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Abstrakt 
This essay is about how the public library can have a role in the integration of 

immigrants in the Swedish society. The constant stream of refugees to Sweden in the 

last few years is what inspired this essay. We examine how different functions and 

activities of libraries can affect the integration of immigrants, and what role the public 

library can have in the integration process. Our questions are: How do library 

employees see the role of the library when it comes to the integration of immigrants? 

How do city libraries work with integration of immigrants? How do city libraries reach 

out to immigrants as a target group? We have structured our material gathered through 

interviews according to these questions. We then used the theory created by Marianne 

Andersson and Dorte Skot-Hansen called the four functions of the library, both to 

interpret and to analyze the material in relation to our second question. We have also 

used parts of Albert Diaz integration theory to analyze the material for all three 

questions and to show that the public library can actually play a communicative, 

personal and social role in the integration process. We have found connections between 

the public library´s four functions according to Andersson and Skot-Hansen, and Diaz´s 

communicative, personal and social integration, and in this way managed to relate 

activities and functions of the public library to the integration of immigrants in the 

Swedish society. 

 

Nyckelord 
Integration, Folkbibliotek, Immigranter, Mångkulturalism 

 

Tack 
Vi skulle vilja tacka våra tre intervjupersoner i Stockholm, Göteborg och Malmö för att 

de ställde upp på intervju för vårt arbete. Tack ska även våra två handledare ha för ett 

bra stöd under skrivprocessen.  
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1. Inledning 
Många människor tvingas just nu att fly ifrån krig och hotet om krig i sina hemländer. I 

skrivande stund är det situationen med jihadgruppen IS i Syrien som tvingar människor 

att fly från det området. Många som flyr från sina hemländer tar sig till Sverige, inte 

bara för att vi tar emot många flyktingar, utan för att det sedan tidigare bor syrier i 

Sverige och många väljer därför att söka sig till länder där det redan finns en närvaro av 

syrier (Ruist, 2015).   

 

Det är den nuvarande flyktingsituationen som gav oss idén till den här uppsatsen, då vi 

blev intresserade av hur svenska folkbibliotek hanterar den ökande mängden 

immigranter som kommer till Sverige. Vi fokuserar mer specifikt på hur folkbibliotek 

egentligen arbetar, framförallt då det gäller integrationen av immigranter i det svenska 

samhället. Vår undersökning är därför inte bara begränsad till flyktingar, utan innefattar 

också invandrare och vi använder oss därför av benämningen immigranter. Immigranter 

kan mötas av stora svårigheter när de kommer till Sverige. De kommer till ett helt nytt 

land där de inte kan språket och ofta saknar de helt ett stödsystem då de inte längre har 

sin släkt och sina vänner kring sig. De känner kanske inte till vilka normer som gäller 

och vet alltså inte vad som är socialt accepterat och vad som är socialt förbjudit. De kan 

exempelvis inte riktigt förstå saker som vad som står på innehållsförteckningarna eller 

på skyltarna i matbutiken. Ofta upplever de att de sticker ut då de kanske inte ser ut och 

beter sig som människorna runt dem. Deras tidigare studier och utbildning räknas 

antagligen inte längre då det nya landet har andra examinationskrav.  

 

Vad dessa människor behöver då är en plats där man är välkommen som man är, oavsett 

vilken bakgrund man har. En mötesplats där alla olika sociala grupper och individer på 

ett tryggt sätt kan interagera med varandra och människor från andra länder kan 

utveckla en bättre förståelse av hur det nya landet fungerar. Denna mötesplats menar vi 

finns att hitta på de svenska biblioteken. I den svenska bibliotekslagen 2§ står det till 

och med att: 

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och 

intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i 

övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla”(SFS  2013:801) 

 

Enligt bibliotekslagen är alla alltså välkomna till biblioteket och alla har lika stor rätt att 

använda dess resurser. Biblioteket ska vara en neutral plats och personalen som jobbar 

där ska också vara neutral och där för att hjälpa (SFS  2013:801).  

 

1.1 Bakgrund 

Under en del av vår utbildning här på Linnéuniversitetet har vi pratat om bibliotekets 

roll som mötesplats i samhället och hur man kan ta sig an integrationsfrågor och andra 

mångkulturella frågor. Vi har fått lära oss att alla är välkomna på biblioteket, oavsett om 

de har några speciella behov eller funktionsvariationer, eller om de har en annan 

kulturell bakgrund. Tyngdpunkten har genomgående legat på att alla människor är 

välkomna som de är. Ute i samhället är det tyvärr ofta inte så, då individer som är 

annorlunda ses ner på för att de skiljer sig från mängden, kanske för att de har en 

brytning, klär sig annorlunda eller helt enkelt inte känner till de rådande normerna.  
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1.2 Problemformulering 

Det vi vill veta i denna uppsats är hur biblioteken kan arbeta för att främja integrationen 

av immigranter i det svenska samhället. Integrationsarbete riktat till immigranter kan se 

olika ut på olika stadsbibliotek. Det kan bero på många olika saker som exempelvis den 

budget och de styrdokument man har att arbeta med. Gemensamt för biblioteken är att 

de kan spela en viktig roll då det gäller integrationen av immigranter då de har stora 

förutsättningar för detta. Biblioteket är öppet för alla och tillgängligt på lika villkor, 

olika språk och kulturer får ta plats i form av materialbestånd och programverksamhet. 

Biblioteket kan fungera som en mötesplats för människor och samarbeten förekommer 

med andra organisationer som också arbetar med integrationsfrågor.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de tre största stadsbiblioteken i Sverige 

arbetar för att främja integrationen av immigranter i det svenska samhället och vi vill 

försöka förstå vilken roll biblioteken har i integrationsprocessen. 

 

1.3.1 Frågeställningar 

 Hur ser biblioteksanställda på bibliotekets roll i integrationen av immigranter? 

 Hur jobbar stadsbibliotek med integrationen av immigranter? 

 Hur gör stadsbibliotek för att nå ut till immigranter som målgrupp? 

 

1.4 Avgränsningar 

Det finns 290 kommuner i Sverige idag och då tiden är en faktor har vi valt att fokusera 

vår undersökning på de tre största. Vi har därför också valt att åka och besöka 

stadsbiblioteken i dessa tre städer. Vi vill inte ta med mindre kommuner eftersom vi 

anser att det är mer intressant hur storkommunerna jobbar med frågeställningarna ovan. 

Då vi även är begränsade geografiskt har vi valt de stadsbibliotek vi har möjlighet att ta 

oss till. Vi vill inte få användarnas syn på saken och har därför inte med en 

frågeställning som är riktad mot vad dem har för syn på samma sak. 

 

1.5 Centrala begrepp 

Vi redogör nedan för de begrepp vi anser vara relevanta för den här uppsatsen. 

Begreppen är: integration, mångkulturalism och immigranter. 

 

1.5.1 Integration 

Enligt Nationalencyklopedins (NE) definition av ordet integration (NE, 2016) är 

integration den ”process som leder till att skilda enheter förenas”, exempelvis två skilda 

kulturer, samt resultatet av denna process. När det gäller internationell migration och 

etniska relationer används begreppet integration mer specifikt för att beskriva "de sociala 

processer genom vilka minoriteter, exempelvis invandrade etniska grupper, slussas in i och 

blir delaktiga av det nya samhälle de flyttat till (NE, 2016)". Det är denna definition vi 
använder för att beskriva immigranters integrering i samhället. 
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1.5.2 Mångkulturalism 

Enligt NE:s definition av ordet mångkulturalism (NE, 2016) kan mångkulturalism ur en 

politisk ståndpunkt innefatta en "integrationssträvan som går ut på att flera kulturer ska 

integreras, men där var och en av dessa ska kunna behålla sina kulturella särdrag.". 

Denna definition stämmer väl överens med vår tanke om mångkulturalism, som 

innefattar att flera olika kulturer samexisterar i ett samhälle eller land.  

 

1.5.3 Immigranter 

Begreppet immigranter definieras enligt NE som: ”människor som har flyttat in i ett 

land från ett annat land. Särskilt menar man sådana som flyttat frivilligt, inte sådana 

som flytt undan krig, förföljelse och liknande. Men det finns ingen riktigt skarp gräns… 

Den vanliga anledningen är att man tror att man ska få det bättre i det nya landet” (NE, 

2016). Vi har valt att använda begreppet immigranter då vi menar att det kan innefatta 

både så kallade invandrare och flyktingar och vår uppsats vill undersöka båda dessa 

grupper. 
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2. Sveriges integrationspolitik 
I Sverige har vi en målsättning för integration som antogs år 2008 kallad Egenmakt mot 

utanförskap (Skr. 2008/09:24) som skapades av regeringen och som innebär att alla, 

oavsett etnisk och kulturell bakgrund, ska ha lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter. Regeringen har även antagit sju mål för att kunna uppnå detta: 

 ”ett effektivt system för mottagande och introduktion för nyanlända  

 fler i arbete och fler företagare  

 bättre utbildningsresultat och likvärdighet i skolan,  

 bättre språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna 

 en effektiv bekämpning av diskriminering 

 en positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap 

 en gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas av en tilltagande mångfald” 

 

 (Skr. 2008/09:24). 

 

Myndigheter ska alltså utifrån sina resurser kunna ge likvärdig service och information 

om olika verksamheter till alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Målen som 

regeringen tar upp kan ändras med tiden, men i nuläget ligger fokus på 

arbetsmarknaden. Man menar i "Mål för nyanländas etablering" (Regeringen, 2015) att 

tillgången till arbete är den främsta nyckeln till en etablering för immigranter, eftersom 

arbete bl.a. ger möjligheter att utveckla språket, få kunskaper om det svenska samhället 

och skaffa sig ett nätverk. Man vill även ta vara på nyanländas tidigare kunskaper, 

exempelvis om hen har varit lärare eller läkare i hemlandet. Ett av regeringens nyare 

mål är att uppnå en snabbare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden (Regeringen, 

2015). 

 

Den svenska regeringen har inte någon integrationsminister då hela ansvaret för 

integrationen ligger på flera olika sektioner inom regeringskansliet. I dagsläget är det 

arbetsmarknadsministern Ylva Johansson som har det samordnade ansvaret för 

integrationspolitiken. Hon menar att fokus för den svenska regeringen är att skapa fler 

jobb, minska klyftorna och öka sammanhållningen i vårt land (Riksdagen, 2014). 

 

På Migrationsverkets hemsida finns det statistik över hur många asylsökande som 

ansökt om att komma till Sverige år 2000-2015 (Migrationsverket, 2016). Genom denna 

går det att följa flyktingströmmen som kom till Sverige under 2015. Jämfört med 2014, 

då Sverige hade 81 301 asylsökande, hade man år 2015 nästintill dubbelt så många 

asylsökande med 162 877 människor. Bland dessa var 70 384 personer barn under 18 år 

och 35 369 stycken var ensamkommande. Antalet barn under 18 år har ökat med ca. 

32% sedan 2014 och när det kom till antalet ensamkommande barn 2015 var ökningen 

på mer än 100%. Trots detta var antalet som fick uppehållstillstånd med anledning av 

flykt eller motsvarande år 2014, 36 642 personer, nästintill samma som år 2015, 36 645 

personer. Det går dock att se en förändring i hur många som fick uppehållstillstånd 

under FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. År 2014 var det 11 341 personer 

som fick stanna i Sverige. År 2015 fick hela 13 552 personer uppehållstillstånd, vilket 

är en ökning på ca. 19% jämfört med föregående år (Migrationsverket, 2016). 
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3. Tidigare forskning 
All litteratur vi lyfter fram i detta avsnitt handlar på ett eller annat sätt om folkbibliotek 

och immigranter, även om texternas fokus kan variera kraftigt. Vissa fokuserar på 

biblioteksanvändarnas perspektiv och andra på bibliotekets perspektiv, medan vissa tar 

upp bibliotekets övergripande roll i samhället och andra går in på detaljer som vilket 

material som borde köpas in för att tillgodose immigranters behov. Just 

integrationsbegreppet används inte genomgående i all forskning, utan det kan istället 

handla om relaterade begrepp som social exkludering och social inkludering. Begreppet 

immigrant är inte heller absolut, då benämningar som flyktingar, invandrare, etniska 

minoriteter och liknande också används. 

 

När man tittar på forskningen som skett under de senaste åren kan man se att vissa 

beröringspunkter är återkommande, medan andra växt fram genom åren och blivit 

aktuella. Sedan början av 2000-talet har man pratat om biblioteket som en inkluderande 

institution i sig själv, speciellt då dess uttalade uppdrag alltid varit att vara öppet och 

tillgängligt för alla (Jönsson-Lanevska, 2005). Det finns också de som hävdat att 

biblioteket i och för sig har en unik möjlighet att ta sig an social exkludering, men att 

det i praktiken krävs att biblioteket blir mer aktivt i sitt arbete för att dess inkluderande 

roll ska kunna förverkligas (Muddiman et al., 2001). Barn har ansetts vara en 

betydelsefull målgrupp när det gäller folkbibliotekens integrationsarbete ända sedan 

början av 2000-talet och fram till idag (Jönsson‐Lanevska, 2005, Atlestam et al., 2011). 

Under flera år har man pratat mycket om biblioteket som en betrodd och pålitlig 

institution och vikten av att erbjuda biblioteksprogram (Abridge by the Editor, 2009, 

Vårheim, 2011, Vårheim, 2014) och medier på användarnas eget modersmål 

(Elbeshausen & Skov, 2004, Audunson, Essmat & Aabø, 2011) för att bygga upp 

förtroende hos användarna. 

 

Genom åren har forskare försökt hitta olika ingångar till folkbibliotekens 

integrationsarbete. Man har pratat om social inkludering såväl som social exkludering 

och båda dessa begrepp används än idag. En fråga som ständigt återkommer i 

forskningen är: vad är egentligen kärnan i folkbibliotekets integrationsarbete? Forskare 

har gett många förslag, exempelvis: användares tillgång till information (Kennan et al., 

2011), bibliotekets och bibliotekariernas kompetens och bemötande av användare 

(Muddiman et al., 2001, Jönsson‐Lanevska, 2005, Atlestam et al., 2011), samt 

bibliotekets tillitsskapande effekt (Elbeshausen & Skov, 2004, Abridge by the Editor, 

2009, Audunson, Essmat & Aabø, 2011, Vårheim, 2011, Vårheim, 2014). 

 

3.1 Mångkulturalitet 

Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle och det kommer sig därför naturligt att också 

biblioteken måste arbeta mångkulturellt. Enligt International Federation of Library 

Associations and Institutions (IFLA) mångkulturella biblioteksmanifest definieras 

mångkultur som den "harmoniska samexistensen och interaktionen mellan olika 

kulturer" (IFLA, 2008, s. 1). Det mångkulturella bibliotekets uppgift är alltså att främja 

och upprätthålla kulturell och språklig mångfald.  Biblioteket har här en något delad 

uppgift då det ska stödja människors delaktighet i samhällslivet, samtidigt som det ska 

bevara människors språkliga och kulturella arv. Det mångkulturella biblioteket 

kännetecknas av att det ska vara tillgänglig för alla oavsett kulturell eller språklig 

bakgrund, erbjuda service på lika villkor genom att tillgängliggöra lämpligt material på 

olika språk, samt erbjuda material och tjänster efter olika användargruppers behov. 
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I många studier (Elbeshausen & Skov, 2004, Audunson, Essmat & Aabø, 2011) lyfter 

man fram hur folkbibliotek kan skapa förtroende genom att erbjuda medier på olika 

etniska gruppers modersmål. Detta kan också skapa en koppling till hemlandet och 

hjälpa immigranter att leva ett transnationellt liv. Man nämner i vissa studier 

(Elbeshausen & Skov, 2004, Jönsson-Lanevska, 2005, 2008, Picco, 2012) att 

mångkulturen är en relativt ny utmaning för samhället och biblioteken. Biblioteken har 

valt olika sätt att anta utmaningen och spela en aktiv roll i utvecklingen av det 

mångkulturella samhället.  

 

Elbeshausen och Skov (2004) beskriver hur minoritetsgrupper existerar i ett 

transnationellt utrymme, där hemlandets kultur och det nya landets kultur möts. Mötet 

mellan folkbibliotek och etniska minoriteter äger alltså rum i socialt och kulturellt 

skilda och komplexa utrymmen. Man menar därför att det är viktigt för folkbiblioteken 

att få en bättre förståelse för etniska gruppers sociala och kulturella kapital, samt utöka 

sitt sociala utrymme genom att rikta in sig på specifika målgrupper, såsom etniska 

minoriteter. Elbeshausen och Skov (2004) anser inte att integration endast är en 

sammanställning av olika värdesystem, utan ser det snarare som en tillväxt och en 

diversifiering av de kontakter som uppstår mellan olika etniska minoritetsgrupper inom 

det danska samhället. Transkulturalitet är i detta integrationssammanhang inte en 

övergångsfas till något, utan är snarare en grundläggande förutsättning för människor i 

dagens moderna samhälle. Olika etniska föreningar är centrala aktörer och resurser i det 

transkulturella utrymmet (Elbeshausen och Skov, 2004). 

 

I ”Multicultural Libraries' services and social integration: The case of public libraries in 

Montreal Canada” undersöker man hur folkbibliotek i staden Montreal i Kanada arbetar 

för att främja integrationen av immigranter i samhället, samt vilken roll biblioteket 

egentligen kan ha i sammanhanget (Picco, 2008, s. 41). Texten lyfter fram att 

mångkulturell biblioteksservice har vuxit fram i länder med immigranter, detta då man 

menar att folkbibliotek kan fylla en viktig roll för just denna målgrupp. Eftersom 

Montreal är en mångkulturell stad har de folkbibliotek som finns där anpassat sig efter 

sina användare förändrade behov. Folkbibliotek med mångkulturell service kan hjälpa 

immigranter att hålla kontakten med sitt hemland och sin kultur, samtidigt som de kan 

bidra till integrationen i det nya landet (Picco, 2008, s. 42). De undersökta bibliotekens 

multikulturella service utvärderades i förhållande till IFLA:s riktlinjer kring 

multikulturella bibliotek (Picco, 2008, s. 45). 

 

3.2 Bibliotek och integration 

En viktig fråga som Elbeshausen och Skov (2004) lyfter fram är i vilken omfattning de 

danska folkbiblioteken kan relatera till och hjälpa till i de kulturella och sociala 

sammanhang där de etniska minoriteternas informationsbehov utvecklas. Elbeshausen 

och Skov (2004) fokuserar i sin undersökning på två minoritetsgrupper: turkar och 

somalier i Holbaek. Ett koncept som är av vikt i denna undersökning är socialt kapital. 

Man använder begreppet socialt kapital för att mäta eller analysera människors 

ihopsamlade kapital, bestående av olika gemensamma värderingar, besvarat förtroende 

och engagemang i samhället. Elbeshausen och Skovs syn på socialt kapital grundas 

främst i teorierna om socialt kapital som konstaterar att människor behöver kulturella 

och sociala kunskaper för att orientera sig i samhället (Elbeshausen och Skov, 2004). 

 

I undersökningen framkommer att folkbiblioteken i Holbaek är väl medvetna om den 

roll de kan ha i integrationsprocessen och för de etniska minoriteterna. Holbaek har en 

integrationskommitté bestående av fyra personer som jobbar med att möta det 
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informationsbehov som finns hos minoritetsgrupper i kommunen. Denna kommitté är 

viktig för att öka kunskap och samla erfarenhet om särskilda behov och förutsättningar 

för de olika etniska biblioteksanvändarna.  

 

I en svensk studie (Jönsson‐Lanevska, 2005) undersöker man bibliotekets roll i 

integrationen av immigranter. Man lyfter fram bibliotekets roll som bl. a. informatör 

och språkinstruktör och menar att biblioteket på detta sätt är aktivt delaktigt både då det 

gäller att introducera immigranter för det svenska språket och att ge dem möjligheter att 

hålla kontakten med sitt hemland. Jönsson‐Lanevska (2005) menar också att 

bibliotekarier kan fungera som guider såväl som assistenter för immigranter, speciellt då 

de ofta är några av de första människor immigranter möter i det nya landet. 

 

Muddiman et al. (2001) har utfört fallstudier som lyfter fram problem och barriärer som 

hindrar folkbibliotek från att ta sig an exkludering. Han lyfter fram externa faktorer som 

pengabrist och brist på utrustnin, men också interna faktorer, såsom 

bibliotekstjänsternas egna procedurer, kulturer och traditioner. Studierna lyfter speciellt 

fram bibliotekspersonals begränsade förmåga att arbeta med exkluderade grupper, då de 

saknar träning och färdigheter inom området, samt kan ha negativa inställningar. 

Jönsson‐Lanevska (2005) menar också att det inte endast är bibliotekariers kompetens 

som är viktig, utan också hur de bemöter användarna. Hon förespråkar ett humant 

tillvägagångssätt, präglat av öppenhet och förstående. Bibliotekspersonals kompetens 

och bemötande av exkluderade grupper såsom immigranter är alltså något som flera 

studier tar upp som relevant, speciellt ur ett integrationsperspektiv. Atlestam et al. 

(2011) tar sig an problemet ur ett lite annorlunda perspektiv då de menar att 

folkbibliotek ofta saknar en språklig eller kulturell kompetens.  Detta i sin tur kan gå ut 

över bibliotekssamlingen, som då kan visa tecken på ideologiska fördomar. 

Bibliotekarier köper in material som de tror vara relevant för olika användargrupper, 

men när det gäller exempelvis immigranter så kan språkliga och kulturella faktorer göra 

att bibliotekarien inte kan göra en korrekt bedömning av vilket material som är relevant.  

 

Flera studier (Vårheim, 2014, Abridge by the Editor, 2009) har kommit fram till att 

olika biblioteksprogam inriktade till immigranter, exempelvis studieprogram, har haft 

en förtroendeskapandet effekt och framför allt då det gäller biblioteket men också för 

samhället överlag.  I artikeln av Vårheim ”Trust and the role of the public library in the 

integration of refugees: The case of a Northern Norwegian city”(2014) undersöker han 

hur biblioteksprogram underlättar elevers lärande och integrering i det norska samhället, 

samtidigt som de läser ett obligatoriskt introduktionsprogram för norska språket. 

Vårheim har också i en tidigare studie (Vårheim, 2011) kommit fram till att 

folkbibliotek är en institution som har en positiv inverkan på förtroendenivåer bland 

invandrare som deltar i bibliotekens olika program i de amerikanska sydväststaterna.  

 

Flera relaterade studier belyser relationen mellan informationstillgång och social 

inkludering (Lloyd et al., 2010, Lloyd et. a., 2013, Lloyd, 2015). I ”On becoming 

citizens: examining social inclusion from an information perspective” undersöker man 

hur nyanlända invandrares deltagande i det sociala, ekonomiska och samhälleliga livet 

kan bidra till deras sociala inkludering i det land de kommer till. Studien påstår att 

invandrares tillgång till information om det samhälle de kommer till kan vara avgörande 

för deras inkludering eller exkludering i samhället (Lloyd et al., 2010, s. 42). Man 

hävdar att två sätt att stödja detta är erbjuda program där invandrare kan lära sig om 

informationskunnighet och därigenom få förbättrad informationspraktik och teknologisk 
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kompetens, samt att öka tjänsteleverantörers kunskap om invandrares egentliga behov 

(Lloyd et al., 2010, s. 43).  

 

Artikeln "Connecting with new information landscapes: information literacy practices 

of refugees" handlar om hur flyktingar lär sig hantera och bli en del av ett nytt 

informationslandskap och hur deras praktik kring informationskunnighet kan bidra till 

detta (Lloyd et al., 2013, s. 121). Man undersöker bl.a. flyktingars praktiska 

informationskunnighet för att förstå hur det kan bidra till deras sociala inkludering i det 

nya samhället (Lloyd et al., 2013, s. 127).  

 

I "Stranger in a strange land; enabling information resilience in resettlement landscapes" 

undersöker man konceptet information resilience, detta genom att titta på flyktingars 

upplevelse av hälsoinformation, samt deras informationspraktik kring det. Studien 

beskriver information resilience som ett resultat av informationskunnighetspraktik. Man 

lyfter också fram att information och informationspraktik kan ha en avgörande 

stödjande roll för människor som kommer till ett nytt land och saknar en relevant 

kunskapsbas, sociala nätverk, samt är obekanta med det nya informationslandskapet 

(Lloyd, 2015, s. 1029). 

 

3.3 Bibliotekets roll 

Flera studier som fokuserar på integration och inkludering av immigranter ser det som 

meningsfullt att folkbibliotek erbjuder service som riktar sig speciellt till barn (Jönsson‐
Lanevska, 2005, Atlestam et al., 2011). I "Open to All? The public library and social 

exclusion: executive summary" (Muddiman et al., 2001) menar man att folkbiblioteket i 

dagens läge är ”öppet för alla” endast på ett ytligt sätt. Det erbjuder huvudsakligen 

passiv tillgång till material och resurser och prioriterar existerande användare, i studiens 

fall engelsk medelklass, medan ”icke-användare”, exempelvis missgynnade grupper och 

gemenskaper, hamnar utanför. Studiens huvudslutsats är att folkbibliotek skulle kunna 

ha en nyckelroll i kampen mot social exkludering, men att de först måste genomgå 

omvandling och förändring för att kunna göra någon betydande skillnad. Ett av de 

största problemen enligt Muddiman et al. (2001) är att bibliotek är inriktade på att 

erbjuda passiv service som prioriterar tillgång och man hävdar att folkbibliotek istället 

måste bli mer proaktiva, interventionistiska och bildande institutioner för att på allvar 

kunna ta sig an social exkludering. 

 

"Settling in: The relationship between information and social inclusion" (Kennan et al., 

2011) vill belysa relationen mellan information och social exkludering, mer specifikt 

vad gäller invandrare i Australien.  En av de grundtankar man redogör för är att 

begränsad tillgång till information leder till svårigheter för individer att delta i samhället 

och fatta välgrundade beslut. Studien kallar detta för information poverty och förklarar 

att det är något som invandrare ofta lider av då de kommer till ett nytt och obekant 

samhälle som skiljer sig från vad de är vana vid. Det är här olika tjänsteleverantörer, 

bl.a. bibliotek, kommer in, då man menar att de har en viktig roll som medlare och 

navigatörer. Texten handlar alltså inte i första hand om bibliotekens roll, utan istället om 

tjänsteleverantörer överlag. Tjänsteleverantörerna i studien medger att ett stort problem 

är att det saknas medvetenhet om de svårigheter flyktingar möter, vilket kan göra det 

ännu svårare för dem att få tillgång till den information de behöver. Man betonar därför 

behovet av kulturellt lämpliga alternativ när det gäller tillgång till och tillförsel av 

information, samt utbildning kring det. Detta då man måste ta hänsyn till kulturella 

såväl som språkliga skillnader.  
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Vårheim (2014) upptäckte i sin studie att de studenter som introducerades för olika 

biblioteksprogram, exempelvis läxhjälp, befann sig nästan dagligen på biblioteken 

under sin studieperiod. Deras närvaro sjönk dock efter att de var färdiga med sina 

studier. Vårheim upptäckte dock även i sin studie att immigranterna fortfarande var 

bland de mest hängivna låntagarna efter att de hade avslutade sina studier, dvs. den 

obligatoriska kurs de deltar i när de kommer till Norge. Detta är positivt eftersom det 

betyder att de fått en positiv bild av biblioteket under sin studietid. Det visade sig också 

att så länge immigranterna var delaktiga i ett program på biblioteket bidrog detta till att 

öka deras förtroende för biblioteket, medan det sociala förtroendet fortfarande var 

relativt lågt utanför bibliotekets väggar. Det visade sig också att det sociala förtroende 

sjönk ytterligare efter avslutat deltagande i de program som biblioteket erbjöd. Vårheim 

skriver dock att det sänkta förtroendet skulle kunna vara ett resultat av att den så kallade 

"smekmånadseffekten" börjat avta, vilket stödjer uppfattningen att det sociala 

förtroendet hos nykomna immigranter är instabilt och börjar stabiliseras först efter att de 

tillbringat en längre tid i värdlandet (Vårheim, 2014). Han menar dock att det ändå går 

att hävda att folkbiblioteken kan spela en stor roll för att underlätta och påskynda 

immigranters sociala förtroende i det nya landet och även göra övergången mindre 

traumatisk för dem. 
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4. Lagar och riktlinjer 
I detta avsnitt tar vi upp de lagar och riktlinjer som vi anser vara viktiga och aktuella för 

vårt arbete. Dessa är bibliotekslagen (SFS 2013:801), UNESCO:s folkbiblioteksmanifest 

(1994) och IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest (2008). 

 

4.1 Bibliotekslagen 

I bibliotekslagen (SFS 2013:801) 5§ står det att biblioteken ska ägna särskild 

uppmärksamhet åt de nationella minoritetsspråken och folk som har annat modersmål 

än svenska, detta genom att exempelvis erbjuda litteratur på andra språk än svenska, 

som exempelvis arabiska, samt på lättläst svenska. Biblioteken ska även vara 

tillgängliga för alla, oavsett etnisk bakgrund (SFS 2013:801). 

 

4.2 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest 

I sitt manifest uttrycker UNESCO sin tilltro till folkbiblioteken som en levande kraft för 

främjande av utbildning, kultur och information och som en viktig drivkraft i strävan 

efter fred och andlig utveckling. Man skriver även i detta manifest, precis som i 

bibliotekslagen, att folkbiblioteket ska vara till för alla, oavsett ålder, etnisk bakgrund, 

religion, språk och samhällsklass. Man menar också att biblioteket ska kunna erbjuda 

särskilda tjänster för de som inte kan utnyttja bibliotekets utbud, detta kan vara av skäl 

som handikapp eller av språkliga skäl. UNESCO nämner att folkbibliotekens 

huvuduppgifter ska vara att verka för bl.a. läskunnighet, information, utbildning och 

kultur och man har satt upp 12 mål för att uppnå detta. Ett av målen handlar om att 

främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell mångfald (UNESCO:s 

folkbiblioteksmanifest, 1994). 

 

4.3 IFLA:s mångkulturella manifest 

Precis som det står i bibliotekslagen (SFS  2013:801) och UNESCO:s 

folkbiblioteksmanifest (1994), lyfter också IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest 

(2008) fram att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt grupper som ofta är 

marginaliserade i det mångkulturella samhälle. Här handlar det mer specifikt om 

exempelvis minoriteter, asylsökande och flyktingar. I IFLA:s mångkulturella 

biblioteksmanifest (2008) menar man att kulturell och språklig mångfald är 

mänsklighetens gemensamma arv och att man därför bör vårda och bevara det till nytta 

för alla. Biblioteket bör avspegla, understödja och främja kulturell och språklig 

mångfald på internationell, nationell och lokal nivå och på så sätt verka för en 

interkulturell dialog och ett aktivt medborgarskap. 

 

I manifestet skriver IFLA att biblioteken, i arbetet för kulturell och språklig mångfald, 

bl.a. ska kunna tillhandahålla information på relevanta språk och i praktiska 

skriftformer, samt kunna ge människor tillgång till ett brett urval av material och 

tjänster som avspeglar alla grupper och behov (IFLA:s mångkulturella 

biblioteksmanifest, 2008). I ett mångkulturellt samhälle bör fokus enligt IFLA ligga på 

följande huvuduppgifter, som relaterar till information, läs- och skrivkunnighet, 

utbildning och kultur:  

 

 "att öka medvetenheten om det positiva värdet av kulturell mångfald och att 

utveckla den kulturella dialogen  

 att uppmuntra språklig mångfald och respekt för modersmålet  
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 att underlätta den harmoniska samexistensen mellan olika språk, inklusive 

inlärning av språk från tidig ålder  

 att skydda det språkliga och kulturella arvet och stödja det språkliga uttrycket, 

samt främja skapande och spridning på alla relevanta språk  

 att stödja bevarandet av den muntliga traditionen och det immateriella 

kulturarvet  

 att stödja delaktighet och medverkan i samhällslivet av personer och grupper 

med skiftande kulturell bakgrund  

 att stimulera förmågan att förstå och behärska informations- och 

kommunikationsteknik i den digitala tidsåldern  

 att främja språklig mångfald i cyberrymden  

 att uppmuntra en allomfattande tillgång till cyberrymden  

 att stödja utbytet av kunskap och goda exempel gällande kulturell pluralism” 

 

 (IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest, 2008). 
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5. Teoretiska utgångspunkter 
I den här uppsatsen undersöker vi som tidigare nämnt hur några stadsbibliotek arbetar 

med integrationen av immigranter. Vi har därför valt att utgå från Marianne Anderssons 

och Dorte Skot-Hansens modell av bibliotekets fyra roller i lokalsamhället. Biblioteket 

kan enligt Andersson och Skot-Hansen fungera som kulturcenter, kunskapscenter, 

informationscenter och socialt center och de redogjorde för sin teori 1994, mitt under 

den diskussion som då rådde rörande bibliotekets egentliga roll. Det stod främst mellan 

synen på biblioteket som kulturförmedlare och biblioteket som informationsförmedlare, 

men Andersson och Skot-Hansen menade att man inte fick bortse från det faktum att 

biblioteket också kunde fungera som kunskapscenter och socialt center (Andersson & 

Skot-Hansen, 1994, s. 12-14). Mot bakgrund av detta menar vi oss kunna använda 

denna modell för att undersöka vilken roll biblioteken kan ha i mötet med immigranter. 

Då syftet med uppsatsen är att undersöka hur biblioteken kan arbeta för att främja 

integrationen av immigranter, menar vi dock att denna modell inte är tillräcklig för att vi 

ska få en heltäckande bild och vi kompletterar därför med Alber Diaz teori om 

integrationsprocessen. Han menar att integration är "en process genom vilken 

invandraren blir en fungerande del i viktiga samhällssfärer i vilka en fördelning äger 

rum av eftersträvade resurser (arbete, inkomster, sociala resurser, rättigheter, 

information)" (Diaz, 1996, s. 74-75). Denna definition anser vi stämma väl överens med 

hur vi själva ser på integration i den här uppsatsen. Integration innebär att en individ blir 

delaktig i det nya samhälle de kommit till, men är definitivt inte synonymt med 

assimilering, vilket istället kan beskrivas som ett tillstånd då det uppstår en "relativ 

kulturell likhet mellan invandrare och infödda". Integration kan alltså uppfattas som en 

social företeelse, medan assimilation oftast beskrivs som kulturell (Diaz, 1996, s. 74-

75). 

 

5.1 Bibliotekets fyra roller 

I sin studie Det lokale bibliotek - afvikling eller udvikling ser Andersson och Skot-

Hansen på biblioteket som en social resurs i samhället och de presenterar en modell (se 

bild 1) som redogör för bibliotekets potentiella roll som kulturcenter, kunskapscenter, 

informationscenter och socialt center i samhället. De använder i sin studie ordet 

funktion, men vid en översättning till svenska anser vi att order roll är mer passande. 

Vår uppsats handlar därför om bibliotekets olika roller i samhället, snarare än om 

bibliotekets funktioner. 

  

Bild 1. Andersson och Skot-Hansens modell över 

bibliotekets profil i lokalsamhället. (Andersson & 

Skot-Hansen, 1994, s.18) 
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Kulturcenter 

Biblioteket som kulturcenter innebär att biblioteket på olika sätt arbetar för att främja 

kulturell och konstnärlig upplevelse och utveckling, samt för att lyfta fram olika 

kulturella identiteter. Andersson och Skot-Hansen lyfter här främst fram att detta kan 

göras genom att biblioteket håller i kulturevenemang och utställningar och detta kan 

exempelvis innefatta författarbesök, föreläsningar, sagostunder, skapande verkstäder, 

(Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 225) musikevenemang, konstutställningar och 

temautställningar (Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 227-229). Bibliotekets 

programverksamhet och utställningar hamnar alltså i centrum. Biblioteket kan också 

ställa sina lokaler till förfogande som mötesplatser för kulturella verksamheter. Även 

om det inte uttryckligen nämns av Andersson och Skot-Hansen går det dock också att 

räkna majoriteten av bibliotekets medieutbud till dess kulturella roll, med undantag från 

exempelvis ren kurslitteratur. Formatet spelar alltså igen större roll, utan det är snarare 

dess förmåga att vara kulturbärande. Medier som exempelvis CD, DVD och olika typer 

av TV-spel går därför också att räkna in. 

 

Kunskapscenter 

Biblioteket som kunskapscenter innebär att biblioteket verkar för utbildning och 

upplysning och ger människor möjlighet att inhämta kunskap och vidga sina vyer. Detta 

är inte samma sak som när människor inhämtar information för ett särskilt syfte. Här 

ingår allt utbildningsrelaterat, allt från kurslitteratur, till olika tjänster som riktar sig till 

studerande. Det kan enligt Andersson och Skot-Hansen också komma till uttryck genom 

att biblioteket erbjuder en fysisk plats med exempelvis studielokaler, grupprum och 

datorer, samt håller i egen undervisning kring biblioteksorientering och 

informationssökning (Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 14, 19). 

 

Informationscenter 

Biblioteket ska enligt denna roll förmedla information, främst om det lokala samhället, 

näringslivet, turistinformation och referensservice. Då denna roll till stor del beror på 

det lokalsamhälle biblioteket finns i, kan det vara svårt att definiera exakt vad som kan 

ingå för enskilda bibliotek. Tillhandahållande av olika typer av information om 

lokalsamhället och näringslivet, referenssamtal och liknande är dock några exempel. 

Informationen kan också förmedlas på olika sätt, exempelvis via samtal, genom 

informationsfoldrar, broschyrer, kartor, affischer och webben. 

 

Socialt center 

Biblioteket som socialt center innebär att biblioteket fungerar som en neutral plats dit 

människor kan söka sig och vistas fritt. De kan underhålla sig med bibliotekets utbud 

eller verksamheter, eller helt enkelt komma för att träffa människor. Rollen lyfter 

speciellt fram biblioteket som en plats för möten och räknar då in både planerade träffar 

och helt spontana möten in. Bibliotekets sociala och kulturella roll går ofta in i varandra 

och kulturella träffar som exempelvis musikkvällar kan också ha en social roll. 

Människor som inte arbetar på dagarna, som exempelvis föräldralediga, arbetslösa, 

sjukskrivna och de som jobbar deltid kan också komma till biblioteket och sysselsätta 

sig på olika sätt. Till bibliotekets sociala roll räknar Andersson och Skot-Hansen också 

exempelvis rådgivning och uppsökande verksamhet (Andersson & Skot-Hansen, 1994, 

s. 19, 165). Rådgivning i detta sammanhang är då mer generell och det rör sig alltså inte 

om exempelvis näringslivsinformation eller referensservice, vilket hör till bibliotekets 

roll som informationscenter. 
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5.2 Integrationsprocessen 

Då den här uppsatsen handlar om hur bibliotek kan arbeta för att främja integrationen av 

immigranter anser vi det vara av vikt att förklara närmare vad integration egentligen är 

och hur integrationsprocessen kan se ut. Vi använder oss för detta ändamål av Jose 

Alberto Diaz (1996) beskrivning av integrationsprocessen och det utgör alltså den andra 

av våra två teoretiska utgångspunkter. 

 

Diaz menar att integrationsprocessen är komplex och flerdimensionell och han skiljer 

mellan vad han kallar en socio-ontologisk komplexitet och en processkomplexitet. Den 

socio-ontologiska komplexiteten består av de tre dimensionerna makro, meso och 

mikro. Makro-dimensionen innefattar hur samhälleliga och institutionaliserade 

förhållanden påverkar sociala företeelser, meso-dimensionen innefattar gruppers 

samverkan och samexistens i en bestämd samhällskontext och mikro-dimensionen 

innefattar individens potentialer, resurser och prestationer (Diaz, 1996, s. 75). 

Processkomplexiteten i sin tur består av sju dimensioner, vilka enligt Diaz är baserade 

på olika samhällsområden där integrativa relationer kan uppstå (Diaz, 1996, s. 76). 

Dimensionerna är: ekonomisk integration, social integration, politisk integration, 

kommunikativ integration, familjeintegration, boendeintegration och personlig 

integration.  

 

Om man kombinerar de två komplexiteterna menar Diaz på att man får en modell över 

integrationsprocessen, med den socio-ontologisk komplexiteten på en vertikal axel och 

processkomplexiteten på en horisontell axel. De sju integrationsdimensionerna kan då 

placeras in i de tre nivåerna makro, meso och mikro. Diaz menar att vissa typer av 

integration är mer kopplade till vissa nivåer, men att all typer kan finnas på alla nivåer. 

Ekonomisk och politisk integration har exempelvis en tydligare koppling till makro-

nivån, social-, familje- och boendeintegration till meso-nivån och personlig integration 

till mikro-nivån. 

 

Vi går i den här uppsatsen inte närmare in på Diaz socio-ontologiska komplexitet då vi 

främst är intresserade av bibliotekets roll i lokalsamhället och av Diaz sju olika 

processdimensioner menar vi att biblioteket främst har en roll inom tre av dessa sju: 

kommunikativ integration, personlig integration och social integration.  

 

Kommunikativ integration innefattar tillgång till ”information och språkresurser” och 

vi anser därför att den definitivt är relevant för biblioteket, då en av dess viktigaste 

uppgifter är att förse sina användare med det material, den kunskap och information de 

behöver och efterfrågar. Här ingår också tekniska hjälpmedel och hjälp och stöd för de 

som behöver det för att kunna använda eller ta del av bibliotekets material och resurser. 

 

Personlig integration bygger på individens ”upplevelse och erfarenhet av 

integrationsförhållanden” och är ur ett biblioteksperspektiv relevant då biblioteket ska 

bemöta alla användare likvärdigt och på bästa sätt hjälpa dem att tillfredsställa sina 

behov och följa sina intressen. Det ska finnas något för alla på biblioteket och alla ska 

också ha lika stor rätt att nyttja bibliotekets resurser och utvecklas individuellt. 

 

Social integration innefattar tillgång till sociala nätverk och möjlighet att utveckla 

kontakter med infödda. Detta är relevant för biblioteket då det kan fungera som en 

mötesplats för människor, både då det gäller planerade möten och aktiviteter, men också 

som en social plats dit människor kan söka sig, vistas och underhålla sig fritt och utan 

kostnad. Bibliotekets integrationsfrämjande arbete är också fokuserat på att hjälpa 
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människor anpassa sig i Sverige. Här ingår att lära sig svenska, vilket biblioteket kan 

hjälpa till med genom att erbjuda exempelvis material, undervisning och aktiviteter. 

 

Övriga dimensioner är enligt oss inte relevanta i sammanhanget, då biblioteket inte är 

direkt inblandad i dessa typer av integration. Vi kommer därför att analysera våra 

resultat med utgångspunkt i dessa tre dimensioner och på detta sätt visa att biblioteket är 

en betydelsefull institution när det gäller integrationsfrämjande arbete. 

 

Diaz teori om integrationsprocessen i kombination med Andersson och Skot-Hansens 

modell över bibliotekets fyra roller anser vi kan fungera som grund för vår diskussion 

och analys kring hur biblioteket arbetar för att främja integrationen av immigranter i det 

svenska samhället (Diaz, 1996, s. 77).  
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6. Metod 
Vi bestämde oss tidigt för att använda oss utav intervjuer som insamlingsmetod, då vi 

anser att det passar bäst i vår undersökning och utifrån våra frågeställningar. Vi vill 

undersöka hur bibliotekarier beskriver bibliotekets roll med sina egna tankar och 

uppfattningar om hur det fungerar, samt hur den service som riktar sig till immigranter 

ser ut. Vi anser därför att en halvstrukturerad intervju är det bästa valet i vårt fall. 

Gillham and Jamison Gromark beskriver i sin bok Forskningsintervju (2008) denna 

sorts intervju och menar att den kanske är den bästa typen, då den innefattar både 

flexibilitet och struktur. Det som är strukturerat i denna metod är att man ställer samma 

frågor för att säkerställa att likvärdiga saker täcks in, samt att tiden ska vara ungefär lika 

för alla intervjuer. Det som är mindre strukturerat är att de frågor som ställs kan leda till 

flera olika följdfrågor och sidospår som vi kanske inte själva tänkt på. 

 

6.1 Urval och kontakt 

Vårt urval var ganska konkret redan från början: vi ville titta på bibliotek i större städer 

samtidigt som vi måste ha möjlighet att kunna ta oss till intervjuplatserna relativt lätt. 

Diskussionen om vilka städer vi skulle välja blev kort då vi snabbt kom överens om att 

vårt arbete skulle handla om bibliotek i Sveriges tre största städer. Anledningen till att 

vi har valt att undersöka stadsbiblioteken i Sveriges tre största städer är att de har 

tillgång till mer resurser och därför har större möjlighet att utveckla sin verksamhet, 

samtidigt som de kan influera och fungera som förebild för mindre folkbibliotek. Vi 

kontaktade till att börja med varje bibliotek via mejl och förklarade kort vilka vi var, 

vad vi studerade och ungefär vad vår uppsats skulle handla om, varefter vi frågade om 

de var intresserade av att vara med på en intervju. Mejlen vi skickade iväg skickades inte 

till någon specifik person på biblioteken, utan till bibliotekets kontaktmejl som vi hittade på 

deras hemsidor. Detta gjorde att vi inte själva hade någon kontroll över vem som slutligen 

blev vår intervjuperson, utan lämnade valet till personalen eller cheferna på de olika 

biblioteken. Detta då vi ansåg att de borde vara mer kvalificerade än vi att avgöra vem som 

borde vara mest lämpad för och intresserad av att delta i vår intervju. Vi fick positiv respons 

från alla tre stadsbibliotek och blev inom kort kontaktade av den person som utsetts till 

intervjuperson för att bestämma tid, datum och plats för intervjuerna. 
 

6.2 Intervjuguide 

När vi började skriva på intervjuguiden, skrev vi ner allt som vi kom på genom funderingar 

kring vårt ämne och genom att diskutera vad som kunde vara aktuellt och vad som kunde 

ställas som frågor. De frågor som var mest aktuella för oss uppkom genom en diskussion 

kring immigranter och integration, bibliotekets roll, vilka olika verksamheter biblioteket 

kan erbjuda och vilka behov immigrant kan ha som biblioteket kan tillfredsställa. Med 

guidning från våra handledare fick vi hjälp med att omformulera vissa frågor och tips 

om hur några kanske kunde slås ihop till en fråga. Vi strök många av frågorna innan vi 

påbörjade våra intervjuer, då vi insåg att dessa inte var aktuella för just denna uppsats.  

 

I själva guiden börjar vi med att ställa ett par uppvärmningsfrågor som behandlar 

bibliotekariens bakgrund, exempelvis hur länge han/hon arbetat som bibliotekarie och 

hur länge han/hon arbetat på den aktuella arbetsplatsen. Därefter hade vi frågor indelade 

i olika teman. Vi har i vår intervjuguide tre olika teman som är kopplade till våra 

frågeställningar, som berörde biblioteket och dess arbete. När vi satt och intervjuade 

blev det ganska naturligt att samtalet följde den ordning vi hade satt våra frågor i, dock 

fanns det vissa enstaka tillfällen där vi ändrade ordningen lite då hen vi intervjuade tog 

upp något som vi kunde snappa upp och ställa en fråga kring då istället för senare. Det 
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uppkom också följdfrågor, men inte så många då hen tog upp det mesta i svaren som vi 

ville veta. 

 

6.3 Etiska principer 

I boken Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap av Pål Repstad 

(2007), pratar man om tre punkter i etiken:  

 Information 

 Konfidentialitet 

 Nyttjande 

Vi har informerat bibliotekarierna som intervjuats om vad hen medverkar i och att detta 

är ett examensarbete, samt vad vår uppsats kommer att handla om. Då vår uppsats 

handlar om Sveriges tre största städers stadsbibliotek är det svårt att hålla det 

konfidentiellt. Vi bestämde oss dock för att hålla bibliotekariernas identitet hemlig på 

det sätt att de inte nämns vid namn utan vi använder pseudonymer, som de fått 

möjlighet att välja själva. Om de inte valde själva hade vi ett godkännande ifrån dem att 

vi själva kunde välja ett namn åt dem. Om Repstads sista punkt skriver han följande: 

”de uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.”(Repstad 2007, s. 90) De två sista punkterna, nyttjande och 

konfidentialitet, anser vi är något sammankopplande i den aspekten att vi inte kommer 

att använda vårt insamlande material till något annat än denna uppsats och det finns i 

tryggt förvar hos oss.  
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7. Resultat och analys 
Vi presenterar i det här kapitlet resultaten kring de tre frågeställningar vår intervjuguide 

bygger på:  

 

 Hur ser biblioteksanställda på bibliotekets roll i integrationen av immigranter? 

 Hur jobbar stadsbibliotek med integrationen av immigranter? 

 Hur gör stadsbibliotek för att nå ut till immigranter som målgrupp? 

 

Den andra frågeställningen kopplas till Andersson och Skot-Hansens fyra 

biblioteksroller. Efter varje resultatpresentation kommer en kort analys, där vi också 

kopplar resultaten till Diaz teori om integrationsprocessen. Vi använder oss inte av hela 

Diaz teori, utan utgår endast från tre av hans processdimensioner för att förklara hur 

biblioteket kan verka integrationsfrämjande. Dessa är: social integration, kommunikativ 

integration och personlig integration. Övriga dimensioner är enligt oss inte relevanta i 

sammanhanget, då biblioteket inte är direkt inblandad i dessa typer av integration. 

 

7.1 Presentation av intervjupersoner 

Vi har intervjuat anställda på stadsbiblioteken i Stockholm, Göteborg och Malmö, detta 

är också hur vi benämner dem. Våra intervjupersoner har fått möjlighet att själva välja 

sina pseudonymer och även om det ändå antagligen inte skulle vara särskilt svårt att ta 

reda på vilka de är, anser vi att denna anonymitet är i linje med den utlovade 

konfidentialiteten. 

 

Vi har pratat med Iris, som är verksamhets-controller på stadsbiblioteket i Stockholm. 

Hon jobbar bl.a. med verksamhetsutveckling och verksamhetsuppföljning på 

stadsbiblioteket och sitter i bibliotekets ledningsgrupp. Just nu håller hon på med 

kompetensförsörjning. 

 

Maja har jobbat som bibliotekarie i 10 år och varit på stadsbiblioteket i Göteborg hela 

tiden. Hon har jobbat som flera olika saker, exempelvis med programverksamhet och 

som projektledare, bl.a. för att utveckla bokbussverksamheten mot mångspråk. Hon var 

också inblandad i planeringen av ett nytt hus för biblioteket, vilket man flyttade in i 

2014 och har jobbat med hur biblioteket ska nå ut till användarna. I nuläget arbetar hon 

med mångspråk.  

 

Vi har pratat med Ulrika, en verksamhetsutvecklare som jobbat på Malmö 

stadsbibliotek i 17 år och som bl.a. är projektstöd vid projekt och processtöd när någon 

enhet vill utveckla någonting. Just nu håller man på att utveckla synpunktshanteringen 

på biblioteket och hon är delaktig i den processen. Hon jobbar också en del med 

omvärldsbevakning och kompetensutveckling och tittar på vilka behov biblioteket och 

personalen kan tänkas ha av olika former av kompetensutveckling. 

 

7.2 Hur ser biblioteksanställda på bibliotekets roll i integrationen av 

immigranter? 

Samtliga av våra intervjupersoner hänvisar till UNESCO:s folkbiblioteksmanifest 

(1994), IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest (2008) och bibliotekslagen (SFS 

2013:801) som viktiga styrdokument för bibliotekens integrationsfrämjande arbete. Alla 
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tre dokument innehåller riktlinjer för biblioteken och deras arbete, samt betonar deras 

demokratiska uppdrag: att vara tillgängliga för alla. 

 

Iris på stadsbiblioteket i Stockholm anser att biblioteket ska ”bidra till att vara en 

demokratisk plats för alla människor att få tillgång till ett språk, få tillgång till ord, få 

tillgång till fantasi.” Kunskap och bildning är också något biblioteket definitivt borde 

gynna. Iris anser också att biblioteket har en viktig roll för att överbygga utanförskap 

och innanförskap, samt då det gäller att ge människor en plats där de kan stärka sig 

själva. Hon hänvisar till den nya bibliotekslagen, där det framträder ännu tydligare än 

tidigare att biblioteket är till för alla. Utöver bibliotekets uppgift att satsa på folk med 

annat modersmål än svenska och minoritetsspråk, så tänker Iris mer generellt att 

folkbibliotekens ingång är väldigt bred och biblioteket ses därför som en viktig aktör då 

det gäller immigranters integration i samhället. 

 

Maja på stadsbiblioteket i Göteborg tycker absolut att biblioteket kan vara en viktig 

aktör då det gäller integrationen av immigranter. Hon tycker dock inte att biblioteken är 

bra på att ta på sig det ansvaret. Hon tänker bl.a. på när alla som jobbade i stadsdelen 

Majorna i Göteborg stod nere vid Stena färjan och tog emot immigranter. Det delades ut 

leksaker och där fanns poliser och socialarbetare, men ingen från biblioteket var med. 

Maja menar att detta är alienerande. I Sverige är tillgången till bibliotek en självklarhet 

för alla, men det är lätt att glömma att det ofta har sett annorlunda ut för människor från 

andra länder. Biblioteket kan därför få jobba lite mer för att nå ut till dessa målgrupper. 

Maja anser att biblioteket borde arbeta mycket mer utåtriktat, exempelvis skulle även 

biblioteket ha kunnat vara med när man tog emot de stora flyktningsgrupper som kom 

till Göteborg.  

 

Ulrika på stadsbiblioteket i Malmö tycker att biblioteket alltid har varit en viktig aktör i 

samhället då det gäller integrationsarbete. Hon tänker framförallt på bibliotekets 

demokratiska uppdrag som det står i bibliotekslagen och menar att det handlar om att 

alla som bor i Sverige ska ha möjlighet att kunna skapa sig en rimlig uppfattning om 

vad som händer, samt ha ett språk som gör att de kan ta tillvara den makt som 

demokratin ger människor. Det är också viktigt att människor ska kunna lära sig om  

hur strukturen i landet ser ut och kunna få kunskap hur de kan organisera och uttrycka 

sig för att göra sina röster hörda. Ulrika menar att det handlar mycket om yttrandefrihet 

och jämlikhet och anser att biblioteken faktiskt kan ta en större roll som samhällsaktör 

än vad de har i nuläget, att biblioteket kan vara en viktig samhällskraft.  

 

Ulrika tycker att det inom biblioteksvärlden ibland finns en tendens att förminska 

bibliotekets uppdrag, men att detta går att förändra och att biblioteket kan spela en 

viktig roll bl.a. som fysisk mötesplats. Samt inte bara vara som ett ställe där folk råkar 

hamna, utan som en plats där människor kan lära sig mer om varandra och föra 

diskussioner om olika saker. Ulrika känner att många människor i det svenska samhället 

nog upplever ett utanförskap, då ramarna för ett innanförskap kan vara ganska snäva 

och tror att biblioteket kan bidra till att motverka detta genom att hjälpa människor att 

stärka  sig i sin identitet. 

 

Ulrika menar att det kan finnas lite olika åsikter om vad integration egentligen är och 

hur det kan se ut. Om man pratar om integration, menar man då exempelvis att de som 

kommer till Sverige ska se hur det ser ut här, lära sig hur allting fungerar och sedan 

härma och göra likadant? Eller är det kanske snarare inkludering man tänker? Själv 

menar hon att inkludering är ett viktigt begrepp, då det innefattar att de människor som 
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kommer till Sverige blir en del av ett nytt samhälle och att man då tillsammans ska 

försöka skapa ett samhälle för alla och på lika villkor. Denna syn påverkar också 

biblioteket, som då alltså inte bara ska vara en väg in i det svenska samhället, utan 

också ta hänsyn till vad alla människor bär med sig och hur detta kan bidra till ett 

gemensamt och öppet bibliotek. Svenska språket ses som en nyckel till integration. Det 

är viktigt för att kunna lära sig hur samhället fungerar, kunna fylla i blanketter och hitta 

vägen in till myndigheter, men också för att man ska kunna göra plats för sig själv och 

sina uttryck.  

 

7.2.1 Analys av första frågeställningen 

Alla tre bibliotekarier vi har intervjuat menar att biblioteket är en viktig aktör då det 

gäller immigranters integration i det svenska samhället. Samtliga menar också att 

UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (1994), IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest 

(2008) och bibliotekslagen (SFS 2013:801) är viktiga styrdokument för bibliotekens 

integrationsfrämjande arbete. Iris och Ulrika lyfter särskilt fram bibliotekets 

demokratiska uppdrag och det faktum att alla människor ska ha lika stor rätt och 

möjlighet att nyttja bibliotekets utbud och resurser, samt hålla sig informerade om vad 

som händer i världen. De menar att biblioteket kan hjälpa människor att stärka sig och 

sin identitet och samtidigt sprida kunskap och verka för att stödja människors bildning 

och utbildning. Maja påpekar dock att biblioteket i och för sig har stora förutsättningar 

för att verka integrationsfrämjande, men att det då krävs att personalen på biblioteket tar 

mer initiativ och aktivt arbetar för att nå ut till användarna och introducera biblioteket 

och dess resurser. Ovanstående kan kopplas till Diaz personliga integration, som 

handlar om individens egna upplevelse och erfarenhet av integration. 

 

Biblioteket har en unik möjlighet att hjälpa immigranter att komma tillrätta i det 

svenska samhället. Ulrika tar upp begreppet inkludering och menar att det kan vara 

betydelsefullt i sammanhanget, då det antyder att infödda svenskar och människor som 

kommer till Sverige tillsammans kan skapa ett bibliotek för alla och Iris betonar också 

att biblioteket kan bidra till att motverka socialt utanförskap. Maja menar att biblioteket 

har en viktig social roll, men att biblioteket mer aktivt måste gå ut i samhället och möta 

människor för att uppnå sin potential. Alla tre intervjupersoner lyfter fram att biblioteket 

är en plats som är öppen för alla och Ulrika framförallt pratar om biblioteket som en 

mötesplats där människor kan möta varandra, både i oplanerade möten och i planerade 

träffar. Allt detta kan kopplas till Diaz tanke om social integration, vilket handlar om att 

människor från andra länder ska kunna skapa kontakter med infödda och utveckla egna 

sociala nätverk. 

 

Iris betonar bibliotekets uppdrag att tillgängliggöra material och resurser för att 

människor ska kunna utvecklas och stärka sig själva. Detta är relaterat till att biblioteket 

ska gynna kunskap och bildning, men också på olika sätt kunna stötta upp människor 

med annat modersmål än svenska. Maja menar att man på biblioteket måste ta hänsyn 

till att människor från andra länder ofta inte känner till att biblioteket kan ha en sådan 

här stödjande roll. Därför måste man mer aktivt gå ut och introducera biblioteket för 

dessa människor. Enligt Ulrika ska alla som bor i Sverige kunna skapa sig en 

uppfattning om vad som händer i världen, hur det samhälle de lever i fungerar och ha 

tillgång till språk så att de kan ta tillvara på de politiska rättigheter ett demokratiskt 

samhälle ger dem. Biblioteket är därför en viktig aktör, då det kan tillgängliggöra de 

informations- och språkresurser som dess användare behöver och efterfrågar. 

Ovanstående punkter kan kopplas till Diaz kommunikativa integration, vilken handlar 
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just om att ge människor tillgång till den information och de språkresurser de behöver 

för att kunna bli del i ett nytt samhälle. 

 

Ovan har vi analyserat våra intervjupersoners uttalanden om biblioteket och dess roll i 

integrationen av immigranter. Vi har sedan kopplat detta till Diaz personliga, sociala 

och kommunikativa processdimensioner för att tydliggöra vilka typer av integration det 

egentligen kan röra sig om. Utifrån analysen kan vi sluta oss till att samtliga 

intervjupersoner anser att biblioteket är en viktig social aktör och har stor potential då 

det gäller att hjälpa immigranter att integreras i samhället. Två av intervjupersonerna 

nämner också begreppen exkludering och socialt utanförskap och menar att biblioteket 

kan bidra till att motverka detta. 

 

7.3 Hur jobbar stadsbibliotek med integrationen av immigranter? 

I detta avsnitt följer en redogörelse av hur de undersökta biblioteken jobbar med 

immigranter, främst för att främja integration. Vad gör de olika biblioteken? Vilken 

verksamhet, vilket utbud är enligt biblioteken relevant i ett integrationssammanhang? 

Vilka behov kan immigranter ha av biblioteket och hur tillfredsställer man dessa enligt 

intervjupersonerna? Finns det några speciella samarbeten att lyfta fram? Dessa frågor 

tas upp och kopplas genomgående till bibliotekets fyra roller i samhället som de 

beskrivs av Andersson och Skot-Hansen. Regler och riktlinjer rörande bibliotekets 

arbete med människor från andra länder lyfts också fram, med stöd i bibliotekslagen 

(SFS  2013:801), UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (1994) och IFLA:s mångkulturella 

biblioteksmanifest (2008). 

 

7.3.1 Biblioteket som kulturcenter 

Biblioteket kan enligt denna roll fungera som arena för kulturevenemang, exempelvis 

författarbesök, bokprat, sagostunder, konstutställningar, skapande verkstäder, 

temautställningar och föreläsningar. Biblioteket kan också ställa sina lokaler till 

förfogande som mötesplatser för människor att uttrycka sig inom det kulturella 

verksamhetsområdet. Då denna roll är väldigt omfattande har vi delat in avsnittet i de 

fyra underrubrikerna Litteratur och medier, Kulturevenemang och Språkkompetens. 

 

Litteratur och medier 

Alla tre intervjupersoner betonar att biblioteket ska arbeta efter de lokala behov och 

intressen som finns hos användarna, litteratur och medier på flera olika språk är därför 

en självklarhet. Iris menar att ”vi är så mycket mer än bara det svenska ordet” och då det 

är användarnas behov och intressen som styr kan det därför se väldigt olika ut på olika 

bibliotek, beroende på vad som behövs och efterfrågas. Alla tre bibliotek delar dock in 

sina medier i olika kunskapsnivåer för att underlätta arbetet med immigranter. På 

stadsbiblioteket i Stockholm har man exempelvis en sektion kallad Ny i Sverige, där 

man samlar språkböcker, ordböcker, böcker på lättläst svenska och information om att 

komma ny till Sverige. Just nu försöker biblioteket också exponera parallellspråkiga 

böcker för barn och bibliotekets bokbuss kör också till stadens asylboenden och 

transitboenden en gång i veckan med material. När det fortfarande kom mycket 

flyktingar till Malmö, till Posthusplatsen och stationen, så åkte personal från Malmö 

stadsbibliotek ner och tog med sig böcker på olika språk som de satte upp där och 

biblioteket har också förstärkt med medier på många olika språk.  

 

På alla tre bibliotek strävar man efter att förmedla likvärdigt oavsett vilket språk det 

gäller, men det är onekligen att efterfrågan kan se olika ut för olika språk. På Göteborg 
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stadsbibliotek lånas exempelvis material på persiska ut mycket mer än material på 

arabiska. Det kan enligt Maja ha att göra med att exempelvis iranier är en ganska 

högtstående kultur där många är akademiker, medan de som kommer från länder som 

Libanon och Syrien där det varit krig kanske inte ens fått en chans att gå i skolan. Maja 

menar dock att det inte bara rör sig om att kunna förse användare med efterfrågade 

titlar, utan personal borde också veta vad som finns på biblioteket, vad som är nytt och 

vad som passar olika läsares behov och situationer. Biblioteket gör i stort sätt redan 

detta då det gäller svenska språket, men Maja menar att det egentligen borde kunna 

göras på alla språk och för alla användare. 

 

Enlig Iris kan det vara svårt att definiera immigranters behov av biblioteket, då 

personalen aldrig frågar vem som är immigrant och vem som inte är det, men alla tre 

intervjupersoner lyfter fram att människor som vill lära sig svenska språket använder 

biblioteket mycket och att språkkurser och ordböcker därför lånas ut mycket. Tidningar 

och tidskrifter från hemlandet är också väldigt populära och i mindre grad böcker samt 

att körkortsboken på olika språk är väldigt efterfrågad på alla tre bibliotek. 

 

Kulturevenemang 

Stadsbiblioteken i Stockholm, Göteborg och Malmö har alla verksamhet som riktar sig 

till människor från andra länder, som exempelvis språkcaféer, också kallade 

språkträffar, där människor kan träna svenska och sagostunder på flera språk. 

Stockholm stadsbibliotek har också bjudit in pedagoger för att prata om 

språkutveckling, medan Göteborg stadsbibliotek anordnar mycket program på lätt 

svenska, som språkträffar, läsecirklar och liknande och det går också att få hjälp med 

körkortsboken. Malmö stadsbibliotek har exempelvis hållit i allsångskvällar och Ulrika 

menar att det vid sådana här aktiviteter är speciellt viktigt i en stad som Malmö att man 

då har repetoarer som speglar allas sångskatter. Hon betonar att det är viktigt att tänka 

på att nyanlända är en heterogen grupp. När man anordnar evenemang på biblioteket, 

exempelvis författarevenemang och liknande, ses det därför som viktigt att det ska 

spegla att människor faktiskt kommer från många olika länder och pratar många olika 

språk. Ulrika menar att detta något man strävar efter på biblioteket, men hon anser 

också att de inte riktigt är där än. 

 

Iris menar vidare att även aktiviteter som kanske inte i första hand vänder sig till 

människor från andra länder ändå attraherar den målgruppen. I Stockholm finns det 

exempelvis mycket volontärledd verksamhet och den typen av verksamhet attraherar 

ganska ofta bl.a. flyktingar och invandrare som exempel håller på att lära sig svenska. 

Detta går också att se på Göteborg stadsbibliotek, då där finns en ungdomsverksamhet 

som kallas för Dynamo och som innefattar bl.a. TV-spel, brädspel och olika typer av 

klubbar som skapas av användarna själva. Dynamo är väldigt populärt hos unga 

immigranter och ensamkommande barn utnyttjar det mycket. 

 

Alla tre bibliotek samarbetar med olika företag, organisationer och institutioner och 

anordnar olika typer av aktiviteter, kulturevenemang och utställningar. Stockholms 

stadsbibliotek har exempelvis ett samarbete med Tensta konsthall, en lokal konsthall i 

Tensta som har utställningar på stadsbiblioteket. Man har också ett samarbete med 

Svenska med baby, en volontärorganisation som kommer till biblioteket och håller i 

språkträning. På Malmö stadsbibliotek finns det något som kallas Öppen scen, vilket ger 

privatpersoner och organisationer möjlighet att hålla i olika evenemang.  
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Stadsbiblioteket i Göteborg brukar anordna så kallade programkvällar, där man lyfter 

fram kulturen lite extra och bjuder in författare, översättare, poeter och liknande. De får 

sedan så långt det går läsa på både originalspråket och på svenska och biblioteket 

försöker på detta sätt väcka intresse hos så många människor som möjligt. Som del av 

ett mångspråksprojekt har biblioteket också något som kallas månadsspråk, då man 

lyfter fram ett språk i månaden. Det innebär att man skyltar och försöker få ihop olika 

typer av medier och man försöker framförallt hitta översatta författare så att även de 

som inte kan språket kan få en bild av olika kulturer och skrivsätt.  

 

Alla tre bibliotek har samarbeten med Röda Korset, vilket innebär att volontärer 

kommer till biblioteket och hjälper till med språkträning och håller i språkträffar på 

olika språk. Maja i synnerhet tycker att de är en fantastisk samarbetspartner, då de är 

duktiga och ständigt anordnar utbildning för sina volontärer. Maja menar att detta är 

viktigt, då de som kommer till biblioteket för exempelvis språkträffar ser det som en del 

av biblioteket och dess ansvar.  

 

Maja menar att det är viktigt att användarna kan känna ett deltagande och inte bara 

kommer till biblioteket för att hämta ut böcker. Därför försöker man på biblioteket lyfta 

fram program där deltagarna kan delta, exempelvis workshops, föreläsningar med frågor 

och liknande. Ulrika kan också tänka sig att biblioteket skulle kunna göra mer 

interaktiva saker tillsammans med användarna, anordna mer aktiviteter, exempelvis där 

människor som vill skulle kunna dela med sig av sina berättelser. Hon kan också tänka 

sig att biblioteket skulle kunna anställa exempelvis fritidsledare för att hålla i olika 

aktiviteter. 

 

Språkkompetens 

Biblioteket i Stockholm uppmuntrar människor att se flerspråkighet som en styrka och 

försöker själv ha språkkompetens i åtanke vid rekrytering av personal. Språkkompetens 

ses dock som en utmaning vid rekrytering till biblioteket, då man menar att de som läser 

Biblioteks- och informationsvetenskap inte direkt är kända för att vara flerspråkiga och 

det därför kan vara lite problematiskt. I nuläget finns det flerspråkiga bibliotekarier på 

biblioteket och det gjordes för några år sedan en inventering över vilka på Stockholms 

stadsbibliotek som pratar vilka språk. Finns det behov av någon som kan ett visst språk 

går det därför lätt att ta kontakt med den personen och på så sätt möjliggöra ett bättre 

nyttjande av den kompetens som finns. De i personalen som är flerspråkiga och speciellt 

de som kan efterfrågade språk kan få ett större ansvar för verksamhet som involverar de 

språken. 

 

Maja i Göteborg menar att ett problem är att det finns för få språk bland bibliotekarier, 

att det är alldeles för få som är mångspråkiga. Det kan enligt Maja bl.a. bero på att få 

människor har råd eller vågar sig på en akademisk utbildning. Detta märktes tidigare då 

biblioteket ville jobba med bokbussprojektet mot förskolor och låna ut Alfons Åberg på 

olika språk. Det fanns många svenska barnböcker översatta till olika språk, men det 

fanns ingen personal som kunde läsa böckerna. I nuläget finns det några personer på 

biblioteket med olika typer av anställningar som är mångspråkiga och det märks en 

tydlig skillnad då människor kan ställa frågor och få svar på sitt eget språk.  

 

På biblioteket i Malmö finns det ingen som är särskilt ansvarig då det gäller att arbeta 

mångspråkigt, utan det blir istället ofta att den som kan ett språk får ta lite mer ansvar då 

det gäller exempelvis språkkurser, språkmaterialet, aktiviteter och liknande. En sak 

Ulrika tycker hade behövts på biblioteket är fler som själva har erfarenhet av att komma 
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till ett nytt land, eller har varit på flykt. Det hade också varit bra om det fanns fler på 

biblioteket som kunde prata flera språk, då svenska språket har en tendens att ta över 

och ses som normen. Intervjupersonen tror att det kanske är lite överskattat bland 

personalen att kunna perfekt svenska och att andra kvaliteter som skulle kunna vara 

användbara inte ses som lika viktiga, som exempelvis att kunna pratar andra språk. 

 

Projekt 

Stadsbiblioteket i Stockholm har just nu ett pågående projekt tillsammans med 

Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm, vilket innebär att biblioteket har anställt ett 

antal bokuppsättare under några månaders tid. Bokuppsättarna är en tillgång för 

biblioteket då det är personer som pratar sådana språk som det finns behov av i 

lokalsamhället, samtidigt som det är personer som har behov av att träna upp sin 

svenska och på så sätt bli mer anställningsbara. 

 

Det Internationella biblioteket ingår i stadsbiblioteket och de anställda där kan väldigt 

många språk. I år pågår ett samarbete mellan Kista bibliotek, Internationella biblioteket 

och Botkyrka bibliotek, som handlar om att göra program med fristadsförfattare, 

författare som har fått en fristad i Sverige och som på grund av flykt har tvingats lämna 

sitt hemland. Författarframträdanden planeras med dessa författare, vilket anses 

betydelsefullt då de kan ha möjlighet att nå ut till en bredare publik än infödda svenska 

författare.  

 

Biblioteket i Göteborg har jobbat mycket med ett modersmålsprojekt i stadsdelar där 

människor har andra modersmål än svenska, bl.a. i ett försök att göra reklam för 

biblioteket och få upp besökarantalet. Bokbussen fungerar då som ett ansikte utåt för 

biblioteket och är bl.a. fylld med språkkurser, lexikon och lättlästa böcker på svenska. I 

satsningen på mångspråksprojektet var Maja inblandad i bokbussprojektet. Det gav bra 

respons från användarna gällande vilka medier som efterfrågas. Då kom det fram att 

användarna ville ha medier om vardagslivet, men också exempelvis körkortsboken, 

läkarlexikon, kokböcker och mycket mer. De som jobbar på bokbussen jobbar väldigt 

utåtriktat och enligt Maja är det ett bra sätt att introducera människor för biblioteket, då 

det på stadsbiblioteket kan det vara svårt att ge alla användare den uppmärksamhet de 

behöver då det kommer väldigt många människor dit, med olika behov, intressen och 

bakgrund.  

 

I Malmö finns det två samordningsgrupper för biblioteken, en för stadsbiblioteket där 

Ulrika är med och en är för hela organisationen. Behovet av två grupper uppstod då 

biblioteken ville kunna göra mer och ta fler initiativ när det kom många nya människor 

till Malmö hösten 2015 och genom en gemensam samordningsgrupp kunde biblioteken 

lättare lära sig av varandra och dela upp arbetet på ett bättre sätt. Det är på 

stadsbiblioteket samordningen mellan alla enheter sköts och alla enheter är engagerade i 

lite olika saker, vissa jobbar mer specifikt med projekt, exempelvis sagoläsning på 

arabiska, språkträning på persiska, litteratur på många språk, andra fokuserar mer på 

ensamkommande. Genom en gemensam samordningsgrupp kan olika enheter få idéer 

och inspiration av varandra. Stadsbiblioteket i Malmö ska inom en snar framtid dras 

igång ett projekt som handlar om att göra biblioteket till en mer aktiverande yta. 

 

7.3.2 Biblioteket som kunskapscenter 

Biblioteket kan ha en viktig roll ifråga om kunskap och utbildning, både som fysisk 

plats med exempelvis studieplatser, grupprum och datorer och med undervisning i 

biblioteksorientering och informationssökning. 
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Alla tre bibliotek erbjuder datorer för sina användare och det är populärt hos bl.a. 

immigranter. Precis som många andra använder immigranter bibliotekets datorer, både 

för att hålla kontakt med familj och vänner i hemlandet, men också för att 

omvärldsbevaka, ta del av nyheter och sociala medier och uträtta ärenden. Biblioteket i 

Stockholm har därför en så kallad digital första hjälp, där användare kan få hjälp med att 

använda datorer, biblioteket i Göteborg erbjuder kurser där människor kan lära sig om 

och få hjälp med dator och biblioteket i Malmö anordnar så kallade lärträffar, där 

människor exempelvis kan prata om internet och liknande. Iris menar att en viktig del 

av bibliotekets verksamhet är att tillhandahålla en digital infrastruktur, framförallt för 

människor som kanske inte har tillgång till datorer hemma eller på boenden och detta 

lyfts också fram av Maja och Ulrika. PressReader är en databas där människor kan 

ladda ner digitala dagstidningar från flera olika länder och det är en mycket uppskattad 

resurs på alla tre bibliotek   

 

Läxhjälp är något som finns på alla tre bibliotek och i Stockholm lockar det inte bara 

barn och ungdomar i grundskolan eller på gymnasier, utan också ganska många som 

läser på folkhögskola. Ofta rör det sig om människor som går ett introduktionsprogram 

för att ta sig igenom sina gymnasiestudier, eller exempelvis SFI-studenter. På Göteborgs 

stadsbibliotek finns det också specifik SFI-läxhjälp. Maja och Ulrika lyfter särskilt fram 

att SFI kan fungera som ett bollplank för biblioteket då det gäller vilka behov som finns 

hos användarna. Biblioteken behöver även vara beredda att stötta upp de som börjar på 

SFI, därför köper man in mycket läromedel. 

 

Samarbeten med olika volontärorganisationer finns på samtliga bibliotek och Stockholm 

stadsbibliotek samarbetar exempelvis med Studieförbundet, Vuxenskolan och andra. 

Stockholms universitet kommer också ibland och håller i föreläsningar på biblioteket. 

Stadsbiblioteket i Stockholm anordnar också aktiviteter som riktar sig specifikt till 

föräldrar och de är Föräldraledig och Svenska med baby, vilket innebär att man tar med 

sin bebis och tränar svenska tillsammans med andra föräldrar. Malmö stadsbibliotek har 

mycket samarbeten, bl.a. med SFI-utbildningar och varje år finns en stor SFI-mässa 

med utställningar och aktiviteter där biblioteket uppmuntrar SFI-studenter att delta. 

 

7.3.3 Biblioteket som informationscenter 

Biblioteket som informationscenter innebär att biblioteket på olika sätt bidrar till att 

förmedla information, exempelvis om lokalsamhället och näringslivet. Detta kan enligt 

Andersson och Skot-Hansen ske genom att biblioteket tillhandahåller referensservice, 

information om lokalsamhälle och näringsliv, samt turistinformation (Andersson & 

Skot-Hansen, 1994, s. 19). 

 

Enligt Maja i Göteborg använder människor bibliotekets datorer mycket den första tiden 

i Sverige bl.a. för att hålla kontakt med sin familj, släktingar och vänner i hemlandet, 

men också för att uträtta ärenden. I första hand är det alltså internet som lockar 

människor. På biblioteket finns därför kurser där människor kan lära sig om och få hjälp 

med dator. En svårighet som enligt Iris i Stockholm är relaterat till bibliotekets datorer 

är att det kan vara svårt att veta var bibliotekets roll börjar och slutar i förhållande till 

användarna. Just att biblioteket har datorer har lett till nya behov och intressen hos 

användarna och det kan vara svårt att veta vad som egentligen ingår i bibliotekets ansvar 

och uppdrag. Detta är något som Maja och Ulrika också tar upp. Maja förklarar att det 

händer att människor kommer till biblioteket och ber om hjälp med saker som kanske 

inte riktigt hör till bibliotekets ansvar, exempelvis hjälp att tyda en nya TV manual och 
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liknande. Maja tycker det är fantastiskt att människor har ett sådant förtroende för 

bibliotek, men det kan skilja sig lite hur personalen hantera sådana här situationer 

eftersom det egentligen inte hör till bibliotekets uppdrag. Vissa saker hjälper 

bibliotekspersonalen som regel inte till med, som bankärende och liknande. Människor 

som söker jobb och behöver hjälp med CV och olika sorters ansökningar kommer också 

till biblioteket. En av anledningarna till detta kan enligt Maja vara att det inte finns 

något medborgarkontor i närheten av stadsbiblioteket, medan de flesta 

stadsdelsbibliotek har medborgarkontor och det då är den personalen som hjälper till 

med ansökningar och liknande.  

 

Ulrika har liknande saker att berätta och menar att det ibland händer att personalen 

ombeds hjälpa till att exempelvis fylla i blanketter, göra ansökningar, uträtta 

bankärenden och liknande och det kan skilja sig lite åt hur personalen hanterar detta, då 

det egentligen inte hör till bibliotekets uppdrag. Samtidigt påpekar Ulrika att det ändå 

kan vara bra tillfällen att passa på att lära människor lite om datoranvändning och 

källkritik. Även om personal ibland hjälper till med saker som inte egentligen hör till 

deras uppdrag, gör de aldrig bedömningar av saker, om saker är på ett eller annat sätt.  

 

Biblioteket i Malmö samarbetar dock med en organisation som heter Rådrum, som ger 

samhällsvägledning och har professionella som pratar många olika språk. Behövs det på 

ett mer ovanligt språk, till exempel en jurist som pratar ett särskilt språk så kanske man 

dock får kombinera någon med språkkunskap med en jurist. Svenskan är viktig för att 

människor ska kunna orientera sig i hur det här nya landet fungerar och det kan också 

behövas hjälp med att exempelvis fylla i blanketter, skanna, få rådgivning om hur 

exempelvis Migrationsverket och domstolen fungerar osv. Rådrum kan alltså hjälpa till 

med många saker som biblioteket inte kan hantera, då det exempelvis finns jurister och 

människor som jobbar på Försäkringskassan där.  

 

Ett exempel på Stockholm stadsbibliotek som kanske egentligen inte hör till bibliotekets 

uppdrag rör dokument kopplade till asylprocessen. På biblioteket kan användare skriva 

ut dessa dokument, men frågan är då om bibliotekspersonalen borde vidimera eller inte 

vidimera. Ett annat exempel rör användare som söker jobb och är inte specifikt för 

människor från andra länder. Borde bibliotekspersonalen hjälpa till att vidimera betyg? 

Andra frågor kommer också periodvis upp som kanske snarare borde skötas av 

Medborgarkontoren i Stockholm än stadsbiblioteket. De människor som kanske inte har 

ett Medborgarkontor där de bor, eller som helt enkelt har ett större förtroende för 

biblioteket, tenderar dock ibland att ställa den typen av frågor på biblioteket. I sådana 

här situationer kan personalen på biblioteket ibland få fråga sig hur stort ansvar 

biblioteket egentligen har då det gäller immigranter och deras behov. 

 

För de som kommer till Sverige handlar det inte bara om att lära sig språket och att få 

tag på material för detta, utan människor försöker också på andra sätt anpassa sig efter 

det samhälle de kommit till. Att ta körkort är därför viktigt för många, då det är ett sätt 

att anpassa sig. På Malmö stadsbibliotek finns det därför väldigt mycket körkortsböcker 

och översättningar kring dessa. Biblioteket har också anordnat för körskollärare att 

komma till biblioteket och förklarar körkortsboken på lätt svenska. Att bli mobil är ett 

behov Ulrika upplever att många människor som kommer till Sverige har och både att 

ha bil och jobb är viktigt i det svenska samhället. 
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7.3.4 Biblioteket som socialt center 

Bibliotek som socialt center innebär bl.a. att man erbjuder människor en miljö att 

uppehålla sig i. Det kan vara för en stunds avkoppling, för att läsa en bok eller tidning, 

eller för att träffa och umgås med människor, exempelvis genom att läsa tillsammans 

med sina barn, arbeta med sina klasskamrater eller spela spel med vänner. Biblioteket 

kan i denna form fungera som ett rum i det vardagliga livet. Uppsökande verksamhet 

som exempelvis bokbussverksamhet räknas också in i den här rollen. 

 

Samtliga intervjupersoner pratar om biblioteket som en social plats där människor utan 

krav kan spendera tid. De kan sitta och läsa dagstidningar eller tidskrifter, dricka kaffe 

och möta människor, både landsmän och svenskar. Biblioteket kan alltså också fungera 

som en mötesplats. Enligt Ulrika i Malmö använder användarna biblioteket för lite olika 

saker. Dels är det en plats att bara vara på, samtidigt som många använder det som en 

social plats att träffa människor och kanske lära känna svenskar. Detta är viktigt för 

många, då det inte finns många sådana ställen i Malmö där människor utan press kan 

spendera tid och umgås. Ulrika menar att den personliga kontakten med bibliotekets 

personal kan betyda mycket för många människor som kanske inte har ett stort 

kontaktnät annars, då det kan ge dem en sorts bekräftelse. En sak som efterfrågats på 

biblioteket i Malmö är någon att prata med för användare som känner att de behöver 

någon typ av terapeutisk hjälp och biblioteket har i och för sig ett brett och ganska 

odefinierat uppdrag, men man känner ändå på biblioteket att det inte riktigt är deras 

uppgift. Ulrika menar att det då blir någon form av myndighetsutövning och den här 

målgruppen har i och för sig ofta ett stort behov av den här typen av hjälp, men på 

Malmö stadsbibliotek anser man inte att det är bibliotekets uppdrag. Samtidigt kan det 

ibland vara svårt att veta var bibliotekets uppdrag börjar och slutar. Det har ett visst 

ansvar då det gäller att ge människor en bättre hälsa och en bättre vardag, men 

biblioteket kan inte ta på sig hur mycket som helst. 

 

Bibliotekets verksamhet kan också ha en social funktion i form av planerade träffar och 

aktiviteter där det huvudsakliga syftet är att människor ska kunna träffas och umgås. 

Stadsbiblioteket i Malmö försöker exempelvis få privatpersoner och 

intresseorganisationer att komma till biblioteket och göra saker, det inte bara är 

personalen som hittar på någonting som de tror kan vara bra för olika målgrupper. Då 

det har kommit många ensamkommande barn har biblioteket också varit med och 

anordnat fritidsaktiviteter som exempelvis filmvisningar. Malmö stad anställde tidigare 

flera aktivitetsledare på sina boenden, men sedan antalet ensamkommande sjönk blev de 

sysslolösa och biblioteket anställde dem då istället. De håller i aktiviteter, exempelvis 

spelar de fotboll och tränar svenska med de ensamkommande barnen. 

 

Biblioteket har tidigare åkt med biblioteksbussen till boenden. Då antalet barn har 

sjunkit på boendena gör man dock inte längre det. Även stadsbiblioteket i Stockholm 

har använt sin bokbussverksamhet för att nå ut till människor. Biblioteket är alltså inte 

bara en social mötesplats, utan kan också använda sig av olika typer av uppsökande 

verksamhet. När flyktingströmmarna ökade så erbjöd sig exempelvis stadsbiblioteket i 

Stockholm att utöka sin bokbussverksamhet. Sedan hösten 2015 kör stadsbibliotekets 

bokbuss därför till ankomstboenden, asylboenden och hem för ensamkommande 

flyktingbarn. Verksamheten kommer fortsätta under våren 2016 och kommer sedan 

utvärderas och istället börja fokusera mer på ensamkommande barn. Detta då hela 

Stockholms stad har ett särskilt ansvar och uppdrag då det gäller just ensamkommande 

barn, samt att stadsbibliotekets egna huvudfokus redan är barn och unga. Ulrika i 
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Malmö avslutar med att säga att det i nuläget finns obehagliga tendenser att normalisera 

rasistiska åsikter i samhället och att biblioteken har ett ansvar gentemot de som är 

nyanlända och de som kommer till Sverige att aktivt visa att man tar avstånd från 

rasism. Det är så klart viktigt att alla får uttrycka sina egna åsikter och det gäller också 

migrationspolitiken, men människor som kommer till biblioteket ska definitivt inte 

behöva känna sig illa till mods eller vara rädda för att utsättas för rasistiska glåpord. 

Biblioteket ska vara en plats där alla är lika välkomna. Hon känner att det är viktigt att 

människor vet att det inte är något biblioteket accepterar eller står för. 

 

7.3.5 Analys av andra frågeställningen 

Vi redogör här för hur olika verksamheter och funktioner på bibliotek kan tolkas 

integrationsfrämjande enligt Diaz teori om integrationsprocessen. Fokus ligger på de tre 

dimensioner som Diaz kallar för kommunikativ integration, personlig integration och 

social integration. Vi försöker också kopplar detta till Andersson och Skot-Hansens fyra 

biblioteksroller. 

 

Diaz kommunikativa integration handlar om tillgång till information och språkresurser 

och vi menar därför att bibliotekets litteratur- och medieutbud är viktigt i det här 

sammanhanget. Litteratur och medier kan visserligen enligt Andersson och Skot-

Hansens olika center ha såväl en kulturell, som en kunskapsmässig och informerande 

roll, men oavsett vilken roll som är mest framträdande bidrar alla dessa till Diaz 

kommunikativa integration.  

 

Samtliga intervjupersoner menar att det kan vara svårt att definiera immigranters behov 

av biblioteket, både då det kan vara svårt att nå ut till den målgruppen, men också då 

bibliotekspersonal självklart aldrig frågar vem som är immigrant och vem som inte är 

det. Alla intervjupersoner lyfter dock fram att människor som vill lära sig svenska 

språket använder biblioteket mycket och att språkkurser och ordböcker därför är mycket 

utlånade. Tidningar och tidskrifter från olika länder är också populära och 

körkortsboken på olika språk är efterfrågad på alla tre bibliotek. Alla tre 

intervjupersoner betonar att man på biblioteken strävar efter att förmedla likvärdigt 

oavsett vilket språk det gäller, men att det onekligen är så att efterfrågan kan se olika ut 

för olika språk. 

 

Diaz kommunikativa integration går vidare att koppla till bibliotekets roll som 

informationscenter, då detta enligt Andersson och Skot-Hansen handlar om att 

biblioteket tillhandahåller olika typer av information, exempelvis  referensservice, 

information om lokalsamhälle och näringsliv och turistinformation. I anslutning till 

detta lyfter samtliga intervjupersoner fram bibliotekets datorer som en viktig resurs på 

biblioteket, där användarna kan göra allt från att kontakta familj och vänner, uträtta 

ärenden och omvärldsbevaka. En relaterad svårighet som uppstått på samtliga bibliotek 

är att det kan vara svårt att veta var bibliotekets roll börjar och slutar i förhållande till 

användarna. Just att biblioteket har datorer har lett till nya behov och intressen hos 

användarna och personal på biblioteken måste därför funder över vad som egentligen 

ingår i bibliotekets ansvar och uppdrag.  

 

När det gäller personlig integration handlar det om användarnas egna upplevelser och 

erfarenheter av integration och vi anser därför att det framförallt är bibliotekspersonalen 

och deras kompetens som är viktiga i sammanhanget. Detta i sin tur kan kopplas både 

till bibliotekets sociala och kulturella roll, då dessa innefattar olika typer av möten 

mellan personal och användare, samt förutsättningar för dessa. Faktorer som 
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personalens språkkompetens och deras personliga kontakt och möte med användarna tas 

upp av alla våra intervjupersoner. Bibliotekarier och annan bibliotekspersonal som är 

flerspråkiga är enligt alla intervjupersoner en stor tillgång i arbetet med immigranter och 

biblioteken tar också hänsyn till detta vid rekrytering. Samtliga menar dock att det kan 

vara lite problematiskt, då de flesta som läser Biblioteks- och informationsvetenskap 

inte är flerspråkiga och det finns därför för få flerspråkiga bibliotekarier. Det blir därför 

ofta att de i personalen som kan ett visst språk får lite mer ansvar för exempelvis 

språkkurser, språkmaterialet, aktiviteter och liknande på det språket, eftersom resten av 

personalen saknar den kompetensen. 

 

Ulrika i Malmö tycker i och för sig att språkkompetens är viktigt hos bibliotekspersonal, 

men hon menar också att det hade behövts fler som själva har erfarenhet av att komma 

till ett nytt land, eller som har varit på flykt. De hade förmodligen kunnat sätt sig in i 

immigranters situation på ett helt annat sätt än övrig personal, vilket skulle kunna vara 

betydande för mötet och kontakten med denna målgrupp. Ulrika menar att den 

personliga kontakten på biblioteket kan betyda mycket för människor från andra länder, 

speciellt för de som kanske ännu inte har hunnit utveckla ett särskilt stort kontaktnät i 

Sverige. 

 

Diaz sociala integration handlar om att människor får tillgång till sociala nätverk samt 

får möjlighet att utveckla kontakter med infödda. Denna typ av integration går därför 

mycket ihop med Andersson och Skot-Hansens syn på biblioteket som ett socialt center. 

Biblioteket kan enligt denna roll fungera som ett socialt rum, där människor kan mötas i 

såväl planerade träffar som oplanerade möten. Bygger man vidare med Diaz sociala 

integration går det att sluta sig till att bibliotekets sociala roll kan bidra till människors 

sociala integration i samhället. Alla intervjupersoner nämnde exempelvis att biblioteket 

kan ge människor möjlighet att knyta kontakter och lära känna människor, både egna 

landsmän och infödda svenskar. 

 

Samtliga bibliotek har samarbeten med olika institutioner, organisationer, företag och 

privatpersoner som kan gynna just denna typ av integration, då biblioteket tillgängliggör 

sina lokaler för olika typer av verksamhet. Stadsbiblioteket i Stockholm anordnar 

exempelvis aktiviteter som Föräldraledig och Svenska med baby som riktar sig specifikt 

till föräldrar, medan Malmö stadsbibliotek har mycket samarbeten med bl.a. SFI-

utbildningar och uppmuntrar sina SFI-studenter att delta i de aktiviteter och 

utställningar de anordnar. Malmö stadsbibliotek försöker också ofta få privatpersoner 

och intresseorganisationer att komma till biblioteket och hålla i aktiviteter, föreläsningar 

och liknande och har exempelvis anordnat fritidsaktiviteter för ensamkommande barn, 

som exempelvis filmvisningar och fotboll. 

 

Diaz sociala integration kan inte bara kopplas till Andersson och Skot-Hansens tanke 

om biblioteket som ett socialt center, utan också till biblioteket som ett kulturcenter. 

Verksamhet och aktiviteter som kanske i första hand är tänkta att ha en kulturell 

funktion kan också ha en social funktion. Detta går tydligt att se på Göteborg 

stadsbibliotek, då där för en tid sedan anordnades ett stort Nouruz-firande, de iranska 

folkens nyår. Det var ett sätt för biblioteket att lyfta upp kulturen och då det inte är ett 

religiöst firande kom det också många människor som kanske aldrig eller sällan firat 

högtiden tidigare, inklusive många ensamkommande afganska flyktingbarn som var helt 

nya i Sverige. Det blev alltså inte bara ett kulturellt firande, utan också en möjlighet för 

människor att träffa och knyta kontakter med landsmän och umgås i en social miljö. 
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Ovan har vi undersökt hur tre stadsbibliotek jobbar med integration av immigranter. 

Detta har vi gjort genom att analysera olika verksamheter och funktioner på biblioteken 

med utgångspunkt i Diaz personliga, sociala och kommunikativa processdimensioner, 

samt Andersson och Skot-Hansens modell över bibliotekets fyra roller. På detta sätt har 

vi kunnat visa på hur olika typer av verksamhet och funktioner på biblioteken kan tolkas 

integrationsfrämjande. Då Diaz kommunikativa integration handlar om att människor 

får tillgång till information och språkresurser går det att koppla detta till bibliotekens 

litteratur- och medieutbud, samt bibliotekets roll som såväl kulturcenter, som 

kunskapscenter och informationscenter. Den personlig integrationen handlar i sin tur om 

människors egna upplevelser och erfarenheter av integration och den kan enligt oss 

därför kopplas till bibliotekspersonalen och deras kompetens. Faktorer som speciellt 

lyfts fram i våra intervjuer är i detta sammanhang bibliotekspersonalens 

språkkompetens och deras personliga kontakt och möte med användarna. Bibliotekens 

roll som kulturellt och socialt center är därför relevant här, speciellt då dessa ofta går in 

i varandra. Diaz sociala integration handlar om att människor får tillgång till sociala 

nätverk samt får möjlighet att utveckla kontakter med infödda. Den går därför mycket 

ihop med Andersson och Skot-Hansens syn på biblioteket som ett socialt center. 

Biblioteket kan enligt denna roll fungera som ett socialt rum, där människor kan mötas i 

såväl planerade träffar som oplanerade möten. Bibliotekets roll som kulturcenter är 

också relevant här, speciellt då bibliotekets kulturella och sociala roll ofta överlappar 

och verksamhet och aktiviteter som kanske i första hand är tänkta att ha en kulturell 

funktion också kan ha en social funktion. Bibliotekens aktiviteter och 

programverksamhet är därför starkt knutna till användares sociala integrationen. 

 

7.4. Hur gör stadsbibliotek för att nå ut till immigranter som 

målgrupp? 

Stadsbiblioteket i Stockholm håller just nu på att ta fram en broschyr där de 

sammanställer den typen av aktiviteter som de tror kan vara relevant och aktuell för 

boende på asyl- och transitboenden. Broschyren tas fram på flera språk utöver svenska 

och fokus ligger på de språk som är stora på boendena just nu. Broschyren introducerar 

och välkomnar till biblioteket och har kontaktinformation som bibliotekets mail och 

kundtjänst. Den visar också var alla bibliotek finns i Stockholm och det står också var 

det går att låna böcker och filmer, surfa gratis på internet, läsa tidningar och tidskrifter 

från Sverige och omvärlden. Övrig information om bibliotekens verksamhet som anses 

vara relevant för människor från andra länder anges också. Broschyren lämnas av 

bokbussen på asylboenden och transitboenden. Biblioteket lägger i nuläget mer pengar 

på att översätta sin information till andra språk än vad som gjorts tidigare. 

 

Det finns en marknadsavdelning på biblioteket som tar fram informationsmaterial och 

informationen sprids också via bibliotekets intranät. På det så kallade 

Marknadsbiblioteket samlas alla mallar, affischer och broschyrer så att varje bibliotek 

själv kan skriva ut efter behov, även om Marknadsbiblioteket oftast också skickar ut till 

biblioteken. Biblioteket använder sig också av sociala mediekanaler för att sprida 

information och finns på bl.a. Facebook, Twitter och Instagram. Biblioteket ingår i 

externa nätverk, lokalt i stadsdelarna. När det kommer till klassisk marknadsföring 

använder biblioteket dock mycket broschyrer och affischer och liknande, som de kan ta 

med sig ut till boenden eller ha på biblioteket. Biblioteket samarbetar med flera 

organisationer, institutioner och företag i sin strävan att förse människor med den 

information som efterfrågas och ett nämnvärt exempel är att det erbjuds juridisk 
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rådgivning på flera språk på biblioteket. Biblioteket har också samarbeten med 

exempelvis Utrikespolitiska institutet, Svenska dagbladet och många andra. 

 

På samtliga stadsbibliotek kan alla få lånekort, oavsett om man har personnummer eller 

inte. Enligt Maja i Göteborg är det första och det viktiga att nå ut med då det gäller 

människor från andra länder att biblioteket finns och att allt är gratis, att det inte kostar 

något att låna böcker eller använda dator. Även ensamkommande barn kan få lånekort. 

Personalen har gjort en broschyr på flera olika språk om vad biblioteket har att erbjuda, 

att det är gratis, men också att det finns datorer och internet, böcker, filmer, tidskrifter 

och dagstidningar. Maja anser docka att biblioteksverksamheten i Göteborg behöver 

saluföra sig mycket mer än vad som görs. Det gäller för allt från stadsbiblioteket till 

stadsdelsbiblioteken och bokbussen. Man har i och för sig gjort en broschyr för 

flyktinggrupper och immigranterna överlag, men man står inte ute och delar ut den. Det 

är inte lika effektivt att bara lägga broschyrer på ett ställe. Det blir i första hand att man 

riktar sig till de grupper som är på biblioteket och kanske inte till de som man inte vet 

kommer vara kvar. 

 

Enligt Maja frågar människor sällan efter saker som biblioteket inte kan erbjuda. Detta 

tror hon kan bero på att marknadsföringen fortfarande är för dålig och att det är svårt att 

locka nya användare till biblioteket som inte redan känner till vad biblioteket har att 

erbjuda. Biblioteket har hållit i kampanjer och gjort reklam på spårvagnar, bussar och på 

sina budbilar, men det verkar inte ha varit tillräckligt. Det är svårt för biblioteket att nå 

ut, framförallt till människor som inte kan svenska och det är därför biblioteket har 

skapat en informationsfolder på flera olika språk. Maja menar att biblioteket inte har 

förändrat sitt sätt att arbete speciellt mycket då det gäller immigranter, då det kan vara 

svårt att nå ut till dem. Stadsbiblioteket jobbar inte utåtriktat på samma sätt som 

stadsdelsbiblioteken, då det bl.a. är där boendena ligger och det blir lättare för dem att 

nå ut. Däremot har bibliotekets informationsfolder skickats ut till alla boenden. 

 

För att marknadsföra sig och nå ut till användarna använder stadsbiblioteket i Malmö 

sig främst av olika kulturföreningar, eller exempelvis aktivitetsledare och de som håller 

i språkträningar. Biblioteket har också använt Iran-svenska föreningen för att 

marknadsföra, då de har egna radiokanaler att använda. Sedan trycks det förstås också 

upp affischer och flyers och liknande, men det anses inte alls ge samma effekt. Sociala 

medier som Facebook är bra för att nå ut med information, då människor delar 

informationen med varandra. Det är viktigt att skapa relationer med användarna och 

vara lite mer aktiv, kanske ge förslag på aktiviteter som kan vara av intresse. De möten 

och samtal som finns kan alltså hjälpa till i marknadsföringen. Biblioteket satsar allt 

mindre på tryckt material för att nå ut till prioriterade målgrupp. De som använder det 

tryckta material är för det mesta de som redan känner till bibliotekets verksamhet. 

 

Enligt den nya bibliotekslagen (SFS  2013:801) ska biblioteket vara till för alla, inte 

bara alla medborgare och därför kan alla kan få lånekort på stadsbiblioteket, även de 

som saknar legitimation. Det finns dock vissa begränsningar för de som inte har 

legitimation, exempelvis att det inte går att fjärrlåna. Tidigare kunde inte heller alla 

använda bibliotekets wi-fi, men det har nu ändrats, så att även papperslösa kan använda 

det. Då det gäller de ensamkommande är det god man som skriver på för dem och de är 

inte heller ersättningsskyldiga vid försenad återlämning. 
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7.4.1 Analys av tredje frågeställningen 

Alla tre bibliotek använder sig av liknande informationsmaterial för att nå ut till sina 

användare, men de satsar på lite olika saker. Stockholm stadsbibliotek använder sig 

mycket av klassisk marknadsföring och har exempelvis tagit fram en broschyr på flera 

språk som introducerar biblioteket och dess verksamhet, Göteborg stadsbibliotek har 

sammanställt en informationsfolder på olika språk med information som de tror kan 

intressera immigranter och Malmö satsar överlag allt mindre på tryckt material, men 

använder sig ändå av exempelvis affischer, flyers och liknande.  

 

Biblioteken i Stockholm och Göteborg skickar ut information om biblioteken till olika 

boenden som tar emot ensamkommande barn, asylsökande och liknande. På samtliga 

bibliotek kan alla få lånekort, oavsett om de har personnummer eller inte och 

bibliotekets material och resurser är alltså tillgängliga för alla. Ovanstående kan kopplas 

till Diaz kommunikativa integration, som handlar om att människor får tillgång till den 

information och de resurser de behöver för att kunna integreras i samhället. 

 

Sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram ses av Iris och Ulrika som ett 

väldigt bra sätt att nå ut till användare och Ulrika betonar speciellt hur användarna då 

själva kan dela med sig av och sprida information till människor de tror kan vara 

intresserade. Genom att utnyttja användarnas egna kontaktnät kan biblioteket alltså nå ut 

till ännu fler människor. Biblioteket i Göteborg går ännu längre med den här 

tankegången då Maja hävdar att de främst marknadsför sig mot immigranter genom att 

använda olika kulturföreningar, samt bibliotekets aktivitetsledare och de som håller i 

språkträningar. Detta är delvis representativt för vad Diaz kallar för social integration. 

Biblioteket använder sig av människors och organisationers existerande nätverk för att  

nå ut till ännu fler människor. Biblioteket kan sedan fungera som en umgänges- och 

mötesplats för dem och på olika sätt bidra till att öka deras sociala integrationen. 

 

Alla tre intervjupersoner pratar om hur biblioteket ska arbeta för att tillgodose sina 

användare behov och varje användare är då viktig. Iris i Stockholm pratar generellt om 

hur biblioteket arbetar för att nå ut till immigranter, men hon går inte närmare in på hur 

man på biblioteket ska bemöta enskilda användare. Maja i Göteborg menar att 

stadsbiblioteket tyvärr inte har möjlighet att jobba utåtriktat på samma sätt som 

stadsdelsbiblioteken, som ligger närmare boendena och därför har lättare för att nå ut 

och skapa en personlig kontakt med sina användare. Ulrika i Malmö å andra sidan 

betonar vikten av den personliga kontakten med användarna och av att personalen inte 

bara passivt förser människor med den information de efterfrågar, utan också aktivt 

kommer med förslag och försöker väcka människors intresse. Bibliotekens 

bokbussverksamhet nämns av både Iris och Maja som ett ytterligare sätt att nå ut till 

människor och skapa en närmare relation med dem. Ovanstående handlar om 

intervjupersonernas syn på relationen mellan bibliotek och användare och även om de 

inte går in på djupet har de alla åsikter om hur biblioteket kan hantera kontakten med 

sina användare. Vi menar därför att detta kan kopplas till Diaz tanke om personlig 

integration, då det handlar om individens upplevelse och erfarenhet av integration och 

alltså från bibliotekets sida är relaterat till personalens bemötande och kontakt med 

bibliotekets användare.  

 

Ovan har vi analyserat de besökta stadsbibliotekens sätt att nå ut till och marknadsföra 

sig mot immigranter. Detta har vi gjort genom att relatera de olika bibliotekens 

arbetssätt till Diaz personliga, sociala och kommunikativa processdimensioner och på så 

sätt tydliggöra vilka typer av integrationsfrämjande arbete det kan röra sig om. Utifrån 
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analysen kan vi sluta oss till att de tre biblioteken använder sig av något varierande sätt 

för att nå ut till målgruppen immigranter. Stockholm stadsbibliotek använder sig mycket 

av så kallad klassisk marknadsföring och ger ut mycket tryckt informationsmaterial, 

samtidigt som man ser värdet av sociala medier. Göteborg stadsbibliotek ser värdet av 

att ha tryckt informationsmaterial, men använder sig främst av exempelvis 

kulturföreningar, aktivitetsledare och språktränare för att nå ut. Malmö stadsbibliotek 

använder sig allt mindre av tryckt informationsmaterial och betonar istället vikten av 

sociala medier och den personliga kontakten med användarna. Dessa olika arbetssätt 

skulle kunna vara relaterade till de städer biblioteken ligger i. I Stockholm använder 

man ett mer generellt och rent informationsförmedlande arbetssätt, i Göteborg använder 

man sig mycket av existerande sociala nätverk för att nå ut och i Malmö prioriterar man 

mötet och den personliga kontakten med användarna.  
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8. Diskussion och reflektion 
Det vi har kommit fram till i våra resultatpresentationer och analyser är för det första att 

biblioteket är en viktig plats för alla, oavsett varifrån man kommer. Vi har fått reda på 

hur bibliotekspersonalen själva ser på bibliotekets roll när det gäller arbetet med 

immigration och alla våra intervjupersoner menar att biblioteket är och kommer 

fortsätta vara en viktig aktör i samhället när det gäller integrationen av immigranter. Två 

av våra intervjupersoner, Ulrika från Malmö stadsbibliotek och Iris från Stockholm 

stadsbibliotek nämner att biblioteket ska bidra till social inkludering och på så sätt 

motverka socialt utanförskap. Det skrivs även i flera relaterade artiklar (Kennan et al., 

2011, Lloyd et al., 2010, Lloyd et al., 2013, Lloyd, 2015) att en invandrares tillgång till 

information kan vara avgörande för deras inkludering eller exkludering i det nya 

samhället. Man nämner bl.a. att olika program som erbjuds kan bidra till inkludering 

och motverka exkludering. I flera studier (Abridge by the Editor, 2009, Vårheim, 2011, 

Vårheim, 2014) har man också kommit fram att biblioteksprogam som riktar sig till 

immigranter, exempelvis studieprogram, kan ha en förtroendeskapandet effekt, framför 

allt då det gäller biblioteket men har också för samhället i övrigt.  

 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (Riksdagen, 2014) menar att den svenska 

regeringen ska arbeta för att motverka exkludering och minska de klyftor som finns i 

samhället, bl.a. genom att skapa fler jobb för immigranter. Vi anser att inkludering och 

exkludering är viktiga begrepp som är relaterade till integration. Vi anser också att 

social inkludering är en av bibliotekens viktigare uppgifter, för utan biblioteket skulle 

nog många människor känna sig väldigt isolerade i samhället. Biblioteket är en sorts 

väg in i samhället, bl.a. då den ger möjlighet för människor att träffas på en och samma 

plats. Maja på Göteborgs stadsbibliotek håller med om att biblioteket är en viktig social 

aktör, men påpekar dock att biblioteket i och för sig har stora förutsättningar för att 

verka integrationsfrämjande, men att det då krävs att personalen på biblioteket tar mer 

initiativ och aktivt arbetar för att nå ut till människor och introducera biblioteket och 

dess resurser. Denna tanke förstärks i artikeln ”Open to all? The public library and 

social exclusion: executive summary” (2001) av Muddiman et al. Man menar här att 

biblioteket visserligen är öppet för alla, men bara på ett ytligt sätt. Studien visar att 

biblioteken främst erbjuder passiv tillgång till material och resurser, samt prioriterar 

redan existerande användare. Vi menar därför att bokbussverksamhet är ett bra sätt för 

bibliotek att nå ut till användare och stödja social inkludering, då det innebär att man tar 

biblioteket till folket och på så sätt skapar en ytterligare träffpunkt för människor. 

Jönsson-Lanesvka (2005) har också påpekat detta i sin artikel och menar 

att bokbussverksamhet är en typ av aktiv och uppsökande verksamhet som kan bidra till 

att bekämpar social exkludering. Alla tre stadsbibliotek som vi har besökt använder 

sig också av denna typ av uppsökande verksamhet. 

 

Som man kan läsa i avsnittet resultat och analys är alla tre intervjupersoner positiva till 

mångspråkighet. Många immigranter lever idag ett transnationellt liv, det vill säga med 

mer än en nationalitet eller kultur och i flera studier (Elbeshausen & Skov, 2004, 

Audunson, Essmat & Aabø, 2011) har det visat sig att folkbiblioteket kan bidra till att 

skapa förtroende för det nya samhället genom att erbjuda medier på olika etniska 

gruppers modersmål. Detta kan bidra till att skapa en starkare koppling till hemlandet 

för immigranter. Studien ”Multicultural Libraries' services and social integration: The 

case of public libraries in Montreal Canada” (Picco, 2008, s. 42) lyfter också fram att 

folkbibliotek med mångkulturell service kan hjälpa immigranter att hålla kontakten med 
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sitt hemland och sin kultur, samtidigt som de kan bidra till integrationen i det nya 

landet.  

 

Vi anser att mångspråkighet är positivt då det kan vara en fördel i ett mångkulturellt 

samhälle. Det kan exempelvis ge immigranter en större chans att få jobb där man är 

eftertraktad om man kan mer än ett språk flytande och kan förstå folk med annan etnisk 

bakgrund. Transkulturalitet är som Elbeshausen och Skov skriver (2004) inte en 

övergångsfas i dagens samhälle utan snarare en förutsättning. Mångspråkighet är också 

enligt samtliga intervjupersoner en stor fördel för bibliotekarier, då det erbjuder 

biblioteken en möjlighet att förmedla likvärdigt på olika språk. Språkkompetens är 

därför något man har i åtanke vid rekrytering till biblioteken. Alla tre intervjupersoner 

nämner dock att det kan vara svårt då få bibliotekarier är flerspråkiga, men det är ändå 

något de ser som viktigt. Vikten av bibliotekets och bibliotekariernas kompetens och 

bemötande av användare är något som behandlas i flera studier (Muddiman et al., 2001, 

Jönsson‐Lanevska, 2005, Atlestam et al., 2011). 

 

En svårighet som nämns av samtliga intervjupersoner är att nå ut till immigranter med 

information om vad det svenska biblioteket kan hjälpa till med, men trots att de olika 

biblioteken arbetar på lite olika sätt så anser vi oss kunna säga att de utformar sitt 

arbetssätt efter de förutsättningar och krav som finns i deras lokalsamhälle. Alla tre 

biblioteken har sina egna sätt att nå ut med sitt informationsmaterial och det vi tyckte lät 

mest intressant var att Malmö har satsat mindre på det tryckta materialet och fokuserar 

mer på sociala medier som exempelvis Facebook och Twitter. I den tidigare forskningen 

har flera artiklar (Elbeshausen & Skov, 2004, Kennan et al., 2011, Picco, 2012) betonat 

att ett bibliotek ska kunna arbeta utifrån och anpassa sig efter sina användares behov 

och vi anser att detta också gäller hur bibliotek marknadsför sig mot och når ut till sina 

användare.  

 

Vi anser därför att bibliotek måste anpassa, inte bara sin service, utan även sin 

marknadsföring efter dagens moderna samhälle där sociala medier är ett väldigt bra sätt 

att nå ut till användare. Vi som författar denna uppsats använder oss exempelvis 

huvudsakligen av sociala medier eller Google för att hitta information om vårt 

biblioteket. På Facebook går det exempelvis att dela saker och tagga folk i inlägg eller 

evenemang och om bibliotek använder sig av detta kan de nå ut till fler människor än 

vad som annars hade varit möjligt och väcka intresse för vad biblioteket har att erbjuda. 

De som blir taggade i dessa inlägg eller evenemang är kanske människor som annars 

inte vet vad biblioteket har att erbjuda, men som får tips om evenemang och liknande av 

människor de känner och som vet att de skulle vara intresserade. Sociala medier är 

också enligt våra intervjupersoner i Stockholm och Malmö ett bra sätt att nå ut till 

människor och framförallt Malmö stadsbibliotek använder sig flitigt av detta.  Ulrika på 

Malmö stadsbibliotek betonade under vårt samtal hur speciellt det är att användarna 

själva kan dela och sprida information till människor som de tror skulle kunna vara 

intresserade. Sociala medier är alltså ett sätt för bibliotek att nå ut till människor som de 

kanske inte hade kunnat komma i kontakt med bara genom broschyrer och liknande, 

detta genom att använda användares egna sociala nätverk.  

 

8.1 Metod 

När vi genomförde våra intervjuer märkte vi att de frågor som vi tog upp i vår 

intervjuguide täckte in det mesta vi ville få reda på. Som vi väntat oss kom det dock 

också fram information som vi inte väntat oss och vi kunde i dessa fall följa upp med 

följdfrågor som vi inte själva hade tänkt på innan intervjuerna påbörjades. Då 
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intervjuerna var halvstrukturerade kunde vi också justera den ordning vi ställde frågorna 

i under intervjuerna och det blev därför ett mer naturligt samtal. Vi anser därför att valet 

av halvstrukturerade intervjuer passade bra för vår undersökning.intervjuerna var 

halvstrukturerade kunde vi också justera den ordning vi ställde frågorna i under 

intervjuerna och det blev därför ett mer naturligt samtal. Vi anser därför att valet av 

halvstrukturerade intervjuer passade bra för vår undersökning. 

 

Anledningen till att vi valde att åka ut till endast tre bibliotek i tre städer är för att vi 

ville fokusera på storstäder, men om vi hade haft mer tid skulle vi gärna besökt minst 

fem städer för att få ett större underlag för vår undersökning. Eftersom vi hade en 

begränsad tid för att utföra vår materialinsamling ansåg vi dock att det skulle vara bäst 

för oss att fokusera på tre städer och istället gå in lite mer på djupet och få ut mer 

material från dessa, istället för att besöka flera städer och ha mindre tid till dem. Vi 

känner att det material vi samlat in från de tre stadsbibliotek vi besökt har räckt mer än 

väl för att besvara våra frågeställningar. Som tidigare nämnt hade vi dock gärna besökt 

fler stadsbibliotek för att se hur olika bibliotek jobbar med de frågeställningar vi har i 

denna uppsats. Vi menar därför att detta kan vara något att tänka på för framtida 

forskning, exempelvis i en större uppsats, exempelvis en magisteruppsats.  

 

8.2 Teori 

Vi har använt oss av Andersson och Skot-Hansens modell över bibliotekets fyra roller 

och Diaz teori om integrationsprocessen, dock endast tre av Diaz olika 

processdimensioner, för att bearbeta denna uppsats och våra tre frågeställningar: Hur ser 

biblioteksanställda på bibliotekets roll i integrationen av immigranter? Hur jobbar 

stadsbibliotek med integrationen av immigranter? Hur gör stadsbibliotek för att nå ut till 

immigranter som målgrupp?  

 

Vi anser att Andersson och Skot-Hansens modell över bibliotekets fyra roller har varit 

en tillgång i resultatredovisningen och analysen av den andra frågeställningen. Vi har 

här gått igenom de besökta stadsbibliotekens verksamhet och aktiviteter och delat in 

dem efter den roll de uppfyller för användarna: kulturell, kunskapsmässig, informerande 

eller social. Vi ha kommit fram till att flera av bibliotekets roller överlappar, vilket har 

gjort att det ibland varit svårt att strukturera upp våra resultat. När vi delat in 

bibliotekens olika verksamheter och funktioner har vi därför gått efter 

intervjupersonernas beskrivningar av dem. Aktiviteter som främst beskrivits som 

kulturella av intervjupersonerna, exempelvis språkcaféer, har vi därför sorterat under 

biblioteket som kulturcenter, även om de enligt oss också skulle kunna sorters under 

biblioteket som socialt center eller kunskapscenter, då de erbjuder möjligheter för 

människor att träffas och umgås såväl som att lära och utbilda sig.  

 

Vi har använt Diaz tre integrationstyper, kommunikativ, personlig och social 

integration, för att undersöka vår första och tredje frågeställning: Hur ser 

biblioteksanställda på bibliotekets roll i integrationen av immigranter? Hur gör 

stadsbibliotek för att nå ut till immigranter som målgrupp? Vi har alltså undersökt hur 

biblioteksanställda ser på bibliotekens möjlighet att verka integrationsfrämjande, samt 

hur biblioteken går tillväga för att marknadsföra sig och nå ut till immigranter. Den 

andra frågeställningen är: Hur jobbar stadsbibliotek med integrationen av immigranter? 

Denna har vi analyserat med hjälp av Diaz tre integrationstyper, kommunikativ, 

personlig och social integration, i en kombination med Andersson och Skot-Hansens 

fyra biblioteksroller. Utifrån detta har vi kommit fram till att biblioteket genom sina 

olika roller kan bidra till integrationen av immigranter. Bibliotekets kulturella och 
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sociala roll kan exempelvis innefatta bibliotekens programverksamhet såväl som 

bibliotekspersonalen och deras kompetens och möte med användarna och kan på så sätt 

gynna biblioteksanvändarnas sociala såväl som personliga integration. Bibliotekets 

kulturella, kunskapsmässiga och informerande roll kan alla gynna användarnas 

kommunikativa integration då bibliotekens litteratur- och medieutbud räknas in där. 

Utifrån vårt insamlade material och med utgångspunkt i Andersson och Skot-Hansens 

modell samt Diaz teori kan vi därför konstatera att biblioteket kan ha en personlig, 

social och kommunikativ roll i integrationsprocessen. 
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9. Slutsatser 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de tre största stadsbiblioteken i Sverige 

arbetar för att främja integrationen av immigranter i det svenska samhället och att 

försöka förstå vilken roll biblioteken har i integrationsprocessen.  

Undersökningen utgår från följande tre frågeställningar:  

 Hur ser biblioteksanställda på bibliotekets roll i integrationen av immigranter?  

 Hur jobbar stadsbibliotek med integrationen av immigranter?  

 Hur gör stadsbibliotek för att nå ut till immigranter som målgrupp?  

 

9.1 Hur ser biblioteksanställda på bibliotekets roll i integrationen av 

immigranter? 

Samtliga intervjupersoner ser biblioteket som en viktig social aktör som har stor 

potential då det gäller att hjälpa immigranter att integreras i samhället. Bibliotekets 

demokratiska uppdrag betonas och det faktum att alla människor ska ha lika stor rätt 

och möjlighet att nyttja bibliotekets utbud och resurser. Biblioteket ska sprida kunskap 

och fungera som stöd för människors bildning och utbildning, men kan också hjälpa 

människor att stärka sig och sin identitet. Även om biblioteket har stora förutsättningar 

för att verka integrationsfrämjande så hävdar samtliga intervjupersoner att personalen på 

biblioteket borde ta mer initiativ och arbeta aktivt för att nå ut till användarna och 

introducera biblioteket och dess resurser. Ovanstående kan kopplas till Diaz personliga 

integration, som handlar om individens egna upplevelse och erfarenhet av integration. 

Alla tre intervjupersoner lyfter fram att biblioteket är en plats som är öppen för alla och 

kan fungera som mötesplats för människor. Detta hör till Diaz tanke om social 

integration, vilket handlar om att människor från andra länder ska kunna skapa 

kontakter med infödda och utveckla egna sociala nätverk. Bibliotekets uppdrag att 

tillgängliggöra material och resurser för att människor ska kunna utvecklas och stärka 

sig själva lyfts också fram. Människor som bor i Sverige ska kunna skapa sig en 

uppfattning om vad som händer i världen, hur samhället de lever i fungerar, samt ha 

tillgång till språk så att de kan ta tillvara på de politiska rättigheter ett demokratiskt 

samhälle ger dem. Ovanstående kan kopplas till Diaz kommunikativa integration, vilken 

handlar om att människor ska få tillgång till den information och de språkresurser de 

behöver för att kunna bli del i ett nytt samhälle. 

 

9.2 Hur jobbar stadsbibliotek med integrationen av immigranter? 

Samtliga bibliotek arbetar med integrationen av immigranter genom olika typer av 

verksamhet och aktiviteter. Diaz kommunikativa integration handlar om tillgång till 

information och språkresurser och bibliotekets litteratur- och medieutbud är därför 

starkt kopplat till denna. Bibliotekets roll som informationscenter är också relaterat då 

det enligt Andersson och Skot-Hansen handlar om att biblioteket tillhandahåller olika 

typer av information. Alla intervjupersoner lyfter i sammanhanget fram att människor 

som vill lära sig svenska språket använder biblioteket mycket och att språkkurser och 

ordböcker därför är mycket utlånade. Tidningar och tidskrifter från olika länder är också 

populära och körkortsboken på olika språk är efterfrågad på alla tre bibliotek.  

 

Diaz personlig integration handlar om användarnas egna upplevelser och erfarenheter av 

integration och kan därför kopplas till bibliotekspersonalen och deras kompetens. 

Bibliotekets sociala såväl som dess kulturella roll är här relevant då de innefattar olika 

typer av möten mellan personal och användare. Alla våra intervjupersoner nämner här 
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personalens språkkompetens och deras personliga kontakt och möte med användarna. 

Flerspråkighet ses som en tillgång i arbetet med immigranter och det tas hänsyn till vid 

rekrytering. Samtliga menar dock att det kan vara problematiskt, då det finns för få 

flerspråkiga bibliotekarier. Bibliotekarier som själva har erfarenhet av att komma till ett 

nytt land, eller som har varit på flykt efterfrågas av en av intervjupersonerna då de 

förmodligen lättare skulle kunna sätta sig in i immigranters situation. Den personliga 

kontakten på biblioteket kan enligt intervjupersonen betyda väldigt mycket för 

människor som är nya i Sverige och det skulle därför kunna stärka mötet och kontakten 

mellan bibliotekarie och användare. 

 

Diaz sociala integration handlar om att människor får tillgång till sociala nätverk samt 

får möjlighet att utveckla kontakter med infödda. Denna typ av integration går därför 

mycket ihop med Andersson och Skot-Hansens syn på biblioteket som ett socialt center, 

ett socialt rum där människor kan mötas. Bibliotekets roll som kulturcenter kan också 

höra hit, då verksamhet och aktiviteter som främst har en kulturell roll även kan öppna 

upp för möten och kontakter mellan människor. Samtliga bibliotek anordnar och håller i 

aktiviteter och verksamhet som ger människor möjlighet att träffas och knyta kontakter. 

Samtliga bibliotek samarbetar också med olika institutioner, organisationer, företag och 

privatpersoner och tillgängliggör sina lokaler för olika typer av social verksamhet.  

 

9.3. Hur gör stadsbibliotek för att nå ut till immigranter som 

målgrupp? 

Alla tre bibliotek använder sig av tryckt informationsmaterial för att nå ut till sina 

användare. Stockholm stadsbibliotek använder det väldigt mycket, medan Göteborg 

stadsbibliotek endast ser det som en del av sin marknadsföring, och Malmö satsar allt 

mindre på tryckt material. På samtliga bibliotek kan alla få lånekort och bibliotekens 

material och resurser är alltså tillgängliga för alla. Ovanstående kan kopplas till Diaz 

kommunikativa integration, som handlar om att människor får tillgång till den 

information och de resurser de behöver för att kunna integreras i samhället.  

 

Samtliga bibliotek använder sig av sociala medier för att nå ut, men de ser det också 

som ett bra sätt för användarna själva att dela med sig av information. Stadsbiblioteket i 

Göteborg använder sig främst av bibliotekets aktivitetsledare och språktränare, samt 

olika kulturföreningar för att nå ut. Ovanstående sätt att marknadsföra sig drar nytta av 

användarnas egna kontaktnät och sociala relationer och kan därför delvis kopplas till 

Diaz sociala integration, då det rör sig om tillgång till sociala nätverk. 

 

Alla tre intervjupersoner pratar om hur biblioteket ska arbeta för att tillgodose sina 

användare behov och att varje användare då är viktig. Stockholm stadsbibliotek arbetar 

för att generellt nå ut till immigranter, men det är svårt att få en personlig kontakt med 

användarna. Göteborg stadsbibliotek menar sig också inte ha möjlighet att jobba 

utåtriktat på samma sätt som stadsdelsbiblioteken, då de har lättare att nå ut och skapa 

en personlig kontakt med sina användare. Malmö stadsbibliotek å andra sidan anser att 

den personliga kontakten med användarna är väldigt viktig och att personalen aktivt ska 

komma med förslag och försöker väcka användares intresse. Bibliotekens 

bokbussverksamhet lyfts fram som ett sätt att nå ut till människor och skapa en närmare 

relation med dem. Ovanstående handlar om biblioteketens kontakt med sina användare 

kan därför kopplas till Diaz tanke om personlig integration, då det handlar om 

individens upplevelse och erfarenhet av integration och alltså från bibliotekets sida är 

relaterat till personalens bemötande och kontakt med bibliotekets användare.  
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Vi kan utifrån vårt insamlade material och med utgångspunkt i Andersson och Skot-

Hansens modell samt Diaz teori konstaterar att biblioteket kan ha en personlig, social 

och kommunikativ roll i integrationsprocessen. 
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Sammanfattning 
Människor tvingas just nu att fly ifrån krig och hotet om krig i sina hemländer och 

många kommer då till Sverige. Den nuvarande flyktingsituationen gav oss idén till den 

här uppsatsen eftersom vi blev intresserade av hur svenska folkbibliotek hanterar den 

ökande mängden immigranter som kommer till Sverige, samt hur de kan bidra till 

integrationen av dessa immigranter i det svenska samhället. Med begreppet immigranter 

menar vi både flyktingar och invandrare.  

  

Enligt bibliotekslagen är biblioteket öppet för alla och tillgängligt på lika villkor och 

olika språk och kulturer får ta plats i form av bl.a. materialbestånd och 

programverksamhet (SFS  2013:801). Vi menar därför att de svenska folkbiblioteken de 

kan spela en viktig roll då det gäller integrationen av immigranter då de har stora 

förutsättningar för detta. Biblioteket kan fungera som mötesplats för olika sociala 

grupper och individer och ge dem möjlighet att på ett tryggt sätt interagera med och 

utveckla en bättre förståelse för varandra.  

  

Uppsatsens syfte är att undersöka hur de tre största stadsbiblioteken i Sverige arbetar för 

att främja integrationen av immigranter i det svenska samhället och vi vill försöka förstå 

vilken roll biblioteken har i integrationsprocessen. Undersökningen utgår från följande 

tre frågeställningar: Hur ser biblioteksanställda på bibliotekets roll i integrationen av 

immigranter? Hur jobbar stadsbibliotek med integrationen av immigranter? Hur gör 

stadsbibliotek för att nå ut till immigranter som målgrupp?  

  

För en svensk kontext ger vi en kort redogörelse av den rådande integrationspolitiken i 

Sverige. Detta återkopplas också till i vår diskussion. Det finns mycket forskning som 

behandlar relationen mellan immigranter och folkbibliotek, men fokus varierar kraftigt. 

Vissa fokuserar på biblioteksanvändarnas perspektiv och andra på bibliotekets 

perspektiv, vissa tar upp bibliotekets övergripande roll i samhället och andra går in på 

detaljer som vilket material som borde köpas in för att tillgodose immigranters behov. 

Integrationsbegreppet används inte genomgående i all forskning, utan relaterade 

begrepp som social exkludering och social inkludering lyfts också fram. Begreppet 

immigrant är inte heller absolut, då benämningar som flyktingar, invandrare, etniska 

minoriteter och liknande också används. 

 

Lagar och riktlinjer som vi anser vara viktiga och aktuella för vårt arbete är 

bibliotekslagen (SFS 2013:801), UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (1994) och IFLA:s 

mångkulturella biblioteksmanifest (2008). Dessa stöddokument nämns av samtliga 

intervjupersoner och anses vara viktiga för bibliotekens integrationsfrämjande arbete. 

  

Undersökningen använder sig av halvstrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. 

Det insamlade materialet struktureras upp enligt våra tre frågeställningar. Vi använder 

oss av Marianne Anderssons och Dorte Skot-Hansens modell av bibliotekets fyra roller 

i lokalsamhället för att tolka och analysera materialet kring den första frågeställningen. 

De fyra rollerna är: kulturcenter, kunskapscenter, informationscenter och socialt center. 

Vi anser att vi på detta sätt kan undersöka vilken roll biblioteken kan ha i mötet med 

immigranter. Vi använder oss också av delar av Albert Diaz integrationsteori för att 

analysera materialet kring samtliga frågeställningar och visa att biblioteket faktiskt kan 

ha en roll i integrationsprocessen. Det är hans tankar om kommunikativ integration, 

personlig integration och social integration vi utgår från och vi menar att vi på detta sätt 
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kan visa att biblioteket kan ha en kommunikativ, personlig och social roll i 

integrationsprocessen för immigranter.  

  

Vi har intervjuat anställda på stadsbiblioteken i Stockholm, Göteborg och Malmö och 

presenterar dessa kort. Utifrån första frågeställningen framkommer att biblioteket av 

samtliga ses som en viktig aktör då det gäller immigranters integration i det svenska 

samhället. Den andra frågeställningen visar att biblioteken arbetar med integrationen av 

immigranter genom olika typer av verksamhet och aktiviteter. Dessa i sin tur kan 

kopplas till Anderssons och Skot-Hansens fyra biblioteksroller. Den tredje 

frågeställningen redogör för hur biblioteken når ut till och marknadsför sig mot 

immigranter bl.a. genom informationsmaterial, sociala medier och personlig kontakt 

med användarna.   

  

I våra analyser framkommer att det går att finna samband mellan Anderssons och Skot-

Hansens modell och Diaz teori. Diaz kommunikativa integration handlar om tillgång till 

information och språkresurser och kan därför kopplas till bibliotekets litteratur- och 

medieutbud samt bibliotekets roll som informationscenter. Detta då det enligt 

Andersson och Skot-Hansen handlar om att biblioteket tillhandahåller olika typer av 

information. Diaz personliga integration handlar om användarnas egna upplevelser och 

erfarenheter av integration och kan därför kopplas till bibliotekspersonalen och deras 

kompetens. Detta i sin tur kan kopplas både till bibliotekets sociala och kulturella roll, 

då dessa innefattar olika typer av möten mellan personal och användare. Diaz sociala 

integration handlar om att människor får tillgång till sociala nätverk samt får möjlighet 

att utveckla kontakter med infödda. Denna typ av integration går därför mycket ihop 

med Andersson och Skot-Hansens syn på biblioteket som ett socialt center, men kan 

också kopplas till biblioteket som ett kulturcenter, då båda dessa erbjuder möjligheter 

för sociala möten och kontakter.  

  

Utifrån vårt insamlade material och med utgångspunkt i Andersson och Skot-Hansens 

modell samt Diaz teori konstaterar vi slutligen att biblioteket kan ha en personlig, social 

och kommunikativ roll i integrationsprocessen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Bibliotekariens bakgrund 
Hur länge har du jobbat som bibliotekarie?  

Hur länge har du varit på detta bibliotek? 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

Bibliotekets ansvar/uppdrag 
Hur ser ni på bibliotekets ansvar/uppdrag då det gäller integrationen av immigranter? 

Hur tror du att biblioteket kan bidra till integration? 

Tycker du att biblioteket borde bidra till integration?  

Verksamhet 
Har ni någon grupp eller person på stadsbiblioteket som jobbar speciellt med 

integration? 

Hur planerar ni arbetet/verksamheten riktad mot immigranter? 

Vilken verksamhet har ni som riktar sig till immigranter? Samarbeten? 

Hur sprider ni information om bibliotekets tjänster? 

Immigranters behov 

Vilka behov har immigranter av biblioteket enligt dig?  

Upplever du att det finns behov hos låntagarna som biblioteket inte har möjlighet att 

tillgodose? 
Har ni några speciella resurser som är användbara i integrationsarbetet? T.ex. 

flerspråkiga bibliotekarier? 

Slutfråga 
Har du någonting du skulle vilja tillägga angående det vi har pratat om, som du känner 

att du inte har fått tillfälle att berätta? 

 


