
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2005:54 
ISSN 1404-0891 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Integrationsprojekt på två bibliotek 

Mångfald, möten och möjligheter 
 
 
 
 

STINA MAGNUSSON 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

© Författaren 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 



 2 

Svensk titel:  Integrationsprojekt på två bibliotek: mångfald, möten och 
möjligheter 

 
Engelsk titel: Integration projects at two libraries: multiculture, meetings 

and possibilities 
 
Författare :  Stina Magnusson 
 
Kollegium:  3 
 
Färdigställt:  2005 
 
Handledare :  Inga Lalloo 
 
Abstract: Integration projects at two libraries: multiculture, meetings 

and possibilities takes it’s start in the fact that Sweden is 
populated with people from many different nations. The 
libraries have a unique possibility to arrange integration 
projects as a supplier of culture and information. This case 
study focuses on two integration projects arranged by two 
libraries; the library of Jönköping with the project 
Brobyggarbiblioteken, and the library of Kortedala which 
was involved in the project Ordbron. My purpose is to find 
out how these two libraries chose to work with integration, 
migrants and multiculture. The aim is to examine if the 
library could function as a passway to the Swedish society, 
and to find out if the library can facilitate for migrants to 
maintain contact with their native country. I have 
interviewed representatives for the libraries as well as a few 
of the persons who took part in Ordbron and 
Brobyggarbiblioteken. Andersson and Skot-Hansen’s Model 
over det lokale bibliototekets profil and results from the 
study Gør biblioteket en forskel by Jochumsen and 
Hvenegaard Rasmussen function as the theoretical 
background to my study. The result indicates that the library 
can function as a passway to the Swedish society, for 
example by supplying books and electronic links in easy 
Swedish. The libraries can also facilitate for migrants to 
maintain contact with their native country, for example by 
offering books, papers and links to websites from different 
nations. It’s important that the library co-operates with other 
organizations in the society to succeed with the aim of 
contributing to integration.  

 
 
Nyckelord: demokrati, folkbibliotek, identitet, integration, 

integrationsprojekt, kultur, migration, mångfald  
 



 3 

Innehållsförteckning 

 
Innehållsförteckning ......................................................................................................... 3 
1. Inledning och bakgrund ................................................................................................ 5 

1.1 Val av ämne ............................................................................................................ 5 
1.2 Syfte, problembeskrivning och frågeställningar ..................................................... 6 
1.3 Disposition.............................................................................................................. 7 
1.4 Avgränsningar och urvalskriterier .......................................................................... 8 

2. Metod och arbetssätt ..................................................................................................... 9 
3. Begrepp och definitioner ............................................................................................ 13 

3.1 Litteratursökning................................................................................................... 16 
3.2 Litteraturgenomgång och tidigare forskning ........................................................ 16 

4. Teori............................................................................................................................ 20 
5. Redovisning av projekten ........................................................................................... 23 

5.1 Ordbron................................................................................................................. 23 
5.1.1 Syfte och tillkomst......................................................................................... 23 
5.1.2 Verksamhet .................................................................................................... 25 
5.1.3 Utfall .............................................................................................................. 27 
5.1.4 Internationella Biblioteket ............................................................................. 29 
5.1.5 Café Ordbron: samtal på lätt svenska ............................................................ 29 

5.2 Brobyggarbiblioteken ........................................................................................... 30 
5.2.1 Syfte och tillkomst......................................................................................... 30 
5.2.2 Verksamhet .................................................................................................... 31 
5.2.3 Utfall .............................................................................................................. 34 

5.3 Fokusgrupper på Göteborgs stadsbibliotek .......................................................... 35 
5.4 Användarintervjuer ............................................................................................... 37 

5.4.1 Användarintervju Ordbron............................................................................. 37 
5.4.2 Användarintervjuer Brobyggarbiblioteken.................................................... 38 

6. Analys och tolkning .................................................................................................... 41 
6.1 Språk ..................................................................................................................... 41 
6.2 Kultur och identitet ............................................................................................... 43 
6.3 Bibliotekets roll i lokalsamhället .......................................................................... 44 

6.3.1 Kulturcentrum................................................................................................ 44 
6.3.2 Kunskapscentrum .......................................................................................... 44 
6.3.3 Informationscentrum...................................................................................... 44 
6.3.4 Socialt centrum .............................................................................................. 45 

6.4 Innebär biblioteket en förändring för människor? ................................................ 46 
7. Diskussion och slutsatser ............................................................................................ 47 

7.1 Biblioteket som en väg för människor till det svenska samhället ........................ 50 
7.2 Biblioteket som hjälp för människor att behålla kontakten med hemlandet ........ 50 
7.3 Hur kan man involvera integrationsfrågor i den ordinarie verksamheten? .......... 51 
7.4 Förslag till fortsatt forskning ................................................................................ 52 

8. Sammanfattning .......................................................................................................... 53 
Källförteckning ............................................................................................................... 55 

Otryckta källor ............................................................................................................ 55 
Intervjuer, kronologisk ordning .............................................................................. 55 
Mejlkontakt ............................................................................................................. 55 



 4 

Tryckta källor.............................................................................................................. 55 
Bilaga 1. .......................................................................................................................... 59 

Intervjufrågor till bibliotekschef Ingrid Atlestam och bibliotekarie Barbro Falck..... 59 
Bilaga 2. .......................................................................................................................... 60 

Intervjufrågor till bibliotekskonsulent Gunnar Südow............................................... 60 
Bilaga 3. .......................................................................................................................... 61 

Intervjufrågor till bibliotekarie Barbro Strömblad ..................................................... 61 
Bilaga 4. .......................................................................................................................... 62 

Intervjufrågor till bibliotekarie Hooshang Kowssarie ................................................ 62 
Bilaga 5. .......................................................................................................................... 63 

Intervjufrågor till verksamhetsutvecklare Ann-Christine Brunnström....................... 63 
Bilaga 6. .......................................................................................................................... 64 

Intervjufrågor till kurdisktalande kursledaren Gulala Saeed ...................................... 64 
Bilaga 7. .......................................................................................................................... 65 

Intervjufrågor till användare som har deltagit i projekten.......................................... 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1. Inledning och bakgrund 

Sverige är ett land som präglas av mångfald. Folkbiblioteken har en unik möjlighet att i 
egenskap av kultur- och informationsförmedlare bedriva integrationsarbete genom att 
fokusera på språk, möten och information. Biblioteken kan underlätta för användare 
med bakgrund i andra länder att etablera sig i det svenska samhället och att upprätthålla 
sin kulturella identitet.  
 
Människors behov och förutsättningar skiljer sig självfallet åt individer emellan, på 
samma sätt som omvärldsvillkoren och samhällskraven är i ständig omvälvning. Därför 
är det viktigt att biblioteken arbetar på ett verklighetsförankrat och vardagsnära vis, för 
att på bästa sätt möta upp mot de behov som användarna kan tänkas ha.  
 
Enligt Bibliotekslagen (1996:1596) 2 §  
 

/…/ skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för 
att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare/…/.  
 

8 § trycker på att  
 

Folk- och skolbibliotek skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt 
invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än 
svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.1 

 
Tillgänglighet och åtkomst till och på biblioteket är för alla människor, inklusive de 
personer som har utländsk bakgrund, med andra ord lagstadgad. 

1.1 Val av ämne 

Sommaren 2004 kom jag i kontakt med bibliotekarie Barbro Strömblad på Jönköpings 
stadsbibliotek, som berättade för mig att biblioteket fått ekonomiska medel från 
kommunen i syfte att starta ett integrationsprojekt vid namn Brobyggarbiblioteken. 
Genom Barbro Strömblad fick jag veta att ett annat integrationsprojekt pågick i 
Kortedala i Göteborg; projekt Ordbron. Tanken var att personal från de båda 
biblioteken skulle mötas för att utbyta erfarenheter, och att Jönköpings personal skulle 
få råd och tips inför sitt nystartade projekt av Kortedalas personal utifrån deras 
pågående verksamhet. Jag fick möjlighet att närvara vid detta möte, och bestämde mig 
för att dessa båda biblioteks integrationsprojekt skulle ligga till grund för min 
kommande magisteruppsats. Genom att ta en närmare titt på de båda projekten ville jag 
se exempel på hur just dessa bibliotek valt att arbeta med verksamhet speciellt riktad till 
människor som kommer från andra länder för att bo i Sverige.  
 
År 2006, det kommande året, har fått beteckningen Mångkulturår.2 Kärva ekonomiska 
tider har för många folkbibliotek inneburit att de tvingats prioritera, och då kanske inte 
mångfaldssatsningarna alltid hamnat högst på listan. I stället har man satsat på IT-
                                                 
1 Bibliotekslagen 1996:1596  1996.  
2 För att lyfta fram och förstärka mångfalden inom kulturlivet har Kulturdepartementet utsett 2006 till ett 
Mångkulturår.  
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utveckling och biblioteket som ett informationscentrum. Jag ville se hur man i 
Kortedala och Jönköping resonerar när man väljer att fokusera på integration, och hur 
man där kombinerar IT, information och mångfaldsfrågor.  
 
Ordet ”projekt” indikerar en isolerad företeelse, men kan vara en lovvärd början på en 
verksamhet som på sikt kanske kan ingå i det som finansieras inom bibliotekets 
ordinarie budgetram. Jag tar avstamp i Kortedalas och Jönköpings bibliotekssatsningar 
på mångfald och hoppas att jag med dem som utgångspunkt sedan ska kunna ge förslag 
på hur man kan arbeta med integration och mångfaldsfrågor på bibliotek som en del i 
den ordinarie verksamheten, på ett medvetet och effektivt sätt.  

1.2 Syfte, problembeskrivning och frågeställningar 

Biblioteken ska finnas till för alla, men i vissa fall kan det vara motiverat med riktad 
verksamhet i syfte att få användare att upptäcka bibliotekets fulla potential. En form av 
riktad verksamhet är integrationsprojekt. Jag kommer att undersöka två projekt som jag 
valt ut. Genom att tala med några av de personer som står bakom dem och några av de 
personer som deltagit vill jag ta reda på vad intentionen var, vilken verksamhet som 
bedrivits och hur det hela utfallit. Avsikten är inte att göra några utvärderingar av de 
båda integrationsprojekten, utan att se på dem som exempel på hur två olika bibliotek 
väljer att arbeta med verksamheter som rör mångfald.  
 
Integration är en fråga som inte bara rör människor som kommer till Sverige från ett 
annat land, utan en fråga som berör hela samhället. Lyckad integration förutsätter 
engagemang från alla medborgare liksom insatser från myndigheter, som till exempel 
kan motverka diskriminerande hinder. Folkbiblioteket är den kulturinstitution som 
besöks av flest människor och därför på olika sätt kan verka för och underlätta 
integration mellan människor.  
 
Mitt syfte är dels att jag vill se om biblioteket fungerar som ett steg på vägen in i det 
svenska samhället, dels vill jag undersöka om biblioteket kan underlätta för människor 
att upprätthålla kontakt med och bevara identitet och kultur från det forna hemlandet. 
Dessutom hoppas jag, utifrån vad jag kommer fram till, att jag ska kunna presentera 
förslag på hur folkbibliotek kan arbeta med integration som en del i den ordinarie 
verksamheten. 
 
Mina frågeställningar är följande: 
 
Hur kan biblioteket vara ett steg på vägen in i det svenska samhället för människor med 
utländsk bakgrund?  
 
Hur kan biblioteket på samma gång bidra till att människor bibehåller kontakten och 
den kulturella identifikationen med det forna hemlandet? 



 7 

1.3 Disposition 

Jag har valt att disponera återstående delen av uppsatsen enligt följande: jag redogör för 
avgränsningar och urvalskriterier. Jag avgränsar mig till att se på två specifika projekt. 
Därefter redogör jag för mitt val av metod och arbetssätt, vilket är fallstudier med hjälp 
av intervjuer. Därpå följer hur jag i det här sammanhanget definierar en rad 
nyckelbegrepp under rubriken begrepp och definitioner. Sedan redogör jag för min 
litteratursökning, gör en litteraturgenomgång och en kort översikt över tidigare 
forskning inom närliggande ämnen. Därefter redogör jag för min teoretiska 
utgångspunkt. 
 
Redovisningen av projekten är disponerad enligt följande: först en presentation av 
projekten baserad bland annat på intervjuer med deras upphovsmakare i syfte att 
åskådliggöra projektens syfte, tillkomst, verksamhet och utfall. Jag talar med Ingrid 
Atlestam och Barbro Falck, bibliotekschef respektive bibliotekarie och projektledare för 
Ordbron på Kortedala bibliotek. Dessutom intervjuar jag bibliotekskonsulent Gunnar 
Südow på Regionbibliotek Västra Götaland samt Gulala Saeed, kurdisktalande 
kursledare på Kortedala biblioteks datakurser, för att få ytterligare inblick i Ordbron. 
Från Jönköpings sida har jag intervjuat Barbro Strömblad och Hooshang Kowssarie, 
bibliotekarier som håller i Brobyggarbiblioteken och Jönköpings bibliotekschef Erik 
Lindfelt samt chefen för Jönköpings stadsbibliotek Ann Mari Davidsson.  
 
Därpå följer en intervju med verksamhetsutvecklaren Ann-Christine Brunnström, med 
anledning av hennes arbete med fokusgrupper bestående av användare med utländsk 
bakgrund på Göteborgs stadsbibliotek. Min avsikt med det är att bilda en bakgrund till 
de svar som jag finner i användarintervjuerna.  
 
Under rubrikerna Användarintervjuer Ordbron respektive Användarintervjuer 
Brobyggarbiblioteken redovisar jag utfallet av mina intervjuer med användare som 
berörts av de två integrationsprojekten. Jag utgår i dessa avsnitt från användarnas 
bakgrund, biblioteksvana, bibliotekets betydelse för dem, deras kontakter med 
hemlandet respektive biblioteket och vilken betydelse biblioteket kan ha för deras 
etablering i det svenska samhället.  
 
Därpå följer analys och tolkning där jag för resonemang runt språk, kultur och identitet, 
och vilken roll biblioteket kan spela i samhället i anknytning till biblioteksforskaren 
Marianne Anderssons och biblioteks- och kulturforskaren Dorte Skot-Hansens modell 
från 1994 över det lokala bibliotekets profil. Dessutom knyter jag an till frågan om 
biblioteket kan innebära en skillnad i människors liv baserat på undersökningen Gør 
biblioteket en forskel? från år 2000 av kultursociologen Henrik Jochumsen och Casper 
Hvenegaard Rasmussen, verksam vid danska biblioteksskolan. Efter detta kommer 
slutsatser och diskussion, förslag på hur man kan arbeta med mångfald på bibliotek på 
ett medvetet sätt samt förslag till fortsatt forskning. Därefter tillkommer en 
sammanfattning på vilken källförteckning och bilagor följer.  
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1.4 Avgränsningar och urvalskriterier 

Anledningen till att jag valde just Ordbron i Kortedala och Brobyggarbiblioteken i 
Jönköping som utgångspunkt för min fallstudie var dels att jag kände till att de båda 
hade ett visst internt erfarenhetsutbyte, dels att jag tyckte att det var intressant att 
Ordbrons första skede var avslutat medan Jönköpings verksamhet fortfarande pågår, 
vilket kan tänkas ge olika perspektiv på verksamheten. Både Jönköpings och Kortedalas 
bibliotek är folkbibliotek. 
 
Projekt Ordbron är ett trelänssamverkansprojekt3 mellan Skåne, Halland, Västra 
Götaland och Internationella biblioteket4. De tre biblioteken är utvalda med stor omsorg 
utifrån sina olika förutsättningar, och det finns en problematik i det faktum att jag valt 
att se på utfallet av bara en del av den verksamheten, nämligen Kortedala. Men eftersom 
de enskilda bibliotekens verksamheter inom projektets ram är så pass väsensskilda 
väljer jag att avgränsa mig till att inom Ordbron se närmare på Kortedala bibliotek.5  
 
Genom att studera ett av Ordbrons biblioteksprojekt och ett separat projekt; Jönköpings 
Brobyggarbiblioteken, var min förhoppning att hitta en större bredd i hur man valt att gå 
till väga och vilka motiv som fanns, än vad jag kanske skulle ha funnit om jag studerat 
två olika biblioteksprojekt inom ramen för Ordbron. Även om Ordbrons projekt var 
inbördes olika så hade de en gemensam utgångspunkt.  
 

                                                 
3 Integrationsprojektet Ordbron bedrevs på biblioteken i Malmö, Falkenberg och Kortedala. Jag redogör 
för respektive verksamhet under Ordbron, 5.1.1 Syfte och tillkomst. 
4 Internationella biblioteket är en webbsida på flera språk som vänder sig till bibliotekspersonal och 
biblioteksanvändare. Syftet är att samla de mångkulturella biblioteksfrågorna och förenkla möjligheten att 
språkligt och tekniskt utnyttja bibliotekets tjänster.  
5 Se beskrivningar av respektive projekt under Ordbron, 5.1.1 Syfte och tillkomst. 



 9 

2. Metod och arbetssätt  

Jag har valt att använda mig av fallstudier, genom att se på företeelsen 
”integrationsprojekt på bibliotek” utifrån två specifika fall. Fallstudien som metod 
innebär bland annat att man systematiskt studerar ett fenomen ut ifrån en företeelse (i det 
här fallet två fenomen; två projekt), i syfte att göra en kontextuell tolkning. 6 Genom att 
använda mig av fallstudier som metod hoppas jag kunna ge insikter om 
integrationsprojekt på bibliotek.7 Jag vill understryka att min skildring därmed inte 
redogör för en helhetsbild av hur sådana projekt bedrivs. Det jag tittar på, resonerar runt 
och analyserar är projekten i Kortedala i Göteborg samt i Jönköping. Det betyder att det 
som framkommer i intervjuerna skulle kunna vara representativt för andra bibliotekarier 
eller biblioteksanvändare, och att liknande projekt skulle kunna bedrivas på andra 
bibliotek. Men projekten är att betrakta som två enskilda fall, inte som representativa för 
liknande verksamhet, även om likheter säkert finns. Detsamma gäller för det som 
framkommer i mina intervjuer med såväl ansvariga från bibliotekets sida som de 
personer jag talat med som deltagit. Genom att studera två projekt och inte bara ett, 
hoppas jag få perspektiv på hur olika man kan arbeta med verksamheter som båda har 
ett liknande syfte. 
 
Fallstudier kan förenklat sägas vara en metod där fokus ligger mer på process än på 
resultat, på att finna och upptäcka hellre än att bevisa, och på sammanhang snarare än 
på specifika variabler.8 Kvalitativt inriktade fallstudier kan sägas vara partikularistiska, 
deskriptiva, heuristiska och induktiva.9 Partikularistisk innebär att fokus till exempel 
ligger på till en viss händelse, person, eller som i de här fallen, företeelser i form av 
integrationsprojekt. Deskriptiv betyder att fallet eller fallen ifråga ges en fullständig, 
omfattande beskrivning. En deskriptiv studie visar hur komplex en situation kan vara. 
Heuristisk betyder i fråga om fallstudier att tanken är att läsaren ska få nya insikter och 
ges ny förståelse om det som undersökts, genom att studien bland annat redogör för 
bakgrund, återger vad som hänt och sammanfattar. Att en fallstudie är induktiv medför 
att den som undersöker fallet eller fallen ifråga inte har någon från början utarbetad 
hypotes utan efter hand, utifrån kontext och det som man upptäcker, kommer fram till 
möjliga generaliseringar.10 Mitt induktiva arbetssätt innebär att jag inte har några på 
förhand ställda hypoteser om bibliotekens arbete med integrationsfrågor, utan efterhand 
drar slutsatser utifrån det som jag får vetskap om.   
 
I min fallstudie använder jag mig av intervjuer. Jag valde intervjuer framför enkäter 
eftersom jag på så sätt hoppas få en mer nyanserad bild. Dessutom ger 
intervjusituationen möjlighet att förtydliga och modifiera frågorna under samtalets gång 
samt ställa följdfrågor. 
 

                                                 
6 Merriam, Sharan B. 1994. Fallstudien som forskningsmetod, s. 20 & 34.   
7 Merriam, Sharan B. 1994. Fallstudien som forskningsmetod, s. 35.  
8 Merriam, Sharan B. 1994. Fallstudien som forskningsmetod, s. 9. 
9 Merriam, Sharan B. 1994. Fallstudien som forskningsmetod, s. 25.  
10 Merriam, Sharan B. 1994. Fallstudien som forskningsmetod, s. 26ff.  
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För att bilda mig en uppfattning om projektet Ordbron har jag talat dels med Kortedalas 
bibliotekschef Ingrid Atlestam och bibliotekarien och projektledaren Barbro Falck, dels 
med bibliotekskonsulent Gunnar Südow på Regionbibliotek Västra Götaland. Dessutom 
har jag talat med Gulala Saeed som undervisat på de datakurser som hållits på kurdiska. 
Gulala Saeed är inte bibliotekarie utan deltog själv i kursen och kom på så sätt i kontakt 
med projektet.  
 
För att få en inblick i hur arbetet bakom Brobyggarbiblioteken sett ut har jag intervjuat 
två bibliotekarier som håller i projektet, Barbro Strömblad som ansvarar för den 
utländska avdelningen och Hooshang Kowssarie som är integrationsbibliotekarie på 
Jönköpings stadsbibliotek samt på Råslätts stadsdelsbibliotek.  
 
Jag har även talat med Jönköpings bibliotekschef Erik Lindfelt och chefen för 
Jönköpings stadsbibliotek Ann Mari Davidsson. Vid dessa möten hade jag inte förberett 
några specifika frågor utan bad att få höra lite om deras tankar runt 
Brobyggarbiblioteken.  
 
För att få en uppfattning om hur de båda projekten upplevts och värderats av 
användarna har jag talat med deltagare från de båda integrationsprojekten, framför allt 
från det pågående projektet Brobyggarbiblioteken i Jönköping.  
 
Jag har även talat med Ann-Christine Brunnström, verksamhetsutvecklare på Göteborgs 
stadsbibliotek, eftersom hon arbetar med fokusgrupper sammansatta av användare med 
utländsk bakgrund. Hennes arbete fick jag kännedom om via Kortedala biblioteks Ingrid 
Atlestam och Barbro Falck.  
 
För att få tag på användare som berörts av Ordbron bad jag Barbro Falck om hjälp, och 
hon erbjöd sig att i sin tur kontakta några användare. Kontakten och förfrågan om 
intervju förmedlades via Barbro Falck, eftersom hon inte kan lämna ut någon deltagares 
personuppgifter. På samma sätt var det med hjälp av Barbro Strömblad på Jönköpings 
Stadsbibliotek som jag kom i kontakt med användare som var eller varit involverade i 
deras integrationsprojekt. Det finns en problematik i det faktum att någon som är 
involverad i projektet indirekt gör ett urval, vilket jag får ta med i beräkningen när jag 
analyserar mitt resultat. Ytterligare en aspekt av att användarna kontaktas genom 
bibliotekspersonalen är att jag riskerar att själv uppfattas som nära lierad med 
biblioteket och dess personal, vilket kan begränsa friheten i intervjusvaren.  
 
Samtalen med kvinnorna som medverkat i Brobyggarbiblioteken är i form av flera 
gruppintervjuer där jag mött kvinnorna två och två. Detta beror framför allt på att jag 
inte talar vare sig persiska, kurdiska, arabiska eller turkiska, och att kvinnorna fann det 
lättare att kommunicera på svenska om de hade varandras språkliga stöd och kunde 
hjälpas åt att finna orden. Mannen som jag träffade talade så pass bra svenska att vi 
kunde kommunicera utan några problem. Detsamma gäller för kvinnan som deltagit i 
Ordbrons datakurs. Problemet med att göra intervjuer i grupper om två är att det är 
svårare att hålla intervjuerna konfidentiella, vilket är lättare vid en enskild intervju då 
den som uttalar sig kan förlita sig på att intervjuaren inte för det som sägs vidare. Det 
kan också innebära att någon av dem inte kommer till tals, eller påverkas av vad den 
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andra säger. Å andra sidan kan gruppsituationen innebära att deltagarna inspireras av 
varandras resonemang och bygger vidare på dem.11  
 
Jag har enligt överenskommelse valt att låta projekten och personerna som står bakom 
dem framträda, medan jag håller på anonymitet för de användare, det vill säga personer 
som deltagit i projekten, som jag intervjuar. 12 I det avsnitt där jag redogör för vad som 
framkommit i intervjuerna med deltagare från projekten är personernas namn ersatta 
med bokstäverna A, B, C, D, E, F, G, H, I och J. Jag har med andra ord talat med tio 
personer som har utländsk bakgrund och på olika sätt deltagit i bibliotekens projekt.  
 
Till min hjälp har jag haft en bandspelare för att kunna få ut så mycket som möjligt av 
intervjusituationen utan att behöva skriva ned allt som sägs, men också för att kunna 
använda mig av direkta citat i min resultatdel eftersom jag kan skriva ut intervjuerna 
ordagrant. Alla som fick förfrågan om inspelning av intervjun samtyckte. I de fall som 
jag inte spelat in intervjun har jag fört mer detaljerade anteckningar. Jag kommer att 
återge de citat från intervjuerna som jag finner mest relevant för det jag vill undersöka. 
De intervjuer som jag gjort med de personer som ligger bakom de respektive projekten 
återges i form av referat och citat under rubrikerna Syfte och tillkomst, Verksamhet och 
Utfall. De svar som jag väljer att ta med från mina intervjuer med deltagare från 
projekten utgår ifrån de intervjuades bakgrund, biblioteksvanor, vad de anser om 
bibliotekets betydelse, hur kontakterna med hemlandet ser ut samt vilken betydelse 
biblioteket har för etableringen i det svenska samhället.  
 
Jag har även gjort en så kallad deltagande observation, då jag vid ett tillfälle deltog i 
Café Ordbrons samtal på lätt svenska. Café Ordbron är ett språkcafé som Kortedala 
bibliotek anordnar varannan onsdagseftermiddag, i syfte att ge människor som inte talar 
svenska flytande chansen att slipa på sin konversationsförmåga. Dessutom har jag haft 
mejlkorrespondens med Ros-Marie Sand Lönn på Migrationsverket. 
 
I avsnittet med min analys och diskussion tar jag hjälp av Marianne Anderssons och 
Dorte Skot-Hansens analysmodell Model øver det lokale bibliotekets profil som de tog 
fram i samband med en studie i syfte att utreda bibliotekets roll i det lokala samhället.13 
Även det resultat som framkommer i undersökningen som resulterade i boken Gør 
biblioteket en forskel?14 av Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen kan 
komma att vara användbart vid min analys. Det är en dansk användarundersökning som 
bland annat undersökt hur biblioteket uppfattas, används, legitimeras och vad det 
kännetecknas av. Mina teoretiska utgångspunkter grundar sig med andra ord på danska 
förhållanden, vilka skiljer sig såväl invandrarpolitiskt som resursmässigt från svenska. 
Jag förhåller mig till teorin mot bakgrund av att studierna som teorierna stödjer sig på är 
gjorda i Danmark.  
 
Alla deltagare som jag har talat med har i princip varit positivt inställda till projekten. 
Detta kan möjligtvis ha att göra med att kontakten delvis förmedlats genom ansvariga 

                                                 
11 Trost, Jan 1997. Kvalitativa intervjuer, s. 26. 
12 Trost, Jan 1997. Kvalitativa intervjuer, s. 40.  
13 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte 1994. Det lokale bibliotek: afvikling eller udvikling.  
14 Jochumsen, Henrik & Hvenegaard Rasmussen, Casper 2000. Gør biblioteket en forskel? (”Forskel” är 
danska och betyder ungefär ”skillnad” eller ”förändring” på svenska).  
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för projekten. Det kan ha funnits deltagare som påbörjat men valt att inte avsluta sin 
medverkan i projekten, eller någon som har invändningar av olika slag mot hur 
verksamheten har bedrivits. Eftersom jag inte gör någon utvärdering i ordets rätta 
bemärkelse gjorde jag bedömningen att jag kunde söka informanter med hjälp av 
projektens ansvariga. Det faktum att flera intervjuer gjorts i form av gruppintervjuer kan 
dessutom ha påverkat det positiva gensvaret på mina frågor, i den mån deltagarna 
påverkats av varandra. Jag har intervjuat fler deltagare från Jönköpings 
Brobyggarbiblioteken än från Kortedalas Ordbron. Det ser jag inte som något större 
problem eftersom jag inte gör någon jämförande studie.   
 
Det dök upp en del oförutsedda händelser under arbetets gång. Vid den första 
deltagarintervjun i Kortedala var tanken att jag skulle få tolkhjälp av en av bibliotekets 
anställda som talar både svenska och persiska för att vi skulle kunna göra oss förstådda. 
Jag och min tolkhjälp väntade en längre stund, men dessvärre dök de två informanterna 
inte upp. Vid ett senare tillfälle fick jag reda på att de båda makarna förmodligen inte 
beviljats uppehållstillstånd och kanske inte finns kvar i Sverige längre. Det gav mig 
perspektiv på vilken situation många människor befinner sig i. 



 13 

3. Begrepp och definitioner 

Här följer förklaringar på en samling begrepp som förekommer i uppsatsen. Jag väljer 
att definiera följande begrepp eftersom de har komplexa och mångtydiga innebörder, 
vilket gör det befogat att jag klargör vad jag åsyftar med begreppen.  
 
Assimilation 
Assimilation associeras ibland till ”smältdegel”, i betydelsen att immigranter från olika 
kulturer och samhällen i en sorts enkelriktad trafik smälter in i samhället. Assimilation 
betyder med andra ord att bara ena parten förväntas anpassa sig. När man talar om 
assimilation i samband med mångfald och etniska relationer förutsätts egentligen inte 
någon förändring av det omgivande samhället, i vilket personen ifråga assimileras. 
Tidigare har assimilation setts som ett steg i en anpassningsprocess, men det har visat 
sig att assimilation kan innebära att vissa immigrantgrupper riskerar att förlora sin 
kulturella identitet. 15 I och med att riksdagen 1975 beslöt att överge assimilation till 
förmån för integration anses assimilation inte längre som ett mål för 
integrationspolitiken. 16  
 
Etnicitet, etnisk minoritet 
Personligen värjer jag mig för att tala om människor utifrån ”etniska” principer. 
Etnicitet och begreppet etnisk minoritet är emellertid ett uttryck som förekommer, bland 
annat i den danska undersökningen Frirum til integration: en undersøgelse af de etniske 
minoriteters brug af bibliotekerne.17 Där är syftet med uttrycket i princip att definiera de 
människor som bor i Danmark men som inte har danska som modersmål. Istället för att 
tala om etniska minoriteter i Sverige refererar jag hellre till ”människor som migrerat 
till Sverige” eller ”människor från andra länder”.   
 
Integration 
Integration kan enligt Socialstyrelsens begreppskatalog över centrala begrepp inom 
området Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER) användas för att 
beskriva tre olika områden. I sin första bemärkelse kan integration sägas stå för det som 
håller samman ett samhälle, och sambandet mellan delarna och helheten. Den andra 
betydelsen som kan tillskrivas begreppet integration innebär en chans för människor 
med utländsk bakgrund att behålla sin kulturella identitet samtidigt som de intar en reell 
plats där de deltar och är delaktiga i vad som brukar kallas majoritetssamhället.18  
I begreppet integrations tredje betydelse kan det vara ett steg på vägen mot 
assimilation19. Det talas då om ekonomisk, social, politisk, och boendeintegration. 20 
                                                 
15 Westin, Charles 1999. Mångfald, integration, rasism och andra ord. Ett lexikon över begrepp inom 
IMER: Internationell Migration och Etniska Relationer, s. 48. 
16 Westin, Charles 1999. Mångfald, integration, rasism och andra ord. Ett lexikon över begrepp inom 
IMER- Internationell Migration och Etniska Relationer, s. 49.  
17 Frirum til integration: en undersøgelse af de etniske minoriteters brug af bibliotekerne 2004.   
18 Westin, Charles 1999. Mångfald, integration, rasism och andra ord. Ett lexikon över begrepp inom 
IMER- Internationell Migration och Etniska Relationer, s. 53ff. 
19 För en definition av begreppet ”assimilation” se ovan. 
20 Westin, Charles 1999. Mångfald, integration, rasism och andra ord. Ett lexikon över begrepp inom 
IMER- Internationell Migration och Etniska Relationer, s. 56ff.  
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Integrationsarbete innefattar såväl majoritetsbefolkning som alla minoriteter.21 Ett 
integrerat samhälle utmärks av social samhörighet präglad av ”social närhet, delaktighet 
tillit eller jämlikhet mellan befolkningsgrupper”.22  
 
Enligt Integrationsverkets hemsida kan integration definieras enligt följande: 
  

Integration är både ett mål och en - eller flera - processer. För individen är integrationen ett 
livsprojekt som är beroende av hans eller hennes egna mål, syften och förutsättningar. 
Integration betyder också att förena skilda delar till en större helhet. Den som bosätter sig i 
ett nytt land, måste hitta en strategi för att ingå i en ny gemenskap utan att göra våld på sin 
kulturella och etniska identitet. Det förutsätter en viss, ömsesidig, anpassning. Integration 
är en ständigt pågående, ömsesidig process. Samhället kan stödja individen genom att föra 
en politik som underlättar för honom eller henne att förverkliga sina mål i livet.23  

 
Veli Tuomela, forskare vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms 
universitet, talar om en pluralistisk hållning gentemot minoriteter, i motsats till 
assimilation. 24 Inom den pluralistiska ideologin ”stöds användningen av minoriteters 
språk och värdesätts minoriteters kulturbakgrund”, samtidigt som vikt läggs på 
tillägnandet av majoritetens språk och kultur.25 När jag använder begreppet integration 
åsyftar jag möten mellan människor från olika kulturer och bakgrunder, på lika villkor.  
 
Invandrare  
Enligt Ros-Marie Sand Lönn på Migrationsverket, som jag kontaktat, finns det ingen, 
och har egentligen aldrig funnits någon, vedertagen definition av begreppet 
”invandrare”, men för att rent statistiskt räknas som invandrare ska man vara 
folkbokförd i Sverige.26 
 
I begreppet invandrare ligger att personen ifråga har lämnat sitt hemland med syftet att 
bosätta sig i det mottagande landet.27 Det är vanligt i statistiska sammanhang att dela in 
Sveriges befolkning efter deras födelseland. Kategorin ”utrikes födda” är indelad dels i 
människor som bott mellan noll och fyra år i Sverige, dels i dem som bott längre än fem 
år i landet. I stället för att tala om ”andra generationens invandrare” hänvisar man i 
statistiken till ”födda i Sverige” i tre undergrupper; personer med två utrikesfödda 
föräldrar, personer med en svenskfödd och en utrikesfödd förälder samt personer med 
två svenskfödda föräldrar. Dessa kategorier har utarbetats av Statistiska centralbyrån i 
samarbete med Invandrarverket  1997.28 
 
Elsie C. Franzén, docent i pedagogik, leg. psykolog och psykoterapeut, som har skrivit 
Att bryta upp och byta land, menar att placering av människor i kategorier eller olika 
fack, som till exempel ”invandrare” leder till förenkling. Man tar ifrån de personer som 

                                                 
21 Popoola, Margareta 2002. Integration, en samtidsspegling. En översikt, s. 9. 
22 Popoola, Margareta 2002. Integration, en samtidsspegling. En översikt, s. 15. 
23 Integrationsverkets hemsida 2005. 
24 Tuomela, Veli 1998. Tvåspråkig - varför det? Ingår i: Biblioteket mitt i världen, s. 17.  
25 Tuomela, Veli 1998. Tvåspråkig - varför det? Ingår i: Biblioteket mitt i världen, s. 18.  
26 Sand Lönn, Ros-Marie 2005. Mejlkontakt med Migrationsverket.  
27 Westin, Charles 1999. Mångfald, integration, rasism och andra ord. Ett lexikon över begrepp inom 
IMER- Internationell Migration och Etniska Relationer, s. 99. 
28 Weintraub, Nora 1997. Invandrarna ut ur statistiken. Ingår i: Biblioteket mitt i världen, s. 12.  
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man räknar in i kategorin deras individuella drag och tillskriver dem istället en kollektiv 
identitet.29 Ofta benämns även flyktingar och asylsökande som invandrare, ibland 
inräknas även nästa generation, inklusive personer som är födda i Sverige. Franzén 
föredrar att säga ”immigrant” om personer som invandrat och ”emigrant” om personer 
som har utvandrat, eller ”migrant”, som innefattar båda kategorierna, eftersom det 
betyder flyttare.30 Jag talar i uppsatsen hellre om ”migranter” än ”invandrare”. 
 
Kultur, kulturell identitet  
Thomas Hylland Eriksen är professor i socialantropologi vid Oslo universitet och pekar 
på svårigheten att i dagens kommunikationssamhälle tala om ”kulturer” i bemärkelsen 
avgränsade öar. Han menar att det har att göra med internationaliseringen av kapitalet, 
att den politiska makten är på väg att frigöras från nationella territorier i och med att 
makt flyttas till förbund som EU och FN, den globala handeln och, sist men inte minst, 
det faktum att avstånden i världen inte längre uppfattas på samma sätt i och med 
informationsteknologins inträde i människors liv och medvetande. Det antropologiska 
kulturbegreppet syftar till ”ett sätt att leva” och ”världsåskådning”.31 
 
I och med de förändringar som skett i världen har gränserna mellan kulturella områden 
blivit otydliga. Thomas Hylland Eriksen talar hellre om en gränslös, kosmopolitisk 
världskultur som tillhör alla. Moderniseringsprocesser bidrar också till att människors 
liv i olika länder liknar varandra alltmer, trots att det fortfarande finns utrymme att 
kombinera sin traditionella kultur med moderniteter. Thomas Hylland Eriksen 
poängterar att globaliseringen inte kommer att ta bort alla gränser mellan kulturella 
grupper, utan i stället möjliggör för grupper som liknar varandra kulturellt att utgöras av 
människor som möts på en ”icke-territoriell” bas.32  
 
När jag i uppsatsen talar om ”kulturell bakgrund” och ”att bevara sin kulturella 
identitet” syftar jag i första hand på de vanor och intressen som personen ifråga har 
sedan tidigare. Den som är uppväxt i Finland och van att läsa på finska ska ha möjlighet 
att få tillgång till bra litteratur på finska även i Sverige. När jag åsyftar ”kulturell 
identitet” kopplar jag inte den till nationalitet, utan snarare till den egna självbilden som 
personen ifråga har. 
 
Modersmål 
Det språk som ett barn lär sig först, med vars hjälp barnet lär sig att koda sin omvärld. 
När jag talar om tvåspråkiga barn i Sverige syftar jag på att de talar svenska och sitt 
modersmål.  
 
Mångfald 
Ett mångfaldssamhälle omfattar människor från olika folkgrupper och olika kulturella 
bakgrunder, där ömsesidig respekt råder. Mångfald är en term som används såväl 
normativt, i bemärkelsen önskvärt, som deskriptivt. Ibland används ordet integration i 

                                                 
29 Franzén, Elsie C. 2001. Att bryta upp och byta land,  s. 16.  
30 Franzén, Elsie C. 2001. Att bryta upp och byta land, s. 18f.  
31 Hylland Eriksen, Thomas 1998. Det krympande jordklotet. Ingår i: Biblioteket mitt i världen, s. 172.  
32 Hylland Eriksen, Thomas 1998. Det krympande jordklotet. Ingår i: Biblioteket mitt i världen, s. 169-
177.  
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samma betydelse som normativ mångfald.33 När jag talar om mångfald åsyftar jag 
människor med olika bakgrund som inte lever segregerat utan tillsammans.  
 
Segregation 
Segregation betyder att något eller någon avskiljts från sin helhet, till skillnad från 
integration. Segregation kan åsyfta såväl ett tillstånd, som det som leder fram till detta, 
vilket motiverar begreppet segregationsgrad, där segregationsgraden ”kan variera från 
ingen till fullständig åtskillnad”. 34  
 
Utländsk bakgrund 
Personer med utländskt medborgarskap eller personer födda utomlands, dels personer 
födda i Sverige med svenskt medborgarskap med en eller två föräldrar födda utomlands.  

3.1 Litteratursökning 

Jag har framför allt sökt i Libris och Nordiskt BDI-index, Artikelsök och databaser, till 
exempel LISA. Dessutom har jag sökt i tidskriftsdatabaser i Voyager35, på sökord som 
bibliotek och integration, assimilation, mångfald, invandrare, etniska minoriteter, 
integrationsprojekt och demokrati, deras engelska motsvarigheter och i olika 
kombinationer. Mycket inspiration till vidare läsning har stått att finna i 
litteraturhänvisningarna i böcker och artiklar inom ämnet.  
 
Dessutom har jag sökt och funnit information genom en del hemsidor, till exempel 
Internationella bibliotekets36 hemsida, Ordbrons37 hemsida och Integrationsverkets38 
hemsida. 

3.2 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

Bibliotek: mötesplats i tid och rum. En bok om demokrati gavs ut i samarbete med 
SAB39:s demokratigrupp och behandlar biblioteket som mötesplats. Det är en antologi 
med bidrag från en rad skribenter, bland annat Amanda Peralta som forskar i idé- och 
lärdomshistoria i Göteborg, och som har skrivit kapitlet Mångfald och möjligheter.40 
Hon skriver om biblioteket som ett ställe där det som skiljer oss åt respekteras och där 
mångfald upplevs som någonting bra,41  och hon beskriver hur viktigt biblioteket kom 
att bli för henne när hon kom till Sverige. Hon påpekar att förutsättningen för en 
                                                 
33 Westin, Charles 1999. Mångfald, integration, rasism och andra ord. Ett lexikon över begrepp inom 
IMER- Internationell Migration och Etniska Relationer, s. 27f.  
34 Westin, Charles 1999. Mångfald, integration, rasism och andra ord. Ett lexikon över begrepp inom 
IMER- Internationell Migration och Etniska Relationer, s. 60. 
35 Voyager är namnet på bibliotekskatalogen på Borås Högskolas bibliotek.  
36 Internationella biblioteket 2005. 
37 Ordbron 2005.  
38 Integrationsverket 2005.   
39 SAB står för Svensk biblioteksförening. 
40 Peralta, Amanda 2000, Mångfald och möjligheter. Ingår i: Bibliotek: mötesplats i tid och rum. En bok 
om demokrati.  
41 Peralta, Amanda 2000. Mångfald och möjligheter. Ingår i: Bibliotek: en mötesplats i tid och rum. En 
bok om demokrati, s. 118.   
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demokratisk mångkulturalism förutsätter att ”vi” integrerar oss med varandra, inte att 
”vi” integrerar ”dem”.42  
 
Elsie C. Franzén skriver i boken Att bryta upp och byta land43 om vanliga reaktioner 
och känslor i samband med att man flyttar till ett nytt land. Hon pekar bland annat på 
vilka faktorer som kan påverka språkinlärningen. Det handlar om det språkliga 
avståndet, det kulturella avståndet, om man är uppväxt i en en- eller flerspråkig miljö, 
hur van man är att studera språk, vilken känslomässig betydelse det egna språket har 
samt hur motiverad man är att lära sig det nya språket. Hennes bok har hjälpt mig att 
sätta mig in i vilka psykologiska aspekter det kan finnas i samband med migration. 
 
Sociologen och integrationsforskaren Jose Alberto Diaz skriver i Choosing integration: 
a theoretical and empirical study of the immigrant integration in Sweden44 om 
integration i det svenska samhället. Undersökningens fokus ligger på hur erfarenheten 
och synen på integration ser ut bland tre större grupper invandrargrupper i Sverige och 
ger en ingång till teorier runt integration. Jose Alberto Diaz undersöker vad som stödjer 
integration och hur faktorer som sociala nätverksrelationer och arbetsmarknad påverkar. 
Han ser på integration av människor i ett nytt samhälle som ett socialt fenomen, 
formulerar förslag utifrån sociologiska teorier i anknytning till integrationsfrågor och 
analyserar dimensioner och sammanhang i samband med integration. Han skiljer på 
ekonomisk, social och politisk integration och anser att Sverige bör flytta fokus från 
rent kulturella frågor och etnicitet till dessa tre faktorer. Dessutom menar han att det 
finns föreställningar om att migranter som ges möjligheten trots det inte är intresserade 
av att integrera sig i det svenska samhället. Detta motsägs i Choosing integration: a 
theoretical and empirical study of the immigrant integration in Sweden, där det i stället 
framgår att många migranter skulle vilja delta mer i sociala sammanhang, få fler 
svenska kontakter och vänner och nå bättre levnadsstandard.45 Den enskilde 
immigranten och hans eller hennes grad av förväntningar och föreställningar om vad 
som utgör ett bra liv i det nya landet har betydelse för integrationsprocessen. 46 Jose 
Alberto Diaz understryker att fenomen som immigration och integration inte bör 
relateras till föreställningar om några kollektiva enheter, i form av till exempel grupper 
av människor från samma land, utan till individen och hans eller hennes handlingar och 
relationer.47  
 
I Gør biblioteket en forskel? 48 som återger en undersökning av den danska 
befolkningens biblioteksvanor hänvisar kultursociologen Henrik Jochumsen och Casper 
Hvenegaard Rasmussen, verksam vid den danska biblioteksskolan, framförallt till 

                                                 
42 Peralta, Amanda 2000. Mångfald och möjligheter. Ingår i: Bibliotek: en mötesplats i tid och rum. En 
bok om demokrati, s. 135.  
43 Franzén, Elsie C. 2001. Att bryta upp och byta land..  
44 Diaz, Jose Alberto 1993. Choosing integration: a theoretical and empirical study of the immigrant 
integration in Sweden.  
45 Diaz, Jose Alberto 1993. Choosing integration: e theoretical and empirical study of the immigrant 
integration in Sweden, s. 11.  
46 Diaz, Jose Alberto 1993. Choosing integration: e theoretical and empirical study of the immigrant 
integration in Sweden, s. 227. 
47 Diaz, Jose Alberto 1993. Choosing integration: e theoretical and empirical study of the immigrant 
integration in Sweden, s. 227. 
48 Jochumsen, Henrik & Hvenegaard Rasmussen, Casper 2000. Gør biblioteket en forskel?  
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Marianne Anderssons och Dorte Skot-Hansens Det lokale bibliotek: afvikling eller 
udvikling49 och den franske sociologen Pierre Bourdieus livstilsteorier om sociala och 
kulturella fält. Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen grundläggande 
frågeställning var vilken betydelse biblioteket kan ha för sina användare.  
 
De finner bland annat att biblioteket är en plats för alla, en nationell symbol, en lokal 
samlingspunkt och en plats för barn. Deras undersökning visar att biblioteket används 
som en plats att mötas på, för kulturella upplevelser, för livslångt lärande och för 
informationsförmedling. De menar att biblioteket legitimeras genom att det bidrar till 
livskvalitet, att styrka demokratin, att ge en kvalificerad fritid och att stödja vardagen. 
Undersökningens resultat pekar på att bibliotekets användare kännetecknas av att de 
någon gång använt biblioteket, att sociala skiftningar medför förändringar i den 
enskildes bruk av biblioteket, att faktorer som behov, vanor, tid och sociala nätverk är 
bestämmande för bruket av biblioteket samt att barriärerna som hindrar användarna från 
att bruka biblioteket ofta är relaterade till vardagslivet.50 Jag anknyter till deras 
undersökning i min kommande analys och tolkning. 
 
Den danska undersökningen Frirum til integration: en undersøgelse af de etniske 
minoriteters brug af bibliotekerne51 syftade till att belysa bibliotekens roll för 
människor från andra länder i deras möte med det danska samhället, hur de använder 
biblioteket och vilken betydelse biblioteket har i integrationsprocessen. Utifrån detta 
ville man förbättra utbudet baserat på användarnas behov. Rapporten innehåller 
dessutom förslag till vilka prioriteringar biblioteken kan göra i integrationshänseende. 
Resultatet visar att mellan 40 och 48 procent av de tillfrågade håller med om att 
biblioteket betyder mycket i fråga om goda upplevelser, för att lära sig danska och för 
utbildning. En tredjedel menar att biblioteket har betytt mycket för att få kunskap om 
det danska samhället. För äldre spelar biblioteket stor roll genom att vara en plats att 
läsa utländska och danska tidningar och böcker, och träffa andra i samma situation. 
Många föräldrar uttrycker oro för att deras barn hamnar i ett kulturellt tomrum, och ser 
gärna att folkbiblioteken inspirerar barnen att söka sina egna kulturella rötter. Om man 
vill uppnå integration framför assimilation uttrycks vikten av att tillhandahålla medier 
på människors hemspråk, för att de ska kunna upprätthålla sin kulturella identitet. I 
sammanfattningen av Frirum til integration dras slutsatsen att biblioteken kan göra 
mycket mer på det området. Enligt Frirum til integration använder människor från 
andra länder bibliotekets internet mer än vad infödda danskar gör. De vuxna använder 
internet för mejl och kommunikation framför informationssökning. De yngre använder 
sig av nätet för såväl kommunikation, informationssökning som underhållning. Många i 
undersökningen föredrar att låna och bruka internet, video, dvd, cd, tidskrifter och 
tidningar framför böcker på biblioteket. Många av barnen i undersökningen besöker 
biblioteket så gott som dagligen.  
 
Det har producerats ett antal magisteruppsatser vid Borås högskola med kopplingar till 
integrationsarbete på bibliotek. Ett exempel från senare år är Maria Bjerningers och 
Lena Åkermans Är biblioteket en väg till integration? Några invandrade kvinnors syn 
på folkbiblioteket, i vilken de med hjälp av intervjuer tittat närmare på hur, när och i 
                                                 
49 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte 1994. Det lokale bibliotek: afvikling eller udvikling? 
50 Jochumsen, Henrik & Hvenegaard Rasmussen, Casper 2000. Gør biblioteket en forskel? s. 147. 
51 Frirum til integration: en undersøgelse af de etniske minoriteters brug af bibiliotekerne 2004. 
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vilket syfte de intervjuade kvinnorna brukar biblioteket, och om biblioteket kan inverka 
på dessa kvinnors integration i Sverige.52 Slutsatsen Bjerninger och Åkerman drar är att 
de kvinnor de talat med använt sig av biblioteket på ett sådant sätt att det kan sägas ha 
bidragit till deras integration, och att biblioteket därav kan sägas ha haft betydelse för 
integrationen. Ett annat exempel är Hawar Hamarashids Folkbibliotek - en väg till 
integration, vars syfte var att undersöka hur folkbiblioteket, i form av ett 
informationscentrum och en mötesplats, även kan fungera som en plattform för 
integration mellan svenskar och invandrare.53 Hamarashid redogör för hur Bibliotek 
Väster i Lund arbetar med kulturella arrangemang av olika slag, men även med 
verksamhet som språkutvecklingsarbete för invandrade barn. Med hjälp av bland annat 
intervjuer drar Hamarashid slutsatsen att Bibliotek Väster är en inrättning vars 
verksamhet bidrar till integration, och att folkbiblio teken som institution kan arbeta för 
att tillvarata mångkulturalismens fördelar. Såväl Bjerninger och Åkerman som 
Hamarashid finner med andra ord att biblioteket har en viktig roll att fylla i 
integrationssammanhang.  
 
I magisteruppsatsen Porten till förståelse – svenska bibliotek och invandrare väljer 
Yelena Jönsson-Lanevska att ta sin utgångspunkt i begreppet adaption, i betydelsen att 
en invandrare i sitt nya land ska kunna leva ett mentalt och socialt rikt liv och delta i 
samhällets olika aktiviteter på samma sätt som infödda. Jönsson-Lanevska överför 
adaptionsprocessens faser att motsvara bibliotekets nivåer i form av stads-, lokal- och 
skolbibliotek. Med hjälp av intervjuer visar hon på vikten av att biblioteken 
specialiserar sig utifrån invandrargrupper som tillhör olika adaptionsfaser.54 Jönsson-
Lanevska menar att biblioteket är en viktig kulturinstitution med möjlighet att både 
informera och hjälpa till med språkutveckling, och att bibliotekarierna dessutom kan 
fungera som vägledare och medhjälpare. 3-fasmodellen är tänkt att förklara situationens 
problematik och visa sambandet mellan den svenska biblioteksverksamheten och den 
invandrades behov av information, undervisning, stöd och positiva kulturellt färgade 
möten. Många som tillfrågats efterfrågade tvåspråkiga medarbetare på biblioteket. 

                                                 
52 Bjerninger, Maria & Åkerman, Lena 2003. Är biblioteket en väg till integration? Några invandrade 
kvinnors syn på folkbiblioteket.  
53 Hamarashid, Hawar 2003. Folkbiblioteket –en väg till integration..  
54 Jönsson-Lanevska, Yelena 2004. Porten till förståelse – svenska bibliotek och invandrare, s. 61. 
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4. Teori 

Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen har i Det lokale bibliotek: afvikling eller 
udvikling55 utvecklat en analysmodell i samband med en studie i syfte att analysera och 
diskutera bibliotekets profil i lokalsamhället. Enligt studien bör biblioteket anpassa sin 
utformning utifrån de lokala förhållanden som råder. Modellen utgår från att biblioteket 
har fyra huvudfunktioner: kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum och 
socialt centrum.  
 
Kulturcentrum  
Biblioteket som en plats för konstnärliga och kulturella upplevelser, för kulturell 
utveckling, arrangemang och utställningar. På biblioteket som kulturcentrum kan man 
tänka sig verkstäder, möteslokaler, övningsrum och så vidare.  
 
Kunskapscentrum  
Inom ramen för biblioteket som ett kunskapscentrum kommer biblioteket som en plats 
för utbildning och upplysning, studieverksamhet, biblioteksorientering i centrum.  
 
Informationscentrum 
Biblioteket som en plats för information till allmänheten och specificerade användare. 
Till informationscentrumets funktioner räknas bland annat tjänster som referenstjänster, 
samhällsinformation, näringsservice samt turistservice. 
 
Socialt centrum 
 När det talas om biblioteket som ett socialt centrum åsyftas biblioteket som en plats för 
det sociala livet, som mötesplats, vardagsrum, rådgivning, för uppsökande verksamhet i 
förhållande till utsatta grupper och så vidare.56 
 
Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen påpekar svårigheten i att definiera dessa 
funktioner entydigt, men menar att tanken är att illustrera hur de olika funktionerna går 
in i varandra.57 Biblioteket fungerar som en ram för vardagens sociala liv och tillskrivs 
en stor social roll, något som jag kan koppla samman med såväl Brobyggarbiblioteken 
som Ordbron.  
 
Jag kommer att anknyta mitt resultat till Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansens 
modell i analysdelen. Modellen illustrerar till exempel hur vardagslivet går in i såväl 
fritid som arbete, hur näringsliv går in i såväl arbete som utbildning kopplat till 
näringslivet, hur utbildning går in i såväl utbildning kopplat till näringslivet som 
folkbildning och slutligen hur kultur går in i såväl folkbildning som fritid. I modellens 
fyra hörn kopplas kultur samman med upplevelse och identitet, vardagsliv med social 
välfärd, näringsliv med ekonomisk vinning och utbildning med upplysning. Kort sagt: 
allt hänger samman.  
                                                 
55 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte 1994. Det lokale bibliotek: afvikling eller udvikling? s. 18.  
56 Jag har översatt fritt från det danska originalet.  
Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte 1994. Det lokale bibliotek: afvikling eller udvikling? s. 19 
57 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte 1994. Det lokale bibliotek: afvikling eller udvikling? S. 18 
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Kopplingen mellan bibliotekens integrationssatsningar och ovanstående analysmodell58 
har att göra med hur man väljer att betrakta biblioteket. Vari består ett folkbiblioteks 
uppdrag? Av samma anledning finner jag undersökningen som resulterade i boken Gør 
biblioteket en forskel? 59 användbar i sammanhanget. I boken av Henrik Jochumsen, 
kultursociolog och Casper Hvenegaard Rasmussen, verksam vid den danska 
biblioteksskolan, redovisas en undersökning som de utfört av den danska befolkningens 
biblioteksvanor. När de frågar sig om biblioteket ”gör en skillnad” vill de ta reda på 
vilken betydelse biblioteket har i människors liv. Analysen av intervjumaterialet görs 
bland annat med utgångspunkt i den franske sociologen Pierre Bourdieus livsstilsteorier 
och Anderssons och Skot-Hansens analysmodell. Henrik Jochumsens och Casper 
Hvenegaard Rasmussens grundläggande frågeställning är vilken betydelse 
folkbiblioteket kan ha för sina användare, om det kan innebära en förändring i deras liv. 
De frågade sig vilka föreställningar människor har om biblioteket, på vilka sätt 
biblioteket används och vad det betyder. Dessutom frågade de sig varför en del av 
befolkningen väljer bort biblioteksbesök. De har således talat med såväl 

                                                 
58 Modellen är hämtad från Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte 1994. Det lokale bibliotek: 
afvikling eller udvikling? s. 18. 
59 Jochumsen, Henrik & Hvenegaard Rasmussen, Casper 2000. Gør biblioteket en forskel?  
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biblioteksanvändare som ”ickeanvändare”. Undersökningen visar dock att gränsen 
mellan användare och ickeanvändare inte är så lätt att dra. Människors användning av 
biblioteket varierar individuellt beroende på var man befinner sig i livet.60 I stället för 
att fokusera på ickeanvändare respektive användare inriktar de sig på de mönster som 
kan skönjas i brukandet av biblioteket. De menar att den enskilde biblioteksbesökarens 
behov, vanor och förutsättningar har betydelse för hur han eller hon använder sig av 
biblioteket. Många intervjuade personer i den danska studien ger uttryck för att de 
betraktar biblioteket som ett neutralt och offentligt rum för hela befolkningen. 61 Resultat 
av undersökningen sammanfattas i punktform enligt följande:62  
 
Biblioteket är: 
§ för alla 
§ en nationell symbol 
§ en lokal knytpunkt, samlingspunkt 
§ en plats för barn 

 
Biblioteket används som/för: 
§ en plats att vara på och mötas på 
§ kulturella upplevelser 
§ livslångt lärande och fördjupning  
§ neutral förmedling av information 

 
Biblioteket legitimeras genom: 
§ att bidra till livskvalitet 
§ att styrka demokratin 
§ att ge en kvalificerad fritid 
§ att stödja vardagen 

 
Brukarna av biblioteket kännetecknas av: 
§ att de någon gång använt biblioteket 
§ att sociala förändringar ofta medför skillnader i användningen av biblioteket 
§ att behov, vanor, tid och sociala nätverk är bestämmande för användandet av 

biblioteket 
§ att barriärerna som hindrar från att använda biblioteket är relaterade till 

vardagslivet63 
 
Jag är medveten om att det inte är helt oproblematiskt att anamma danska teorier och 
applicera dessa på svenska förhållanden. De danska användarnas användning av och 
uppfattning om biblioteket kan skilja sig från de svenska användarnas. Trots detta finner 
jag Marianne Anderssons och Dorte Skot-Hansens fyra biblioteksfunktioner och Henrik 
Jochumsens och Casper Hvenegaard Rasmussens undersökningsresultat användbart, 
eftersom jag uppfattar huvudtendenserna i resultaten som applicerbara även på svenska 
förhållanden. 

                                                 
60 Jochumsen, Henrik & Hvenegaard Rasmussen, Casper 2000. Gør biblioteket en forskel? s. 138.  
61 Jochumsen, Henrik & Hvenegaard Rasmussen, Casper 2000. Gør biblioteket en forskel? s. 140.  
62 Egen översättning från det danska originalet.  
63 Jochumsen, Henrik & Hvenegaard Rasmussen, Casper 2000. Gør biblioteket en forskel? s. 147.  
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5. Redovisning av projekten 

5.1 Ordbron 

5.1.1 Syfte och tillkomst 

Projektet Ordbron initierades på ett möte i mars 2001, och med ekonomiska medel från 
Statens kulturråd pågick det mellan september 2002 och september 2004. 64 
 
Syftet med Ordbron var bland annat att ”öka tillgängligheten till bibliotekens resurser 
och att bredda kontaktytorna till personer med annat modersmål än svenska samt 
institutioner och organisationer som arbetar med dessa”.65  Stadsdelsbiblioteket 
Kortedala bibliotek i Göteborg fick tillsammans med Falkenbergs och Malmö 
stadsbibliotek finansiella resurser för att kunna genomföra projektet. Målgruppen var i 
första hand unga vuxna och kvinnor, med annat modersmål än svenska. De tre 
biblioteken som deltog var den stora staden Malmös bibliotek med mer än 30 procent 
invandrare, landsortskommunen Falkenberg, för vilken många av frågorna var helt nya 
och slutligen Kortedala i Göteborg, som redan arbetat mycket med utbildning och 
projekt med kopplingar till integration och mångfald.  
 
Falkenberg, en liten kommun bestående av såväl småstad som landsbygd, 
representerade i Ordbron ”småstadsbiblioteket”. Som i många andra småkommuner 
finns där invånare som kommer från länder som Somalia, Turkiet och Bosnien, och 
biblioteket bestämde sig för att göra en behovsanalys bland sina invandrade användare 
för att bland annat ta reda på om inköpen av utländska medier motsvarade behovet och 
efterfrågan. Med hjälp av enkäter och fokusgrupper fann man att 
biblioteksinformationen upplevdes som otillgänglig och att tydligare information om 
depositionssystemet samt flerspråkiga förmedlare mellan bibliotekets besökare och 
bibliotekspersonalen efterlystes.66  I de slutsatser som dras i slutrapporten nämns 
bibliotekspersonalens besök på lektioner hos SFI och hos Migrationsverket som ett bra 
sätt att presentera den lokala biblioteksverksamheten och därmed få en naturlig 
koppling till språkinlärning och information om det svenska samhället.67  
 
I storstadskommunen Malmö har mer än var tredje invånare utländskt ursprung. Många 
kommer från Polen, forna Jugoslavien och Irak. På Malmö stadsbiblioteks hemsidor har 
det funnits information till personer med utländsk bakgrund sedan slutet av 1990-talet, 
vilket började som ett delprojekt inom ramen för information till etniska minoriteter i 
Danmark; Finfo.68 Där valde man att genom Ordbron satsa på att alla bibliotekets 
användare och besökare ska erbjudas likvärdig service. Försök gjordes att samla länkar 
till samhällsinformation och kulturella länkar, till en början med hjälp av personer 
utifrån, så kallade ”länkspanare”, men det visade sig vara svårt att på så sätt finna 

                                                 
64 I Ordbrons tecken: Framsteget 10 2004, s. 4. 
65 Südow, Gunnar 2004. Ordbron: hem.  
66 I Ordbrons tecken: Framsteget 10 2004, s. 5ff.  
67 Slutrapport Projekt Ordbron 2002-2004, s. 6.  
68 Finfo.dk  2005.  
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allmängiltiga och aktuella länkar. Bibliotekarierna sammanställde i stället listor med 
länkar. Det visade sig att samhällsinformation var mest efterfrågat. Bibliotekets 
personal vidareutbildades i bland annat bibliotekskatalogen utifrån målsättningen att 
bättre kunna serva de flerspråkiga besökarna. Efter hand kom tanken på att göra tjänsten 
Fråga biblioteket flerspråkig, något som blir verklighet i och med Ordbron2.69  
 
Kortedala i nordöstra Göteborg består till stor del av invånare som är födda utanför 
Sverige, och redan på 50-talet kom de första invandrarna, då från Finland.70 Andelen 
födda utanför Sverige och/eller utländska medborgare är cirka 40 procent.71 De största 
språken som talas i Kortedala utöver svenska är finska, persiska, arabiska, bosniska, 
kroatiska och serbiska.72 
 
Kortedala biblioteks nu avslutade projekt Ordbron kan ses som en vidareutveckling av 
det tidigare Ord som länkar. Ord som länkar möjliggjorde för stadsdelens bibliotek att 
satsa på digitala hjälpmedel för att skriva och läsa andra alfabet än det latinska samt 
språkinlärningsprogram av olika slag. Dessutom anordnades introduktioner till internet 
och undervisning i enklare datoranvändning på svenska och flera andra språk.  
 
I förordet till I Ordbrons tecken73 skriver Kulturrådets Helena Kettner Rudberg om hur 
bibliotekens fokus flyttats från uppsökande verksamheter av olika slag till att mer rikta 
in sig på bibliotekens roll i utbildnings- och informationssamhället.  
 

Att detta även inbegriper personer med annat modersmål än svenska har inte varit en 
självklarhet.74 

 
Hon pekar på att biblioteket möjliggör åtkomst för information åt alla, men att det bör 
hjälpa till att sålla bland informationen, inte minst för dem som inte till fullo behärskar 
svenska. I Kortedala har man lyckats kombinera fokus på informationssamhället med 
service till sina användare med utländsk bakgrund genom sina projekt i syfte att 
förbättra IT-tillgängligheten. I stadsdelen Kortedala talas det fler än femtio olika språk, 
och ett sätt för det lokala biblioteket att tillhandahålla information och möta de olika 
behoven är att underlätta biblioteksanvändarnas användning av internet och datorer.75  
 
Det viktiga är att man som invandrare känner att biblioteket är till för alla, oavsett hur 
bra svenska man talar, påpekar bibliotekarie Barbro Falck i en artikel i DIK forum. 76 
 
Gunnar Südow är bibliotekskonsulent i på regionbiblioteket Västra Götaland 77 och var 
en av initiativtagarna till Ordbron. Vid ett möte mellan bland annat personal från olika 
bibliotek i ett tidigt skede fann han att sättet att hantera frågor som rör invandrare och 
                                                 
69 Se vidare om Ordbron2 under 5.1.3 Utfall.  
70 Ordbron mellan det gamla och det nya landet: integrationsprojekt i Kortedala. DIK forum 14/03, s. 4ff. 
71 Atlestam, Ingrid 2004, Ordbron variant Kortedala, s. 1. 
72 Atlestam, Ingrid 2004, Ordbron variant Kortedala, s. 1.  
73 I Ordbrons tecken: Framsteget 10 2004, s. 2. 
74 I Ordbrons tecken: Framsteget 10 2004, s. 2.  
75 I Ordbrons tecken: Framsteget 10 2004, s. 13. 
76 Ordbron mellan det gamla och det nya hemlandet: integrationsprojekt i Kortedala. DIK forum nr 14 
2003, s. 6.  
77 På Regionbibliotek Västra Götaland ges bland annat service åt regionens folkbibliotek, 
sjukhusbibliotek och skolbibliotek. Dessutom bedrivs olika former av utvecklingsprojekt. 
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utländsk litteratur i mångt och mycket liknade det förfarande biblioteken ägnade sig åt 
för tio, femton år sedan, det vill säga att man i huvudsak skickade runt depositioner. 
Mångfaldssatsningarna och integrationsprojekten på biblioteken var relativt få. Det nya 
man kom på var att kombinera modern IT, som var i fokus på många bibliotek, med 
information och integration. Anledningen var att många med utländsk bakgrund redan 
använder sig av ny teknik, bland annat för att hålla kontakt med sitt forna hemland, 
genom att till exempel läsa tidningar därifrån på nätet.78  Gunnar Südow framhåller 
biblioteket som en lämplig plats för integrationssatsningar: 
 

Biblioteket är en öppen plats, det är gratis och en plats där du kan få service. Biblioteket 
kan ofta vara den första ingången till det svenska samhället för många nykomna, som 
dessutom i vissa stadsdelar är kopplad till ett medborgarkontor.79  

 
Den ursprungliga tanken för projektet var att hitta användbara webbsidor, till exempel 
litteraturlänkar och samhällslänkar, och sätta samman dessa i en form av länklistor, eller 
som en portal. Meningen var att dessa länkar skulle tas fram i samråd med människor 
med utländsk bakgrund. Det visade sig dock inte vara så stor efterfrågan som man 
förväntat sig för kulturella länkar, konstaterar Gunnar Südow: 
 

Vi väntade oss efterfrågan på länkar till olika kulturers och länders hemsidor, men nej. Och 
apropå det som vi talade om tidigare, att hålla kontakten med sitt hemland, och det finns det 
ett intresse för naturligtvis, men man kanske är ännu mer intresserad av att få en ingång till 
det svenska samhället.80 

5.1.2 Verksamhet 

Tanken är att kurserna på Kortedala bibliotek ska vara grundläggande, eftersom många 
deltagare aldrig tidigare har suttit framför en dator. Kursen innehåller fyra träffar och 
innefattar ordbehandling och internetanvändning, där man bland annat kan få hjälp med 
att skaffa en e-postadress. Stadsdelens webbplats har en länklista med bland annat 
samhällsinformation, som har kommit att fungera som utgångspunkt vid sökandet efter 
information på webben. Varje träff är på 90 minuter, antingen på kvällen eller på 
morgonen, och innehåller en fikapaus. Med hjälp av kursboken Våga klicka81 har man 
lärt ut enklare datormoment som att starta datorn, spara på diskett och redigera text, och 
under den del som inriktar sig på internetundervisning lär sig deltagarna att söka via 
bland annat länklistan med samhällsinformation och sökmotorer, samt hemsidor från 
hemlandet. Bibliotekarie Barbro Falck och IT- och biblioteksassistent Leif Larsson 
håller i kurserna. När Ordbron pågick var det fem parallella kurser i veckan. 
 
Deltagare till kursen har rekryterats på flera sätt, bland annat genom anslag på 
biblioteket, lokal radio på persiska, kurdiska och somaliska, invandrarföreningar och 
studiebibliotekarien till vuxenstuderande inom SFI82. Inbjudan har riktats till alla 
intresserade, såväl infödda svenskar som nyare svenskar med utländsk bakgrund. 
                                                 
78 Intervju med Südow 2005-01-31.  
79 Intervju med Südow 2005-01-31. 
80 Intervju med Südow 2005-01-31. 
81 Skeppstedt, Ingrid 1999. Våga klicka!: enkel ordbehandling på lätt svenska.  
82 SFI är svenska för invandrare, grundläggande utbildning i svenska språket med samhällsorientering för 
vuxna invandrare.  
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Många har nåtts av ryktet om kursen genom hörsägen. Barbro Falck och Ingrid 
Atlestam berättar att det stora flertalet deltagare har kommit till genom att människor 
som deltagit eller på annat sätt fått reda på att kursen finns rekommenderat eller tipsat 
sina vänner och bekanta.83 Biblioteken har generellt sett ofta svårt att nå icke-användare, 
men i det här fallet har det inte upplevts som något problem att finna deltagare till 
kurserna.  
 
80 procent av deltaga rna har valt att få kursen på svenska, men den har även bedrivits 
med hjälp av flerspråkiga gästlärare på somaliska, arabiska, persiska och kurdiska.84 
Eftersom deltagarna träffas vid fyra tillfällen har man chans att lära känna varandra, och 
få en viss kontinuitet i sina biblioteksbesök. Barbro Falck och Ingrid Atlestam berättar 
att många sedan återkommer i andra ärenden, vågar fråga och upplever att de blir 
igenkända. På frågan om hur man kan relatera Ordbron till begreppet ”integration”, 
exemplifierar Atlestam med deltagare i datakurserna som sedan återkommer till 
biblioteket och kanske ställer en fråga till personalen, och på så sätt tränar sin svenska. 
Det är ett fenomen som skulle kunna gå under beteckningen ”vardagsintegration”, enligt 
Atlestam.85  
 
Samarbeten under projektet bedrevs i första hand med Falkenberg och Malmö bibliotek, 
men även med Internationella biblioteket och Kulturrådet. Dessutom hade och har man 
många informella samarbeten och kontakter med bland annat invandrarföreningar och 
SFI. Många har hört av sig för att få veta mera om Kortedala biblioteks verksamheter.  
 
Ingrid Atlestam pekar på vikten av att användarna känner att biblioteket verkligen är 
deras, och att alla är välkomna. Hon drar sig för att använda uttrycket ”vardagsrum” 
eftersom det är ett lite slitet, vanligt förekommande uttryck i bibliotekssammanhang, 
men tycker trots allt att det är ganska talande. Både Barbro Falck och Ingrid Atlestam 
framhåller att de är måna om sitt bibliotek, och känner mycket för det.86  
 
På frågan om vad de skulle vilja göra i form av mångfaldssatsningar om de ekonomiska 
resurserna var större, är svaret att de skulle vilja satsa på programverksamhet och fler 
arrangemang, författarbesök, diskussioner och utställningar som skulle få kosta.87   
 
En av de flerspråkiga gästlärarna på datakursen var kurdiska Gulala Saeed. Hon berättar 
att hon översatte svenska datortermer till kurdiska. Ord som till exempel det ”lösenord” 
som krävs för att kunna öppna sina mejl, översätter hon genom att likna det vid nyckeln 
som man behöver för att öppna dörren till sitt hem. Hon poängterar vikten av att alla har 
tillgång till datorer, och exemplifierar med att det förenklar ärenden som rör 
Migrationsverket eller Försäkringskassan. Dessutom kan datorn vara ett redskap som 
underlättar för den som vill hålla kontakt med någon som bor långt borta. 
  

Kontakt genom till exempel webbkamera är väldigt viktigt nu. Pratar man på telefon kostar 
det åtta, tio kronor i minuten.88 

                                                 
83 Intervju med Falck och Atlestam 2005-01-24. 
84 I Ordbrons tecken: Framsteget 10, s. 15.  
85 Intervju med Falck och Atlestam 2005-01-24. 
86 Intervju med Falck och Atlestam 2005-01-24.  
87 Intervju med Falck och Atlestam 2005-01-24.  
88 Intervju med Saeed 2005-03-14.  
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Gulala Saeed visade deltagarna länkar till tidningar och tv-sändningar på kurdiska. 
  

Det är viktigt för oss kurder som bor utomlands att veta vad som händer […] På nätet kan 
man läsa nyheter samma dag.89  

 
Gulala Saeed berättar att deltagarna befann sig på olika nivå, vilket gjorde att hon fick 
anpassa undervisningen individuellt. En del deltagare bokade datorer på biblioteket 
redan dagen efter kursen för att lära sig mer på egen hand, andra skaffade sig egna 
datorer efter avslutad kurs.90 
 
Gulala Saeed har varit med och gallrat bland det kurdiska bokbeståndet och hjälpt till att 
med hjälp av kontakter beställa kurdisk kurslitteratur på grundskolenivå som motsvarar 
den svenska, för att på så sätt få ett komplement till modersmålet för kurder i svensk 
skola. Hon har bara bott ett fåtal år i Sverige, och jag frågar henne om hon föredrar att 
läsa på svenska eller kurdiska. 
  

På svenska. Jag läser inte så ofta på kurdiska. Hittar jag en intressant bok på mitt språk så 
läser jag den, vi har väldigt många bra författare också. Men här är allt nytt för mig. Jag vill 
lära känna samhället bättre, vad är idén bakom svenska tankar? Hur tänker de, på vilket sätt 
skriver de, vilka ämnen skriver de om? Vad handlar det om? Vardagsliv eller fantasi? […] 
Om jag läser något av Selma Lagerlöf eller Vilhelm Moberg känner jag att jag förstår bättre 
hur folk bodde förr i tiden, och det gör att jag känner mig närmare samhället; förstår 
samhället bättre.91 

 
Gulala Saeed trycker med andra ord på att litteratur på svenska är viktigast för hennes 
del. Hon lärde sig å andra sidan svenska snabbt. För många är god språkundervisning på 
modersmålet en förutsättning för att man ska ha möjlighet att lära sig svenska, i 
kombination med tillgänglig litteratur på biblioteket, vilket gör att biblioteket bör 
tillhandahålla båda delarna.  

5.1.3 Utfall 

De datakurser som hölls inom ramen för Ordbron mötte ett enormt gensvar, vilket 
gjorde att kurserna efter avslutat projekt ingår i den ordinarie verksamheten. Nu 
anordnas två kurser i veckan. De kurser som nu bedrivs är i första hand på svenska. 
Verksamheten sköts nu inom bibliotekets budgetram. Dessutom är man heller inte 
längre direkt involverad med de två övriga biblioteken inom projektet: Falkenberg och 
Malmö.  
 
Resursbrist gör att IT-satsningen kommit att innebära att bland annat 
programverksamheten fått stryka på foten. Det som prioriteras på biblioteket är det som 
har med språk och samhällsinformation att göra.92 
 

                                                 
89 Intervju med Saeed 2005-03-14.  
90 Intervju med Saeed 2005-03-14.  
91 Intervju med Saeed 2005-03-14.  
92 I Ordbrons tecken: Framsteget 10, s. 17.  
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I den slutrapport som Kortedala bibliotek tagit fram93 står det att drygt 600 personer 
deltagit i kursverksamheten under tiden för projektet, och fler har tillkommit därefter. 
Fikapausen har visat sig vara ett bra tillfälle för deltagarna att knyta kontakter, och 
många har efterfrågat en fortsättning. Enligt den utvärdering som gjorts av Kortedala 
bibliotek är 98 procent nöjda med kursen.  
 
Gulala Saeed berättar att många av de kursdeltagare som hon undervisat återkommer 
som besökare även efter kursen, bokar datorer och lånar böcker.94 Flera efterfrågar 
någon form av fortsättningskurs för mer avancerade moment.  
 

Man vill lära sig hur man installerar ett program, hur man kan ta bort ett program från sin 
dator, hur man kan förstå felmeddelanden som kommer upp på datorn. […] Den här 
utbildningen är inte bara viktig för människor som kommer från ett annat land utan även för 
svenskar som kanske är nybörjare men som kanske inte kan skaffa sig en annan utbildning 
(datorutbildning; min anm.), kanske eftersom det kostar pengar. Men om kursen ges av 
biblioteket är det inte heller obligatoriskt utan något som man vill själv. Då blir det mer 
intressant och man lär sig bättre.95  

 
Gunnar Südows svar på frågan om hur han uppfattat utfallet av Ordbron är att det varit 
positivt: 
 

Det kan bero på att det inte finns så många integrationsprojekt inom biblioteksvärlden, men 
det har blivit oerhört uppmärksammat. Det har varit roligt att vi jobbat kommunalt, 
regionalt och även på den statliga nivån. Det tycker jag har varit en väldig styrka.96 

 
Ordet ”projekt” indikerar i sig en isolerad företeelse, men Gunnar Südow menar att om 
man vill initiera och pröva nya tankar och verksamhetsområden måste man ofta börja i 
projektform. Få bibliotek får ökade resurser från till exempel kommunen, och då kan 
lösningen vara att ansöka om medel från olika håll till enskilda projekt. 
  

Ett av de stora dilemman som finns med projekt är att de riskerar att bara bli projekt, för att 
sedan efter ett eller två år, trots goda resultat, inte mynna i något när pengarna är slut. Det 
där är ett dilemma (med projekt; min anm.) i all offentlig verksamhet; att de sedan inte 
kommer att ingå i den ordinarie verksamheten. Men i Kortedala fortsätter man ju trots att 
man inte får några medel till verksamheten. De får istället ta det någon annanstans ifrån. 
Man får hela tiden göra omdirigeringar och omprioriteringar.97 

 
Ordbron2 har initierats, vilket innebär att projektet går in i sin andra fas. Det finns en 
nationell vilja att få ihop Fråga biblioteket 98och Jourhavande bibliotekarie99 och 
Ordbron till någon form av nationell och mångspråkig tjänst, som kommer att 
permanentas.100 Länsbiblioteket i Skåne och Regionbiblioteket i Västra Götaland har 
fått sin ansökan om Ordbron2 beviljad hos Statens Kulturråd. Inledningsvis fokuseras 
                                                 
93 Slutrapport Projekt Ordbron 2002-2004, s. 7.  
94 Intervju med Saeed 2005-03-14.  
95 Intervju med Saeed 2005-03-14.  
96 Intervju med Südow 2005-01-31.  
97 Intervju med Südow 2005-01-31. 
98 Fråga biblioteket är de svenska folkbibliotekens gemensamma elektroniska informationstjänst till 
allmänheten.  
99 Jourhavande bibliotekarie är en elektronisk informationstjänst som vänder sig till studenter och 
anställda vid universitet och högskolor.  
100 Intervju med Südow 2005-01-31 
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på att inventera språkkompetensen vid de svenska biblioteken, i syfte att på så sätt 
kunna bredda den e-posttjänst som testats på engelska, polska och spanska under 
2004.101 

5.1.4 Internationella Biblioteket 

I samband med Ordbron har Internationella Biblioteket i Stockholm arbetat med en 
nationell portal, Virtuella IB (VIB) som är tänkt att erbjuda såväl bibliotek som de 
användare som är flerspråkiga bättre hjälp.102 Tanken är att man ska ta fram en 
länksamling, men även material på olika språk, till exempel i form av låneregler. 
Hemsidan är dessutom tänkt att bestå av en flerspråkig del, riktad till användarna på 
arabiska, kinesiska, persiska, ryska, spanska och svenska. Dessutom samarbetar man 
med Fråga biblioteket, och tanken är att man ska utveckla den tjänsten till att fungera på 
flera andra språk än svenska, även språk som inte har latinskt alfabet.103 En annan 
uppgift man åtagit sig är att lägga in poster på originalalfabet i webbkatalogen, vilket 
kräver att biblioteken har Windows XP. Den nationella portalen planeras bli klar under 
våren 2005. 

5.1.5 Café Ordbron: samtal på lätt svenska 

Varannan onsdag arrangerar Kortedala bibliotek Café Ordbron med fika och samtal på 
lätt svenska kring vardagsfrågor. Det inglasade studierummet är bokat, borden har 
försetts med dukar och grupperats för att skänka kafékänsla. För att marknadsföra 
språkkaféet har biblioteket bland annat placerat anslag i anslutning till den utländska 
avdelningen. Idén är ny, och den onsdagseftermiddag i mars som jag deltar är den andra 
träffen i ordningen. Fem personer utöver bibliotekets personal, idag representerade av 
Barbro Falck och Ingrid Atlestam, har slutit upp. Stämningen är till en början lite blyg 
och avvaktande, men samtalet är snart igång. Påsken närmar sig och vi bjuds på godis ur 
påskägg, och en kvinna från Buenos Aires drar sig till minnes en anekdot från en 
påskhelg när hon precis kommit till Sverige. Det ringde på dörren till hennes hem och 
hon öppnade. Utanför stod en grupp barn som hon inte träffat tidigare. De sa någonting 
på svenska som hon inte förstod och höll uppfordrande fram en korg fylld med frukt och 
godis. Förvånad försökte hon kommunicera att hon inte var intresserad av att köpa 
något. Först när hon stängt dörren och berättat vad som hänt för sin make fick hon klart 
för sig att tanken inte varit att hon skulle ta för sig av korgens innehåll, utan att hon 
själv skulle lägga ned pengar, godis eller frukt i den. Det var hennes första möte med 
barn utklädda till påskkärringar.  
 
Samtalet rör sig sedan förutsättningslöst fram och tillbaka, ibland fångar Ingrid 
Atlestam eller Barbro Falck upp någon tråd eller för upp en fråga, men jag uppfattar 
dem inte som samtalsledare, utan snarare som samtalsdeltagare. Några av de närvarande 
personerna deltar eller har deltagit i Ordbrons datakurser. De vill ta tillfället i akt att tala 
svenska med andra som på samma sätt lär sig språket i vuxen ålder, och samtidigt få 

                                                 
101 Wästerfors, Marita 2005, Ordbron2. Ingår i Ordbron: hem  
102 I Ordbrons tecken: Framsteget 10, s. 20.  
103 I Ordbrons tecken: Framsteget 10, s. 21. 
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chansen att fråga bibliotekets personal om specifika ord, uttryck eller uttal. Stämningen 
är varm och avslappnad och när Barbro Falck kastar en blick på klockan har vi dragit 
över den planerade tiden på en timma med råge.  

5.2 Brobyggarbiblioteken 

5.2.1 Syfte och tillkomst 

Jönköpings bibliotek startade hösten 2004 ett integrationsprojekt för invandrare kallat 
Brobyggarbiblioteken. Man riktade sig i första hand till kvinnor, dels för att bryta deras 
isolering, dels för att visa på bibliotekets möjligheter. En annan uppgift för 
Brobyggarbiblioteken var att översätta låneregler och annan viktig information till 
invandrarspråk och anordna visningar för olika invandrargrupper och 
invandrarföreningar.104 Projektets uttalade syfte var att öka intresset för läsande och 
litteratur, samt öka kunskaperna i svenska språket och om svenskt samhällsliv. I 
ansökan om bidrag till projektet står bland annat att läsa att:  
 

Ett av de strategiska målen för folkbiblioteken de närmaste åren är att bli mer tillgängliga 
och attraktiva för de 20 procent av Jönköpings kommuns invånare som har utländsk 
bakgrund.105 

 
Jönköpings kommuns bibliotekschef Erik Lindfelt menar att projektets grundtanke är att 
vrida om biblioteket i grunden, och exemplifierar med att den genomsnittliga 
biblioteksanställda är kvinna, förslagsvis heter Gunilla eller Lisa och är rågblond och 
blåögd. Men ett fungerande bibliotek ska finnas till för alla sina medborgare och bör 
spegla den befolkning som bor i kommunen.  
 

Består kommunen till 20 procent av människor med utländsk bakgrund är det rimligt att en 
del anställda heter Ahmed eller Fatima.106 

 
Erik Lindfelt understryker vikten av att de medier som köps in verkligen motsvarar 
efterfrågan och behov. Hyllor med litteratur eller tidskrifter på andra språk än svenska 
ska inte finnas för hyllans egen skull. Därför är det viktigt att föra en löpande dialog 
med till exempel invandrarföreningar. En annan svårighet i samband med inköp av till 
exempel tidningar och tidskrifter på ett språk som man inte själv behärskar är det 
faktum att det är svårt att bedöma huruvida de är opolitiska och neutrala. När det gäller 
svenska medier kan bibliotekets personal vid inköp göra egna bedömningar, men vid 
inköp av till exempel arabiska tidningar är det viktigt att lyssna av reaktionerna.107  
 
Erik Lindfelt betonar betydelsen av att inte generalisera kring människor med utländsk 
bakgrund, eftersom det skiljer mycket beroende på bakgrund och erfarenheter. Hans 

                                                 
104 Länsbibliotek Jönköping 2005.  
105 Igefjord, Jan (2004). Beslut för ansökan om projektmedel ur kommunens anslag för integration och 
delaktighet från Kultur Jönköpings kommun till projektet ”Brobyggarbiblioteken”.  
106 Intervju med Lindfelt 2005-02-08.  
107 Intervju med Lindfelt 2005-02-08. 
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förhoppning är att projektet Brobyggarbiblioteken till skillnad från glada festivaler ska 
fungera långsiktigt, och verka för framtiden. 108 
 
Stadsbibliotekets chef Ann Mari Davidsson menar att projektets mål är att  
 

[…] alla som bor i Jönköping ska känna sig lika välkomna och också komma i lika hög 
grad till Jönköpings stadsbibliotek”.109  

 
Biblioteket har kommit en liten bit på väg men har långt kvar, eftersom det finns stora 
grupper som inte använder biblioteket alls.  
 
Jag talar med bibliotekarie Hooshang Kowssarie om biblioteket som mötesplats.  
 

Biblioteket är ett informationscenter, ett kunskapscenter och en mötesplats. Alla sorters 
folk kommer hit, utan någon religiös eller politisk relation, det är en trygg plats och det 
kostar ingenting […] Folk kommer i kontakt oplanerat, oavsiktligt, man frågar varandra om 
hjälp. Det blir spontana möten.110 

 
Samtidigt kan biblioteket även fungera som en plattform för olika kulturella grupper, 
enligt Hooshang Kowssarie, som gärna skulle vilja se utställningar eller liknande i syfte 
att presentera olika gruppers kulturella bakgrund för det övriga samhället, för att på så 
sätt underlätta kontakter människor emellan. 111 
 
Bibliotekarie Barbro Strömblads association till biblioteket som en mötesplats handlar 
om de spontana möten som uppstår om människor som läser dagstidningar och 
tidskrifter sitter sida vid sida. Hon berättar att Jönköpings stadsbibliotek alltid satsat 
mycket på verksamhet riktad till invandrare och människor med utländsk bakgrund. 
Sedan 1971 har beståndet byggts upp till att omfatta 60 språk.  
 

Men anledningen till att vi startade det här integrationsprojektet var att det trots allt finns en 
del invandrare som inte kommer till biblioteken, och då måste vi söka upp dem, locka hit 
dem och visa att vi finns. En femtedel av invånarna i Jönköpings kommun har utländsk 
bakgrund. […] Många av dem kommer till biblioteket, men inte alla. Dem vill vi nå.112 

 
Hyllan Brobygget innehåller bland annat samhällsinformation i syfte att hjälpa 
nyanlända att finna vägar in i det svenska samhället. 

5.2.2 Verksamhet 

Jönköpings satsning har varit möjlig delvis på grund av att bibliotekarien Hooshang 
Kowssarie, med särskilt ansvar för integration, har anställts. Det bidrag kommunen har 
beviljat för integration och delaktighet har också möjliggjort att den ansvariga 
bibliotekarien för litteratur på främmande språk, Barbro Strömblad, delvis har kunnat 
frikopplas från sina ordinarie göromål. Dessutom har Youbard Dawood som behärskar 
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såväl arabiska som svenska kunnat anställas. Bidrag beviljades för hösten 2004 och 
våren 2005.  
 
Under perioden september till december under 2004 var fokus riktat mot en grupp 
invandrarkvinnor med svaga kunskaper i svenska från samma område i Jönköping. På 
måndagar anordnades träffar i bibliotekets regi. Varje träff omfattade två timmar, och 
kvinnorna hade möjlighet att ta med sig släktingar eller väninnor. Kvinnogruppen har 
träffats femton gånger, på måndagsförmiddagar. Under första träffen visades 
bibliotekets avdelningar och viktiga funktioner upp. Vid ett annat tillfälle förklarade 
personal från lånedisken rutiner och regler för hemlån. Som ett moment i verksamheten 
fick alla deltagarna lånekort och introducerades i de automatiserade låne- och 
återlämningssystemen.  
 
Träffarna har bestått av olika aktiviteter. Vid ett tillfälle såg man på diabilder, en annan 
gång hölls en lektion med nedslag i svensk historia. Kvinnorna har lyssnat på en 
föreläsning om Viktor Rydberg. Det har gjorts ett besök i Kristine kyrka, och en träff 
veks för visning av LL-böcker, talböcker och ljudböcker. Ett inslag i verksamheten var 
en kombinerad aktivitet under parollen ”bok- och bad”, där simhallen reserverats enbart 
för kvinnor, med enbart kvinnlig personal. Då gavs kvinnor, som kanske annars 
undviker att besöka badhuset, chansen att bada i samband med boksamtal med personal 
från biblioteket.  
 
Dans, både bosnisk och svensk folkdans, har stått på programmet och några kvinnor har 
visat kurdisk dans. Allt bakom fördragna draperier för att ingen skulle behöva känna sig 
generad. Kvinnorna har sjungit svenska barnvisor, de har besökt Länsmuseets John 
Bauerutställning, vilket följdes upp med studier av biblioteksböcker med John 
Bauerillustrationer. Därtill har kvinnorna besökt apoteket Lejonet under Hälsoveckan 
för information om kvinnokroppen från apotekets personal. Broschyrer användes sedan 
i svenskundervisningen, och böcker i ämnet har studerats.  
 
Av respekt för kvinnorna har Hooshang Kowssarie bara varit med vid en träff med dem, 
resterande har letts av kvinnlig personal. Den mesta tiden har emellertid ägnats åt 
böcker och tidskrifter i olika ämnen, bland annat mat. Höstens träffar avslutades med 
lussekatter och jullekar, där personalen kopierat upp sångerna och kvinnorna lärt in 
svåra ord i förväg. 113  
 
Under våren 2005 riktas verksamheten även till männen. Ett tiotal män med 
invandrarbakgrund från hela kommunen har guidats runt på biblioteket, och tanken är 
att de ska träffas under olika teman på ett liknande sätt som kvinnorna gjort. Hooshang 
Kowssarie menar att männen till en början förhöll sig mer avvaktande till de 
organiserade träffarna än vad kvinnorna hade gjort, men så småningom väcktes deras 
intresse, bland annat genom undervisningen i internet.114 Efter hand ökade 
deltagarantalet när de fick möjlighet att ta med vänner. Även intresset för hemlån av 

                                                 
113 Strömblad, Barbro 2005. Ett kvinnoprojekt avslutas. Upplysningen: internt brev för personal vid 
Kultur Jönköpings kommun.  
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medier såsom böcker och så kallade ”bok och bandpaket”115 steg. Mycket som lånas ut 
är persiska böcker, körkortsboken och böcker om hantverk, reparationer och 
jordbruk.116 Två nya kvinnogrupper träffas under våren i bibliotekets regi, dessutom 
anordnas träffar för deltagare i en dagfolkhögskola.  
 
I samarbete med SFI, Komvux, Lernia117 och Slussen118 har Jönköpings stadsbibliotek 
anordnat guidade visningar av biblioteket med tolkning av bibliotekets egen personal på 
arabiska och persiska, och under våren 2005 har Jönköpings bibliotek arrangerat 
visningar och internetundervisning med möjlighet till tolkning för cirka 300 SFI-elever. 
Internetkurserna finns på tre nivåer med möjlighet att få tolkhjälp på arabiska av 
Youbard Dawood. På internetkursen presenteras bibliotekets katalog och hemsida, 
webbadresser till svenska myndigheter av olika slag introduceras, men även länkar till 
tidningar och tidskrifter på det egna språket. Tanken är att fokus ska ligga dels på det 
svenska, dels på kontakten med hemlandet.119 Visning och genomgång av biblioteket 
ingår numera som en ordinarie del i kommunens flyktingmottagning.120  
 
Youbard Dawood har översatt biblioteksfoldern, som bland annat innehåller låneregler 
och öppettider för kommunens alla bibliotek, till arabiska.  
 
Fem bibliotek inom Jönköpings kommun bygger upp varsin hylla kallad Brobygget 
bestående dels av lättläst litteratur om Sverige på såväl svenska som andra språk, delar 
av facklitteratur på svenska om vardagsnära och angelägna ämnen, som till exempel 
Lättlästa körkortsboken.  
 
Datorprogrammet som möjliggör att man kan skriva på andra alfabet än det latinska är 
bara installerat på Öxnehaga än så länge. Det klarar 100 språk och ska installeras på 
kommundelsbiblioteket i Råslätt och i på stadsdelsbiblioteket i Jönköping också.  
 
För att integration ska innebära en tvåvägsprocess handlar det inte bara om att förmedla 
svensk kultur till invandrare, utan även att förmedla andra kulturer till svenskarna. 
Barbro Strömblad berättar om Internationella söndagen, en programverksamhet som 
tidigare bedrivits i Jönköping under tiotalet år men som nu kommit att slås samman med 
arrangemanget Kulturnatten. Det har hållits föredrag om arabisk litteratur, sång, dans, 
teater, och visats orientaliskt hantverk som origami121. Ett annat projekt som är aktuellt 
under 2005 är Tusen och en saga, som drivs av bland annat Kulturskolan, bibliotekets 
barnavdelning och många andra intressenter i kommunen. Barbro Strömblad trycker på 
att biblioteket sedan lång tid tillbaka har verkat för att få till stånd olika former av 
utbyten människor emellan.  .122  
 

                                                 
115 ”Bok och band” är en kombination av en bok som kompletteras av samma bok inläst på kassett, som 
man kan lyssna på i olika, valbar, hastighet.   
116 Intervju med Kowssarie 2005-02-08.  
117 Lernia bedriver, liksom komv ux, vuxenutbildning.  
118 Slussen är Jönköpings kommuns första anhalt för den som beviljats asyl. 
119 Intervju med Strömblad 2005-02-08.  
120 Intervju med Strömblad 2005-02-08.  
121 Origami är den antika japanska pappersvikarkonsten.  
122 Intervju med Strömblad 2005-02-08.  
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5.2.3 Utfall 

I utvärderingen av bibliotekens kvinnogruppsträffar som har gjorts av gruppens 
projektledare på ABF, Lena Eriksson, uppges att verksamheten har uppfattats mycket 
positivt av deltagarna. Cirka femton kvinnor har slutit upp vid varje tillfälle. 
 
Efter julen 2004 finns, förutom mansgruppen, en ny grupp kvinnor på Råslätts bibliotek, 
som är ett av Jönköpings kommundelsbibliotek. De två grupperna hålls igång parallellt: 
män på onsdagar, kvinnor på fredagar.  
 
Det faktum att Youbard Dawood anställts på stadsbiblioteket har visat sig vara mycket 
uppskattat bland människor med arabiska eller assyriska som modersmål.123  
 
Hooshang Kowssarie berättar att bibliotekets personal är noga med att lyssna på 
önskemål och att ge användarna själva ett visst inflytande över inköp av material. Han 
poängterar vikten av att, utöver den demografiska aspekten; hur befolkningen är 
sammansatt, gå djupare och undersöka vilka beteendemönster som finns. Vilka språk 
talas hemmavid? Vilka tidningar föredrar människor att läsa? Är det många som följer 
tv-sändningar från sitt forna hemland?  
 

Detta är viktigt för att effektivt kunna mobilisera den service och de tjänster som gruppen är 
i behov av.124  
 

Det finns till exempel vissa som är analfabeter och inte lånar böcker, men som kanske i 
stället väljer att låna film, cd eller andra medier på sitt hemspråk. För dem som läser 
mycket är det å andra sidan viktigt att se till att det finns mycket böcker att läsa. 
  

Dessutom är det viktigt att man har möjlighet att ha kontakt med det som pågår i 
hemlandets samhälle med hjälp av tidningar och webbsidor. Man kan och bör inte släppa 
sin gamla identitet. Parallellt är det viktigt att erbjuda tillgång till medier som gör att man 
lär sig det nya språket.125  
 

Kowssarie påpekar vikten av att se projektet Brobyggarbiblioteken ur ett 
samhällsperspektiv, och värjer sig lite mot att kalla det ett invandrarprojekt. Han vill 
snarare kalla det en kamp för boken och läsandet och ett arbete för fri och jämlik 
information för alla. Han vill uppmuntra kollegor till nytt kreativt tänkande, att se till att 
biblioteket spelar en aktiv roll i lokalsamhället.  
 
Hooshang Kowssarie kommer ursprungligen från Iran. På frågan om vilken betydelse 
han tror att det kan tänkas ha i mötet med biblioteksbesökare med utländsk bakgrund, 
svarar han att tvåspråkigheten är av stor betydelse. Dessutom menar han att han kan ha 
erfarenheter som kan tänkas vara viktiga.126 
 

                                                 
123 Strömblad, Barbro & Kowssarie, Hooshang 2004, Rapport om projektet ”Brobyggarbiblioteken” från 
Kultur Jönköpings kommun september -04 till 1 december -04.  
124 Intervju med Kowssarie 2005-02-08.  
125 Intervju med Kowssarie 2005-02-08.  
126 Intervju med Kowssarie 2005-02-08.  
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Det samarbete som tidigare funnits med invandrarföreningar intensifieras framöver, 
genom att Hooshang Kowssarie håller kontakten. Biblioteket samarbetar även med 
modersmålslärare. Dessutom träffar Hooshang Kowssarie människor med utländsk 
bakgrund på Råslätt och Öxnehaga bibliotek och uppmuntrar dem att komma in till det 
större beståndet och utbudet på biblioteket i centrum. Vikten av att utöver sitt lokala 
bibliotek någon gång emellanåt besöka huvudbiblioteket tar även Barbro Strömblad 
upp.  
 

Det är viktigt att man inte nöjer sig med det jämförelsevis lilla bestånd som finns ute på 
filialerna.127 
 

Barbro Strömblad berättar att hon planerar återträff för höstens kvinnogrupp, och tanken 
är att framöver ha möjlighet att bjuda in den gruppen till biblioteket lite då och då. Ett 
av projektets delmål kan sägas vara att få deltagarna att återkomma som låntagare på 
eget initiativ. 128 
 
Jag frågar Barbro Strömblad vad som händer efter projektet.  
 

Det som inte ryms inom projektet är kvinno- och mansgrupperna. Men för att det inte ska 
bli för kortsiktigt följs det upp. De som har deltagit fungerar som ambassadörer för 
biblioteket och för förhoppningsvis informationen vidare.129 

5.3 Fokusgrupper på Göteborgs stadsbibliotek 

Ann-Christine Brunnström arbetar med verksamhetsutveckling på Göteborgs 
stadsbibliotek. Hon började med fokusgrupper bestående av användare med utländsk 
bakgrund 2003, med ekonomiskt stöd delvis från kulturförvaltningen. Studien kommer 
att resultera i en rapport. Hon har träffat 13 fokusgrupper och har en grupp kvar att 
träffa när jag besöker henne på biblioteket. Syftet med undersökningen är att få fram 
underlag för förbättringar, att fråga, att få svar och att mötas.  
 
Tanken var från början att göra individintervjuer, men valet föll på fokusgrupper i form 
av olika ”invandrargrupper”. Utgångspunkten är frågan ”Vad är viktigt för att 
biblioteket ska vara bra för dig”. Förfarandet vid en sådan träff kan gå till enligt 
följande: allt som alla deltagarna vill lämna som förslag skrivs ned, dels på en tavla 
inför gruppen, dels direkt på en dator, och printas sedan ut så att alla får varsitt 
exemplar. Nästa steg är att alla individuellt väljer ut en tredjedel av förslagen, vilka 
sammantaget graderas i form av en topplista. Tanken och förhoppningen är att det sedan 
ska vara möjligt att skönja ett mönster mellan grupperna. Hur stor gruppen är har 
mindre betydelse; en grupp bestod av fem personer, en annan av 22. Genom att ha en 
individuell del i valet av vad av det som kommit fram som varit viktigast, ges även de 
som inte kommit till tals i gruppen möjlighet att vara med och bestämma.  
 
I vissa grupper har deltagarna inte kunnat svenska särskilt bra, och kanske inte heller 
haft så stor erfarenhet av bibliotek. Då har man arbetat utifrån en lista som Ann-

                                                 
127 Intervju med Strömblad 2005-02-08.  
128 Intervju med Strömblad 2005-02-08.  
129 Intervju med Strömblad 2005-02-08.  
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Christine Brunnstöm och bibliotekarierna tagit fram med egna förslag, som man 
långsamt gått igenom och förklarat. Sedan har man bett om ytterligare förslag, där 
deltagarna sedan haft möjlighet att gradera.  
 
Ann-Christine Brunnström berättar att det har varit svårt att få folk att ställa upp, vilket 
hon delvis tycker sig kunna härleda till samhällets segregation. För att rekrytera 
deltagare till fokusgrupperna har hon kontaktat personer som det redan kan tänkas 
finnas ett förtroende för bland dem som inte är födda i Sverige, som vuxenlärare, 
rektorer, representanter för invandrarföreningar, en bibliotekarie som själv är från Iran 
och så vidare. Alla deltagare är anonyma.  
 
Det är lite tidigt att uttala sig om några resultat eftersom studien fortfarande pågår, men 
Ann-Christine Brunnström tycker sig kunna se tendenser. Hon berättar om den allra 
första träffen med en grupp kvinnor som gick barn- och fritidsprogrammet. Kvinnan 
som satt vid hennes sida viskade: ”Det är språket som är problemet.” Det skulle visa 
sig att hon i mångt och mycket hade rätt och Ann-Christine Brunnström håller med 
henne:  
 

Genomgående är det det språkliga, och det är inte som att åka på turistresa. Om man ska 
leva i ett land, studera och över huvudtaget klara sig måste man kunna språket på ett annat 
sätt, och det kan man inte direkt, det tar tid. Det är det viktigaste i början, kan man säga.130 

 
Vardagslivets handböcker, de böcker som rör saker som barnuppfostran, medicinskt 
lexikon, kokböcker och Körkortsboken är mycket efterfrågade. Men även 
studielitteratur på det egna språket är viktig, eftersom till exempel termer av olika slag 
framstår tydligare om de ingår i ett bekant sammanhang. Många vill också ha lexikon, 
språkkurser och ”bok och band”.  
 
Dessutom menar Brunnström att barnen är viktiga. Trots att man på ett intellektuellt 
plan inser betydelsen av och kan glädjas åt det faktum att ens barn lärt sig svenska 
snabbt, känner många föräldrar sig kluvna inför att barnen inte längre talar sina 
föräldrars språk.  
 
En del som varit länge i Sverige läser gärna litteratur från sitt hemland. I studien med 
fokusgrupper finns likheter mellan en grupp med finskspråkiga kvinnor och en grupp 
somaliska män, där alla varit i Sverige länge. Båda grupperna uttryckte vikten av 
förankring i hemlandet och stolthet över kulturarvet, vilket kan tyda på att det är 
situation som avgör mer än ursprung.  
 
Många är inriktade på att skaffa sig en utbildning, för att genom yrkesrollen komma in i 
det svenska samhället. 
 

 Det stora problemet är att så många inte har jobb på sin nivå, som motsvarar den utbildning 
man har.131 

 
Jag frågar om det är något i resultatet som var väntat respektive oväntat, och Ann-
Christine Brunnström berättar att efterfrågan på nyttoinriktad litteratur var större än vad 
                                                 
130 Intervju med Brunnström 2005-02-28.  
131 Intervju med Brunnström 2005-02-28.  
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hon förväntat sig. Folkbiblioteket blir ett steg på vägen till att bli etablerad i det svenska 
samhället, genom att man lånar medier som underlättar inlärning av svenska och 
facklitteratur. Enligt Ann-Christine Brunnström finns det en förklaring till det större 
behovet av böcker på andra språk än svenska som betonar nytta framför nöje, och den är 
att det moderna samhället kräver mycket av människor, vilket gör att man behöver 
fackböcker.  
 
Många efterfrågar bättre skyltning på biblioteket, bättre marknadsföring, listor över till 
exempel nyinköpta böcker på vissa språk. En grupp förskolepedagoger efterfrågade 
samma titel men på olika språk. Genom att se vad som lånas ut på stadsbiblioteket 
konstaterar Ann-Christine Brunnström att det ofta köps in för mycket skönlitteratur i 
relation till vad som efterfrågas, och samma sak gäller barnböcker, vilket delvis beror på 
att många övergår till att läsa på svenska efter en tid i Sverige, eller väljer att läsa på 
engelska istället.  
 
Flerspråkig personal är viktigt av flera anledningar, enligt Ann-Christine Brunnström. 
Besökaren kan känna viss identifikation, och om bibliotekarien och besökaren talar 
samma språk underlättar det avsevärt, framför allt för nyanlända.  
Inköp av medier på andra språk än svenska kan medföra svårigheter, och många inköp 
görs genom kontakter. Från att tidigare ha blivit erbjudet böcker från sina olika 
inköpskanaler är tanken att vända på det och att biblioteket, med hjälp av de signaler 
man får utifrån låntagarnas uttalade behov, själva kan föreslå böcker att köpa in.  

5.4 Användarintervjuer 

Mina användarintervjuer fungerar främst som en verklighetsförankring och i syfte att få 
projekten att framstå som mindre abstrakta. Det förelåg fler svårigheter i samband med 
användarintervjuerna än vad jag på förhand förutsåg, framför allt språkliga, vilket 
gjorde att jag, framför allt i samband med intervjuerna med deltagare från 
Brobyggarbiblioteken, inte följde mina intervjufrågor till punkt och pricka. Eftersom 
flera av kvinnorna som deltog i Brobyggarbiblioteken varit analfabeter på sitt 
modersmål, och flera även på svenska ansåg de inte sig ha haft eller ha möjlighet att 
använda sig av bibliotekets alla möjligheter, vilket gjorde att en del följdfrågor blev 
mindre lämpliga. Det fanns även vissa rent praktiska svårigheter, som till exempel paret 
som jag skulle ha intervjuat med anledning av deras deltagande i Ordbron, som inte dök 
upp. I efterhand fick jag reda på att de troligtvis inte beviljats uppehållstillstånd och 
förmodligen inte fanns kvar i Sverige längre.  

5.4.1 Användarintervju Ordbron 

I Kortedala talar jag med en kvinna som talar svenska och kurdiska och kom till Sverige 
från Irak 1996, som jag kallar (J). (J) berättar att hon använder biblioteket som ett andra 
hem.  
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Jag spenderar mycket tid här. Jag använder datorerna, studerar, söker information, gör 
grupparbeten i studierummet. Personalen är mycket hjälpsam. 132  

 
(J) läser mest på svenska, och har ingen egentlig uppfattning om bibliotekets utbud på 
kurdiska. I Irak besökte (J) biblioteket en till två gånger om året. Hon arbetade mycket 
och hade inte riktigt tid. Nu bor hon nära och besöker biblioteket ofta. På frågan om 
bibliotekets betydelse svarar (J):  
 

Det är det ställe där jag kan söka information om allt, inte bara inför skoluppgifter utan 
information om arbetssökande och bostadssökande.133  
 

Med hjälp av Ordbrons datakurs lyckades (J) höja sitt betyg från barn- och 
fritidsprogrammets datakurs från IG till VG. Hon började först kursen på svenska, men 
missade av olika skäl halva kursen och valde att gå om, den här gången på kurdiska. Nu 
behärskar hon alla datormoment som hon tycker sig behöva, såväl ord- som 
bildbehandlingsprogram, informationssökning och mejl. Kursen utgick från hennes 
individuella behov och hon har haft möjlighet att lära sig steg för steg. (J) påpekar att 
personalens sätt att arbeta har varit viktigt och att alla har varit tålmodiga, vänliga och 
hjälpsamma.  
 

Det viktiga är inte att man behärskar språket. Det finns många sätt att göra sig förstådd på 
om man bara har tålamod.134 
 

 (J) berättar att biblioteket utöver möjlighet att mejla erbjuder en faxtjänst.  
 

Fax är ju inte helt vanligt att biblioteken erbjuder.135  
 
Många  länders ambassader sköter sina kontakter via fax, vilket gör att möjligheten 
att faxa till en mindre kostnad på biblioteket kan ha en stor betydelse.  
 
På frågan om vilken betydelse biblioteket haft för att hon skulle bli etablerad i det 
svenska samhället svarar (J):  
 

Jättestor. Bibliotekarierna hjälper till med att ta fram information om Sverige, om till 
exempel Sveriges historia eller information för arbetssökande. […] Har fått mycket hjälp.136  
 

När (J) kom till Sverige lånade hon lexikon som hon behövde för sin SFI-undervisning, 
vilket gjorde att hon upptäckte bibliotekets potential.  

5.4.2 Användarintervjuer Brobyggarbiblioteken 

Intervjuerna med personer som deltagit i projekt Brobyggarbiblioteken utfördes i 
grupper om två, förutom den med person (I). De som i detta sammanhang går under de 
anonymiserade beteckningarna (A), (B), (C), (D), (E), (F), (G) och (H) deltog alla i 

                                                 
132 Intervju med (J) i Kortedala 2005-02-25.  
133 Intervju med (J) i Kortedala 2005-02-25.  
134 Intervju med (J) i Kortedala 2005-02-25.  
135 Intervju med (J) i Kortedala 2005-02-25.  
136 Intervju med (J) i Kortedala 2005-02-25.  
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kvinnogruppsträffarna. Person (I) är delaktig i den mansgrupp som medverkar i 
Brobyggarbiblioteken. De flesta kom till Sverige under 1990-talet och kommer från 
närliggande länder i området runt Turkiet och Irak. De har med andra ord varit i Sverige 
under en ganska långt tid men ännu inte etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden, 
utan deltar i en dagfolkhögskola.  
 
Person (A) talar bosniska och svenska och kom från Bosnien 1994, person (B) kom från 
Kurdistan 1992 och talar svenska och kurdiska. Person (C) är från Irak och har bott i 
Sverige sedan 1993, hon talar svenska och arabiska, person (D) har bott i Sverige sedan 
1999, kommer från Libanon och talar svenska och arabiska.  
 
Den kvinna som här kallas (E) är från Turkiet. Hon kom till Sverige 1990 och talar 
svenska, turkiska och arabiska, person (F) kom till Sverige från Libanon 1993 och talar 
svenska och arabiska. Person (G) talar arabiska och svenska, och kom till Sverige från 
Turkiet 1990. Person (H) kom till Sverige från Turkiet 1989. Hon talar arabiska, 
turkiska och svenska.  
 
Den unge mannen som här kallas (I) kom till Sverige från Syrien 1989 och talar 
svenska, syrianska, arabiska, assyriska, engelska och kurdiska.   
 
 (A) berättar att hon inte besökt biblioteket före måndagsträffarna med 
Brobyggarbiblioteken. Hon berättar att hon helst lånar böcker på svenska. (B) berättar 
att hon inte kan läsa, men däremot gärna lånar kassettböcker på svenska och kurdiska. 
(B) berättar att hon lånat Körkortsboken, men inte till sig själv utan till sin dotter.  
 

Kassettböcker är bra även om jag inte förstår alla ord.137 
 
Inte heller (C) eller (D) hade någon erfarenhet av svenska bibliotek innan de bjöds in av 
projektets personal. (D) brukade besöka biblioteket när hon bodde i Libanon.  De tyckte 
att träffarna var bra och berättar att de lånade böcker på arabiska, och (D) berättar att 
hon lånat kassettböcker på svenska. Kvinnan som jag här kallar (F) hade vana av att 
besöka biblioteket sedan tidigare, men (E) hade inte det. (F) berättar att hon läser på 
svenska, inte arabiska. Vid biblioteksträffarna lånade de böcker, (F) lånade framförallt 
kokböcker.  
 
Varken (G) eller (H) brukade besöka biblioteket i Turkiet.  
 
(I) berättar att han inte besökt biblioteket innan han påbörjade kursen med den grupp 
som även är involverad i Brobyggarbibliotekens mansgrupp. Nu har han ordnat lånekort 
och lånar både skivor och böcker. Han var ganska liten när han lämnade Syrien och 
besökte inte biblioteket när han bodde där, och han har haft problem med att lära sig 
läsa och skriva, något som han arbetar med nu. Inom projektet bedriver Hooshang 
Kowssarie dataundervisning för männen, vilket (I) uppskattar.  
 
 (A) och (B) berättar om besöket på länsmuseet, biblioteket, stadsvandring och 
apoteksbesök.  
 
                                                 
137 Intervju med (B) 2005-02-09.  
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Apoteket var bra. De visade handikapphjälpmedel som man kunde köpa.138  
 
Tillfället för ”bok och bad” var uppskattad.  
 

Badgymnastiken var mycket bra, mycket bra ledare. Det skulle vi vilja göra igen. Skönt för 
kroppen, skönt att sova på kvällen när man har rört på sig. Nu kunde jag gå själv, det var 
inga män där, bara kvinnor. 139 

 
Även (G) poängterar värdet av ”bok och bad”:  
 

Jag och svenskar har inte samma kultur. Jag är muslim, jag kan inte bada när det är blandat 
kvinnor och män. Jag har ont i armar och ben, och då är det bra att bada och ha gymnastik. 
Men bok och bad var bara två gånger, jag vill gå på fler kvinnobad.140 

 
Både (C) och (D) berättar att deras barn brukar besöka biblioteket, såväl 
kommundelsdelsbiblioteket som stadsbiblioteket. (C) uppskattade träffarna på 
biblioteket och vill gärna ha fler.  
 
(G) berättar att hon trivs på biblioteket.  
 

Jag kan prata svenska men varken läsa eller skriva. Men jag tycker biblioteket är bra. Jag 
har skaffat bibliotekskort, jag har en liten dotter som min syster läser för. […] Jag lånar 
kassettband på svenska till mina barn att lyssna på.141  

 
Både (G) och (H) är nöjda med träffarna på biblioteket.  
 (I) berättar att han lärt sig hur man mejlar och hur internet fungerar, och att han har 
blivit visad bra länkar.  
 
Jag frågar (A) om hon önskar att det fanns fler böcker på kurdiska kassettböcker på 
biblioteket.  
 

Kurdiska är mitt språk men jag lever i Sverige och vill lära mig svenska.142  
 
Jag frågar dem jag intervjuar om de tror att de kommer att fo rtsätta besöka biblioteket 
efter projektets slut. (A) och (B) säger att de hoppas göra fler besök med gruppen dit 
även i fortsättningen. (H) berättar att hon varit på stadsbiblioteket och lånat böcker efter 
träffarna. (G) har varit på sitt lokala bibliotek och lånat böcker till sina barn.  
 
(I) talar om att Hooshang Kowssarie har visat bra länkar till sidor om Sverige som kan 
vara användbara. I mansgruppen träffas man en dag i veckan på det lokala biblioteket. 
(I) berättar att han vill fortsätta besöka biblioteket. Han var tidigare inte medveten om 
att biblioteket förutom böcker även tillhandahåller cd-skivor och filmer på video och 
dvd.  

                                                 
138 Intervju med (A) 2005-02-09.  
139 Intervju med (A) 2005-02-09.  
140 Intervju med (G) 2005-02-09.  
141 Intervju med (G) 2005-02-09.  
142 Intervju med (B) 2005-02-09.  
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6. Analys och tolkning 

Genom att undersöka två biblioteks integrationsprojekt vill jag se om biblioteket kan 
fungera som ett steg på vägen in i det svenska samhället och om biblioteket kan vara till 
hjälp när människor som kommit till Sverige från andra länder vill upprätthålla 
kontakten med sina gamla hemländer och dessa länders kulturer. Som analysinstrument 
tar jag hjälp av Marianne Anderssons och Dorte Skot-Hansens modell över det lokala 
biblioteket143. Jag använder också Henrik Jochumsens och Casper Hvenegaard 
Rasmussens undersökning, 144 som tar sin utgångspunkt i vilken betydelse biblioteket 
kan ha i människors liv. Utifrån detta är intentionen att lista förslag på hur andra 
folkbibliotek kan arbeta med integration och mångfald som en del i den ordinarie 
verksamheten.  
 
Mina frågeställningar lyder: 
 

Hur kan biblioteket vara ett steg på vägen in i det svenska samhället för människor med 
utländsk bakgrund? 
 
Hur kan biblioteket på samma gång bidra till att människor bibehåller kontakten och den 
kulturella identifikationen med det forna hemlandet?145 

 
Integrationsprojekt är inte per automatik av godo. Det faktum att en specifik 
användargrupp lyfts ut som föremål för en riktad verksamhet kan i värsta fall resultera i 
att människor känner sig utpekade, samtidigt som det kan verka stigmatiserande. Men 
min uppfattning är att de båda studerade projekten fallit väl ut. När grundtanken är att få 
till stånd möten mellan människor är det viktigt att inte framställa olika kulturella 
yttringar på ett sätt som ger en ”vi och de-känsla”, med fokus på skillnaderna, utan i 
stället ta fasta på det som förenar, och det som går att identifiera sig med.  

6.1 Språk  

Amanda Peralta talar i Mångfald och möjligheter om biblioteket som en plats där 
möjlighet ges att läsa böcker på det egna språket men också att lära sig det nya språket. 
Hon beskriver hur folkbiblioteken kommit att fungera som en sorts medborgarkontor för 
många människor. 146 På såväl Kortedala som Jönköpings bibliotek får bibliotekarierna 
ofta svara på frågor som rör mycket annat än referensfrågor i anslutning till litteratur, 
frågor som är av mer samhällsrelaterad art. Många människor väljer att vända sig till 
biblioteket med de frågor som de inte vet vart de annars ska vända sig med.  
 
För att ett barn ska utvecklas till att bli tvåspråkigt är det sällan tillräckligt att 
modersmålet talas hemma. Utan insatser från samhället kan det, enligt Veli Tuomela, 

                                                 
143Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte 1994. Det lokale bibliotek: afvikling eller udvikling.  
144Jochumsen, Henrik & Hvenegaard Rasmussen, Casper 2000. Gør biblioteket en forskel? 
145 Se under rubriken 1.2 Syfte, problembeskrivning och frågeställningar.  
146 Peralta, Amanda 2000. Mångfald och möjligheter. Ingår i: Biblioteket: mötesplats i tid och rum. En 
bok om demokrati, s. 118.  
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forskare vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet, vara svårt 
för människor som talar ett minoritetsspråk att bevara det till nästa generation. Hawar 
Hamarashid betonar i sin uppsats Folkbiblioteket: en väg till integration147 vilken stor 
betydelse bibliotekets språkutvecklande arbete kan ha för barn. Många bibliotek arbetar 
aktivt med språkstimulerande aktiviteter, vilket skulle kunna sägas vara ett av 
grundfundamenten i bibliotekens verksamhet. 
 
Utvecklingen av majoritetsspråket, det vill säga svenskan, får barnet däremot ofta 
naturligt genom skola och vänner. För att en språklig minoritetsgrupp ska ha möjlighet 
att bevara sitt modersmål erfordras det, enligt Tuomela, att det finns en medvetenhet 
kopplad till det etniska ursprunget, en stark intern organisation med egna institutioner, 
medier och kulturella aktiviteter, men också, som påpekas ovan, insatser från 
samhället,148 till exempel från biblioteket. Genom att Kortedala och Jönköpings 
bibliotek erbjuder bra bilderböcker för barn på olika språk har föräldrarna möjlighet att 
läsa för sina barn på modersmålet. För att behålla sitt modersmål aktuellt läser många 
människor tidningar på internet, och förser sig med skönlitteratur, facklitteratur och 
ljudböcker på biblioteket. För att lära sig svenska finns det lättläst fack- och 
skönlitteratur att tillgå. På biblioteken i Kortedala och Jönköping finns möjlighet att öva 
på sin vardagskonversation utanför klassrummet, till exempel genom att fråga en 
bibliotekarie om hjälp. Ett tecken på hur viktig svenskan är för nyanlända människor är 
det faktum att de flesta som anmälde sig till Kortedalas datakurser valde att gå kursen 
på svenska trots att den erbjöds på flera andra språk.  
 
Det kan vara svårt att behöva fråga efter information om man känner att man inte 
behärskar svenska språket tillräckligt, och då är det viktigt att bibliotekets personal är 
tålmodig och tar sig tid att förstå.  Personal från såväl Jönköpings som Kortedalas 
bibliotek berättar att de språkliga klyftorna kan överbryggas, om man verkligen vill och 
försöker förstå varandra. Deltagare från projekten berömmer bibliotekspersonalens 
tålamod. I övriga samhället finns det inte alltid den tid och det tålamod som krävs.  
 
Franzén redogör i Att bryta upp och byta land för några faktorer som kan påverka 
språkinlärningen. Dels det språkliga avståndet, det vill säga hur mycket språken rent 
tekniskt skiljer sig åt. Det har bland annat med uttalsregler (som till exempel skillnaden 
mellan engelskans tonande och svenskans otonande s) och meningsbyggnad att göra. 
Ofta uppfattas en person som talar med brytning som en som inte kan språket så bra, 
trots att hon eller han i själva verket bygger alla meningar rätt och får med alla 
konsonanter och vokaler.  
 
Dels är språkinlärningen beroende av vilka kulturella avstånd som finns, kultur i 
bemärkelsen företeelser som skiljer sig åt länderna emellan. Det kan röra sig om 
myndighetsinstanser vars funktion kräver en förklaring.149  Många språkliga uttryck har 
ingen direkt översättningsmotsvarighet i båda språken. Dessa uttryck kan kräva en 
förklaring, där bibliotekets personal ibland kan hjälpa till.  
 

                                                 
147Hamarashid, Hawar 2003. Folkbiblioteket –en väg till integration.   
148 Tuomela, Veli 1998. Tvåspråkighet – varför det? Ingår i: Biblioteket mitt i världen, s. 22.  
149 Franzén, Elsie C. 2001. Att bryta upp och byta land, s. 32ff. 
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Andra faktorer som kan påverka språkinlärningsprocessen är om man är uppväxt i en- 
eller flerspråkig miljö, om man är van att studera språk i skolmiljö (vilket skiljer sig 
från att växa upp med flera språk), vilken känslomässig betydelse det egna språket har 
och hur motiverad man är att lära sig det nya språket.150 För den som inte vet om han 
eller hon kommer att få stanna i Sverige är det svårare att motivera sig att lära sig ett 
mindre språk som inte talas någon annanstans i världen. Tillgänglig litteratur på det 
egna modersmålet kan då antas värderas högre än svenska böcker för den som inte fått 
uppehållstillstånd i Sverige och inte kan vara säker på att få stanna.  
 
Tanken bakom Kortedalas Kafé Ordbron är möjligheten att kunna utveckla den 
språkliga förmågan. Genom sin hylla Brobygget med böcker på lättläst svenska vill man 
från Jönköpings biblioteks sida ge ingångar till såväl det svenska språket som det 
svenska samhället. Många av deltagarna i projekten saknar fast arbete. Arbetets roll för 
språkinlärningen kan inte underskattas, eftersom det är genom sitt arbete som många får 
möjlighet att träna på sin vardagssvenska. Men eftersom många arbetsgiva re förutsätter 
att man talar svenska flytande fastnar många i det som Franzén refererar till som 
”språkparadoxen”.151 Att komma till ett nytt land där man inte till en början behärskar 
språket kan göra att man upplever att man inte kan uttrycka sig som man önskar, att 
man upplever att man fråntagits sin identitet, att man känner sig förminskad.152 Det 
språkliga är, som Ann-Christine Brunnström på Göteborgs stadsbibliotek påpekar, 
fundamentalt.  

6.2 Kultur och identitet 

Identitet är ett mångtydigt begrepp. Man kan inte tala om identiteter kopplade till 
nationaliteter utan att därmed förenkla och kategorisera på ett missvisande sätt. Om man 
med identitet däremot syftar på den egna självbilden, kan man säga att den som 
migrerar får de personer och den kontext som han eller hon samspelat med utbytt mot 
andra. (Frånsett den familj som man eventuellt byter land tillsammans med). När 
Franzén talar om identitet avser hon dels ”upplevelsen av enhet och kontinuitet”, dels 
hur väl den egna uppfattningen om vem man är och ser sig som stämmer överens med 
hur människorna omkring uppfattar en. Man speglar sig i sin omgivning, såväl medvetet 
som omedvetet. När kontexten är ny, och ingen i omgivningen vet vem man var och vad 
man har gjort och åstadkommit innan man kom till det nya landet, innebär det att 
tryggheten det medför att andras bild liknar den egna, störs.153 För att man ska upptäcka 
de variationer som finns och få möjlighet att knyta kontakter är det viktigt att möten 
kommer till stånd. Grundtanken bakom integration vilar i mångt och mycket på just 
möten. Genom Ordbrons datorkurser och Brobyggarbibliotekets organiserade träffar har 
biblioteken haft ambitionen att människor ska få möjlighet att mötas under sociala 
former, samtidigt som biblioteket visat på vad de kan erbjuda. På samma sätt som den 
som invandrat till ett land ofta tillskrivs egenskaper som en representant för sitt land, är 
det lätt att den som är ny uppfattar majoritetsbefolkningen som en likartad grupp. Efter 

                                                 
150 Franzén, Elsie C. 2001. Att bryta upp och byta land, s. 36ff.  
151 Franzén, Elsie C. 2001. Att bryta upp och byta land, s. 38.  
152 Franzén, Elsie C. 2001.  Att bryta upp och byta land, s. 29.  
153 Franzén, Elsie C. 2001. Att bryta upp och byta land, s. 80.  
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en tid upptäcker man variationerna, och att det finns en mängd olika grupperingar av 
olika slag. 154  

6.3 Bibliotekets roll i lokalsamhället 

Marianne Anderssons och Dorte Skot-Hansens analysmodell utgår från biblioteket 
utifrån fyra funktioner; biblioteket som kulturcentrum, kunskapscentrum, 
informationscentrum och som socialt centrum. Marianne Andersson och Dorte Skot-
Hansen menar att biblioteken i första hand möter invandrare genom utlån, information, 
arrangemang och som en plats att vistas på, inte minst för barnen. 155 

6.3.1 Kulturcentrum 

Genom funktionen kulturcentrum får besökarna tillgång till kulturella och konstnärliga 
upplevelser, till exempel utställningar, som många möter när de besöker biblioteket i ett 
annat ärende. På det sättet kan kulturevenemang upplevas som mer lättillgängliga på ett 
bibliotek som man besökt och känner till, än om de arrangeras någon annanstans. 
Samtalen på Kafé Ordbron på Kortedala bibliotek rör sig bland annat kring kulturella 
företeelser, som att till exempel jämföra olika traditioner. Brobyggarbibliotekens träffar 
med kvinnogruppen handlar om till exempel nedslag i svensk historia, kyrkobesök, 
”bok-och bad” för kvinnor, dans, information om kvinnohälsa och besök på museum. 
En av Brobyggarbibliotekens uttalade intentioner var att öka intresset för läsning och 
litteratur, och skönlitteratur finns att tillgå på många olika språk  såväl på Kortedala 
bibliotek som på Jönköpings bibliotek.  

6.3.2 Kunskapscentrum 

Biblioteksfunktionen kunskapscentrum kan enligt undersökningen av Ordbron och 
Brobyggarbiblioteken för nyanlända innebära undervisning i informationssökning, 
guidning genom biblioteket och annan användarundervisning. Såväl Ordbron som 
Brobyggarbiblioteken vill med sina arrangemang visa vilka möjligheter biblioteket kan 
erbjuda i form av kunskapsförmedling, bildning och upplysning. På biblioteket kan man 
sitta i lugn och ro och studera, läsa tidningar och låna språkkurser och facklitteratur. 
Biblioteket har en samlad bank av kunskap och möjligheten att gå djupare, dels med 
hjälp av personalen, dels genom att kunna söka själv. På biblioteket finns dessutom 
föreläsningar, programverksamhet och riktad verksamhet som understryker dess roll 
som kunskapscentrum. 

6.3.3 Informationscentrum 

Som informationscentrum är det enligt Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen 
viktigt att biblioteket är en neutral förmedlare av information, och att bibliotekarierna 

                                                 
154 Franzén, Elsie C. 2001. Att bryta upp och byta land, s. 84.  
155 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte 1994. Det lokale bibliotek: afvikling eller udvikling, s. 
171. 
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gör vad de kan för att ta fram den information som eftersöks. Studien visar att Kortedala 
bibliotek på sätt och vis fungerar som ett medborgarhus för många besökare. Genom att 
öka kunskapen i dator- och internetanvändning får de tillgång till tidskrifter, länkar och 
kunskap om hur man söker information av annat slag. Bibliotekets roll i utbildnings- 
och informationssamhället har inte tidigare fokuserat på personer med annat modersmål 
än svenska, vilket Kortedala och Jönköping nu valt att göra. Den särskilda hyllan 
Brobygget med bland annat samhällsinformation på lätt svenska är ett exempel på hur 
biblioteket kan fungera som ett tillgängligt informationscentrum. Genom att aktivt bjuda 
in människor till olika arrangemang hoppas personalen på biblioteket att de sedan ska 
återkomma med sina frågor. Kortedala och Jönköpings bibliotek används som ett 
komplement till Arbetsförmedlingen, av personer som söker jobb, genom att det finns 
tillgång till internet och utskriftsmöjligheter. Dessutom finns det kopiator för den som 
behöver kopiera ansökningshandlingar som betyg eller intyg, och i Kortedala finns 
möjlighet att faxa eller ta emot fax. Arbetssökning har en direkt koppling till 
integration, eftersom arbete ofta är en förutsättning för att man ska känna sig integrerad 
i samhället. Dessutom finns det genom internet möjlighet att sitta på biblioteket och 
söka bostad, vilket också det har en stor roll i integrationen. Biblioteket erbjuder ofta 
samlad samhällsinformation med information från många institutioner, som till exempel 
deklarationsblanketter och konsumentupplysning. Många bibliotek har dessutom en 
hälsoavdelning, och att som Jönköpings bibliotek föra fram information om kvinnohälsa 
kan i förlängningen göra kvinnor mer medvetna om, och vara ett första steg mot, 
jämställdhet. Jämställdhet står högt på den politiska dagordningen i Sverige, och för att 
verkligen bli integrerad bör såväl män som kvinnor bli medvetna om detta. Bibliotekets 
kvinnliga personal dessutom kanske kan fungera som yrkesarbetande förebilder och 
rollmodeller för både män och kvinnor.  

6.3.4 Socialt centrum 

Den fjärde och sista funktionen, biblioteket som socialt centrum, är den funktion som 
varit en av de tydligaste i såväl Brobyggarbiblioteken som Ordbron. Ett av Jönköping 
biblioteks uttalade mål med kvinnogruppsträffarna på biblioteket var att bryta den 
isolering som vissa kvinnor upplever. Kortedala bibliotek påtalar det sociala värdet av 
den korta pausen vid varje datakurstillfälle. Såväl Kortedala som Jönköpings biblioteks 
förhoppning är att spontana möten ska komma till stånd i samband med de arrangerade 
träffarna. Bibliotekets träffar med människor från andra länder kan vara bland de första 
riktiga mötena med svenskar utanför undervisningen. Även om mötena är konstruerade, 
och inte spontana, så kan de i en förlängning leda till andra umgängesformer utanför de 
arrangerade träffarna. Likaså, som i Kortedala, har pauserna visat sig vara socialt 
mycket värdefulla. Här tränas något som värderas högt i svenskt arbetsliv, nämligen 
social kompetens och konversationsförmåga, att sitta och småprata över en kopp kaffe. 
Dessutom kan de publika datorerna på biblioteket i sig fungera som verktyg för sociala 
kontakter genom chatt- och mejlkommunikation. 
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6.4 Innebär biblioteket en förändring för människor? 

Resultat av undersökningen Gør biblioteket en forskel? 156 av Henrik Jochumsen och 
Casper Hvenegaard Rasmussen redogör jag för i punktform på sidan 22.  
 
I korthet innebär deras resultat att biblioteket finns för att biblioteket är till för alla, för 
att det fungerar som en nationell symbol, som en lokal samlingspunkt och som en plats 
för barn att vistas på. Att biblioteket är för alla är något som såväl Brobyggarbiblioteken 
som Ordbron tagit fasta på, genom sina riktade verksamheter. Biblioteket som en 
nationell symbol kan relateras till det faktum att biblioteket för många nyanlända är en 
av de första svenska institutioner man möter. Funktionen som samlingspunkt och 
knytpunkt ska heller inte underskattas då det är en av få offentliga platser där det är 
gratis och tillåtet att vistas utan tidsbegränsning. Biblioteket har möjlighet att förse de 
barn som har ett annat modersmål än svenska med böcker på såväl svenska som 
hemspråket, för att underlätta för att utveckla svenskan och upprätthålla modersmålet. 
Brobyggarbiblioteken ville bryta kvinnors isolering och visa på bibliotekets möjligheter. 
 
Det biblioteket enligt Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen används 
för är som är en plats att vara på och mötas på, en plats för kulturella upplevelser, för 
livslångt lärande och fördjupning och för neutral förmedling av information. Dessa 
funktioner har stora likheter med Marianne Anderssons och Dorte Skot-Hansens fyra 
funktionsfält:157  socialt centrum, kulturellt centrum, kunskapscentrum och 
informationscentrum.  
 
Med stöd av Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussens resultat 
legitimeras biblioteket genom att det bidrar till livskvalitet, till att styrka demokratin, till 
att kvalificera fritiden och till att stödja vardagen. Ordbrons ansvariga underströk den 
demokratiska aspekten i att förse människor med datorvana. Samma tanke ligger bakom 
Brobyggarbibliotekens internetundervisning för SFI-elever. Förtrogenhet med internet 
ger tillgång till information och underlättar många gånger kontakten med olika 
myndigheter. Biblioteket har möjlighet att bidra till människors kvalificerade fritid, 
förbättrade livskvalitet och att vara ett stöd i människors vardag genom att vara en 
trevlig, hjälpsam och välkomnande institution som man gärna återvänder till.  
 
Enligt Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussens undersökning 
kännetecknas bibliotekets användare av att de någon gång använt biblioteket, att sociala 
förändringar ofta medför skillnader i användningen av biblioteket, att behov, vanor och 
sociala nätverk är bestämmande för användandet av biblioteket och slutligen att 
barriärerna som hindrar från att man använder sig av biblioteket är relaterade till 
vardagslivet. För den som kommer ny till Sverige utan någon tidigare biblioteksvana är 
det vikigt att biblioteket arrangerar visningar för att på så sätt förhoppningsvis skapa 
behov av, och på sikt en vana, att besöka biblioteket. Både Ordbron i Kortedala och 
Brobyggarbiblioteken i Jönköping vill visa människor som kommit till Sverige från 
andra länder att biblioteket är en oumbärlig plats genom att snabbt få dem att känna sig 
hemmastadda där.  

                                                 
156 Jochumsen, Henrik & Hvenegaard Rasmussen, Casper 2000. Gør biblioteket en forskel? s. 147.  
157 Se under rubriken 4. Teori.  
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7. Diskussion och slutsatser 

Egentligen är det inte möjligt att tala om människor, med det enda gemensamt att de 
kommit till Sverige från ett annat land och ännu inte talar flytande svenska, som en 
grupp. Det är att föredra att utgå från de individuella behov som människor kan tänkas 
ha när det gäller bibliotekens utbud. För människor som har ett annat modersmål än 
svenska bör biblioteket erbjuda medier på de språk som efterfrågas. Vad biblioteken 
väljer att erbjuda i övrigt kan variera från bibliotek till bibliotek. Ett sätt att sätta större 
fokus på de låntagare som inte har svenska som modersmål är att driva 
integrationsprojekt. De två projekt som jag har undersökt har valt olika 
tillvägagångssätt, men deras syften har mycket gemensamt. Båda projekten avser att 
lyfta fram och, utifrån de möjligheter som biblioteket har, fokusera på de invånare som 
inte har svenska som modersmål, för att underlätta för dem att ta sig in i det svenska 
samhället. Jag har i min undersökning mötts av en slående positivism, som kanske till 
och med får mig att framstå som okritisk. Detta kan delvis ha med urvalsproblematiken 
att göra. Men min uppfattning är att projekten mottagits med entusiasm, vilket kanske 
kan ha att göra med att det finns ett stort behov av liknande satsningar. Naturligtvis 
finns det många nysvenskar som har negativa uppfattningar om biblioteken, inte tycker 
sig ha fått rätt hjälp eller information eller kanske aldrig ens besökt ett bibliotek. 
Eftersom jag talat med användare som nåtts av bibliotekens information och dessutom 
har positiva upplevelser av deras riktade projekt syns inte den nämnda, missnöjda 
kategorin i min studie. Det betyder inte att de inte existerar.  
 
De två projekt som jag undersökt har jag undersökt utifrån strategin fallstudier. 
Kvalitativt inriktade fallstudier som metod kan sägas vara partikularistiska, deskriptiva, 
heuristiska och induktiva.158 Min undersökning kan sägas vara partikularistisk i den 
mån att jag undersökt två specifika integrationsprojekt, och att min fokus vilat på dem 
enbart. Undersökningen är deskriptiv såtillvida att jag beskrivit de båda projekten 
ingående, den kan sägas vara heuristisk med tanke på att jag hoppas ha givit läsaren nya 
insikter och ny förståelse för mångfaldsarbete på folkbibliotek. Slutligen har jag använt 
mig av ett induktivt arbetssätt i den mån att jag inte utgått från några på förhand ställda 
hypoteser utan dragit mina slutsatser utifrån mina resultat.  
 
Möten är ett nyckelord i samband med integration. Vid första påseende kan de möten 
som uppstår under dessa arrangerade träffar, med deltagare från olika länder och 
personal från biblioteket som är där i tjänsten, framstå som konstruerade och konstlade. 
Studien visar att möten som för bibliotekspersonalen sker på arbetstid ofta innebär att 
man sedan hälsar på varandra nästa gång man ses privat ute på stan. Barbro Strömblad 
på Jönköpings bibliotek berättar att hon och fler från personalen varit hembjudna på 
middag hos en av kvinnorna som deltagit i projektet Brobyggarbiblioteken. Vad som 
börjar på ett konstruerat sätt övergår förhoppningsvis i mer spontana möten. Kanske 
måste biblioteken konstruera träffar och möten till en början för att ha möjlighet att 
bryta vallar. Genom de personliga mötena med människor från andra kulturer tvingas 

                                                 
158 Se under rubriken 2. Metod och arbetssätt.  
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också bibliotekspersonalen själv hitta ett förhållningssätt till sina egna fördomar. 
Integration i verklig mening kan börja så. 
 
För att driva en framgångsrik biblioteksverksamhet ur integrationsaspekt anser jag att 
man bör tänka brett och i viss mån även okonventionellt, och att biblioteket kan 
förväntas samarbeta med andra berörda instanser och organisationer i samhället. Genom 
SFI-utbildningen och medborgarförvaltningen, som har hand om nyanlända invånare, 
kan biblioteksintroduktion erbjudas för asylsökande och nyanlända. På så sätt får 
biblioteket chansen att visa att det är en allmän, kostnadsfri plats där det går att finna 
allehanda information. I förlängningen skulle biblioteket kunna spela en större roll i den 
samhällsupplysande introduktionen för nyanlända migranter.  
 
Barnens språkutveckling lägger grunden för deras framtida utveckling. Det barn som 
har svårt att tillgodogöra sig majoritetsspråket får svårt att klara sig i skolan och i 
framtida arbetsliv. Biblioteket kan genom samarbete med pedagoger i förskola och 
skola samt modersmålslärare stimulera tvåspråkighet genom att tillhandahålla läsning 
både på svenska och på modersmålet. Genom barnen når man även i viss mån 
föräldrarna, till exempel genom att uppmuntra föräldrarna att läsa för sina barn på båda 
språken.  Resultaten av Ann-Christine Brunnströms fokusgrupper tyder i viss mån på att 
många föräldrar känner sig kluvna inför det faktum att deras barn snabbt lär sig svenska. 
De vill gärna värna om sina barns tvåspråkighet. Det är något som man på biblioteket 
kan stödja genom att se till att det finns bra och roliga bilderböcker på olika språk som 
lockar såväl barn som föräldrar.  
 
Representanter för ortens eller bygdens föreningsliv, i synnerhet invandrarföreningarna, 
är viktiga samarbetspartners för biblioteken. Genom en aktiv dialog kan biblioteket 
knyta kontakter för att genom representanter från de olika invandrarföreningarna bättre 
kunna få en uppfattning om hur behovet av tidningar, böcker och andra medier på 
respektive språk ser ut. På Kortedala bibliotek hjälper till exempel kurdisktalande 
Gulala Saeed till att kontrollera så att det kurdiska bokbeståndet håller en bra nivå. På så 
sätt kan biblioteket dessutom lättare bilda sig en uppfattning om skyltningen och 
informationen är tillfredställande. För att få en mer uttömmande uppfattning kan man 
som Ann-Christine Brunnström bilda fokusgrupper.  
 
Biblioteksverksamhet som riktar sig till människor som inte har svenska som 
modersmål behöver inte med nödvändighet bara handla om att tillhandahålla 
omfattande, uppdaterade och läsvärda medier på respektive språk, även om det är 
utgångspunkten. Man kan också, som inom Ordbron i Kortedala och 
Brobyggarbiblioteken i Jönköping, se det som sin uppgift att erbjuda dataundervisning 
på flera språk, för att på så sätt främja integration.  
 
Jose Alberto Diaz pekar i Choosing integration159 på att de flesta människor som 
migrerat till Sverige vill agera i fler sociala sammanhang och knyta fler kontakter med 
människor i Sverige, till skillnad från bilden som ibland antyds av att invandrare inte 
skulle vara intresserade av att integreras i det svenska samhället. Biblioteket kan 
fungera som en arena för möten och nya sociala sammanhang.  
                                                 
159Diaz, Jose Alberto 1993. Choosing integration: a theoretical and empirical study of the immigrant 
integration in Sweden, s. 11.  
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Bibliotekens arbete med integration och mångfald hänger intimt samman med hur vi 
väljer att betrakta deras uppdrag. Intresset för integration och mångkultur skulle kunna 
tänkas öka i samband med 2006 års Mångkulturår. Om biblioteken ska finnas till för 
och vara tillgängliga för alla människor måste det finnas en tydlig och ständigt 
omvärderad förankring i det omgivande samhället. Består samhället till exempel till en 
femtedel av personer som har ett annat modersmål än svenska är det oerhört viktigt att 
det finns medier och service som motsvarar det behovet, men också, som Erik Lindfelt, 
bibliotekschef i Jönköping, påpekar att bibliotekets personals sammansättning speglar 
befolkningens sammansättning. Genom att också på ett tidigt stadium introducera 
nyanlända människor på biblioteket och visa vad som finns att tillgå kan biblioteken 
knyta många användare till sig.  
 
Den danska undersökningen Frirum til integration: en undersøgelse af de etniske 
minoriteters brug af bibliotekerne160 pekar på vilken viktig roll biblioteket kan spela i 
människors liv.  En tredjedel av de tillfrågade som migrerat till Danmark menar att 
biblioteket betytt mycket för att ge dem kunskap om det danska samhället. På samma 
sätt vill biblioteken i Jönköping och Kortedala tillhandahålla medier och vara 
behjälpliga för människors frågor.  
 
Bjerninger, Maria & Åkerman, Lena (2003). Är biblioteket en väg till integration? 
Några invandrade kvinnors syn på folkbiblioteket betonar att det är individuella orsaker 
som påverkar hur och om en person använder biblioteket som en väg till integration. 
Faktorer som vem man är, varför man har kommit till Sverige och hur man bemöts av 
samhället i stort är exempel på vad som kan ha betydelse.161 Det är med andra ord 
viktigt att från bibliotekets sida inte generalisera utifrån olika språkgrupper utan att 
istället försöka tillgodogöra de individuella behoven.  
 
I Porten till förståelse – svenska bibliotek och invandrare162 påtalar Yelena Jönsson-
Lanevska vikten av integration framför assimilation. Det är viktigt att behålla sin 
identitet men komplettera sin självbild med den nya bilden. Enligt Yelena Jönsson-
Lanevska är det viktigt att människor känner sig berikade av att tala två språk och 
tillhöra två kulturer istället för en, men att det är lätt att istället känna att man inte hör 
hemma någonstans.163 Därför är det bra att, som Kortedala och Jönköpings bibliotek, 
lägga lika stort fokus på att underlätta för människors väg in i svenska samhället som att 
upprätthålla kontakten med hemlandet. 
 
De personer som jag talat med från bibliotekets sida visar i ord och handling att 
biblioteket har en roll att fylla för att integrera människor med varandra. Det finns en 
stor medvetenhet om att vi lever i en mångkulturell verklighet. De deltagare som jag har 
talat med tillskriver biblioteket en viktig roll som social mötesplats, för kulturella 
upplevelser, för fördjupning och för att inhämta information.  

                                                 
160 Frirum til integration: en undersøgelse af de etniske minoriteters brug af bibiliotekerne 2004. 
161Bjerninger, Maria & Åkerman, Lena 2003. Är biblioteket en väg till integration? Några invandrade 
kvinnors syn på folkbiblioteket, s. 74. 
162Jönsson-Lanevska, Yelena 2004. Porten till förståelse – svenska bibliotek och invandrare.  
163Jönsson-Lanevska, Yelena 2004. Porten till förståelse – svenska bibliotek och invandrare, s. 61.  
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Integration är inte någonting som kan åstadkommas över en natt. Det kommer att krävas 
många små steg, som förhoppningsvis leder till glimtar av förståelse och i förlängningen 
kanske öppnar för större samförstånd. Jag har bara gjort nedslag i dessa båda projekt 
utan någon möjlighet att egentligen se vad de bär med sig i en fortsättning. 
Förhoppningsvis innebär Ordbron och Brobyggarbiblioteken början på någonting 
varaktigt.  

7.1 Biblioteket som en väg för människor till det svenska 
samhället 

Biblioteket som en väg till det svenska samhället går för Kortedalas bibliotek via 
informationsteknologin. Min uppfattning är att deras projekt är uttryck för integration 
genom att biblioteket erbjuder verktyg för att nå information på eget initiativ och inte 
genom att servera några färdiga sanningar. Den som har tillgång till datorer med 
uppkoppling och vet hur man använder internet kan själv söka kunskap.  
 
Även Brobyggarbiblioteket är enligt min uppfattning utryck för integration eftersom 
intentionen är att få till stånd möten mellan människor, och att arrangera evenemang och 
träffar med fokus på såväl svenska traditioner och kulturuttryck som traditioner och 
kulturuttryck från andra länder. Jönköpings biblioteks hylla Brobygget ger en översikt 
över information som är lättläst och lättillgänglig. 
 
Genom att som i Jönköping kombinera två så oförenliga saker som att bada och få 
tillgång till litteratur, skapar man ett slags rum för kvinnor att mötas och må bra. Boken 
blir inte huvudsak men finns med som en självklar och naturlig del. Den avdramatiseras 
och blir en del av det totala välbefinnandet. Svenska simhallar är ingen självklar plats 
för många muslimska kvinnor, men genom att reservera tid enbart för kvinnor får de 
tillgång till hälsosamma badstunder, som de annars kanske inte skulle fått.  Bibliotekets 
roll i samhället är föränderlig, vilket är en förutsättning för att det ska berättiga sin 
existens. I ett samhälle där människor kommer till utifrån efterhand faller det sig 
naturligt att bibliotekets personal arbetar för att underlätta för alla människor att finna 
en väg till det svenska samhället.  

7.2 Biblioteket som hjälp för människor att behålla kontakten 
med hemlandet 

Enligt Gunnar Südow på Västra Götalands länsbibliotek finns det ett behov av att med 
bibliotekets hjälp underlätta kontakter med hemlandet, men hans uppfattning är att 
behovet av att finna ingångar till det svenska samhället är större.  
 
På frågan om biblioteket kan bidra till att människor kan bibehålla kontakten och den 
kulturella identifikationen med det forna hemlandet visar studiens resultat att 
biblioteken i de projekt jag undersökt, bidrar framför allt genom att ställa tidningar, 
medier och länkar från respektive hemland till förfogande. Ordbrons Gulala Saeed 
framhäver vikten av att behärska datorteknik och internet för att på så sätt ha möjlighet 
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att ha kontakt med människor i det forna hemlandet genom bland annat webbkamera. 
Det gör mejlande och chattande mer intimt eftersom man ser den man kommunicerar 
med i realtid. Via internet kan man läsa dagstidningar från olika länder, ofta betydligt 
snabbare än i pappersform.  
 
Hooshang Kowssarie, bibliotekarie på Jönköpings bibliotek, poängterar den möjlighet 
biblioteken har att fungera som en plattform för olika kulturella grupper. Genom att 
upprätthålla en god kontakt med sitt hemland och sin kulturella identitet kan det bli 
lättare att finna sig tillrätta i sitt nya land, på samma sätt som att goda kunskaper i det 
svenska språket förutsätter undervisning på modersmålet. 

7.3 Hur kan man involvera integrationsfrågor i den ordinarie 
verksamheten? 

Hur kan man arbeta vidare med integration på bibliotek som en del i den ordinarie 
verksamheten? Med utgångspunkt i Brobyggarbiblioteken och Ordbron ger jag nedan 
förslag på hur man på folkbibliotek skulle kunna arbeta med mångfaldsfrågor.  
 
Ett förslag är att skapa kontakt med nyanlända så tidigt som möjligt och visa vad 
biblioteket kan erbjuda. I samarbete med till exempel SFI, som i många fall har egna 
bibliotek, skulle biblioteket kunna arrangera möten mellan nyanlända och olika 
intressenter och organisationer i samhället. Biblioteken kan också skaffa flerspråkiga 
kontakter i den mån det inte finns bibliotekspersonal som behärskar språket ifråga. Det 
är oumbärligt vid gallring, inköp, undervisning och översättning av 
informationsmaterial. Om man betrakta biblioteket som den mötesplats det faktiskt är 
kan man använd den potentialen för att stimulera möten mellan människor. De som inte 
kommer på eget bevåg kan det vara idé att specialinbjuda. I pausen ges tillfälle för 
spontana möten.  
 
Biblioteket kan även, som i Jönköping, arrangera kvinnobad med boktema. I stället för 
samtal och högläsning före eller efter badet skulle man kunna spela upp en ljudbok i 
simhallens högtalare, kanske en novell för att hinna lyssna till en avslutad text. 
Biblioteken kan satsa på medier som kompletterar varandra språkmässigt; bok och 
band, skolböcker på andra språk som motsvarar de svenska upplagorna. Tänk brett vad 
avser samarbete. Vilken är bibliotekets roll i samhället? De flesta aktiviteter och 
arrangemang kan anknytas till lästips och litterära referenser. Bibliotekets roll som 
informationsförmedlare kan tolkas mycket brett.  
 
Placeringen av litteratur på olika språk har betydelse. En fråga är till exempel var 
biblioteket väljer att placera barnböcker på olika språk. På en del bibliotek är 
barnböckerna placerade vid vuxenböckerna i anslutning till respektive språk, vilket gör 
att det i första hand blir de vuxna som lånar till sina barn. Om man i stället vill att 
barnen ska låna själva är det lämpligare att placera bilderböckerna på olika språk i 
anslutning till bilderböckerna på svenska. Det signalerar dessutom att man inte gör 
någon skillnad barnböckerna emellan.  
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Ett datorprogram som det som installerats på såväl Jönköpings som Kortedalas 
bibliotek, vilket möjliggör att använda tangentbordet för att skriva på andra alfabet än 
det latinska, underlättar för de biblioteksbesökare som vill kommunicera via till 
exempel mejl. Såväl informationen på hemsidan som den i tryckt form bör vara 
uppdaterad och lättillgänglig. Genom att erbjuda översättningar på de språk som talas i 
området signalerar biblioteket att man är mån om att nå alla.  
 
Engagerad bibliotekspersonal kan dessutom fungera nätverksskapande och som 
entusiasmerade igångsättare av verksamheter som rör kultur, språkutveckling och 
möten. Möjligheterna är oändliga. 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Inom ämnet bibliotek, integration och mångfald finns det mycket att fördjupa sig i. Det 
skulle vara intressant att ta del av en studie som följer upp dagens projekt för att se vad 
de innebär på längre sikt. Består den positiva uppfattningen? Dessutom skulle jag gärna 
vilja få en översikt över hur folkbiblioteken i Sverige väljer att arbeta med utbud och 
verksamhet som riktar sig till de tvåspråkiga låntagarna. Hur långsiktigt, hur medvetet, 
hur innovativt arbetar biblioteken med integration och mångfald? Förmodligen finns det 
mycket att lära biblioteken emellan: vad fungerar bra, vad fungerar mindre bra?  
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8. Sammanfattning 

Integrationsprojekt på två bibliotek: mångfald, möten och möjligheter tar sin 
utgångspunkt i det faktum att Sverige är ett land som präglas av mångfald. Biblioteket 
har en unik möjlighet att som kultur- och informationsförmedlare bedriva 
integrationsarbete, bland annat genom att satsa på språk, möten och information. 
Genom att studera två olika integrationsprojekt som biblioteken i Jönköping och 
Kortedala varit involverade i, ville jag ta reda på vad deras syften var, vilken 
verksamhet som bedrivits och hur det hela utfallit. Projektet i Jönköping heter 
Brobyggarbiblioteken och det projekt som Kortedala utgjorde en del av kallas Ordbron. 
Avsikten med min studie var inte att göra någon utvärdering utan att se projekten som 
exempel på hur två olika bibliotek väljer att arbeta med verksamheter som rör mångfald. 
Mitt syfte var dels att se om biblioteket fungerar som ett steg på vägen in i det svenska 
samhället, dels att undersöka om biblioteket kan underlätta för människor att 
upprätthålla kontakt med och bevara identitet och kultur från det forna hemlandet.  
 
Mitt tillvägagångssätt var fallstudier och kvalitativa metoder, bland annat i form av 
intervjuer. Jag har talat med såväl representanter för biblioteken; till exempel 
bibliotekarier, bibliotekschefer, en verksamhetsutvecklare vid ett stadsbibliotek och en 
bibliotekskonsulent vid ett länsbibliotek; som användare vilka deltagit i projekten.  
 
Som teoretisk bakgrund har jag valt Marianne Anderssons och Dorte Skot-Hansens 
analysmodell Model over det lokale bibliotekets profil och det resultat som framkommer 
i boken Gør biblioteket en forskel?, som bygger på en dansk undersökning av Henrik 
Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen. De har bland annat undersökt hur 
biblioteket uppfattas, används och legitimeras samt vad det kännetecknas av. Marianne 
Anderssons och Dorte Skot-Hansens analysmodell utgår från att biblioteket har fyra 
huvudfunktioner. Enligt modellen fungerar biblioteket både som kulturcentrum, 
kunskapscentrum, informationscentrum och socialt centrum. Henrik Jochumsens och 
Casper Hvenegaard Rasmussens grundläggande frågeställning är vilken betydelse 
folkbiblioteket kan ha; om biblioteket kan innebära en skillnad i människors liv. De 
undersöker vad biblioteket är, används till, legitimeras med och kännetecknas av.  
 
Projekt Ordbron pågick mellan 2002 och 2004, med ekonomiska medel från Statens 
kulturråd. Deltagare var Kortedala stadsdelsbibliotek samt Falkenbergs och Malmö 
stadsbibliotek. På riksplanet deltog Internationella biblioteket. I Kortedala, som är den 
del av projekt Ordbron som jag studerat, valde man att kombinera modern IT, 
information och integration. Man höll grundläggande datakurser i ordbehandling och 
internetanvändning. Eftersom kurserna lockade såväl infödda svenskar som människor 
från andra länder kan man tala om ”vardagsintegration” i de spontana möten som 
uppstod i pauserna. Genom att ta hjälp av flerspråkiga gästlärare hölls kursen dessutom 
på bland annat kurdiska. I Jönköping drivs projektet Brobyggarbiblioteken, vars 
uttalade syfte är att öka intresset för läsande och litteratur, samt öka kunskapen i 
svenska språket och om svenskt samhällsliv. Projektets första skede riktade sig till 
kvinnor från andra länder, dels för att bryta den isolering som kan uppstå, dels för att 
visa på bibliotekets möjligheter. Jönköpings satsning var möjlig delvis på grund av att 
man anställt en bibliotekarie vars uppgift är att fokusera på integration.  
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Intervjuerna med användarna fokuserade på deras bakgrund, biblioteksvanor, 
bibliotekets betydelse, vilka kontakter de har med sitt hemland och bibliotekets 
betydelse för etableringen i det svenska samhället. Svaren visar att biblioteket spelar en 
stor roll och kan spela en än större roll, i människors kontakt med sitt forna hemland, 
liksom i etableringen i det svenska samhället.  
 
Båda de undersökta integrationsprojekten avser att lyfta fram och, utifrån de möjligheter 
som biblioteket har, fokusera på de invånare som inte har svenska som modersmål, och 
i förlängningen få till stånd möten mellan infödda svenskar och människor från andra 
länder. I analysen knyts såväl Brobyggarbiblioteket som Ordbron till Marianne 
Anderssons och Dorte Skot-Hansens modell över bibliotekets fyra funktioner, och 
resultatet från undersökningen Gør biblioteket en forskel? appliceras på de båda 
undersökta projekten.  
 
Biblioteket som en väg in i det svenska samhället går för Kortedala biblioteks del via 
informationsteknologin, genom att erbjuda kurser som ger människor redskapen för att 
själv kunna söka information och tipsa om exempelvis bra länkar till 
samhällsinformation och tidningar på olika språk. Enligt samma idé håller Jönköpings 
bibliotek kurser i data- och internetkunskap för SFI-elever. Dessutom har Jönköping en 
hylla samlad lättläst litteratur på svenska med till exempel samhällsinformation. 
 
När det handlar om bibliotekets möjlighet att underlätta för människor som vill 
bibehålla kontakten med sitt forna hemland och sin kulturella identitet spelar återigen 
informationsteknologin en viktig roll. Genom mejl ges möjlighet att kommunicera och 
genom internet kan man läsa till exempel tidningar och tidskrifter från sitt hemland. 
Biblioteket har en viktig uppgift i att på detta sätt tillhandahålla medier på olika språk.  
 
Min uppfattning är att de undersökta projekten är uttryck för integration, eftersom fokus 
ligger på såväl det gamla landet som det nya, och att det finns en önskan om att få till 
stånd möten mellan människor. De personer som jag talat med från bibliotekets sida 
visar i både ord och handling att biblioteket har en viktig roll att fylla för att integrera 
människor med varandra. Inom dessa bibliotek finns en medvetenhet om att vi lever i en 
mångkulturell verklighet och en ambition att föra människor närmare varandra. De 
deltagare som jag har talar med tillskriver biblioteket en stor roll som social mötesplats, 
för kulturella upplevelser, för fördjupning och för att inhämta information.  
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Källförteckning 

Otryckta källor 

Deltagande observation vid Café Ordbron: samtal på lätt svenska 2005-03-23.  

Intervjuer, kronologisk ordning 
Intervju med Barbro Falck och Ingrid Atlestam 2005-01-24.  
(Utskrift av anteckningar finns i författarens ägo).  
 
Intervju med Gunnar Südow 2005-01-31.  
(Ljudupptagning med utskrift finns i författarens ägo). 
 
Intervju med Hooshang Kowssarie 2005-02-08.  
(Ljudupptagning med utskrift finns i författarens ägo). 
 
Intervju med Barbro Strömblad 2005-02-08.  
(Ljudupptagning med utskrift finns i författarens ägo).  
 
Intervju med Ann Mari Davidsson 2005-02-08.  
(Utskrift av anteckningar finns i författarens ägo). 
 
Intervju med Erik Lindfelt 2005-02-08.  
(Utskrift av anteckningar finns i författarens ägo).  
 
Intervju med projektets deltagare i Jönköping 2005-02-09. 
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor till bibliotekschef Ingrid Atlestam och 
bibliotekarie Barbro Falck 

Projektet Ordbron är avslutat. Vilken verksamhet ur integrationsaspekt bedrivs idag? 
 
Vilka utvärderingar har gjorts av Ordbron? 
 
Vilka samarbeten hade ni i samband med Ordbron? 
 
Hur gör ni för att nå användare med utländsk bakgrund? 
 
Hur ser ni på assimilation respektive integration, och hur kan man relatera Ordbron till 
dessa begrepp? 
 
På vilket sätt är biblioteket en mötesplats för människor från olika kulturer? 
 
Besöker kvinnor med utländsk bakgrund och män med utländsk bakgrund ert bibliotek i 
samma utsträckning? 
 
Hur vill ni att ert bibliotek ska uppfattas? 
 
Vad skulle ni vilja göra vad avser mångfaldssatsningar om ni hade större ekonomiska 
resurser? 
 
Vilken betydelse har det att man som användare med utländsk bakgrund möter personal 
som själva har utländsk bakgrund?  
 
Frågor av praktisk karaktär:  
 
Kan ni hjälpa mig att nå informanter, det vill säga användare som varit med på kurser 
inom ramen för Ordbron? 
 
Kan jag använda mig av era namn i min uppsats? 
 
Kan jag kontakta er igen om det dyker upp fler frågor under arbetets gång? 
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Bilaga 2.  

Intervjufrågor till bibliotekskonsulent Gunnar Südow 

Vad var syftet med Ordbron? 
 
Varför kom Kortedala på tal ifråga om projekt Ordbron? 
 
Vilken är din uppfattning om utfallet av Ordbron? 
 
Kan biblioteket vara ett steg på vägen in i det svenska samhället, och i så fall hur? 
 
På vilket kan Ordbron få betydelse för livet i Sverige för den som deltagit? 
 
Integration ställs ibland i relation till assimilation. Hur skulle du vilja relatera Ordbron 
till dessa båda begrepp? 
 
Begreppet ”projekt” indikerar en isolerad företeelse. Vad anser man sig vinna med 
riktad verksamhet? Borde den inte ingå i basverksamheten? 
 
Frågor av praktisk karaktär: 
 
Kan jag använda mig av ditt namn i uppsatsen? 
 
Kan jag höra av mig igen om det skulle komma upp fler frågor längre fram? 
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Bilaga 3.  

Intervjufrågor till bibliotekarie Barbro Strömblad 

Hur gör ni för att nå användare med utländsk bakgrund? 
 
Har det gjorts några utvärderingar av Brobyggarbiblioteken? Vad har de kommit fram 
till? 
 
Vilka samarbetar ni med? 
 
Hur ser du på assimilation respektive integration, och hur kan man relatera 
Brobyggarbiblioteken till dessa begrepp? 
 
På vilket sätt är biblioteket en mötesplats? 
 
Hur tror du att Brobyggarprojekten uppfattas av de personer som berörs? 
 
Hur utnyttjar män respektive kvinnor med utländsk bakgrund biblioteket? 
 
Hur skiljer sig era kvinnogrupper från mansgrupperna? 
 
Hur vill du att biblioteket ska uppfattas av personer med utländsk bakgrund? 
 
Vad skulle du vilja göra vad avser mångfaldssatsningar om ni hade större ekonomiska 
resurser? 
 
Vilken betydelse tror du att det har att man som användare med utländsk bakgrund 
möter personal som själva har utländsk bakgrund?  
 
Fråga av praktisk karaktär:  
 
Kan du hjälpa mig att nå informanter, det vill säga användare som har varit med på 
träffar inom ramen för Brobyggarbiblioteken? 
 
Kan jag använda mig av ditt namn i min uppsats? 
 
Kan jag höra av mig igen om det kommer upp fler frågor framöver? 
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Bilaga 4. 

Intervjufrågor till bibliotekarie Hooshang Kowssarie  

Hur gör ni för att nå användare med utländsk bakgrund? 
 
På vilket sätt är biblioteket en mötesplats? 
 
Hur utnyttjar män respektive kvinnor med utländsk bakgrund biblioteket? 
 
Hur skiljer sig era kvinnogrupper från mansgrupperna? 
 
Hur vill du att biblioteket ska uppfattas av personer med utländsk bakgrund? 
 
Vad skulle du vilja göra vad avser mångfaldssatsningar om ni hade större ekonomiska 
resurser? 
 
Du har själv utländsk bakgrund. Vilken betydelse tror du att det har att man som 
invandrare möter personal som själva har utländsk bakgrund?  
 
Fråga av praktisk karaktär: 
 
Kan jag använda mig av ditt namn i uppsatsen? 
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Bilaga 5.  

Intervjufrågor till verksamhetsutvecklare Ann-Christine 
Brunnström 

 
Du arbetar med verksamhetsutveckling på Göteborgs stadsbibliotek och började med 
fokusgrupper för att få en bättre bild av invandrade användares behov 2003. Hur har du 
arbetat? 
 
Hur har du rekryterat användare till fokusgrupperna? 
 
Vad har du kommit fram till? 
 
Vad i resultatet var väntat respektive oväntat? 
 
Vad händer konkret med resultatet? 
 
Fråga av praktisk karaktär: 
 
Kan jag använda mig av ditt namn i uppsatsen? 
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Bilaga 6. 

Intervjufrågor till kurdisktalande kursledaren Gulala Saeed 

 
Hur gick undervisningen till? 
 
Varför är det viktigt att människor har tillgång till datorer? 
 
Återkommer deltagarna till biblioteket efter kursens slut? 
 
På vilket sätt kan deltagarna med kursens hjälp hålla kontakt med sina hemländer? 
 
Läser du själv helst på kurdiska eller svenska?  
 
Fråga av praktisk karaktär: 
 
Kan jag använda mig av ditt namn i uppsatsen? 
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Bilaga 7. 

Intervjufrågor till användare som har deltagit i projekten 

Vilket land kommer du ifrån? 
 
När kom du till Sverige? 
 
Vilka språk talar du? 
 
Hur använder du biblioteket? 
 
Hur ofta besöker du biblioteket? 
 
Vad tycker du om utbudet av böcker på ditt hemspråk? 
 
Vad tycker du om utbudet av tidskrifter och tidningar på ditt hemspråk? 
 
Vad betydde biblioteket för dig innan du kom till Sverige? 
 
Vad betyder biblioteket för dig i Sverige? 
 
Har du fått reda på vad biblioteket kan erbjuda? 
 
Är du nöjd med den service som finns, eller finns det något som du saknar? 
 
Hur kan biblioteket underlätta för kontakter med ditt gamla hemland? 
 
Vilken betydelse har biblioteket haft för dig för att komma in i det svenska samhället? 
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