o s v. och är skriven av Audunson, 

Essmat och Aabø (2011). Artikeln i sig tar upp Audunsons teori om bibliotek som lågintensiv 

mötesplats med möjlighet till högintensiva möten som mammagrupper (ibid. s.226). En av 

respondenterna nämner lyckan över att biblioteket satsat på tidningar och böcker på hennes 

språk även om hon själv inte valt att använda dem. Det gjorde att hon kände att biblioteket 

respekterade hennes kultur och som författarna skriver ”[T]he mere existence of it can 

encourage trust and confidence by signaling that Norway accepts other cultures and 

traditions” (ibid s.225).  Artikeln tar även upp möten med människor från det lokala samhället 

som kvinnorna träffat på biblioteket i samband med frågor och intressen, som de annars inte 

hade börjat prata med (ibid. s.225).  

 

Men allt är inte rosor på biblioteket. Claus Karlsson skriver att de intervjuade invandrarna i 

hans uppsats vill ha fler böcker på modersmålet, och det är även något som märks i flera 

andra studier, att invandrarna inte alltid är nöjda med det existerande utbudet (SBF 2008 s.30). 

Han skriver även att invandrare och bibliotekarier ofta har ser olika åsikter kring vad som är 

bibliotekets viktigaste funktioner. Invandrare ser biblioteket som en källa till kunskap och 

biblioteket tycker självt att det viktigaste uppdraget är att förmedla kultur (ibid.). Trots detta 

är biblioteket en optimal plats för integration enligt Karlsson, för att många av de intervjuade 
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invandrarna ser biblioteket som en naturlig mötesplats. Han föreslår att biblioteken istället 

kanske borde fokusera på att vara ett informationscentrum och ett komplement till bland annat 

arbetsförmedlingen och SFI utbildningar (ibid.)  

 

Karlsson är dock inte ensam att skriva om invandrares missnöje med utbudet bland böckerna. 

Ann-Christine Brunnström använder i sin uppsats fokusgrupper som består av 

biblioteksanvändare med annat modersmål än svenska (ibid. 13). Fokusgruppen med vad som 

kan tolkas vara invandrare tycker det är viktigt med personal som är av utländsk bakgrund för 

de känner sig tryggare med dem. Det finns också några som tyckte att beståndet var gammalt, 

med en idélogisk slagsida och den stora konsensusen i fokusgrupperna var att utbudet helt 

enkelt inte var optimalt för att var det stöd det kunde varit i kampen med att lära sig ett nytt 

språk och för möjligheten att njuta av böcker på sitt modersmål (ibid. 14ff). 

 

I SBFs forskningsrapport nämns också för första gången bland de uppsatser som efterforskats 

en särskiljning mellan könen på invandrare (ibid. s.17ff). Detta för att kvinnor av andra 

kulturer enligt tidigare studier skulle vara mindre synliga på biblioteket. Däremot visar 

rapporten att bibliotek anses av alla parter vara en neutral plats för möten mellan människor 

från olika kulturer men även möten mellan generationer. Och att invandrarekvinnor enligt 

andra studier är mer benägna att kunna läsa och skriva svenska bättre än invandrarmän, just 

därför att de besöker bibliotek och har ett annat socialt liv som inkluderar vänner och familj 

på ett annat sätt än männens sociala liv (ibid s.17, s.38).  Det nämns att kvinnorna i studien 

använder biblioteket för att låna böcker till sina barn, gå på kulturevenemang och använda 

datorer till att söka samhällsinformation och studera. Det finns enligt studien även en önskan 

om att biblioteket skulle ta en mer framträdande roll i språkundervisningen. (ibid. s.20) 

 

2.4 Biblioteket roll som mötesplats med möjlighet till integration 

Ragnar Audunsen skrev 2004 en artikel som handlar om biblioteket som mötesplats med låg 

intensitet med potential till integrering. Han hävdar att mångkulturism är mer än något enbart 

mellan olika kulturer, det finns även inom kulturer fast via sociala skillnader som t ex 

välutbildade vs. lågutbildade (2004 s.430ff). Den integrering han pratar om blir då inte enbart 

invandrare utan även de som är socialt exkluderade. Detta föreslår han ska ske på biblioteket 

som en lågintensiv mötesplats.  

 

Hög- och lågintensiva mötesplatser beskriver två olika sorters mötesplatser som finns i 

vardagslivet hos de flesta människor. Högintensiva mötesplatser är mötesplatser där personer 

med liknande intressen möts för att diskutera ett primärt intresse (med det menas att ämnet är 

ett intresse som personen lägger ner mycket tid på må likväl vara jobb som fritidsintresse som 

fotboll, mat, religion o s v). Det blir mer en bekräftelse utav egna värderingar när personer 

samtalar med andra personer med liknande intressen. Lågintensiva mötesplatser är däremot 

ställen som besöks utan ett primärt intresse som utgångspunkt men som kan fungera som en 

mötesplats likväl. Det är ett ställe som inbjuder till utbyte av värderingar och intresse på en 

neutral plats. Audunsen ser att biblioteket i sig kan vara en högintensiv mötesplats för dem 

som har läsning som ett primärt intresse, men väljer att beskriva biblioteket som en 

fundamentalt lågintensiv mötesplats (ibid. s.436).  

 

För att komma i kontakt med nya människor och skapa nya värderingar behövs lågintensiva 

platser, och biblioteket är en utav de arenor som existerar med fri tillgång. Adunson skriver 

om ett projekt med äldre människor som får kontakt med yngre, två grupper som vanligtvis 

inte umgås, och hur de två grupperna efter denna kontakt insett att de har mer gemensamt än 
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vad som tidigare var känt (ibid. s.437f).  Just detta hävdar Audunsen är en viktig sak för 

fortlevnaden för demokratin och ett välmående samhälle. De slutsatser han drar är att 

biblioteket är en viktig arena för demokrati och jämlikhet med sin kravlösa existens; att 

biblioteket existerar för att visa människor andra livsåskådningar och kulturer som sen i sig 

kan leda till ökad förståelse; bibliotekets existensberättigande förstärks genom erbjudandet 

om denna fysisk öppna arena på ett sätt som biblioteket inte gjort på länge. 

 

I Danmark har det gjorts undersökningar som visar att invandrare i Danmark använder 

biblioteket mer intensivt och varierat än inhemska danskar, precis som SOM-undersökningar 

visar kring biblioteksaktiviteter i Sverige. Den danska undersökningen från 2001 heter Frirum 

till integration och använde sig av enkäter och fokusgrupper (SBF, 2008, s.11). Uppemot 

hälften av användarna med utländsk bakgrund tycker biblioteket står för positiva upplevelser, 

att det är ett stöd i både inlärning av det danska språket och att de hjälper med diverse andra 

utbildningar som genomförs. Lite mer än en fjärdedel tycker även att biblioteket har haft en 

stor roll i att förmedla kunskap till dem om det danska samhället. (ibid.). 

 

Amanda Perlat som är en idéhistoriker har skrivit ett kort kapitel i antologin Bibliotek – 

mötesplats i tid och rum (2000 s.118-136), där hon skriver om sina egna upplevelser som 

invandrare och bibliotekets betydelse för henne.  Hon skriver bland annat en väldigt bra 

passage i slutet av sitt kapitel att ”[f]olkbiblioteket kan bidra till att vidga möjligheterna till en 

äkta integrationsprocess, en som tar till vara de direkta kontakterna mellan människor av olika 

ursprung och samspelet dem emellan. Folkbiblioteket kan uppmuntra och främja det 

interkulturella samtalet genom att förvandla sig till en mångkulturell mötesplats för debatt och 

dialog.” (ibid. s.135).  

 

2.5 Bibliotekets mångkulturella uppdrag ur ett offentligt sammanhang 

Mycket av den tidigare forskningen väljer att grunda sina problemformuleringar och syften 

med Bibliotekslagen i ryggen som stöd. Det är viktigt att veta vad det finns för lag som ska 

styra hur verksamheten ska skötas inom vissa frågor. Det är även intressant för den här 

uppsatsen att ha en extra fokus på styrdokument som bibliotekslagen men även ett mer 

nationellt manifest från IFLA/UNESCO som beskriver hur bibliotek ska sköta sin verksamhet 

från ett mångkulturellt perspektiv (IFLA/UNESCO, 2012). 

 

Bibliotekslagen i sig är ett väldigt kort dokument att basera sin verksamhet utifrån, men de 

lägger fram ett par punkter som är vikta att fundera över. Paragraf 2 och 8 i Svensk 

bibliotekslag verkar för att alla medborgare ska ha tillgång till ett bibliotek och tillgång till 

litteratur på sitt egna språk. Det ska läggas särskild fokus på de mindre integrerade grupperna 

i samhället som minoriteter och invandrare. Det innebär att oavsett varifrån du kommer, när 

du är i Sverige ska du kunna gå till det lokala biblioteket och få låna en bok på ditt modersmål. 

Paragraf 10 kommer med ett mer ofokuserat uttalande om att alla ska erbjudas god 

biblioteksservice, som varje bibliotek själva får avgöra vad det innebär (SFS, 1996:1596).  

 

Det finns ett tre sidig manifest publicerat av IFLA/UNESCO som angående hur bibliotek ska 

agera i mångkulturella frågor. Det beskriver hur bibliotek av alla typer ska arbeta för att 

reflektera, stödja och främja kulturella och lingvistiska skillnader på alla nivåer, 

internationella, nationella och lokala. Biblioteken ska arbeta för kulturdialog över gränser och 

aktivt medborgarskap av alla individer (IFLA/UNESCO, 2012, s.1). Ett manifest som detta är 

enbart vad som skulle kunna sägas en mer nationell fingerpekning om hur ett bibliotek ska 

agera i frågor av mångkulturell natur, det har inte samma kraft som lagen. Varje bibliotek ska 
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arbeta efter principerna att ingen ska diskrimineras oavsett bakgrund, kultur eller språk. Det 

ska även finnas information på språk som efterfrågas och material som är användbart ur flera 

olika aspekter av samhället och spegla behovsförfrågan. Personalen på biblioteket ska även 

vara tränade att arbeta med och för ett mångsidigt samhälle och helst ska de anställda 

reflektera procenten av invandrare i samhället (ibid. s.1).  

 

Särskilt ska biblioteken arbeta för att öka förståelsen av kulturell mångfald och vara en plats 

öppen för användning av olika språk samt ett stöd för inlärning av nya språk. Biblioteket ska 

vara en plats som stödjer kulturell mångsidighet och kreativitet samt arbeta för att stödja och 

bjuda in olika kulturella grupper att delta i aktiviteter. Allt detta ska ske i det fysiska 

biblioteket som det digitala (ibid. s.2). Manifestet uttrycker specifikt att biblioteken inte ska 

arbeta extra med att följa dessa olika mål och principer utan istället arbeta med dem centralt 

för att spegla användarnas behov. Biblioteken ska även ha en policy och strategisk planering 

relaterad till kulturell mångfald som baseras på användarbehov och tillgängliga resurser (ibid. 

s.2). Multikulturella bibliotek ska även arbeta med att utveckla mångkulturella och 

flerspråkiga samlingar samt service. De ska även arbeta på en lokal, nationell och 

internationell nivå så gott det går (ibid. s.3).  

 

2.6 Begrepp 

Baserat på min genomgång av tidigare forskning har jag valt att beskriva ett antal begrepp 

som kommer att användas i uppsatsen och hur jag ser på dem i det sammanhang som 

uppsatsen behandlar. 

 

Integrationsprocess 

Inom samhällsvetenskap är integration den process som gör att två skilda enheter förenas, till 

exempel två skilda kulturer som förenas och bildar en ny gemensam kultur (NE, 2012a). I 

denna uppsats är integrationsprocessen det som beskriver vad som sker när invandrare 

kommer till Sverige och behöver ändra sitt agerande för att bli accepterade utav det svenska 

samhället.  

 

Integrationsportal 

Integrationsprocessen kan ske på många olika platser, där vissa är mer anpassade att hantera 

möten och krockar mellan olika kulturer. Biblioteket är en sådan plats och kan därför kallas 

för integrationsportal. Portal står som begrepp för en öppning mellan två skilda platser, men i 

detta fall en öppenhet till möte mellan den svenska kulturen och den kulturen som 

invandraren själv kommer ifrån. Det är möjligt att komma till biblioteket och lära sig om den 

svenska kulturen utan krav för att lättare bli integrerade i samhället. Andra platser än 

biblioteket som kan vara en integrationsportal är till exempel arbetsplatser och skolor, men de 

kan dock vara kopplade till visa krav eller ha förhållningsregler om hur integrationen ska gå 

till medan biblioteket är mer flexibelt och kan anpassa sig till individuella behov. 

 

Mångkulturalism 

Som beskrivande begrepp är det blandning utav flera olika kulturer. Det beskriver en situation 

där flera olika kulturer möts och integreras med varandra men behålla vissa kulturella särdrag. 

Ideologiskt handlar mångkultur om att en kultur aldrig är utan influenser från andra kulturer. 

Synonymer kan vara etnisk mångfald, och kulturell pluralism (Ljungberg, 2005, s.104ff). Som 

jag ämnar använda begreppet i denna uppsats står mångkulturalism närmare det beskrivande 

begreppet än det ideologiska.  
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Bemötande 

Hur en person möts när den kommer till biblioteket kan färga hela upplevelsen av biblioteket 

(Sundström 2008. s.64-70), det är därför viktigt att tänka på hur användare på bibliotekets 

möts av bibliotekarierna. Ett bra bemötande kan göra att invandrare har större förtroende för 

biblioteket och på så vis utnyttjar de tillgängliga tjänsterna mera och vågar ta större steg mot 

att integreras in i det svenska samhället.   

 

God biblioteksservice 

Alla som kommer till biblioteket ska känna sig välkomna, och få den hjälp som de behöver 

via kontakt med bibliotekarie eller via tillgång till teknik. Ett bra bemötande är del utav detta, 

men biblioteksservice är mer än ett leende vid dörren och ett svar på de första frågorna. God 

biblioteksservice är att vara i konstant kontakt med användarna och se vad deras önskemål av 

biblioteket är och anpassa sig efter deras behov i form av utbud av både böcker, lokaler och 

programaktiviteter.  

 

Mötesplats 

Biblioteket kan fungera som en mötesplats i den bemärkelsen att det är en fast punkt (lokal) 

som erbjuder möjlighet till att träffa människor som är utanför den enskilda individens sociala 

nätvärk.  

 

Invandrare 

Det finns en debatt kring vad som är det mest politiskt korrekta att kalla en person av 

utländskbakgrund som bosätter sig i Sverige. Är det invandrare, immigrant, utlandsfödd, 

nysvensk? Invandrare är det begrepp som återfinns oftast i många olika sammanhang och kan 

troligtvis vara det begrepp som flest människor känner igen oavsett situation. Immigranter är 

det begrepp som mest liknar det engelska ord (immigrants) som används för att beskriva 

personer som flyttar till ett nytt land och bosätter sig där. Men de båda är ord som håller sig 

kvar och beskriver flera generationer, till exempel går det att vara andra eller tredje 

generationens invandrare. När intervjuguiden skrevs och intervjuerna utfördes utgick jag från 

begreppet invandrare då det är det begreppet som jag var mest bekant med. När intervjuerna 

genomfördes använde en av intervjuobjekten begreppet nysvenskar när hon svarade på 

frågorna, en annan favoriserade medborgare då hon själv ansåg att de inte borde finnas någon 

skillnad i vem man är, utan vad för behov som existerar. Detta fick mig att inse att begreppet 

invandrare kanske inte är det mest optimala ord att använda, eller det mest politiskt korrekta. I 

denna uppsats väljer jag dock bort att använda medborgare eftersom jag vill markera att det är 

en specifik grupp som uppsatsen fokuserar på även om jag personligen tycker att hennes tanke 

kring medborgare är väldigt medmänsklig och vacker. Samtidigt väljer jag bort begreppet 

nysvenskar då de så lätt kan kopplas till den nysvenska rörelsen som är en fascistisk och 

nationalistisk rörelse (NE, 2012b). 

 

För att göra läsningen så smidig som möjligt, och inte ändra en grundbenämning halvägs 

igenom uppsatsen, bestämde jag mig för att använda begreppet invandrare genom hela arbetet 

men jag vill påpeka att detta inte gäller alla med utländsk bakgrund, eller att det är det mest 

politiskt korrekta begreppet i dagsläget. Det är enbart det ord som är mest använt och därför 

det ord som flest personer kommer känna igen. 

 

Det som menas med invandrare i denna uppsats är personer som fötts i andra länder och till 

viss del växt upp där, så pass länge att de har lärt sig ett annat språk än svenska och anser 

detta språk vara deras modersmål, både barn, ungdomar och vuxna personer räknas in här. 

Dessa personer har sedan flyttat till Sverige och befinner sig i varierande grader av integration 
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in i det svenska samhället. Det skulle kunna vara så att ordet utlandsfödda skulle vara det 

begrepp som är mest politiskt korrekt i den här situationen, då det specificerar den grupp jag 

vill fokusera på bättre än begreppet invandrare. Men det är inte ett etablerat begrepp inom 

biblioteksvärlden ännu, och debatten kring dess beskrivande egenskaper jämfört med 

invandrare inte är erkänd ännu. (GP, 2012).  

  

Programaktiviteter 

Med programaktiviteter menas aktiviteter som sker på biblioteket som är utanför den normala 

rutinen att låna ut böcker. En programaktivitet kan vara nästintill vad som helst, det är enbart 

fantasin och ekonomiska möjligheter som är hinder. Programaktiviteter kan inkludera bland 

annat utlåning av lokaler för specifikt ändamål som är öppna för allmänheten, språkcafé, 

föreläsningar, bokcirklar osv. Att det heter programaktivitet istället för aktivitet är för att det 

oftast finns någon form av tryckt information om vad som kommer ske kring den specifika 

aktiviteten samt när och var aktiviteten kommer att ske. En programaktivitet kan vara 

utformad på det sätt att det är en person som kommer och föreläser om ett specifikt ämne. Till 

detta är alla som vill besöka välkomna och efter att personen haft sitt föredrag så finns det 

möjlighet för besökarna att diskutera kring ämnet med den ditbjudna personen och med 

varandra.  

 

2.6.1 Tekniska Begrepp 

Under arbetet med analysen tillkom tre begrepp som inte fanns med i begreppsdelen från 

början men som får en framträdande del i slutet av uppsatsen och är därför viktiga att nämna.  

 

Dialog 

Kan vara ett aktivt samtal mellan en eller flera personer. Detta kan ske genom talspråk, att 

prata, genom skriftspråk, mellan den som skriver och den som läser samt genom kroppsspråk 

där dialogen består av signaler som skickas med olika ställningar av kroppen och hur en 

person placerar lemmar och formar ansiktsuttryck. Det kan även vara vad som sker mellan en 

individ och ett rum, där placering utav objekt och färger uttrycker en stämning, eller en känsla 

som individen kan tolka.  

 

Socialt språk 

Den form av dialog som kan användas inom en grupp av människor som tillhör samma kultur. 

Ett socialt språk kan innehålla slanguttryck, gemensamma anekdoter och traditionella 

kopplingar till vad som betyder vad i olika hållningar, gester som kan uttryckas med kroppen 

samt genom att tillskriva fysiska objekt olika attribut. Till exempel färgen vit som i Svensk 

kultur är tillskriven attribut som lycka, renhet, men i asiatisk kultur är starkt kopplat till döden. 

 

Deltagande 

Att medverka i en aktivitet mellan en eller flera personer, och kan ske genom att A) individen 

observerar en diskussion och utvecklas kognitivt; B) individen medverkar i en diskussion och 

för diskussionen framåt genom dialog. Deltagande kan uppstå när en aktivitet är öppen för 

dialog samt kan ta emot förslag på ändringar och förbättring. Deltagande kan även uppstå när 

ett yttrande bjuder in till diskussion och åsiktsutbyte. Deltagande bygger på inkludering och 

fungerar felaktigt eller om det finns regler för exkludering.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk utgångspunkt valde jag att ta mitt avstamp i Sociokulturell teori, då den tar upp 

mycket av de arbetssätt som återfinns på biblioteket. Då denna uppsats är vinklad för 

programaktiviteter är det dock inte hela sociokulturella teorin som är intressant utan specifikt 

situerat lärande som går att återfinna i just programaktiviteter som är mest aktuellt att använda 

som teoretisk utgångspunkt. Det är även aktuellt att använda dialogismen som teori då den 

fokuserar på samtal som är en annan framstående del av uppsatsen genom kommunikationen 

med invandrare om deras behov.  

 

I detta kapitel introducerar jag de tre nämna teorierna närmare och förklarar varför de är 

teorier som är väl valda att fungera med uppsatsens ämne.   

3.1 Sociokulturell teori  

Den teori jag vill utgå från i denna uppsats är sociokulturell då den fokuserar på att en individ 

lär sig och skapar en uppfattning om sig själv i grupp med andra genom ett socialt och 

kulturellt samspel. Detta för att det sociala nätverket som invandraren vuxit upp med och 

utvecklats inom inte längre finns kvar då individen flyttat till Sverige. Här finns det nya 

sociala förhållningssätt och det finns ett behov av att lära sig på nytt om hur samhället 

fungerar, lära sig ett nytt språk och en ny kultur. Inom sociokulturell teori finns det tre klara 

indelningar; kulturhistorisk, verksamhetsteori och situerat lärande (Granberg, 2009, s.92) Av 

de tre teorierna som bygger upp sociokulturell teori är det situerat lärande som är mest aktuell 

med tanke på programaktiviteter och de möten som kan ske på biblioteket.  

 

Biblioteket är en plats där både individen och gruppen kan bilda ny kunskap genom dialog 

med varandra, och individuellt. Det är även viktigt för just målgruppen invandrare. Detta för 

att många invandrare som kommer är vuxna
2
. De har redan en kunskapsbas, de har redan en 

kultur, och det som behövs för dem är insyn i det svenska samhällets kultur, sociala 

förhållningsregler samt tillgång till nytt språk. Det går att jämföra med vad Stensmo skriver 

om barn som behöver guidas in i förståelse av kultur och samhälle av en initierad vuxen (2007, 

s.11). Han skriver även om att lärande är kontextuellt och att en individ lär sig något i det 

sammanhang där det tillämpas (ibid.) Sociokulturell teori lägger mycket vikt på att komma i 

kontakt med andra människor i samma situation, utbyta varandras erfarenheter och 

gemensamt skapa ny kunskap om hur det går till i det här landet. 

 

Olga Dysthe skriver i Dialog, Samspel och Lärande (2003) om sociokulturella teoriperspektiv 

på kunskap och lärande. Det är utifrån de sociokulturella teorierna som jag tar avstamp, men 

då den är en väldigt bred teori, har jag valt att endast fokusera på vissa delar inom den. Det 

som är den grundläggande tanken inom sociokulturell teori är i Dysthes egna ord; ” [L]ärande 

har med relationer att göra; lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel; 

språk och kommunikation är grundläggande element i läroprocesserna” (ibid. s.31). Tanken 

med detta är att sociokulturell teori lägger vikten vid lärande med andra och i dialog med 

andra.  

 

                                                 
2
 Detta uttalande baseras på intervjuerna som genomfördes i samband med uppsatsen. Jag som uppsats författare 

är dock medveten om att målgruppen ”invandrare” inte enbart består av vuxna individer, men då barn och vuxna 

lär sig på olika sätt, samt att barn ofta får en mer direkt hjälp via skola är vuxna invandrare den målgrupp som 

fokuseras på i den här uppsatsen.  
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3.1.1 Dialogism  

Kultur förutsätter kommunikation argumenterar Stensmo i sin bok Pedagogisk Filosofi (2007, 

s.10). Dock är detta inte begränsat till talspråk, utan bestod ursprungligen från kroppsspråk, 

men innefattar även bildspråk och skriftspråk. Oavsett vad det är för språk så går det inte att 

undkomma att det har en betydande roll när det kommer till utbyte av kunskap mellan 

människor. Desto mer betydande och frustrerande blir det när det är utbyte mellan två 

kulturellt skilda personer som inte delar varken skrift eller talspråk.  

 

Med detta kommer vi in på just språk, som är en viktig del i sociokulturell teori och Dysthe 

beskriver språk som ”det viktigaste medierande redskapet för människan” (Dysthe, 2003, 

s.46). Utan ett redskap att förmedla vad som efterfrågas och finns på ett bibliotek är det 

väldigt svårt att möta användarna. Språk är dock i den här kontexten ett otillräckligt begrepp. 

Kommunikation skulle vara mer passande eftersom det beskriver vad som sker mellan två 

olika parter, om det så är mellan individ och individ, eller mellan individ och situation; eller 

individ och fysiskt objekt.  

 

Dialogismen är här en väldig intressant teori för den fokuserar på att hitta kunskapen i ett 

samtal (ibid. s.65ff).  Dialogismen utgår från att kommunikation sker mellan individer, 

oavsett om det är via samtal, eller skriftspråk och hävdar att det är genom kommunikationen 

som mening skapas (ibid. s.66). Två närliggande teorier som påverkat dialogismen är 

fenomenologi och pragmatismen, då det i en dialog är viktigt att kunna förstå vad den andra 

individen vill försöka förmedla (ibid.) När det uppstår diskussion om dialogismen är det 

omöjligt att undvika att prata om Bhaktin. Han är en stor teoretiker inom dialogismen och har 

skapat många av de begrepp som används inom teorin. Dysthe skriver när hon tolkar Bhaktins 

tankar om sociala språk att  

 
”[s]ociala språk bär alltså med sig kulturell och institutionellt betingande värderingar och 

synsätt. De språkgemenskaper som vi tillhör och de sociala språk som är ’våra’ inverkar 

således på vårt sätt att tänkta, handla och uttrycka oss och därmed på den mening vi bidrar 

till att skapa i dialog med andra.” 

Dysthe, Igland 2003, s.102 

 

Det är ett begrepp som är väldigt intressant att använda i den här uppsatsen då invandrarna är 

individer som har ett socialt språk från sitt hemland, men blir tvingade att lära sig ett nytt när 

de kommer till Sverige. Vad som annars är nyckelord för Bhaktin inom dialogismen är 

förståelse och meningsskapande, då vi i en dialog alltid pratar med någon och söker efter 

bekräftelse på att det vi sagt har förståtts (Dysthe, Igland 2003, s.100f). Vilket ofta sker på ett 

bibliotek när bibliotekarien frågar om användarens behov, och användaren kanske svarar att 

den behöver något om stickning, och så sker ett par utvecklingar till i dialogen innan den bäst 

passande boken infinner sig. Det har genom dialogen uppstått en förståelse för vad den 

individen söker och hur den andra individen kan hjälpa till att hitta rätt. Dialogismen tar även 

genom sin närhet till fenomenologin, de olika deltagarnas personliga bakgrunder i åtanke när 

det kommer till att skapa förståelse genom dialogen på ett annat sätt än till exempel 

monologismen som är en motsats till dialogismen med sina tankar om att fungera som en 

överföringsmetod (ibid. s.108f). 

 

3.1.2 Situerat lärande 

Praxisbegreppet inom sociokulturell teori förefaller även vara användbart i samband med 

dialogism då även situerat lärande kan antas fungera som motsatts till överföringsmetoden. 

Inom situerat lärande är det deltagandet som är det viktiga, att lära genom att få vara med i en 
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gemenskap. Lave och Wenger skriver att lärande pågår överallt och alltid, det som behövs är 

ett deltagande i en kontext (Dysthe, 2003 s.46f). De skriver själva i sin bok Situated learning 

“The social relations of apprentices within a community change through their direct 

involvement in activities; in the process, the apprentices’ understanding and knowledgeable 

skills develop” (ibid s.94).  

 

Författarnas argumentativa ståndpunkt är att kunskap ökar när en person får delta i en kontext, 

samt att den så kallade lärlingen kan agera inom samhällsnormen då han genom att delta i 

aktiviteter har lärt sig hur samhällets regler fungerar. Dessa två teoretiker lägger inte vikten på 

språket som en del kommunikationen, utan istället fokuserar de på aspekten delaktig i 

kommunikation och på så vis tillgodogöra sig ny kunskap. För dem är språket enbart ett 

redskap som kan påverka hur man deltar och reflekterar kring aktiviteten (ibid. s.47). Det är 

en teori som är ypperligt lämpad för att förstå invandrares situation då de oftast i början av en 

relation inte finns ett gemensamt talat språk eller gemensamma kulturella nämnare. Men som 

dialogismen påpekar så finns det många olika språk som kan användas istället, kroppsspråk 

och enskilda ord kan ta en konversation längre i den gemensam kontext som finns på 

biblioteket. Även bemötande har en del här. Det går relativt snabbt att se om en miljö är 

inbjudande, med hjälp av färger, belysning och stämning så skapas en situation. På samma 

sätt påverkas vi med första intryck av personer, hur de håller kroppen, ansiktsuttryck, tonläget 

när den pratar. 
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4. Metod 

Tidigt i arbetet bestämde jag mig för att använda intervju som insamlingsmetod så jag ansåg 

att den passade bäst till mina frågeställningar. Jag själv ansåg att en enkätundersökning med 

förbestämda svarsalternativ inte skulle ge mig den feedback jag eftersökte, och den diskussion 

som jag hoppades frambringa med mitt formulerande. Samtalsintervju var därför något som 

direkt slog mig an som en duglig metod (Esaiasson m fl., 2007, s.258-259). Det jag var ute 

efter var att se bibliotekariers egna tankar och funderingar kring vad biblioteket erbjuder 

invandrare, hur invandrarnas åsikter kring bibliotekets utbud uppfattas av bibliotekarier och 

hur arbetet med att förbättra utbudet av tjänster och samlingar fortgår.  

 

Härefter presenterar jag hur jag fann mina intervjuobjekt, byggde upp intervjuguiden och 

valde att tänka kring etiska frågor kring presentationsformen. 

 

4.1 Urval och kontakt 

Mitt urval utav intervjuobjekt var från början väldigt strategiskt, där jag letade efter bibliotek i 

områden med många invandrare (Esaiasson m fl., 2007, s.179,260). Dessa bibliotek hittades 

via databasen biblioteket.se som är en samlingssida för Stockholms bibliotek. Varför jag 

valde Stockholm som stad att påbörja min studie var delvis av personliga skäl då jag växt upp 

i staden och vet vilka stadsdelar som har en stor befolkning av invandrare. Det gjorde arbetet 

med att skilja ut några bibliotek för nästa steg i urvalet enklare.  

 

Några av mina urvalskriterier var att varje bibliotek skulle ligga i ett område med många 

invandrare, att de nyligen haft en större aktivitet på biblioteket inriktat mot integration av 

invandrare samt ett återkommande utbud av aktiviteter av mångkulturell karaktär.
3
 Detta 

hittade jag via bibliotekens egna hemsidor, där jag studerade deras kalendrar, evenemang och 

på gång flikar. Jag valde ut 4 bibliotek som jag kontaktade via mejl där jag kort berättade vem 

jag var, vad jag studerade, förklarade vad min uppsats handlade om och frågade om de var 

intresserade utav att hjälpa mig genom en intervju på ca 45 minuter. De bibliotek jag 

kontaktade var 3 folkbibliotek i olika förorter som ligger åt olika håll från stadskärnan, och ett 

bibliotek som ligger i anslutning till stadsbiblioteket, fast med speciell fokus att tillhandahålla 

litteratur på flera språk.  

 

De mejl som skickades iväg skickades dock inte till specifika personer utan till bibliotekets 

kontaktmejl. Till ett bibliotek skickades det en specifik förfrågan då det redan fanns en 

etablerad kontakt. Det gjorde att jag inte hade en slutgiltig kontroll över vem jag tillfrågade 

utan jag valde att låta bibliotekets personal själva bestämma vem som kände sig mest lämpad 

att besvara mina frågor och intresserad av att göra det. I frågan om det bibliotek där jag 

skickade en specifik förfrågan fick jag ett mejl tillbaka med 8 personer som kunde vara utav 

intresse att fråga, och utifrån dem valde jag att skicka ett nytt mejl till de 3 personer jag ansåg 

hade störst inblick i det jag ville att samtalet skulle cirkulera kring. Jag fick övergripande 

positiva svar från den större delen som jag tillfrågade, med bortfall från 1 förortsbibliotek som 

jag inte fick svar ifrån, och ett av de personliga mejlen som inte heller gav någon respons. På 

                                                 
3
 De invandrartäta områden som valdes ut var inte från någon konventionell statistik, då sådan var svår att hitta, 

men istället på vad som Michael Polanyi kallar för Tyst kunskap (Granberg, 2009, S.114). Efter att ha växt upp i 

Stockholm vet jag vilka områden som har många invandrare och vilka områden som har mindre invandrare. 

Utifrån den kunskapen valde jag bibliotek i dessa områden, undersökte deras hemsida, och ifall det fanns 

bekräftelse av min tysta kunskap i form av en mängd reklam för aktiviteter inriktade mot invandrare lade jag de 

biblioteken på listan att kontakta.  
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ett av biblioteken fick jag först kontakt med person X som erbjöd sig att bli intervjuad, men 

de blev ingen uppföljning på detta då person X inte konfirmerade tid och plats. Däremot tog 

person A på samma bibliotek kontakt med mig, efter att själv ha pratat med sin kollega X. 

Person A erkände sig intresserad och på så vis fick jag en intervju på det biblioteket fast inte 

med person X som först tackade ja.  Så till slut hade jag 4 intervjuer på 3 olika bibliotek varav 

2 förorts bibliotek i olika väderstreck och 1 bibliotek i anslutning till stadsbiblioteket i 

Stockholm.  

4.2 Intervjuguide 

Jag påbörjade intervjuguiden med att göra frågor som jag själv ansåg skulle ge svar som hade 

en god potential att utgöra bra material till att besvara mina frågeställningar. Det blev även att 

jag tog mycket inspiration från tidigare samtal med bibliotekarier som jobbat på det bibliotek 

där jag haft min VFU ett halvår tidigare. Detta för att många av samtalen där kretsade kring 

invandrare och deras möjlighet till integration, deras behov, önskemål och förmåga att 

kommunicera detta med bibliotekarierna. Med guidning från min handledare fick jag även 

upp ögonen på hur jag skulle formulera frågorna för att maximera intervjuobjektets utrymme 

att svara från egna erfarenheter.   

 

Resultatet kom att bli några uppvärmningsfrågor som behandlade intervjuobjektens bakgrund 

i biblioteksvärlden, personuppgifter och tidsramar för hur länge de arbetat inom yrket samt på 

den aktuella arbetsplatsen (Esaiasson m fl., 2007, s.298). Därefter följde några tematiska 

frågor som behandlade arbetet på det aktuella biblioteket, och några uppföljningsfrågor som 

sedan kom att variera sig från varje intervju beroende på åt vilket håll samtalet visade sig gå 

(ibid. s.298f).  Jag avslutade guiden med några frågor som var mer direkta påståenden kring 

framkommen fakta och förfrågan till bibliotekarierna var att beskriva sina tankar kring faktan. 

 

4.2.1 Validitet och Reliabilitet  

Eliasson m fl. skriver ”God begreppsvaliditet tillsammans med hög reliabilitet […] ger god 

resultatsvaliditet, vilket också kan uttryckas som att frånvaron av systematiska och 

osystematiska fel innebär att vi mäter det vi påstår att vi mäter [deras kursivering]” (ibid., 

s.63). Det de försöker säga här är alltså att varje gång en person skriver en uppsatts måste 

validiteten och reliabiliteten finnas med under arbetet för att få så korrekt och trovärdigt 

resultat som möjligt.   

 

Validitet är att mäta vad som är relevant för undersökningen (ibid.), i detta fall, då 

undersökningen handlar om att se hur bibliotekarier ser på integrering är det aktuellt att 

samtala med bibliotekarier och ingen annan grupp. Det är även aktuellt med en kvalitativ 

undersökning istället för en kvalitativ då det som är intressant är att få fram deras åsikter, inte 

att se i vilka förutbestämda alternativ de placerar sig.  

 

Reliabilitet är istället att kunna förlita sig på resultatet (ibid., s.70). Hade de funnits tid, så 

hade det varit möjligt att dubbelkolla resultatet med att återkomma efter en tid, för att 

intervjua samma personer igen och se om deras uppfattning har ändrats. Det som kan påverka 

reliabiliteten i den här uppsatsen är annars, dels de tekniska verktyg som används vid 

insamlingen av intervjuer (diktafon), samt min egen uppfattning av intervjuobjektens åsikter. 

4.3 Etiska överväganden 

Vid intervjuguidens kompletterande ansåg jag att intervjun antagligen kommer leda till 

diskussioner kring andra människors liv, och ett skede som kanske inte är så lätt för vissa 
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invandrare att ta sig igenom. Denna insikt fick mig att fundera kring konfidentaliteten vid 

mina intervjuer och jag bestämde mig till slut att försöka hålla en konfidentialitet där varje 

bibliotekarie som är med i studien omnämns med en pseudonym istället för vid namn. Efter 

att intervjuerna färdigställts med transkribering tog jag dock beslutet att öka konfidentaliteten 

då en del diskussionen lett in på besvikelser hos ledningen, och väldigt personliga upplevelser 

inte bara för bibliotekarierna utan även för deras arbetskollegor och användare. Därför nämns 

det inte vilka bibliotek som deltagit i studien, eller vilka bibliotekarier som varit med annat än 

i den fingerade presentationen som kommer i nästa stycke.  

 

Beslutet att använda pseudonymer togs vid stadiet att jag bestämt mig att använda 

konfidentialitet och inte nämna bibliotekarierna vid namn. Jag valde att öppna upp varje 

intervju med att gå igenom konfidentaliteten och bad varje intervjuobjekt att välja en karaktär 

ur ett litterärt verk som de antingen gillar, eller personifierar sig med. Detta gjorde att varje 

samtal började på en positiv ton där jag och intervjuobjekten pratade en stund om böcker som 

vi gillar och några utbyten av boktips och fick en gemensam plattform att bygga vidare på 

(Esaiasson m fl., 2007, s.298).  
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5. Resultat och Analys 

I det här kapitlet presenterar jag resultatet kring de tre frågeställningarna som intervjuguiden 

bygger på. Efter varje resultatsammanfattning kommer det i samma underrubbrik en kort 

analys utav sammanställningen och förslag på hur det kan tolkas. Det föregås av en kort 

presentation av de 4 intervjuobjekten samt ett kort avsnitt som fokuserar på den speciella 

hänsyn som tagits kring bibliotekslagen § 8.  

 

Intervjuerna har identifierats med hjälp utav bokstäver i den ordning som jag genomförde 

intervjuerna. Detta för att intervjufrågorna som var mer öppna utvecklades i takt med att fler 

intervjuer gjordes. Till detta så har varje biblioteket tillskrivits samma identitet, där Pippi är 

medverkande i intervju A, och därför även jobbar på bibliotek A. Zaiba och Oliva jobbar dock 

på samma bibliotek, så där kan det inte bli bibliotek B och Bibliotek C, utan identifieringen 

kombineras istället till bibliotek BC för att visa på att det är samma bibliotek. En närmare 

presentation utav biblioteken utebliver då detta kan leda till identifikation utav vilket bibliotek 

det är och kan leda till identifikation av intervjuobjekten, således är detta i strid med den 

utlovade konfidentaliteten. En mycket kortfattad beskrivning av de skilda biblioteken följer 

efter presentationen utav intervjuobjekten. 

5.1 Presentation utav intervjuobjekten 

Pippi Långstrump: Kvinna, 63 år, Svensk. Har jobbat på bibliotek A i 15 år, och har tidigare 

jobbat på ett annat bibliotek i närheten. Hon väljer pseudonymen Pippi Långstrump för att om 

man är stark så måste man även vara snäll, och hon känner sig stark men också snäll. När jag 

frågar vad som är det bästa med att jobba på det bibliotek där vi befinner oss, skämtar hon och 

säger arbetskollegorna (vi sitter just då i fikarummet och det har precis blivit rast innan 

biblioteket ska öppna, så två andra bibliotekarier har precis kommit in för en kopp kaffe). 

Sedan går hon vidare att berätta att det bästa är ”komplexiteten i tillvaron” och hon saknade 

det på sin tidigare arbetsplats. Hon hade spanat in just det här biblioteket och när de blev en 

tjänst ledig så blev hon övertalad av en kollega att söka (2012, intervju A). 

 

Olivia Twist: Kvinna, 44 år, Svensk. Har jobbat på bibliotek BC i 12 år, och har tidigare 

jobbat på ett museum som dokumentalist. En av de bästa sakerna med det nuvarande jobbet är 

att det är stor variation på personalens bakgrund. De är över 60 % som är invandrare av olika 

etniciteter och det gör att det är enkelt att få kontakt med den stora varierande 

användargruppen av invandrare som kommer varje dag. Sen tycker hon även att hennes 

arbetsplats är ”Häftig” just för att de satsar så mycket på litteratur på så många olika språk 

(2012, intervju B). 

 

Zaiba: Kvinna, 54 år, Invandrare. Hon har jobbat på bibliotek BC i 12 år, dessförinnan i på ett 

huvudbibliotek och i sitt hemland i över 10 år. Det bästa med det bibliotek hon arbetar på just 

nu är att det är jättestimulerande, och att man lär sig om alla de otroligt många författare som 

finns. Hon pratar även om hur stimulerande de är att träffa ”människor med olika synvinklar”. 

När vi är på väg att avsluta intervjun lägger hon fram sin personliga åsikt om att ” jag vill inte 

att biblioteket ska vara kommersiellt,[…] jag vill inte att det ska vara lekstuga, och jag vill 

inte att biblioteket ska vara någonting annat än kunskap” (2012, intervju C). 

 

Mary Russell: Kvinna, 40 år, Svensk. På bibliotek D har hon jobbat i två år, och dessförinnan 

som både biblioteksassistent och bibliotekarie på ett mindre stadsbibliotek. När hon förklarar 

varför hon valt Mary Russell tipsar hon även om att jag ska läsa The Beekeepers Apprentice, 

av Laurie R. King där personen figurerar som hjältinna i en Sherlock Holms berättelse.  När 
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jag ber henne berätta om vad som är det bästa med sitt bibliotek, skrattar hon då det är en ofta 

återkommande fråga, men säger att ”det är alla möten här” (2012, intervju D). 

 

5.1.1 En kortare beskrivning av de olika biblioteken. 

Bibliotek A: 8 anställda. Möjlighet att boka del av biblioteket, som går att skärma av, för 

aktiviteter (där återfinns även större delen av bibliotekets datorer). Finns möjlighet att boka ett 

annat rum för barnverksamhet. Fokus på språk, samhällsorientering samt hälsa och friskvård.  

 

Bibliotek BC: över 20 anställda. Inga möjligheter till avskilda grupprum, dock finns många 

avskilda hörnor. Flerplansbibliotek med tillgång till hiss för rörelseförhindrade. Fokus på att 

tillhandahålla så stort utbud som möjligt på så många språk som möjligt.  

 

Bibliotek D: 7 anställda. Möjlighet till enskilda grupprum, tyst läsesal. All kurslitteratur som 

används på närliggande SFI-skola. Fokus ligger på barnlitteratur och aktiviteter för barn på 

språk som används i området. Även fokus på SFI-elever.  

 

5.2 Särskild hänsyn till § 8 

Den första frågan som jag sökte ett direkt svar på var fråga 6 i intervjuguiden: Hur känner du 

att det här biblioteket följer bibliotekslag 8§ med särskild uppmärksamhet åt invandrare? Där 

det beskrivs att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt invandrare enligt citering ”bl. a genom 

att erbjuda litteratur på andra språk än svenska”? 

 

Oliva var den som gav det kortaste svaret, med ett enkelt ”programverksamhet”. Men hon går 

även vidare och pratar om vikten att ha personal med kunskap i språk som användarna 

kommer med, fast samtidigt inte tappa bort vikten av att kunna bemöta folk (2012, intervju B) 

 

Zaiba däremot blev nästan lite orolig för att jag anklagat henne eller hennes bibliotek att inte 

följa lagen, och kom med en lång utläggning om hur arbetet som sker på biblioteket följer 

lagen till punkt och pricka, även när deras uppdrag säger annorlunda. Hon återkom även till 

denna åsikt senare i intervjun när vi pratade om programverksamhet och sa att även det följde 

lagen, och särskilt § 8.”Vi stimulerar också, utgivning av böcker som är, ehm, ja, från 

författare som är till exempel från olika andra länder, men icke engelsktalande. Som ska också 

få möjligheten att bli översatta till svenska” (2012, intervju C). 

 

Mary är den som kom med det mest utförliga svaret om hur hennes bibliotek arbetar med 

särskild hänsyn till § 8. Hon gick direkt på hur biblioteket är ett stöd för lärande och berättar 

de valt att göra något annat än den vanliga SAB-uppställningen, att ställa alla böcker oavsett 

om de är för barn, lättläst eller vuxna i större genreuppställningar. Detta för att invandrarna 

ska slippa behöva stå och leta efter en bok som de kan förstå i barnhyllan. Hon säger;  

 
Jag behöver inte känna att nämen jag kan inte det här, jag måste gå till barnhyllan. […] Jag 

kan gå och bläddra i dom här hyllorna, gå precis bredvid vem annan som helst, även om jag 

tar den tunnare boken eller den lättare boken syns inte det rakt av. 

2012, intervju D 

 

 Mary berättar även om hur programutbudet förändrats under tiden som låntagarna ändrats, 

hon ger exempel på två olika ungdomsklubbar som startats av barn och ungdomar som använt 

biblioteket som knytpunkt på sin fritid och gjort klubbarna med hjälp av personalen för ha lite 

variation på vad de kan göra på biblioteket. Det hon lägger vikt på är att lyssna på vad 



20 

 

användarna efterfrågar, och utforma aktiviteter efter det. För bibliotekets räkning säger 

hon ”det handlar ju om att allting vi gör här egentligen eftersom våra besökare till så stor del i 

alla fall är invandrare. I alla åldrar.” (ibid.). 

 

Pippi pratar istället om att respektera varje individ som kommer till biblioteket, betrakta dem 

som människor, och ge dem särskild introduktion till biblioteket och få dem att förstå att 

biblioteket ägs av alla som använder det, att bibliotekarierna bara är där för att hjälpa och 

hålla ordning.  

 
Och som du såg så är personalen här, vi har ganska många språk, vi skulle behöva ha 

arabiska. Vi har slagits för det i många år. för vi har haft tidigare en kvinna som kunde 

spanska och arabiska, nu har vi spanska men inte arabiska och det tycker jag är en stor brist. 

Åh andra sidan har vi ju inte ryska, polska och persiska heller 

2012, intervju A 

 

Pippi pratar om samma sak som Olivia återkommer till senare under sin intervju om behovet 

av språkkunskap hos personalen. När det kommer till att de finns behov av personal som kan 

fler språk tycker både Pippi och Olivia att det viktigaste är inte att personalen kan språken 

utan de båda säger att bemötandet och servicekänslan är viktigare. 

 
[J]ag brukar, brukar säga, tänk om hans mamma kommer in imorgon dagen efter och frågar 

mig ’hur tog du emot min son?’. Alltså den frågan skulle jag kunna få och då måste jag 

kunna säga att jag tog emot din son med respekt för han kom hit och vi har anledning att 

välkomna honom och ta hand om din son. Med de enkla tänket så kan man klara, komma 

förbi de här med människor ser lite främmande lite annorlunda och lite ja. Sådär. 

2012, intervju A 

5.3 Sammanställning av resultat kring första frågeställningen 

När upplever bibliotekarier att det uppstår möjligheter för bibliotekarier och användare att 

ingå i en dialog där de kan föra en diskussion och utbyta åsikter kring bibliotekets arbete med 

integration? 

 

Bibliotek D har som policy att möta varje person som kommer med totalt fokus på denna 

person och dess problem. Mary poängterar detta flera gånger under intervjun att det viktigaste 

när hon och de andra i personalen står ute och arbetar i biblioteket så är låntagaren som ber 

om hjälp den viktigaste att hjälpa. Det spelar ingen roll om det är stressigt eller flera låntagare 

i kön, det viktigaste är att möta alla med respekt och låta mötet ta den tiden som behövs. Det 

gör att de har ett väldigt bra förhållande med sina låntagare, och Mary säger att; 

 
folk som kommer in här, dom vill prata. Och man vill möta personalen. Och det handlar 

kanske delvis om att man, är, ny på svenska och man har ett, man har någonting man 

faktiskt behöver hjälp med. Men vi har väldigt, förhållandevis få låntagare som kommer in 

tror jag, och inte frågar oss, vi pratar med nästan alla 

2012, intervju D  

 

Mary går även kort in på ett samarbete som biblioteket har med komvux. De har ett 

biblioteksråd där de träffas två gånger i terminen, biblioteket och komvux, och diskuterar 

möjligheten till stöd som biblioteket utgör. Rektorn på skolan har även varit så generös att han 

köpt in tre exemplar utav varje kursbok och gett till biblioteket som gåva för att eleverna ska 

kunna vända sig till biblioteket om de behöver hjälp (ibid.). Mary nämner att just på grund av 

det nära samarbetet som existerar mellan de två institutionerna så brukar hon ta emot många 

elever som läser fortsättningskursen på SFI, Svenska som Andra Språk (SAS).  I den kursen 

förväntas eleverna bland annat att göra en intervju med en svensk i arbetslivet om deras arbete, 
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och de är många som har svårt att få intervjuer på andra platser så de kommer till biblioteket. 

Mary berättar om när hon blev intervjuad häromveckan utav en av eleverna, där invandrar 

personen som läste SAS kursen under intervjun berättade för Mary att;  

 
 det är så svårt på andra ställen i samhället att, att prata om man är i en affär eller såhär, folk 

förstår inte, och man vet vad man vill säga men ordet har fastnat och det är så frustrerande, 

men här, sa hon och det är nästan sådär man blir rörd, hon tyckte, här inne, de säger alla 

mina klasskamrater, här vågar man, och ni förstår direkt vad man menar. 

2012, intervju D 

 

Under intervjun med Mary framkommer även att mycket utav deras dagliga aktiviteter på 

biblioteket har tillkommit på grund av den existerande positiva dialogen med användarna. De 

har känt sig så välkomna och bra bemötta att de har vågat säga vad de saknar på biblioteket 

och tipsa om personer som kan vara intresserade utav att hjälpa till. Det var bland annat så de 

fann den person som tog över ett inte så fungerande språkcafé från Mary själv och som gjorde 

det till en uppskattad och välbesökt kväll i veckan. Även de personer som håller i sagostunder 

för barn på lördagar på andra språk än svenska har hittats med hjälp av låntagare som kommit 

med förslag. Det som Mary delar lite extra glädje över är den person som en dag kom in i 

biblioteket och sa att han ville starta läxhjälp på biblioteket för att han själv var uppvuxen i ett 

liknande område och nu läste till civil ingenjör på KTH och ville ge något tillbaka till 

samhället. Detta gör han nu med några av sina bekanta som studerar till lärare en kväll i 

veckan och är en jättesuccé. 

 

Medan Mary på bibliotek D jobbar mer med bemötandet så ser Oliva lite annorlunda på 

dialog med användarna. Oliva tolkar att dialog är ett mer litterärt begrepp, med språk och tal, 

men Mary anser snarare att dialog är något man uttrycker med hela kroppen och med känslor, 

som ett slags universellt språk som alla kan förstå. Olivia pratar passionerat om en 

internutbildning de haft under våren där en av de andra residerande bibliotekarierna som kan 

arabiska har haft undervisning i lättare arabiska för att personalen ska kunna samtala med 

användarna. Själv så läste hon även spanska under våren och kunde bara vara med ibland, 

men även de lilla hon lärde sig har hon haft stor glädje av.  

 

Språk var något Olivia återkom till ofta under intervjun, vikten av att kunna bara ett fåtal ord, 

som kan ge en liten möjlighet till kommunikation, även om det inte leder till fullständiga 

samtal. Det är möjligheten att utbyta information med de enklaste medel, som kan vara 

otroligt givande i hennes arbete. Hon berättar om en faktisk händelse där hon lärt sig ett ord 

som har potential att avgöra vad för hjälp som låntagaren faktiskt behöver. 

 
Ja, och vet du, vi har en del ryska låntagare, som absolut inte kan nått annat språk 

än ryska, och det är, där har jag lärt mig douma [дома] det betyder hem, när de 

kommer med en bok såhär och viftar [Olivia gör överdrivna gester med armarna]. 

Jag har inte sett dom, dom kommer från biblioteket, dom kommer upp från trappan, 

jag vet inte, vill dom låna? eller lämna? Och då frågar jag liksom douma? Ska du ta 

hem den? Och då sa han; Da[да]! Och då var de liksom, okej, då ska vi gå hit och 

låna liksom [Olivia skrattar glatt och triumferande] 

2012, intervju B 

 

Olivia är väldigt fokuserad på utbyte mellan personalen kring de respektive språkområden 

som de har ansvar över, att bibliotekarier ska kunna få en enklare bas med ord som kan hjälpa 

i dess arbete. Hon förklarar även att de bibliotekarier som har dessa språkområden ofta har 

kunskap kring vilka böcker som är nya på det språket, vilka författare som är stora och vilka 

böcker som är mest uppskattade av användarna. Oliva funderar på om det inte går att anordna 
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någon sorts bokcirkel för bibliotekarierna på biblioteket där de utbyter spännande titlar och 

författare inom sina fokusområden, så att när bibliotekarien med den efterfrågade kunskapen 

inte är där så får användaren ändå ett svar som kan vara till hjälp. Detta för att bibliotekarierna 

ska kunna ha de enklare att påbörja en dialog med användare som kommer fram och frågar 

efter något specifikt om vad som är nytt på ett språk eller om en författare gett ut något nytt 

och biblioteket köpt in den boken ännu. Annars säger hon kortfattat att direktkontakt med 

användarna kanske inte är så stor just på det bibliotek som hon jobbar på, och att de kunde 

varit bättre (2012, intervju B).  

 

Pippi är mer som Mary, utav filosofin att användarna ska bestämma vad som sker med 

biblioteket. Hon pratar om att gå runt och lyssna till användarna och deras behov och sedan 

fokusera på vad hon hör efterfrågas mest. Här hörde hon att de var stor efterfrågan på fantasy, 

då pratade hon med några personer för att hitta någon som är intresserad utav ämnet ”en riktig 

nörd” som hon själv säger. Denna person fick sedan hjälpa till att utforma en samling som ger 

ett generellt utbud, som passade efterfrågan. Samma gjorde hon även alldeles nyligen med 

Wii-spel, och efteråt så fick personalen lite undervisning i vad som köpts in utav den person 

som gjort de så att personalen själva skulle kunna hjälpa frågande användare (2012, intervju 

A). Det fanns även en kvinna som var riktigt förbannad över det dåliga utbudet i sitt 

modersmål och bråkade med Pippi om detta tills hon tog upp det med sin chef, som tog upp 

det med sin chef och resulterade i 75 tusen extra att investera i böcker på andra språk. Något 

som Pippi själv uttrycker att hon är tacksam över är att den här kvinnan vågade bråka och stå 

på sig, för då kunde hon komma med ett konkret förslag på förbättring och genomföra den. 

 

Deras bibliotek har även en stor lokal i anslutning till biblioteket men som går att skärma av, 

som de lånar ut (utan kostnad) till de som frågar efter den. Den användes till stickcafé och 

läxläsning, ibland filmvisning och grupparbete. Nyligen hade en grupp ungdomar använt den 

för en poesigrupp, där de bjudit in en person som körde spoken word, och Pippi säger 

att ”hade jag sagt att vi skulle ha poesi hade de inte varit lika kul som dom hade fixat själva” 

(ibid.). Den lokalen som finns har Pippi en stor kärlek till märks det under intervjun. Här kan 

det nämligen inspireras till samtal som hon nämner är något som biblioteket tror mycket på. 

Hon säger själv att hon har ett stort personligt engagemang när hon arbetar ute på golvet, hon 

tycker att man ska prata med de som kommer, fråga hur de mår och ha en dialog.  Det stora 

engagemanget gör att många vet vad hon heter, och kan komma in i biblioteket bara för att 

säga hej när de är på väg hem eller har vägarna förbi (ibid.). 
 

De är genom att lyssna. Lyssna är eftersatt, man måste lyssna ordentligt, man måste för de 

första fokusera på den som kommer in. Och på något sätt avvaktande låta den människan 

presentera sig själv. Vem är du? De vet inte jag. De vet bara den personen. Och lyssna, och 

ta emot igen, och komma tillbaka, och följa upp och tänka att den här personen är 

intresserad av det, behöver det här, du förlorade din plånbok, hur gick det, fick du tillbaka 

den? Näeh? Va synd för dig... 

2012, Intervju A 
   

Zaiba fokuserar det hela på vad biblioteket kan göra för att nå ut till användarna bättre. Hon 

pratar om aggressiv marknadsföring, för det som finns nu når inte ut tycker hon. Det finns ett 

nyhetsbrev, som går ut till de som skriver upp sig, och det finns affischer som de sätter upp i 

biblioteket och skickar ut till andra bibliotek som visat intresse av bibliotekets programutbud 

men det är inte tillräckligt (2012, Intervju C). Men Zaiba är inte heller väldigt positiv till allt 

stoj och stim som kan komma med ett rikt programutbud, hon tycker främst att biblioteket ska 

vara en institution som erbjuder bra litteratur, hon tycker inte att det ska vara kulturbevakande. 

Hon är även negativt inställd till att det aldrig finns tillräckligt med pengar, och att det hela 
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tiden behövs skrivas ansökningar om det kommer idéer utanför ramarna. Däremot är hon 

väldigt positiv i frågan om hur dialogen ser ut mellan användare och biblioteket.  

 

Det hon urskiljer som vägar till dialog är på fysisk väg i biblioteket, men även genom telefon 

och via internet. Och hon säger även att deras mål är att kunna svara på frågor som kommer 

från användarna inom en vecka om de inte kan svara på en gång. Men det som kommer in kan 

även vara fina tips på bokförslag, och kulturella aktiviteter (ibid.).  

 

5.3.1 Analysdel 

Det vi ser här är fyra olika tankar kring när det finns möjlighet till dialog. Mary är av åsikten 

att det alltid finns en möjlighet till dialog. Det som krävs är att det finns någon form av vilja 

till dialog, ett format att ha dialogen på, och ett tillfälle att ha dialogen på.  Olivas åsikt är att 

möjlighet till dialog finns när det finns en gemensam grund att arbeta ifrån som till exempel 

ett nyckelord, eller ett specifikt objekt som båda parterna kan identifiera. Pippi tycker att 

dialog alltid är möjlig så länge det finns någon som är beredd på att lyssna. Zaiba är däremot 

av åsikten att dialog är möjlig när den ena parten förfrågar och bjuder in till dialog på olika 

vis och får ett gensvar av en annan part.  

 

Att alla fyra intervjuobjekt ser att dialog är en viktig del med arbetet med invandrare ger även 

tyngd åt dialogismen som teori. Att jobba med att integrera invandrare genom dialog kräver 

att det finns en möjlighet till dialog. De fyra bibliotekarierna som är del i studien har olika 

förhållningssätt till när en dialog är möjlig, och de har olika förståelse för hur begreppet 

dialog ska användas. Däremot är det inte alla fyra som lägger stor vikt på dialog som ett 

verktyg som kan hjälpa med integration. Det märks att det är två skilda sidor, Pippi och Mary 

är den sidan där dialog är viktigt att ha för att skapa förståelse och det är mindre viktigt hur 

dialogen utformas. De är närmare Bhaktins teori om dialogism där dialog kan ske på olika sätt 

men ändå leda till förståelse än vad Olivia och Zaiba är.  

 

Men även om det är två tydliga läger mellan de fyra bibliotekarierna så ser man även 

skillnader inom grupperna. Mary är en person som är fokuserad på att möta invandrare som 

kommer till biblioteket på alla sätt som finns tillgängliga för att det ska uppstå en dialog. 

Pippi är däremot intresserad utav att få alla invandrare som kommer till biblioteket att vara 

delaktiga i samhället, för som hon själv säger så är invandrare inte ett ord hon vill använda 

utan medborgare är det ord som hon själv väljer. Och om en individ är en medborgare, bör 

alltså denna person vara med i vad som sker i samhället. Dock är de väldigt lika varandra i hur 

detta kan ske då dialog och delaktighet inte är två skilda läger utan mera som två nyanser utav 

samma färg. 

 

Olivia och Zaiba är inte heller eniga om hur biblioteket ska jobba med integration, även om de 

delar entusiasmen över att få låta invandrare ta del utav sin egen kultur via biblioteket. Det 

kan ha att göra med att Olivia har mer kärlek till programaktiviteter än vad Zaiba har. Zaiba är 

väldigt övertygad om att biblioteket ska agera som kunskapscentral mer än kulturcentrum. 

Här går det att argumentera att Zaiba står för den traditionella rollen som biblioteket har. Att 

bistå med material på språk som invandrare efterfrågar, en lite mer materialistisk syn på 

integrationen. Den är dock inte helt oviktig i form av att biblioteket finns till för att vara en 

form av kunskapscentral som Zaiba uttrycker sig. Samtidigt är det viktigt att inte snöa in sig 

på det ena eller det andra begreppet. Det går inte att behålla en verksamhet som inte utvecklas 

med tiden eller med användarnas önskemål.  
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Pippi och Marys åsikter kring dialog som ett verktyg som kan leda till integration är positiva 

och självklara och de ser båda på begreppet dialog som något som sker mellan två parter och 

som kan leda till förståelse. Olivia och Zaiba är mer fastbundna vid dialog som ett begrepp 

där båda parter förstår vad den andra säger. Det blir då uppenbart att som Pippi och Mary ser 

på dialog underlättar arbetet med integration, då de själva, precis som Bhaktin ser dialog som 

ett verktyg som leder till förståelse (Dysthe, 2003, s.103f). Förståelse i sig leder sedan vidare 

till att invandraren kan skapa ett nytt socialt språk och detta leder till integration.  Oliva och 

Zaibas mer strikta syn på dialog kan i sig göra att förståelsen utav helheten blir lidande utav 

vikten att förstå orden, och kan på så sett göra resan från förståelse till integration via socialt 

språk lite vinklad åt ordagran översättning. Båda synsätten leder till integration och det är 

dock det som är det viktiga.  

 

5.4 Sammanställning av resultat kring andra frågeställningen 

Vad har bibliotekarier för uppfattning av hur bibliotekets utbud som riktar sig till att öka 

integrationen tas emot av användarna?  

 

Övergripande i intervjuerna så är det positiva svar som kommer när vi pratar om användarnas 

åsikter kring aktiviteter på biblioteket. Användarna kommer sällan med negativ kritik om det 

som redan finns, utan tycker ofta att det som finns är väldigt trevligt, och i vissa fall kommer 

det förslag om förbättring. Zaiba upplever att många kommer och tackar när de varit speciella 

programpunkter som involverat utländska författare som haft bokprat på modersmålet. Hon 

märker att användarna är glada att kunna använda biblioteket som en kontakt med sitt 

hemland via både litteratur men även programaktiviteter på sina egna språk (2012, Intervju C).  

 

Pippi berättar lite mer specifikt om en LL-cirkel (LL står för lättläst, och cirkel är en 

förkortning av ordet bokcirkel) för invandrare som de nyss börjat med, där de läser ett kapitel 

ur en novellsamling och sedan diskuterar den. Det är inte hon själv som håller i den, men hon 

har ändå känslan av att det har tagits emot positivt. Sedan går hon vidare att påpeka att större 

delen utav programaktiviteterna kommer till på användarnas egen begäran. Pippi säger också 

att hon ” har ägnat i alla fall 15 år åt att trösta pojkar”, ge dem självförtroende nog att söka 

jobbet, lämna in ansökningar, och allmänt vara ett stöd att få ut dem i livet. Där har hon märkt 

att många av dem kommer och frågar om de finns något jobb på biblioteket, men det gör det 

inte tyvärr. Det hon kan göra däremot är att ställa sig som referens på ansökningarna och det 

gör hon gärna. Mot slutet av intervjun kommer vi in på en samhällsenkät som görs varje år i 

kommunen och där ” 90, 95 procent var nöjda med biblioteksverksamheten i vår kommun så 

det var ju inte precis någon oro om det” (2012, Intervju A) 

 

Användarna på Olivias bibliotek ser uppskattande på programverksamheten, men vad hon 

själv ser som mest uppskattat är den personliga kontakten som användarna kan få med 

bibliotekarierna när de står i disken. Detta då många i personalen har utländsk bakgrund eller 

kan något extraspråk och kan på så vis hjälpa invandrare som fortfarande inte behärskar 

svenska ordentligt, eller bara vill ha någon att prata med som förstår deras modersmål. Som 

exempel berättar Oliva om en kille i personalen som kan persiska, de låntagare med persisk 

bakgrund kommer nästan enbart på de dagar då han står i disken, för de har lärt sig hans 

schema och de har en nästintill vänskapsrelation med bibliotekarien. Varierande former av det 

här exemplet existerar bland alla de bibliotekarier som kan något extra språk förutom svenska 

och engelska. De användare som har tillgång till en bibliotekarie som kan samtala med dem 

på ett språk som båda behärskar fullständigt har enklare att göra sig förstådd, få fullständig 

hjälp med att hitta viss litteratur samt komma med åsikter och synpunkter kring vad som kan 



25 

 

förbättras med biblioteket och dess programaktiviteter. Här i intervjun blir Olivia eld och 

lågor och berättar om sitt missnöje med att chefen på hennes arbetsplats har kommit med 

förslag på att skära ner programverksamheten. Hon tycker själv att biblioteket borde satsa mer 

på det eftersom de varit så uppskattat från användarnas sida. Ibland har de inte kommit kanske 

så många till en programaktivitet, men dialogen och aktiviteten har varit högre och mer 

givande än de gånger då de varit fullt hus. Men argumentet som chefen lagt fram påkallar 

uppmärksamhet till att programaktiviteter kostar pengar och personalresurser som biblioteket 

kan tjäna in på om de skär ner på programaktiviteterna. (2012, intervju B). 

 

Mary har precis som Pippi en väldigt nära kontakt med sina låntagare trots sin korta tid på 

biblioteket. Det beror främst på att hennes bibliotek i stort sett fokuserar på mötet med 

användarna. Som det tidigare framgick så finns det alltså här en väldigt etablerad vänskap 

mellan användare och personal, samt en känsla av att alla är välkomna och får vad dem 

behöver på biblioteket.  Precis som på bibliotek A så sker nästan all programaktivitet efter 

förfrågan av användare och det brukar alltid vara fullt av folk på aktiviteterna som uppskattar 

dem.  

 

Vi pratar en del om de två skilda läxhjälperna som existerar och varför det är så att den ena 

som ligger senare på kvällen och tidigare i veckan har fler besök än den som ligger på 

eftermiddagen senare i veckan. Mary tror framför allt att tiden, och att det är fler yngre lärare 

på den senare tiden som gör att den är mer populär att gå på, främst för att då har även vuxna 

som jobbar tid att komma. Det finns inga planer på att lägga ner den som är senare i veckan 

för den är ändå uppskattad och besöks varje vecka av flertalet personer även om de inte är lika 

många som tidigare i veckan. (2012, intervju D). Här går det säkert att hitta argument för att 

läxor delas ut på måndagar och det därför är större aktivitet på måndagar. Men det går även 

att argumentera för att vissa skolor de högre årskurserna delar ut läxor alla dagar i skolveckan 

och det skulle kunna förklara varför det även är aktivitet på torsdagar. Samtidigt är samma 

argumentation giltig för måndagar, för om du får en läxa på en onsdag i ett ämne som du 

enbart har på onsdagar kan både torsdagen och måndagen vara hjälpsamt med läxan. Och det 

kommer alltid finnas personer som tar sig tid att göra läxorna samma dag som de blir utsedda 

och de som skjuter på arbetet så länge som möjligt.   

 

Språkcaféet gick inte så bra när hon själv var ansvarig för det, men efter samtal med 

användarna kom hon fram till vad som behövdes ändras och nu är de en väldigt besökt 

aktivitet. Hon nämner att när hon själv höll i aktiviteten försökte hon välja ut ett tema, ta med 

sig några böcker till detta och samtala på svenska kring temat. Det blev aldrig något flyt i 

samtalet och det hela blev aldrig någon succé. När den nya killen kom så blev det ett mer 

fokus på uttal och vart man ska lägga betoningarna i en mening för att få fram vad som är 

viktigt. Det var inte längre temabaserat och inrutat utan deltagarna fick själva komma med 

exempel från sin vardag som de haft svårt att förstå, och sen diskutera kring detta i grupp med 

andra invandrare och denna nya lärare. Detta är ett bra exempel på vad som är viktigt för 

Mary, hon tror på att prata med invånarna, och samarbeta med redan etablerade verksamheter, 

och det har gett gott resultat då aktiviteterna som ges ofta har många besökare. Genom att ge 

användarna vad de vill ha istället för vad bibliotekarierna tror att användarna vill ha kan de 

komma långt. Det enda negativa hon känner sig se på biblioteket är att ibland så finns det i 

problem för invandraranvändare som kommer dit är att tekniken ibland kan vara svår att 

förstå. Kanske genom att invandrarna kanske inte förut haft tillgång till så moderna maskiner 

så de inte vet hur maskinerna fungerar eller vad de gör, och då säger Mary att det kan vara 

svårt att kommunicera eftersom det är tenisk jargong som behövs användas och där räcker 

inte alltid språket till, men hon säger att det brukar lösa sig efter en stund (2012, intervju D). 
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5.4.1 Analysdel 

Bibliotekets utbud som ska öka integrationen är i stort sett begränsad till vad som sker i 

programaktiviteterna. Mary berättar om sitt bibliotek och hur de har en annorlunda 

hylluppställning för att främja integrationen genom att låta användarna själva bestämma 

vilken svårighetsgrad de klarar av att läsa på den bok de behöver. Annars är det genom 

programaktiviteterna som är det utmärkande svaret på hur integrering främjas. Detta har att 

göra med situerat lärande då programaktiviteter har en stor möjlighet att iscensätta olika 

situationer från samhället och ger invandrare möjlighet att diskutera med även svenskar om 

hur de kan bete sig i särskilda stunder. Det har även att göra med dialogism då de finns till 

exempel sagostunder för barn på deras hemspråk, där de får kontakt med sitt gamla språk och 

sin gamla kultur genom det sociala språk som förmedlas i en kulturs böcker. viktigt. 

 

Ett exempel som är intressant att ge lite extra tanke åt är det där Mary berättar om sin 

erfarenhet om arbetet med språkcafé. Det är intressant därför att det som Mary säger är att när 

hon försökte med att ha förutbestämda teman att samtala kring så var det inte tilltalande för 

invandrargruppen på samma vis som den mera öppna verksamheten som hennes efterföljare 

istället erbjöd. Rent teoretiskt så blir Marys försök en överföringsmetod, där hon valde ut 

ämnet, berättade om det och försökte ge sin förståelse av orden till invandrargruppen. Marys 

försök innebär att hennes egna värderingar följer med det hon försökte lära ut, eftersom språk 

är något personligt (Dysthe, 2003, s.47). Hon tog ingen hänsyn till vad invandrarna själva 

hade för behov av att lära sig. 

 

Hennes efterföljare arbetar däremot på ett annat sätt som uppskattas mer av användarna. Det 

beror på att han låter invandrarna själva komma med sina önskemål och problem och sedan 

arbetar utifrån dem. Det kan kopplas till Deweys pragmatism i antagandet ”man lär mer av 

misslyckanden än av framgång” (Stensmo, 2007, s.206). Genom att inte lägga vikten i vad 

orden betyder ordagrant utan istället arbeta utifrån formerna kring hur orden levereras så 

anammar Marys efterföljare Bhaktins tankar om dialogismen (Dysthe, Igland, 2003, s.100). 

Något som dessutom visar sig vara mer uppskattat utav invandrarna, och visar på att det 

innehållsliga fokuset, vad orden betyder, inte är lika uppskattat som det kommunikativa 

fokuset, vad personen egentligen vill förmedla för budskap. 

 

Alla intervjuobjekten framhävdar att mycket utav programaktiviteterna är initiativ från 

användarnas egna håll, så de visar på att invandrarna själva ser vad de har för behov att klara 

av att integreras i samhället, samt en längtan till att behålla kontakten med sina rötter. Det är 

viktigt att biblioteket erbjuder båda delarna för att integrering ska ske på bästa sätt. Det går 

inte att förvänta sig att en person som flyttar från ett land till ett annat ska kasta alla sina 

traditioner bakom sig och helt anamma det nya landets kultur. Däremot om individen kan ta 

del av det nya landets kultur samtidigt som han eller hon får behålla kontakt med sin gamla 

kultur kan det öka chansen för en lyckad integration. Detta för att om en person får veta att sin 

gamla kultur inte är fel, bara annorlunda, gör att individen känner sig accepterad som den är 

och då kan accepterandet av den nya kulturens sociala språk ske enklare och snabbare.  

 

5.5 Sammanställning av resultat kring tredje frågeställningen 

Hur motiverar biblioteken programutbudet ur ett integrationsperspektiv?  

 



27 

 

Zaiba är fast besluten om att biblioteket ska vara en kunskapscentral och ingen lekstuga. 

Därför blir de frågor som är öppna mer vridna åt den fysiska samlingen istället för vad 

biblioteket kan erbjuda i form av programutbud. Den fysiska lokalen kommer även in i 

samtalet och Zaiba menar att biblioteket erbjuder ett öppet vardagsrum med tillgång till 

kunskap och teknik som är efterlängtat av invandrare. Det i sig gör att man befinner sig i en 

väldigt accepterande miljö som är full av kulturer. Hon berättar lite om vad hon gillar med sitt 

arbete, men jag tycker även att det går att anpassa för användarna då det är en miljö som 

speglas i biblioteket; 

 
därför när man befinner sig bland alla dessa alfabeter, med olika, konturer och när man 

pratar med sina kollegor, man får hela tiden någonting nytt och det är, föder nya tankar och 

möjligheter och så, så man får plats att ja, utveckling kommer hit [Zaiba skrattar] du vet? 

2012, Intervju C 

 

Olivia å andra sidan är väldigt kär i programaktiviteter. När jag frågar henne hur viktigt hon 

tycker att det är så säger hon med klar övertygelse ”Viktigt” och ser mig seriöst i ögonen 

(2012, intervju B).  Det framgår väldigt tydligt att hon tycker det är viktigt att arbeta för att 

invandrarna ska få möjlighet att hålla sitt modersmål levande, genom både tillgång till 

litteratur på deras modersmål och teknologi som gör att de kan hålla kontakt med släkt och 

vänner. Det är även viktigt att invandrarna ska få möjlighet att uppleva kulturella inslag från 

sina hemland i form av programaktiviteter. Dock är det även viktigt att invandrarna ska få 

tillgång till hjälp med att lära sig svenska som nytt språk, och det kan då ske genom andra 

programaktivteter som fokuserar på svenska som andraspråk och att få samtala med andra 

människor som lär sig svenska i en trygg och lugn miljö. Oliva tror att människorna som 

kommer hit och får behålla sin egen kultur och språk samtidigt som de får adoptera den 

svenska kulturen och det svenska språket, blir mer harmoniska och nöjda med livet än om det 

ska byta ut det gamla med det nya helt och hållet. Olivia säger också att om invandrarna kan 

sina mor och farföräldrars språk blir de lättare för dem att åka tillbaka, inte för gott menar 

Olivia som tillägger ”utan mer semester” och hålla kontakten med den delen av sitt liv (ibid.).  

 

Främst så diskuterar jag och Oliva om biblioteket som en välkomnande och accepterande 

plats, precis som Zaiba ville poängtera i sin intervju. Olivia säger att många som kommer till 

Sverige inte är så vana vid folkbibliotek, utan kanske har mer utav forskningsbibliotek i 

tanken när de tänker på vad biblioteket är för lokal. Därför blir invandrare positivt inställda 

när de upptäcker hur trevligt folkbiblioteken är och återkommer ofta för att utnyttja både 

lokaler och resurser som en ingång till det svenska samhället. 

 
 När man kommer till ett svenskt folkbibliotek, är något annat, det är en annan känsla, det är 

den här, en av de få platser i Sverige idag där man får komma, fattig som rik, gammal som 

ung, vad man än tillhör för religion, eller politiskt parti och så vidare och vidare, så är det 

en plats som välkomnar alla. Och det tror jag, kan vara väldigt, kännas bra för invandrare. 

2012, Intervju B 

 

Mary pratar nästan hela intervjun om hur hennes bibliotek hjälper med integration. Hon 

berättar om samarbeten med kommunens olika organisationer och personer som är där 

frivilligt eller med symboliskt arvode. Mary utstrålar både glädje och stolthet när hon berättar 

om hur biblioteket är uppbyggt för att hjälpa invandrare att komma in i samhället. Allt ifrån 

att det finns språkcafé, till att det kommer en anställd från landstinget och har kurser för 

invandrarna. 

 
 Hon har kurser i hur man ska ta hand om sig själv egentligen. Det är en svår situation 

psykologiskt, att komma hit, man har kanske där bak som mår dåligt och så vidare. Hur 
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man tar hand om sin kroppsvikt, ny mat, ny, alltså allt sånt. Hur sjukvårdssystemet 

fungerar. 

2012, Intervju D 

 

För Mary är det inte så mycket hur biblioteket arbetar med integration, utan faktiskt att hela 

deras arbete är ett integrationsarbete. När vi pratar om hur många invandrare som använder 

biblioteket så säger hon att det är nästan alla som kommer dit, och det gör att nästan allt som 

sker på biblioteket sker med åtanke för hur invandrare ska kunna utnyttja tjänsten eller 

utbudet.  Hela det programutbud som finns är riktat mot invandrare och deras integration och 

Mary berättar stolt att de nästan bara får positiv feedback från sina användare om hur bra 

mottagna de blivit på biblioteket, hur programutbuden hjälpt dem i olika skeden i livet. Det 

som hon nämner som en stor stöttesten för hur arbetet är upplagt, är att precis när biblioteket 

skulle öppna så deltog SFI-eleverna i kommunen i en magisteruppsats om vad de vill ha när 

de besöker biblioteket och den magisteruppsatsen har sedan legat till grund för hur de 

utformat biblioteket. Det viktigaste för Mary är hur personalen bemöter användarna som 

kommer till biblioteket, inte vad de erbjuder i form av lokaler och fysiska samlingar. Att 

skapa en positiv relation med användarna när de kommer, att våga säga hej, och att våga starta 

en konversation (2012, Intervju D).  

 

Pippis bibliotek fungerar som en slags samlingsportal för hela kommunen, på samma sätt som 

Marys, där lokala föreningar och organisationer kan samarbeta med biblioteket och anordna 

aktiviteter gemensamt. Det är större tonvikt på kommunikation och bemötande än den fysiska 

samlingen och det viktigaste är att alla ska känna sig välkomna. Hon pratar om biblioteket 

som en resurs, som ska bidra till allmänheten vad som behövs. Främst av allt är det att 

respektera alla som kommer till biblioteket som är det viktiga; 

 
 De var en kille som kom hit från Afrika med en kusin och de var lite oroliga, de visste inte 

om de hade rätt papper och grejer och skulle skriva in sig, och då sa jag ”Jamen, du är väl 

en människa?” och då översatte kusinen det och då gapskrattade dem båda två, för att en så 

enkel sak som att man är väl människa, att man vet vem man är själv, att man är någons son 

förmodligen och att man har en kusin och att man hänger ihop på nått vis med världen. 

Alltså det skulle kunna göra så att de räckte på många sätt. Sen måste ju vi ha vissa 

uppgifter, människor, var de bor och så blabla bla men dom skrattade gott åt att de blev 

betraktade som människor. Och de kan ju vara lärorik att fundera på. 

2012, Intervju A 

 

Programutbudet som finns då från bibliotekets sida är i samarbete med organisationer eller 

användare som själva kommit och bett om tillgång till lokaler för speciella aktiviteter och är 

baserat på vad som finns i området och är efterfrågat av användarna. Vad som är viktigt för 

Pippi är att det finns en tvåspråkighet (eller fler språk) i aktiviteterna. Det hjälper till att locka 

folk som är intresserad av (hennes exempel) polsk poesi, men även svensk poesi på polska. 

Det hon vill lyfta fram är att användarna som kommer till programmen ska få höra de andra 

språken så att de inte låter främmande för örat, men det kan även bidra till att personer som 

inte delar ett språk kan möta varandra under en aktivitet där de har ett gemensamt intresse. 

Pippi nämner även att när det kommer till programaktiviteter så är inte mängden personer som 

kommer det viktigaste utan istället vill hon hellre se att det är ett aktivt samtal kring den 

aktivitet som precis genomgåtts. För under samtalet så kan människor mötas och utbyta 

åsikter vilket i sig kan leda till integration. 

 

5.5.1 Analysdel 

Vad som är gemensamt mellan de fyra intervjuobjekten är att de alla pratar om en 

mångkulturell miljö av olika slag. Zaiba nämner att en mångkulturell miljö är accepterande 
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utav andra kulturer och när en individs kultur blir accepterad så känner sig även individen 

accepterad. Oliva trycker på att alla ska få ta del av sitt modersmål samtidigt som de blir 

inbjudna att ta del i den nya kulturens språk. Det Olivia säger om vikten att låta biblioteket 

vara en lugn och trygg miljö för att låta invandrare ha en möjlighet att lära sig svenska tyder 

på att hon är väldigt fast i tanken om att språket har en avgörande betydelse. Vilket är i 

motsatts till tanken bakom dialogismen där språket bara är en del utav möjligheten till 

kommunikation. Olivias tyngdpunkt på språk märks även när hon pratar om att lära sig 

användarnas språk för att underlätta dialogen. Både hon och Zaiba skulle kunna ses vara 

närmare den monologiska sidan än den dialogiska teorin. Detta utav att de lägger vikten på att 

kunna förstå språken som talas, ordmässigt, istället för att förstå innebörden av vad personen 

vill få fram rent dialogiskt. Monologismen är inte att förknippa med monolog, som betyder att 

en person håller en ensidig kunskapsöverföring. Utan som en motsats till dialogismen där 

kommunikationen är det viktiga, inte sättet på vilket två parter kommunicerar (Dysthe, 2003, 

s.108f).  

 

Mary säger att nästan allt de gör på hennes bibliotek, gör de med baktanken om att det ska 

främja integration. På hennes bibliotek är alla kulturer välkomna och det skapar en 

accepterande mångkulturell miljö. Hennes framförande bygger på att det skapats en god 

stämning mellan bibliotekarier och användare som gör att kommunikationen underlättas. Vare 

sig det handlar om önskemål eller bara ett enkelt samtal så gör vilja att förstå den andra 

personen att samtalet har en större chans att utvecklas till en kommunikativ dialog.  

 

Genom att ha mängder av olika sorters aktiviteter på flera olika språk så finns det alltid något 

som kan vara lockande för individen att delta i, och med detta deltagande så kan individen bli 

involverad i något som ökar dess medvetenhet om ett visst område. Det blir ett situerat 

lärande även om aktiviteten sker på individens språk, därför att det finns ett deltagande av 

andra människor som berättar sina synpunkter och åsikter kring ett visst ämne. Dessa 

synpunkter och åsikter kan vara färgade både av det sociala språk som individer tagit med sig 

från sin moderskultur, samt de nya sociala språk som utvecklats i den nya kulturen. Pippi 

säger rätt ut att hon uppskattar programaktiviteter på mer än ett språk för att det gör att fler 

kan delta i diskussionen och det gör att användarna blir vana att höra andra språk. Den här 

tanken om mångkultur är en intressant idé som absolut kan leda till att integrationen främjas. 

Pippis åsikter om att göra programaktiviteter tvåspråkiga, tyder på att även hon anser att det 

viktiga inte är att något är fastställt inom ett precist ramverk, utan hellre ser på förståelse över 

gränser och språkbarriärer genom kommunikation. 

 

Omständigheter som kan ha påverkat hur resultatet presenterats här är många. Hade jag valt 

att inte kontakta bibliotek och låta dem välja en egen representant för intervjun, finns chansen 

att mitt eget omdöme skulle varit bristande i vem som blev intervjuad och jag kunde ha funnit 

mig i situationen där jag intervjuade personer med negativ syn på integrering, eller bristande 

kunskap kring hur arbetet med det sker på just deras bibliotek. Det finns även en möjlighet till 

att jag skulle ha fått intervjuer med totalt ointresserade personer och detta skulle oundvikligen 

lett till en annan uppsats. Självfallet har även valet utav bibliotek haft en påverkan på 

resultatet. Här valde jag bibliotek med förutsättningar att det skulle ske mycket 

integreringsarbete, men hade jag varit helt slumpmässig i mitt urval hade de blivit ett annat 

resultat. Sen finns det säkert omständigheter som längden av tid som intervjuobjektet kunnat 

ge för intervjun, som jag märkt med att Zaibas intervju är åtskilliga kortare svar och inte lika 

stor utveckling jämfört med de andra tre intervjuerna. Detta för att Zaiba inte hade möjlighet 

att stanna längre och utveckla, då hon direkt efter intervjun skulle på ett möte. Hade hon inte 

haft ett annat möte direkt efteråt hade troligtvis intervjun inte varit lika kort.  
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6. Slutsats 

Integrering är något som är väldigt aktuellt att tänka på i dagsläget. Detta för att vi blir ett 

alltmer mångkulturellt land när vi tar emot invandrare från hela världen. Men integrationen är 

inte viktigt enbart för de invandrare som kommer. Det är även viktigt att de människor som 

redan bor här, att få se att invandrare inte är utav ondo utan tar med sig nya åsikter som leder 

till ett hälsosammare samhälle. Det som dock är huvuduppgift med denna uppsats är att se hur 

ett par biblioteket som har en stor grupp invandrare arbetar med just integrering. Genom att se 

på hur bibliotek med redan etablerade rutiner för en etablerad grupp går det att urskilja 

mönster på vad som fungerar. Dessa mönster går sedan att anpassa till andra biblioteket som 

ännu inte har några mönster eller etablerade rutiner till den specifika gruppen invandrare. 

Även biblioteket som har etablerade rutiner kan dra nytta av nya metoder som bevisligen 

funkat i andra situationer för att eventuellt förbättra sitt arbete.  

 

Den här uppsatsen har lyckats identifiera två olika arbetsätt som 3 biblioteket arbetar med för 

att öka integrering utav invandrare. Dessa två arbetssätt är genom dialog och deltagande. 

Dialogen går starkt att koppla till dialogismen, då det handlar om att som bibliotekarie eller 

programaktivitetsansvarig lyssna och samtala med de individer och invandrare som söker 

dialog. Att lägga koncentration på att förstå någon som inte talar samma språk som en själv 

kan ge insikt och förståelse för individens situation och genom förståelsen kan integration ske. 

Deltagande går att koppla till situerat lärande genom programaktiviteterna. När individer och 

invandrare får möjlighet att träffa andra människor i samma situation som de själva, eller med 

samma intresse, kan förståelse öka genom deltagande.  

 

Dialog och deltagande går även hand i hand, då i en dialog så är du deltagande och när du 

deltar i något krävs det en dialog för att göra deltagandet möjligt. Tillsammans är det två 

arbetssätt som fler bibliotek borde tänka mer aktivt på för att öka integrationen. Därför finns 

det alltid en relation mellan dialog och deltagande.  

 

Arbetet med dialog och deltagande kan alltså öka integrering både för invandrare som 

kommer hit från sina hemländer och utan en förståelse av det svenska samhället. 

Integreringen kan även ske för det svenska samhället som genom bibliotekets arbete med 

dialog och delaktighet kan skapa förståelse för ny kulturer och genom att ta bort orosmoment 

över saker som inte förstås skapa integrering genom att svenska samhället välkomnar nya 

tankar, kulturer och människor.  

 

Dialog som begrepp kan bäst gestaltas här som en förmåga att lyssna och förstå användare 

som är invandrare, nyanlända och utan möjlighet att föra en konversation på ren svenska eller 

engelska. Det gäller alltså att vara kreativ i lyssnandet, att våga fråga vad individerna 

egentligen menar och inte haka upp sig på små detaljer utan istället försöka se en helhet i vad 

som förmedlas. 

 

Delaktighet är istället att välkomna alla, även om det inte finns ett gemensamt språk. Att inte 

avisa någon som visar intresse trots bristande kommunikationsmöjlighet. Det handlar om att 

bjuda in alla, att visa på att det inte gör något om personen inte har full förståelse för det språk 

som aktiviteten sker på. Så länge det finns ett intresse så ska möjligheten finnas att få delta 

ändå. 

 

Därför är min slutsats med denna uppsats att vikten ligger på att välkomna alla, och att våga 

lyssna med mer än bara öronen. 
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7. Avslutande reflektion och Diskussion 

Från början var uppsatsen ett medel till att hitta användbara begrepp och konkreta 

arbetsmetoder kring hur arbetet med integrering på ett bibliotek kan se ut. Detta för att den 

tidigare forskningen inte visat på stort utbud och på personligt intresse.  Avsaknaden av 

grundläggande material visar på att det finns ett behov av mer akademiska studier inom ämnet. 

Tyvärr var mycket av det material jag hittade fortfarande på uppsatsnivå, och väldigt få på 

mastersnivån.  

 

Under arbetet med att skriva denna uppsats hittades dock vissa tendenser kring hur arbetet kan 

delas upp i dialog och deltagande. För mig har arbetet med uppsatsen efterliknat en 

hermeneutisk spiral (Esaiasson m fl., 2007, s.252), där resultatet framgått mer och tydligare 

vid varje genomarbetning. Därtill tillkommer flertalet nyanser vid varje genomgång av 

analysbitarna.  

 

Jag känner att jag själv blivit mer medveten kring hur arbetet kring integrering kan se ut, och 

jag har fått bättre verktyg att använda om det skulle bli att jag skulle befinna mig i den 

situationen att jag arbetar aktivt med invandrargrupper någon dag. Jag känner även att mitt 

intresse i ämnet enbart har blivit större när jag sett alla nya nyanser och vinklingar samt tagit 

del utav hur debatter kring begreppen mångkultur, invandra, dialog och delaktighet ser ut. De 

frågor som jag gick in med i baktanken när jag påbörjade denna uppsats har kort blivit 

besvarade med hur det går att arbeta med integration, men samtidigt har det sprungit upp nya 

frågor nog att fylla ett par uppsatser till.  

 

Att använda sociokulturella teorier till denna uppsats anser jag var ett korrekt val, även om det 

hade varit intressant att se hur resultatet sett ut om det hade valts ett teoretiskt perspektiv som 

fokuserar på individuellt lärande och uppfattning av världen. Där hade personlighets teori 

kunnat ge insikt om vad invandrare har för motivation till att bli integrerade i samhället. 

Arbetslivspedagogik hade även varit en intressant vinkling för att se hur biblioteket kan hjälpa 

invandrare att integreras genom att få ett jobb, eller för att se hur bibliotekarierna arbetar med 

integrering som begrepp på sin arbetsplats. Andra teorier jag från början funderade på att 

använda var bland annat G. Herlitz tankar om Balans i vardagen för invandrare (Herlitz, 2007, 

s.191-195). Den teorin hade antagligen gett en intressant synvinkel i hur integreringsarbetet 

kan finnas till grund för personligt välmående. En annan teori jag inte valde att ta med för att 

den var svår att skala ner till en sådan undersökning jag valde att göra (den var mer 

anpassningsbar på undersökningar involverade många olika områden) var Gans teori om 

samhällets uppbyggnad av 5 olika grupper (Audunson, 2005, s.433; Gans, 1991 s.51-70). Två 

andra namn som återkom ofta i tidigare forskning vad Habermas och Skot-Hansen som 

nämndes av många olika av mina källor tidigare nämnda här i arbetet. Dock valde jag att inte 

använda dem just för att de är så välkända och omnämnda. Jag ville hellre visa på ett nytt 

perspektiv än ett redan utprövat.  

 

Under undersökningsmomentet när jag samtalade med de fyra intervjuobjekten så fick jag inte 

bara material till denna uppsats, jag fick även ta del av en del visdom som kommer med att 

arbeta på bibliotek i ett antal år. Det är något som jag personligen kommer ta med mig från 

den här uppsatsen och försöka arbeta med på nästa arbetsplats. Det som slår mig nu när jag 

tänker tillbaka på intervjuerna är att alla fyra var så otroligt positivt inställda till 

integrationsarbetet, hur passionerade de var att få arbeta med människor och invandrare som 

specifik grupp. Det gör att jag ser positivt på framtiden och på arbetet med att integrera 

invandrare i svenska samhället på alla bibliotek runt om i landet. 
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Jag tycker det märks skillnader som gör att Pippi och Mary står åt den sidan som är mer 

fokuserad på varje individ som kommer, att uppmärksamma varje besökare. Oliva och Zaiba 

är åt den sidan som fokuserar mest på helheten, att majoriteten ska få det som efterfrågas 

istället för att fokusera på en användares behov. Jag vet inte vad detta beror på, men det går 

säkert att argumentera för att det ska vara bundet till läget i samhället. Bibliotek A och D 

ligger båda i förorter medan bibliotek BC som Oliva och Zaiba jobbar på är väldigt centralt. 

Det går nog även att argumentera för att det är organisatoriskt, då bibliotek BC är en del inom 

Stockholms Stadsbibliotek, medan bibliotek A och D tillhör mindre organisatorer.  

 

Vad detta gör för uppsatsen är väldigt intressant eftersom det går att se skillnader mellan hur 

biblioteken jobbar med integrering och vad som är deras åsikter kring arbetet med 

programaktiviteter. Jag tror inte att uppsatsen hade kunnat visa lika mycket nyanser om det 

hade blivit så att jag enbart fått tag på bibliotek i förorter. Däremot är det inte otänkbart att det 

hade varit intressant att ta med bibliotek med en liten användargrupp av invandrare för 

ytterligare nyansering utav uppsatsen. Uppsatsen är även väldigt positiv i tonen kring 

integrering, något som var oundvikligt med tanke på hur positiva intervjuobjekten var med 

sina åsikter kring integrering. Även den tidigare forskningen visar även mer på positiva 

trender än negativa resultat. Då jag hade en fråga med om negativa aspekter fick jag se lite om 

detta, men det som intervjuobjekten påpekade då var mer enskilda tillfällen än långtids 

aspekter.  

 

Den här uppsatsen handlar i grund och botten om hur vi ska kunna få invandrare att bli socialt 

inkluderande i det svenska samhället. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte är den 

enda gruppen som lider utav exkludering. De finns mängder utav äldre personer som blir 

socialt exkluderade därför att de inte har tillgång till teknik, eller kunskapen att använda den.  

Biblioteket finns till för att hjälpa alla samhällets minoriteter till social inkludering, för ingen 

vill väl bli lämnad utanför? 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Som förslag till fortsatt forskning skulle det vara intressant att se om begreppen dialog och 

delaktighet går att finna i arbetet hos bibliotekarier som arbetar med minoritetsgrupper. Det 

skulle även vara intressant att försöka utarbeta ett förslag kring hur bibliotekarier kan arbeta 

aktivt med dessa två begrepp för att utveckla integrationsarbetet på bibliotek med ökande 

invandrarbesök. Eventuellt skulle det även vara intressant att se integration som något annat 

än det som porträtterats i den här uppsatsen. Här har det varit fokus på integration som ett 

begrepp som beskriver hur en person från en kultur kan finna sin plats i en ny kultur. 

Integration går dock att ses på andra sätt, bland annat som att möta ett innehåll, eller att delta i 

sociokulturella praktiker. Den sistnämnda är den som är närmast hur begreppet har används i 

den här uppsatsen, men det skulle ändå ge möjligheten till en annan tolkning av resultatet eller 

till och med ett annat fokus på uppsatsen helt och hållet.  

 



  

 

Sammanfattning 

 

Syftet med uppsatsen var att se hur bibliotekarier som arbetar dagligen med invandrargrupper 

ser på sitt uppdrag med att främja integration samt hur arbetet med programaktiviteter kan 

ligga till grund till integrering. I undersökningen hade jag som avsikt att intervjua 

bibliotekarier som ägnar större delen av sin arbetstid med att främja integrering utav 

invandrare. Vidare avsåg jag att undersöka hur programaktiviteter kan främja integrering då 

det framkom i bakgrunden att många invandrare var nöjda med biblioteket.  

 

Varför programaktiviteter valdes som specifikt fokus var för att i lagen står det att integrering 

ska främjas med bland annat ”att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former 

särskilt anpassade till dessa gruppers behov” (SFS 1996:1596). Detta väckte tankar om vad 

som kunde vara bland annat på ett bibliotek och då identifierades programaktiviteter som en 

möjlig fokuspunkt. 

 

Undersökningen skedde på 3 bibliotek i Stockholm och 4 bibliotekarier ingick i studien. 

Resultatet visade att bibliotekarierna, precis som bakgrunden, ansåg att de samtal som de haft 

med invandrargruppen tydligt klargjorde att invandrare var nöjda med bibliotekets utbud. Det 

framkom även att de tror att programaktiviteter möjligen kan vara en stor del av varför 

invandrare är så nöjda. Detta för att programaktiviteter är välkomnande för alla som kommer, 

och kan ta många olika former samt ske på många olika språk. 

 

Resultatet visar även på att bibliotekarierna ser på arbetet med integration som något de 

arbetar med hela tiden i många olika former, vare sig de handlar om hylluppställning, 

programaktiviteter eller fysiskt bemötande. Slutsatsen visar på att de två mest framträdande 

arbetssätten att främja integrering med är genom att samtala med invandrarna, och visa att 

varje individ är värd att lyssna på, samt att erbjuda programaktiviteter som kan skapa 

förståelse för olika situationer. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide till bibliotekarier 

 

Man/Kvinna   Ålder: 

 

1. Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 

2. Hur länge har du arbetat på det här biblioteket? 

3. Har du arbetat på andra bibliotek tidigare? 

Ja – Hur tycker du att det förra biblioteket skiljer sig från det här biblioteket när de 

kommer till mångkulturella frågor? Kan du ge något exempel? 

Nej- Skulle du vilja? Vad har du för argumentation till att du tycker så? 

4. Vad har du för erfarenheter med arbete riktat mot mångkulturella frågor på det här 

biblioteket du vill dela med dig? 

5. Kan du berätta lite kort om vad som är det bästa med att arbeta här?  

 

6. Hur känner du att det här biblioteket följer bibliotekslag 8§ med särskild 

uppmärksamhet åt invandrare? Där det beskrivs att särskild uppmärksamhet ska ägnas 

åt invandrare enligt citering ”b la genom att erbjuda litteratur på andra språk än 

svenska”? 

7. Vad för aktiviteter som är inriktade mot integrering och mångkultur är mest 

återkommande?  

8. Varför är just de återkommande?  

9. Kan du ge några exempel på hur dessa aktiviteter planeras och utförs? 

10. Hur tas initiativet till dessa aktiviteter?  

11. Vad för typ av aktiviteter tycker du har den största efterfrågan och uppslutning? 

12. Vad baserar du det antagandet på? 

13. Vad för sorts aktiviteter har ni störst efterfråga på och uppslutning till av invandrare i 

första och andra generationen?  

14. Hur kommer kunskapen till er om vad som är efterfrågat av invandrare?  

15. Hur upplever ni att invandrare har koll på att dessa aktiviteter existerar? 

16.  Vad gör ni på biblioteket för att sprida informationen om dessa aktiviteter? 

17. Hur fungerar kommunikationen mellan invandrare och bibliotekspersonal? 

18. Vad har ni för samarbete med vuxeninstitutioner som lär ut svenska, eller som har 

undervisning i andra ämnen för invandrare? (SFI, Komvux etc) 

19. Finns det några aktiviteter som ni arbetar med gemensamt (om de existerar kan du ge 

några exempel) 

 

20. Kan du berätta om en positiv resp. negativ situation där mötet mellan bibliotekarier 

och invandrare har uppstått?  

21. Vad skulle kunna förbättras för att öka möjligheten till möten mellan bibliotekarier 

och invandrare?  



 

22. (Börja med att introducera anhöriginvandringsbegreppet i anknytning till 

migrationsverkets dom i januari)Vad har du för tankar kring den kommande 

anhöriginvandringen och hur det kan påverka efterfrågan på bibliotekets 

aktivitetsutbud riktade mot integration och mångfald?  

23.  I en del studier har det framkommit att invandrare oftare återkommer till biblioteket 

för att de haft positiva erfarenheter där, vad tror du att det beror på?  

24. Vad är dina tankar kring att använda de positiva mötena som en möjlighet att förbättra 

den fysiska samlingen som många invandrare uttryckt ett missnöje med?  

 

 

Tack för medverkan!  
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