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Abstract 
The aim of this two years master thesis in Library and Information Science is to examine how 
librarians and library managers in the three Stockholm suburbs of Alby, Fisksätra and Rinkeby think and reason 
about the role of public libraries in the integration process. The aim is also to examine whether their perception 
differ from that of local politicians at the municipal level. The theoretical framework is Marianne Andersson and 
Dorte Skot-Hansen’s model for analysis of the local library profile, and Jose Alberto Diaz’ theory on the integra-
tion process. The method used is qualitative interviews. The interviews were recorded and the content was ana-
lyzed using qualitative content analysis. 

The results of this study show that the library services in the three suburbs, rather than being stipulated by 
the legal demand for special services towards immigrants, are based on the needs of the local population. Since a 
majority of the populations in the three suburbs are of foreign origin, no specific conceptual apparatus (such as 
“immigrant”) is required. Furthermore, the study shows no significant differences between library personnel and 
local politicians in their perception of the public library’s role in the integration process. There were, however, in 
the case of Fisksätra, different views expressed concerning the primary purposes of the local library. 

According to Diaz’ model of the integration process, the library primarily plays a role in the social, com-
municative and personal integration dimension. All of the library's four roles (identified by Andersson and Skot-
Hansen  as a cultural centre, a knowledge centre, an information centre and a social centre) are of importance for 
the integration, but the roles sometimes compete, indicating a lack of sufficient economic and human resources. 
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1. Inledning 

Folkbiblioteket är en av Sveriges mest populära kulturinstitutioner. Även om 
bokutlånen sedan 1996 följer en linjär svagt nedåtgående trend och besöken mins-
kar, är förtroendet för biblioteket mycket högt och en överväldigande majoritet av 
det svenska folket anser att biblioteket fyller en viktig funktion i det moderna 
samhället.1 Vårt förhållande till biblioteket verkar med andra ord vara något av en 
paradox; samtidigt som en majoritet betonar bibliotekets viktiga roll i ett demo-
kratiskt samhälle, blir vi allt mindre beroende av dess tjänster. Vilken roll biblio-
teket kommer ha i framtiden präglas av en osäkerhet och är följaktligen något som 
har diskuterats och debatterats livligt under senare år. För vad och för vem kom-
mer folkbiblioteket i framtiden att behövas? 

I denna uppsats har vi valt en specifik ingång till denna diskussion. Utifrån 
bibliotekets lagstiftade skyldighet att rikta särskild uppmärksamhet mot invand-
rare, syftar studien till att undersöka och diskutera vilken roll biblioteket kan ha i 
integrationsprocessen. Frågan är naturligtvis stor och komplex och vår ambition är 
därför inte att försöka mäta hur mycket biblioteket kan påverka, eller påverkar 
integrationen. Snarare ämnar vi att föra en diskussion, utifrån hur biblioteksperso-
nal i ett antal mångspråkiga områden tänker och resonerar kring frågan. 

Undersökningens empiriska material vilar således på intervjuer med bibliote-
karier och bibliotekschefer i de tre Stockholmsförorterna Alby, Fisksätra och Rin-
keby. Men undersökningen inkluderar även ett politiskt perspektiv, då vi dess-
utom har intervjuat sammanlagt tre politiker i kultur (och fritids-) nämnden i de 
kommuner – Botkyrka, Nacka samt Stockholm – som nämnda förorter tillhör. 
Analysen av intervjuerna utgår från Dorte Skot-Hansens och Marianne Anders-
sons modell av bibliotekets fyra roller: biblioteket som kulturcentrum, som kun-
skapscentrum, som informationscentrum och som socialt centrum, samt Jose Al-
berto Diaz teori om integrationsprocessen. 

Under arbetet har vi fått glädjen och nöjet att träffa och tala med en rad enga-
gerade personer med synpunkter och tankar kring bibliotek och integration. Vi 
hoppas att vi med denna uppsats lyckas förmedla också en del av det intresse och 
det engagemang vi själva känner inför denna fråga! 

                                                
1 Höglund, L. & Wahlström, E. (2009), Användningen och attityderna: en rapport om folkbibliotek baserad 
på SOM-undersökningen, s. 6-7, 13, 19. 
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1.2. Disposition 
För att ge en uppfattning om hur vi har valt att disponera vår text följer här en kort 
beskrivning av uppsatsens olika kapitel.  

Uppsatsens första kapitel, som bland annat innehåller denna disposition, av-
slutas nedan med ett kort avsnitt för definition av några av de centrala begrepp vi 
använder oss av. Därefter följer kapitel två, Bakgrund och tidigare forskning. Ka-
pitlet är indelat i fyra större avsnitt där vi i tur och ordning diskuterar folk-
bibliotekets roll och funktion; bibliotekslagen och relevanta styrdokument; integ-
ration ur ett allmänt perspektiv samt slutligen integration ur ett biblioteksperspektiv.  
Sammantaget är dessa fyra avsnitt ämnade att måla upp en bild av det problem-
område som leder fram till nästa kapitel, uppsatsens Problemformulering och 
syfte. 

Efter presentationen av syftet med uppsatsen följer det fjärde kapitlet, Teore-
tiska utgångspunkter. Här diskuterar vi utförligt Marianne Anderssons och Dorte 
Skot-Hansens analysmodell av bibliotekets fyra roller samt Jose Alberto Diaz 
teori kring integrationsprocessen. Hur dessa applicerats på vårt empiriska material 
presenteras i nästa kapitel, Metod och material. Här redovisar vi även hur vi reso-
nerat kring urval och avgränsningar samt hur vi arbetat med den kvalitativa inter-
vjun som vetenskaplig metod. 

I kapitel sex presenteras den Empiriska undersökningen. Kapitlet är uppdelat i 
fem större avsnitt. Vi inleder med att presentera de områden och bibliotek som 
ingår i undersökningen. Därefter diskuterar vi hur undersökningens informanter 
resonerar kring invandrar- och integrationsbegreppet. I nästa stycke diskuteras 
biblioteksverksamheten ur ett integrationsperspektiv som den ser ut idag på de tre 
biblioteken. I stycket därefter diskuteras de glapp som finns mellan den faktiska 
verksamheten och de visioner som uttrycks i intervjuerna. Sist i den empiriska 
undersökningen redogör vi för hur informanterna resonerar kring bibliotekets roll 
och funktion. Uppsatsen avslutas därefter med kapitel sju, Slutdiskussion. 

Det som här presenterats är uppsatsens disposition i mycket grova drag. Innan 
vi går över till definitioner av centrala begrepp vill vi dock nämna att vi genom-
gående har valt att numrera endast de två första rubriknivåerna, det som ovan be-
nämns kapitel och avsnitt. Dessa rubriknivåer är till för att skapa en övergripande 
struktur för uppsatsen och de inleds i den löpande texten alltid med en kort be-
skrivning av vad kapitlet/avsnittet tar upp.2 Rubriker på nivå tre och fyra har ingen 
numrering, då vi anser att det inte fyller någon funktion. Dessa stycken har i regel 
heller inte någon inledande beskrivning av innehåll. 

                                                
2 Kapitel fem, Metod och material, utgör här ett undantag, då texten i detta kapitel är skriven mer i löpande 
form, och därför inte har några inledande beskrivningar av vad texten kommer att handla om. 
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1.3. Centrala begrepp  
I detta korta avsnitt definieras som ovan nämnts några av uppsatsens centrala be-
grepp. Begreppet integration kommer dock att diskuteras mer utförligt i nästa 
kapitel, Bakgrund och tidigare forskning, då användningen av detta begrepp hör 
till det problemområde vi vill belysa. 

Folkbibliotek  
Med folkbibliotek avses ett för allmänheten tillgängligt bibliotek i kommunal regi 
eller med en kommunal uppdragsgivare. Begreppet omfattar inte skolbibliotek, 
forskningsbibliotek eller andra specialbibliotek. När vi i fortsättningen skriver 
bibliotek avser vi, där inget annat anges, folkbibliotek. Detta för att göra texten 
mer läsvänlig.  

Integration 
Integration är ett problematiskt begrepp som vi, precis som vi påpekar här ovan, 
kommer att diskutera utförligt i nästa kapitel, Bakgrund och tidigare forskning. Vi 
vill dock redan här slå fast att vi i denna uppsats talar om integration i förhållande 
till invandring. 

Mångkulturalitet 
Med ett mångkulturellt samhälle avses ett etniskt, språkligt och kulturellt diversi-
fierat samhälle med en politik som syftar till att ge lika möjligheter och begräns-
ningar för alla oberoende av vem man är och var man kommer ifrån.3  
 

                                                
3 Westin, C. (1999), s. 25. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

Som vi konstaterade i inledningen är bibliotekets roll i integrationsprocessen en 
stor och komplex fråga. För att tydliggöra utgångspunkten för vår forskning och 
för att placera den i en vetenskaplig kontext följer i detta kapitel en forsknings-
översikt uppdelad i fyra avsnitt. Det första avsnittet, Folkbibliotekets roll och 
funktion, tjänar som en allmän orientering i hur vi, grundat på tidigare forskning, 
ser på bibliotekets position i det svenska samhället. Här återfinns också en kort 
översikt kring bibliotekets mångspråkiga utbud. Det andra avsnittet, Bibliotekslag, 
styrdokument och riktlinjer tar upp de lagar och dokument som vi refererar till 
uppsatsen igenom. Därefter följer ett avsnitt benämnt Integration. Som namnet 
antyder tar vi här upp integration ur ett mer allmänt perspektiv. Vi diskuterar 
bland annat integration som begrepp samt orienterar oss i den svenska integrations-
politiken. I kapitlets fjärde och sista avsnitt, Bibliotek och integration, går vi slut-
ligen från en mer allmänt hållen diskurs kring integration till att fokusera på 
bibliotekets roll i integrationsprocessen. 

2.1. Folkbibliotekets roll och funktion 
Denna uppsats handlar om bibliotekets roll i integrationsprocessen i tre Stock-
holmsförorter idag. Det svenska folkbibliotekets historia går dock tillbaka till 
andra hälften av 1800-talet, där biblioteket växte fram tillsammans med demo-
krati- och folkbildningsideal, begrepp som fortfarande är aktuella i debatten om 
det svenska folkbiblioteket. Att analysera bibliotekets roll i integrationsprocessen, 
utan att belysa verksamhetens grundläggande ideal eller historia, anser vi vore att 
bortse från en viktig utgångspunkt i diskussionen. Vi kommer därför att inleda 
med en kort historisk tillbakablick, för att sedan presentera ett antal viktiga per-
spektiv på folkbibliotekets nuvarande roll och funktion. Avsnittet bör inte ses som 
någon fullständig forskningsöverblick. Istället är syftet att skapa en plattform att 
utgå från i den fortsatta diskussionen och analysen.  

Det tidiga folkbibliotekets ideologi och position 
Folkbiblioteket kan, enligt den norske forskaren Geir Vestheim, beskrivas som 
samhällets mest offentliga kulturinstitution, såtillvida att den påverkar oss alla i 
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någon form, direkt eller indirekt.4 Denna tillgänglighet har alltid varit en av folk-
bibliotekets viktigaste förutsättningar.  

Det var under det tidiga 1900-talet som det moderna folkbiblioteket fick sitt 
genombrott. Tidigare biblioteksformer, så som de av prästerskapet kontrollerade 
sockenbiblioteken och de främst ur arbetar- och nykterhetsrörelserna framvuxna 
folkrörelsebiblioteken, hade vänt sig till vissa delar av befolkningen. Det nya all-
männa folkbiblioteket skulle, med amerikanska Public Libraries som förebild, nå 
hela den svenska befolkningen. Verksamheten grundades i ett folkbildningsideal 
där syftet var att skapa delaktiga medborgare genom att öka den allmänna kun-
skapsnivån.5 Utgångspunkten var med andra ord ett demokratiskt förhållningssätt 
med fostrande förtecken, vilket bidrog till att ge biblioteket en kontrollerande 
funktion.6 År 1912 kom biblioteksförfattningen om statligt stöd till bibliotek. Den 
omfattade nu förutom kommunala bibliotek även studiecirkelbiblioteken. Därmed 
hade folkbildningen, som tidigare stått som ett alternativ till den myndighetskon-
trollerade bildningen, funnit statlig sanktionering. I sinom tid införlivades också 
många studiecirkelbibliotek med de kommunala.  

Historiskt sett kan folkbiblioteket ses som ett barn av moderniteten och dess 
starka koppling till begrepp som kunskap, upplysning, kultur och demokrati.7 Hur 
länge folkbildningsidealet fortsatt att utgöra den huvudsakliga legitimitetsgrunden 
för folkbiblioteket är dock omdiskuterat. Joacim Hansson menar i Det lokala folk-
biblioteket – förändringar under hundra år, att relationen till folkbildningen snart 
blev komplicerad och att oavhängigheten gentemot de offentliga myndigheterna 
ofta ifrågasattes.8 Folkbiblioteket har därför, enligt Hanssons tes, under stora delar 
av 1900-talet fått finna sig i att inta en position mellan den fria folkbildningen och 
det formella utbildningsväsendet utan att egentligen höra hemma i endera av 
dem.9 Jan Ristarp och Lars G. Andersson framhåller i stället i boken Mitt i byn! 
Om det moderna folkbibliotekets framväxt, att folkbiblioteket ännu under 1960- 
och 70-talet hade sin ideologiska hemvist hos folkbildningen.10 Under dessa årt-
ionden satsade folkbiblioteket stort på uppsökande verksamhet för att nå även de 
delar av befolkningen som inte självmant kunde eller ville ta sig till biblioteken. 
Ristarp och Andersson menar att det var folkbildningen som under dessa decen-
nier bidrog till att skapa det moderna folkbiblioteket och att det är först därefter 
som kopplingen till folkbildningen avklingat, i takt med att folkbildningsbegrep-
pet fått en allt mindre plats i den allmänna begreppsvärlden.11 

                                                
4 Vestheim, G. (1997), Fornuft, kultur og velferd, s. 65 ff. 
5 Hansson, J. (1998), Om folkbibliotekens ideologiska identitet, s.82. 
6 Hansson, J. (1998), s.131. 
7 Vestheim, G. (1992), Folkebibliotek i forvandling, s. 18. 
8 Hansson, J. (2005), Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år, s. 22. 
9 Hansson, J. (2005), s. 22. 
10 Ristarp J. & Andersson, L.G. (2001), Mitt i byn! Om det moderna folkbibliotekets framväxt, s. 236. 
11 Ristarp J. & Andersson, L.G. (2001), s. 236.  
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Dagens bibliotek 
Nyare biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning visar att de samhälle-
liga förutsättningarna för folkbiblioteket kraftigt har förändrats i takt med in-
formationssamhällets framväxt. Joacim Hansson delar in samhället i två rörelser. 
Den ena går utåt och är globaliseringen. I dessa sammanhang, menar Hansson, är 
det inte så mycket den ekonomiska globaliseringen som är av betydelse. Istället är 
det den som, i och med att internet gjort världen mer tillgänglig än någonsin tidi-
gare, förändrat våra relationsmönster. Den andra rörelsen går inåt, lokalt, mot en 
biologisk eller vald ”familj” och den nära omgivningen. Enligt Hansson måste 
biblioteket förena dessa rörelser för att fortsätta vara närvarande i människors 
vardag och därmed också vara en institution av betydelse för hela samhället.12 I 
fråga om bibliotekets demokratifrämjande och socialt utjämnande roll, som histo-
riskt varit av stor betydelse, är Hansson dock något tvivlande. Trots en bred vilja 
hos biblioteken att bidra till detta arbete, menar han att det är oklart huruvida 
biblioteket faktiskt lyckas med att motverka ojämlikhet annat än i vissa lokalt 
framgångsrika fall. Slutsatsen dras utifrån brittiska studier som visar att biblio-
teken inte haft så stor betydelse inom området. Något absolut besked gällande 
svenska förhållanden kan dock inte ges, varför mer forskning kring dessa frågor 
efterfrågas.13 

Att biblioteksdebatten är levande och att många människor har ett personligt 
förhållande till biblioteket märks inte minst i den offentliga diskussion som förts i 
en rad olika media under senare år. Åse Hedemark skriver i sin avhandling Det 
föreställda biblioteket: En diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska 
medier 1970-2006, att vad som sägs och inte sägs om biblioteket i media påverkar 
människors inställning till biblioteket som institution och därmed indirekt även 
dess legitimitet.14 I avhandlingen delar hon in biblioteksdebatten i två huvudgrup-
per. Den bokliga diskursen inriktas på den goda litteraturen och tryckta medier. I 
den görs gällande att god litteratur är bibliotekets primära uppgift. Den informations-
förmedlande diskursen innebär istället att bibliotekets högsta prioritet ska vara att 
tillgängliggöra information i alla dess former. Hedemark kommer bland annat 
fram till att biblioteksdebatten i svenska medier under 2000-talet i lika stor grad 
kännetecknas av den informationsförmedlande diskursen som den bokliga. Detta 
till skillnad mot 1980- och 1990-talet, då den bokliga diskursen var den domi-
nerande. Inte minst talas det under senare år om den ”lärande användaren”.15 Nå-
got som dock varit i det närmsta osynligt i den mediala biblioteksdebatten är 

                                                
12 Hansson, J. (2005), s.17 ff. 
13 Hansson, J. (2005), s. 43-45. 
14 Hedemark, Å. (2009), Det föreställda biblioteket: En diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i 
svenska medier 1970-2006, s. 16. 
15 Hedemark, Å. (2009), s. 146. 
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bland annat bibliotekets roll som mötesplats och bibliotekets betydelse för integ-
ration.16  

En avgörande fråga i sammanhanget är naturligtvis vilka grupper som faktiskt 
använder biblioteket. De danska forskarna Henrik Jochumsen och Casper Hvene-
gaard Rasmussen försöker i studien Gør biblioteket en forskel?17 att besvara just 
den frågan. Svaret de kommer fram till är att biblioteket är av betydelse för det 
stora flertalet. Även de som säger sig inte använda biblioteket har ofta någon gång 
i livet ändå haft kontakt med det på ett eller annat sätt. Användandet är inte sällan 
kopplat till huruvida de informanter som intervjuas i studien redan som barn hade 
fostrats till att nyttja biblioteket, något som i sin tur ofta kan kopplas till utbild-
ningsnivån inom familjen. Slutsatsen är att ju högre utbildningsnivå desto vanli-
gare är det med biblioteksbesök redan i låg ålder. De ser också ett mönster i att 
biblioteksanvändandet ändras i samband med att informanterna får ändrade soci-
ala förhållanden, exempelvis när de går från utbildning till arbete eller från att 
vara arbetande till att bli pensionärer. I dessa sociala skiften blir förutsättningarna 
annorlunda för den enskilde och han eller hon använder då biblioteket på ett nytt 
sätt, exempelvis genom att oftare gå dit eller att helt sluta besöka det.  

Ett intressant resultat i studien är att även om det är de högutbildade som i 
störst utsträckning använder sig av biblioteket, har i stort sett alla, oavsett utbild-
ningsnivå och ekonomiska förhållanden, en positiv bild av biblioteket. Det anses 
vara en resurs, en plats dit alla är välkomna, ett neutralt offentligt rum. Som så-
dant blir biblioteket också en nationell symbol, samtidigt som det lokalt ger en 
känsla av identitet och tillhörighet. Inte minst de som befinner sig i gruppen med 
relativt hög utbildning men med låg inkomst, ser biblioteket som lokalsamhällets 
sociala samlingspunkt. I fråga om bibliotekets legitimitet tenderar de välutbildade 
att koppla den till bibliotekets ideella roll. De ser det fritt tillgängliga biblioteket 
som en av förutsättningarna för ett demokratiskt samhälle. Högutbildade med 
lägre inkomst tenderar utöver detta att på ett mer konkret sätt se biblioteket som 
en institution som underlättar allas vardag. Bland informanter med lägre utbild-
ningsnivå är bibliotekets legitimitet mer kopplat till det faktiska användandet av 
dess tjänster, inte minst i samband med fritidssysselsättningar. Bland lågutbildade 
med högre inkomst ses biblioteket som något som ökar den personliga livskvali-
tén. Ytterligare en anmärkningsvärd slutsats Jochumsen och Hvenegaard Rasmus-
sen drar av sin studie är att ju mer informanternas placering i det sociala rummet 
motsvarar bibliotekariens i fråga om bland annat utbildningsnivå, desto större 
sannolikhet är det att informanten regelbundet använder sig av biblioteket.18 De 
menar därför att biblioteken, för att verkligen vara till för alla, i större grad bör 

                                                
16 Hedemark, Å. (2009), s. 160. 
17 I vår översättning: Gör biblioteket en skillnad? 
18 Hvenegaard Rasmussen, C. & Jochumsen, H. (2001), Gør biblioteket en forskel?,  s. 154. 
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anamma ett pragmatiskt synsätt och med andra ord bemanna biblioteken med en 
personal som återspeglar det omgivande samhället. 

Folkbibliotekets mångspråkiga utbud, en kort överblick 
I en uppsats om bibliotek och integration är det naturligt att en del av diskussionen 
tar upp bibliotekens mångspråkiga utbud. I sammanhanget vill vi därför belysa det 
faktum att biblioteken i Sverige har en relativt lång historia av att tillhandahålla 
mångspråkigt material. Detta stycke är tänkt att tjäna som en kort överblick över 
området. 

Det var på 1950-talet som folkbiblioteket började tillgodose behovet hos fin-
ländarna, den då klart dominerande gruppen av svenskar med utländsk härkomst, 
genom större inköp av litteratur på hemspråket.19 Det kom dock att dröja ungefär 
tjugo år innan ett bredare mångspråkigt mediebestånd började byggas upp.  

År 1972 tydliggjordes i Skolöverstyrelsens riktlinjer länsbibliotekens ansvar 
för medieförsörjning på invandrarspråk till mindre folkbibliotek.20 Två år senare 
kom handboken Invandrarna och biblioteket, en skrift sammanställd av Arbets-
gruppen för biblioteksverksamhet bland invandrare och utgiven av Biblioteks-
tjänst. I den diskuteras bland annat de erfarenheter som biblioteken har kring litte-
ratur på andra språk än svenska och det konstateras att utbudet är långt från till-
räckligt. Skolöverstyrelsen och Statens kulturråd gick också ut med en rekom-
mendation om att det på folkbiblioteken ska finnas ”tre böcker per invandrare”.21 
Detta mål skulle uppnås genom ett speciellt statligt bidrag som fastslagits i den då 
nyreviderade kulturpolitiken.22 

Under 1980-talet ökade invandringen och efterfrågan på utländsk litteratur 
blev allt större. Detta medförde att det som 1991 skulle bli Invandrarlåne-
centralen växte fram och med den en reglerad medieförsörjningsplan. Ansvaret 
delades upp mellan de lokala biblioteken, länsbiblioteken och lånecentralen.23 År 
2000 invigdes Internationella biblioteket som därmed också tog över Invandrarlå-
necentralens roll. Internationella biblioteket satsade redan från början på att ut-
veckla ett eget bibliotek, centralt beläget vid Odenplan i Stockholm. Biblioteket 
finansieras idag till cirka 50 procent av Stockholms stad, 25 procent av Stock-
holms läns landsting och 25 procent av Statens Kulturråd.24 I egenskap av låne-
central har Internationella biblioteket som uppgift att låna ut medier till samtliga 
bibliotek i Sverige. De hjälper också till med att låna in böcker från andra länder 
samt göra databassökningar, även på språk med andra alfabet än det latinska.25  

                                                
19 Airola, U-M. (1998), ”Biblioteken och sverige-finnarna”, s. 59. 
20 Biblioteket mitt i världen (1998), s. 9. 
21 En gång invandrare alltid invandrare?: medieförsörjning till personer med utländsk bakgrund (1990), s. 7. 
22 SOU 1974:69, Invandrarutredningen 3: invandrarna och minoriteterna, s. 97. 
23 Biblioteket mitt i världen (1998), s. 90 f. 
24 Internationella bibliotekets webbsida > Svenska > Intervjuer > Internationella biblioteket. 
25 Internationella bibliotekets webbsida > Så fungerar biblioteket > Internationella biblioteket. 
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Hur det mångspråkiga medieutbudet idag hanteras är i mångt och mycket upp 
till respektive kommun. Bibliotekslagen stipulerar endast att ett mångspråkigt 
utbud ska finnas. Det är således upp till kommunerna att tolka omfattningen av 
detta och upp till det lokala biblioteket att omsätta den tolkningen till praktik. Hur 
det sker i de bibliotek vi undersöker har vi anledning att återkomma till. 

2.2. Bibliotekslag, styrdokument och riktlinjer 
Debatten kring bibliotekets roll och funktion, där vi i diskussionen ovan pekat på 
några av de centrala frågeställningarna, har utmynnat i ett antal dokument där 
grundläggande idéer och riktlinjer för bibliotekets verksamhet slagits fast. I Sve-
rige är bibliotekslagen det enda dokument som biblioteken är ålagda att följa. Utanför 
detta har dock många bibliotek valt att ta hänsyn till bland annat UNESCO:s Folk- och 
Skolbiblioteksmanifest26 samt FN:s Barnkonvention. I det här avsnittet har vi valt 
att redogöra för tre grundläggande dokument: Bibliotekslagen, UNESCO:s folk-
biblioteksmanifest och IFLA:s Mångkulturella manifest, då vi anser att samtliga 
av dessa har en stark koppling till det område vi avser undersöka i uppsatsen. 

Bibliotekslagen 
Bibliotekslagen, som trädde i kraft 1997, innehåller allmänna bestämmelser om 
Sveriges offentliga biblioteksväsende. Frågan om lagens tillkomst diskuterades 
under hela 1900-talet, men det var först i slutet av seklet som enighet i frågan 
kunde uppnås och lagen kom att instiftas. Ett avgörande skäl till detta var att folk-
bibliotekens organisation och service under årens lopp hade kommit att förändras 
och dess grundläggande principer att ifrågasättas.27 Syftet med lagen var därför att 
skydda biblioteken och garantera medborgarnas rätt till avgiftsfri information och 
kultur, genom att tydliggöra samhällets ansvar samt betona bibliotekens nyckelroll 
som lokala kulturinstitutioner. 

För att inte urholka det kommunala självstyret är lagen utformad som en ram-
lag, vilket innebär att den endast innehåller vida bestämmelser kring bibliotekets 
organisation och inriktning.28 Främst fastslås organisation, ansvarsfördelning, 
övergripande syfte och prioriterade grupper. I praktiken är det därför upp till den 
politiska ledningen i kommuner och landsting, att själva avgöra omfattningen och 
utformningen av den lokala biblioteksverksamheten. År 2005 tillkom dock en 
paragraf som ålägger såväl kommuner som landsting att anta en biblioteksplan, 
där målen för den lokala biblioteksverksamheten närmare ska preciseras.29 Hur 

                                                
26 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Förenta nationernas organi-
sation för utbildning, vetenskap och kultur). 
27 Prop. 1996/97:3, Kulturpollitik, s. 49.  
28 Almerud, P. (2005), Biblioteksplaner: från bibliotekslag till biblioteksplan, s. 15. 
29 Lag 2004:1261, Lag om ändring i bibliotekslagen. 
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denna plan ska se ut eller vad den bör innehålla framgår dock inte av lagtexten. I 
kulturdepartementets förarbete till lagändringen ges emellertid en fingervisning. 
En biblioteksplan beskrivs där som en plan som närmare preciserar den lokala 
biblioteksverksamhetens inriktning, omfattning, dess verksamhetsområden samt 
samverkan på lokal och regional nivå.30 

Vi kommer här inte att redogöra för hela bibliotekslagen, utan har i samman-
hanget valt att särskilt lyfta fram de paragrafer som vi anser vara av speciellt in-
tresse för denna uppsats: 

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbild-
ning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. 

Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medbor-
gare. 

Varje kommun skall ha folkbibliotek. 

3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Bestämmel-
sen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra liknande 
tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid 
lämnar tillbaka det som de har lånat.  

8 § Folk- och skolbiblioteken 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 efter dessa gruppers behov.31 

Då denna uppsats handlar om bibliotek och integration är paragraf åtta ovan av 
särskild vikt, eftersom det i denna fastslås att biblioteket ska rikta särskild upp-
märksamhet mot gruppen invandrare. Hur paragrafen ligger till grund för uppsat-
sens problemformulering kommer att utvecklas i det tredje kapitlet, Problemfor-
mulering och syfte. Värt att notera är dock att vi i den vidare diskussionen kom-
mer att återkomma till denna paragraf ett antal gånger, och då inte bara i kapitel 
tre. 

Folkbiblioteksmanifestet 
Ett dokument som många kommuner hänvisar till i sina biblioteksplaner är det 
folkbiblioteksmanifest som har utarbetats av IFLA32 i samarbete med UNESCO. 
Till skillnad från den svenska bibliotekslagen som beskrivs här ovan, är mani-
festet ett idédokument, i form av en deklaration, vilket innebär att dess innehåll 
främst ska förstås som en rekommendation till UNESCO:s medlemsstater. Synen 
på bibliotekets övergripande syfte skiljer sig dock inte särskilt från biblioteks-
lagen; även i manifestet fastslås att biblioteket på ett övergripande plan ska verka 

                                                
30 Ds 2003:66, Om biblioteksverksamheterna, s. 112. 
31 Lag 1996:1596, Bibliotekslag. 
32 IFLA: International Federation of Library Associations. 
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för att främja läskunnighet, utbildning, information och kultur.33 I manifestet an-
vänds dock dessutom ord och uttryck som ”bibliotekets roll för fantasin”, ”krea-
tivitet”, ”konstnärligt uttryck” och ”kulturell mångfald”. Där fastslås även en ”till-
tro till folkbiblioteket som en […] viktig drivkraft i strävan efter fred och andlig 
utveckling”.34 För de personer som inte kan utnyttja det allmänna utbudet, till ex-
empel språkliga minoriteter, ska biblioteket erbjuda särskilda tjänster.  

Det mångkulturella manifestet 
IFLA:s mångkulturella manifest ska ses som ett komplement till folkbiblioteks-
manifestet, då innehållet belyser både det mångkulturella bibliotekets mål och 
uppgifter. Utgångspunkten är UNESCO:s definition av mångkultur där respekt för 
kulturell mångfald, tolerans, dialog och ömsesidig tillit anses vara en garanti för 
internationell fred och säkerhet.35 Biblioteket ska därför bidra till att stärka det 
positiva värdet av ett mångkulturellt samhälle, bland annat genom att skapa en 
kulturell dialog, uppmuntra den språkliga mångfalden, medverka till delaktighet i 
samhällslivet samt stödja den muntliga traditionen och det immateriella kultur-
arvet. Men det har också en uppgift att säkra varje individs rätt till ett fullständigt 
utbud av biblioteks- och informationstjänster. I manifestet pekar IFLA på vikten 
av att bibliotekets mångfaldsarbete sammanställs i en strategisk plan vars innehåll 
baseras på en samhälls- och behovs- och resursanalys, eftersom efterfrågan av 
olika skäl inte alltid återspeglar behovet hos befolkningen.36 Låg efterfrågan, på-
pekas i manifestet, kan bland annat bero på bristfälliga resurser eller tjänster hos 
biblioteket, låga förväntningar eller av att en betydande andel av befolkningen 
saknar erfarenhet av bibliotekets roll och funktion. Det är därför av vikt att under-
söka uppfattningar om biblioteket hos såväl användare som icke-användare för att 
se vilka eventuella gap som finns mellan faktiska behov och de tjänster och resur-
ser som biblioteket erbjuder samt vilka behov som täcks upp av andra lokala 
myndigheter eller organisationer.37 Den strategiska planen ska inte bara hjälpa till 
att utveckla och forma verksamheten genom att tydliggöra bibliotekets roll, utan 
kan också användas för att presentera verksamheten för användarna. 

Ett viktigt påpekande i det mångkulturella manifestet är att:  

Det mångkulturella bibliotekets personal bör återspegla det omgivande samhällets kulturella 
och språkliga karaktärsdrag. Detta för att garantera kulturell medvetenhet, representera det 
samhälle som biblioteket betjänar samt uppmuntra till kommunikation.38  

                                                
33 Svenska Unescorådet (2006), Unescos  folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest, s. 10. 
34 Svenska Unescorådet (2006), s. 9 
35 IFLA (2009a), IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest. Det mångkulturella biblioteket: nyckeln till ett 
kulturellt mångfaldssamhälle i dialog, s. 1. 
36 IFLA (2009b), Multicultural communities: Guidelines for library services, s. 4. 
37 IFLA (2009b), s. 9. 
38 IFLA (2009a), s. 2. 
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Biblioteket har inte en given roll, utan dess uppgift är att tjäna både som kun-
skapscentrum, kulturcentrum och informationscentrum.39 Beståndet ska spegla det 
mångkulturella samhället som omger biblioteket men också bidra till att skapa 
förståelse för den kulturella mångfalden genom att sprida information och kun-
skap om olika kulturer på olika språk. Biblioteket ska också främja den språkliga 
mångfalden, det livslånga lärandet, delta i det lokala kulturlivet och utgöra inter-
kulturella mötesplatser. Ett sätt att mildra ekonomiska begränsningar är samarbete 
och ömsesidigt utnyttjande av resurser, till exempel genom cirkulerande bok-
bestånd. Bibliotekets service ska rikta sig till alla, samtidigt som vissa marginali-
serade grupper, så som minoriteter, asylsökande och flyktingar särskilt ska upp-
märksammas. 40 

2.3. Integration 
Då syftet med denna uppsats är att föra en diskussion kring bibliotek och integra-
tion anser vi det vara viktigt att diskutera en del av den problematik som finns i 
såväl de centrala begrepp som används i integrationsdebatten, som själva integrations-
politikens utgångspunkt och nuvarande inriktning. Detta avsnitt utgör därför en 
introduktion till en del av de frågeställningar som rör det i grunden vida begreppet 
integration.  

Problematiska begrepp 
Som visas i det inledande avsnittet av detta kapitel kom det svenska folkbiblio-
teket tidigt att inriktas mot hela den svenska befolkningen. I såväl den svenska 
bibliotekslagen som Folkbiblioteksmanifestet och det Mångkulturella manifestet, 
framhålls dock att biblioteket, utöver att vara en resurs för alla, ska rikta särskild 
uppmärksamhet mot vissa samhällsgrupper. I lagen nämns ”invandrare” som en 
sådan grupp. IFLA och UNESCO menar i stället att: 

Särskild uppmärksamhet bör ägnas grupper som ofta är marginaliserade i mångkulturella 
samhällen: minoriteter, asylsökande och flyktingar, personer med tillfälliga uppehållstillstånd, 
gästarbetare och ursprungsfolk.41 

I takt med att migrationen ökar präglas allt fler samhällen av en etniskt och kultu-
rellt blandad befolkning och för att tala om det samhälle vi lever i behövs en be-
greppsapparat som möjliggör en analys av faktiska förhållanden. Det är dock ett 
problem när begreppen används utan en analys av vem eller vad de representerar, 

                                                
39 IFLA (2009b), s. 6. 
40 IFLA (2009a), s. 2. 
41 IFLA (2009a), s. 2. 



 17

hur de skapas och reproduceras, och vilka konsekvenser det får.42 En viktig fråga i 
sammanhanget är därför vad som menas med, de för uppsatsen centrala begreppen 
invandrare och integration. För att vidare kunna diskutera bibliotekets roll i integ-
rationsprocessen anser vi därför att det är viktigt att diskutera och problematisera 
dessa begrepp. Vi har inte för avsikt att här komma med några slutgiltiga svar, 
ambitionen är snarare att öppna upp för en del av den problematik som ligger in-
byggd i begreppen för att vidare analysera hur detta inverkar på bibliotekens verk-
samhet i den avslutande diskussionen och analysen.  

Invandrare 
Ett inledande exempel på det problematiska i att definiera invandrare som en 
grupp kan ges utifrån två relativt nya rapporter från Statistiska Centralbyrån 
(SCB). I rapporten Invandrares flyttmönster, från 2008 analyseras olika kategorier 
av invandrare utifrån Migrationsverkets grund för bosättning: anhöriginvandrare; 
återinvandrade svenskar; personer som fått asyl; nordiska medborgare; arbets-
kraftsinvandrare från EU-länder; studenter; övriga arbetskraftsinvandrare och 
pensionärer.43 Papperslösa invandrare hamnar här utanför statistiken eftersom 
kategoriseringen endast utgår från personer med uppehållstillstånd. 

I rapporten Födda i Sverige – ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelse-
land, är utgångspunkten en annan. Här undersöker SCB faktorer som utbildning, 
arbetsmarknad, familjebildning och dödlighet utifrån huruvida föräldrarna är 
födda inom eller utanför Sveriges gränser, där resultatet visar ett flertal skillnader 
mellan grupperna.44  

Exemplen från SCB har tagits med för att belysa hur heterogen gruppen in-
vandrare är och kan vara beroende på hur den definieras. Människor som migrerar 
(inte bara till Sverige utan också från Sverige) representerar ett brett spektrum av 
bakgrunder, erfarenheter och förutsättningar.45 En högst relevant fråga är därför 
vad alla dessa människor har gemensamt, förutom att de har flyttat från ett land 
till ett annat? Begreppets legitimitet kan ifrågasättas från flera perspektiv. Ska till 
exempel en person som kommer till Sverige vid ett års ålder och växer upp här 
räknas som invandrare i vuxen ålder? Om inte, när blir han eller hon i så fall inte 
invandrare och vad innebär det? Att vara svensk? Eller hur ska en person vars ena 
förälder är född i Sverige och vars andra förälder är född utomlands kategori-
seras? En intressant fråga är också vem som kategoriserar eller vem som blir 
kategoriserad och i vilket syfte? Frågorna ställda här är bara några exempel på en 
del av den problematik som kan relateras till begreppet. 

                                                
42 Borevi, K. & Strömblad, P. (2004), ”Kategorisering och integration: en introduktion”, s. 8. 
43 SCB (2008), Invandrares flyttmönster, s. 17.  
44 SCB (2010) Födda i Sverige – ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland. 
45 Borevi, K. & Strömblad, P. (2004), s. 9. 
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År 2004 kom den integrationspolitiska maktutredningen Kategorisering och 
integration. Om föreställda identiteter i politik, forskning, media och vardag där 
invandrarbegreppet undergår en kritisk granskning. I rapporten understryks att 
ordet invandrare, trots att det appliceras på en ytterst heterogen grupp, är starkt 
förknippat med föreställningar om en etnicitet och kultur som skiljer sig från den 
”svenska” majoritetsbefolkningens.46 ”Invandrare” konstitueras på en flytande 
skala i förhållande till vad som upplevs som välbekant, vilket gör att gruppen 
snarare förknippas med det främmande än med det ursprungliga skälet till att tala 
om invandrare som en grupp – immigrationen. Följden blir en dikotomi mellan 
invandrare och svenskar, där individens definition av den egna identiteten får 
mycket lite utrymme.  

Att konstituera samhällsgrupper behöver dock inte vara något negativt. Utan 
olika gruppindelningar av befolkningen skulle vi inte rent statistiskt kunna belysa 
exempelvis ojämlika maktförhållanden, strukturell diskriminering på arbets-
marknaden eller hälsoskillnader kopplat till social klass. Att det kan vara relevant 
att tala om invandrare som en grupp visas också av att det finns en ökande väl-
färdsklyfta mellan invandrare och infödda svenskar.47 Vilka faktorer som skapar en 
viss grupp skiljer sig dock, som exemplet från SCB visar, beroende på utgångs-
punkt och syfte med den enskilda studien. Det är därför viktigt att komma ihåg att 
även forskarens eller utredarens människosyn och politiska intressen spelar in och 
att de begrepp som väljs i förlängningen får en konsekvens för den politik som 
förs. Den som skapar begreppen innehar en maktposition eftersom han eller hon 
kan välja att anta eller utestänga specifika synsätt.48 Samtidigt som forskning och 
debatt kring skillnader mellan olika samhällsgrupper är viktig, måste det också 
finnas en medvetenhet om att den problembild som ofta förknippas med en grupp, 
i såväl massmedia som politiska beslutsunderlag, kan bli något av en uppfyllande 
profetia, genom att i förlängningen bidra till en negativ självbild hos den ut-
pekade.49 Diskussionen om ojämlika förutsättningar kan därför paradoxalt nog bli 
en belastning för den påvisat underordnade gruppen.50 Problemet är sammanfatt-
ningsvis inte vårt behov av att dela in och klassificera omgivningen i syfte att göra 
världen mer förståelig och analyserbar, utan problemet uppstår när klassificering-
en bidrar till att skapa stereotyper som begränsar vårt tankesätt och skapar för-
domar som påverkar vår föreställning om vad vi anser vara rimligt och möjligt.51 

                                                
46 Borevi, K. & Strömblad, P. (2004), s. 10. 
47 Borevi, K. & Strömblad, P. (2004), s. 12. 
48 Wigerfelt, A. S. (2004), ”Forskning och föreställningar: betydelsen av hur rasism definieras inom forskning 
och i utredningar”, s. 45. 
49 Borevi, K. & Strömblad, P. (2004), s. 12. 
50 Borevi, K. & Strömblad, P. (2004), s. 12. 
51 Borevi, K. & Strömblad, P. (2004), s. 13. 
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Integration 
Integration är ett politiskt laddat begrepp vars betydelse inte alltid är självklar. 
Anita Brnic menar i ”På tal om invandrare, integration och svenskhet”, att ”före-
ställningar om integration tar sig uttryck i både offentliga respektive icke-
offentliga sammanhang” och att båda dessa sidor måste studeras.52 Vi ansluter oss 
i detta stycke till Brnics synsätt, och kommer nedan att diskutera begreppet utifrån 
båda dessa perspektiv. 

Det offentliga perspektivet kan inledningsvis förstås utifrån de tre definitioner 
av integrationsbegreppet som ges i Socialstyrelsen lexikon Mångfald, integration, 
rasism och andra ord.53 Enligt Socialstyrelsen kan integration för det första defi-
nieras som förhållandet mellan en helhet och dess delar. Inom sociologin ses 
denna betydelse av integrationsbegreppet som grunden för ett samhälles samman-
hållning. Definitionen är med andra ord relativt abstrakt och inte särskilt tillämp-
bar på det område som undersöks i denna uppsats. I en andra betydelse syftar 
dock integrationsbegreppet, enligt Socialstyrelsen, på etniska och kulturella mino-
riteters delaktighet i en samhällsgemenskap. Integrationsbegreppet ur denna be-
märkelse presenterades ursprungligen som ett alternativt begrepp till assimilation, 
där en individ förväntas att helt överge sin ursprungskultur för att anamma en ny. 
Till skillnad från assimilation inkluderar integration här dock en möjlighet för 
olika kulturella grupper att bevara sin särprägel och unika kulturella identitet. En-
kelt kan begreppets innebörd, i detta sammanhang, definieras som kulturella och 
språkliga minoriteters delaktighet i majoritetssamhället, utan krav på en föränd-
ring av den egna kulturella identiteten.54 

I denna uppsats kommer vi emellertid utgå från Socialstyrelsens tredje defini-
tion av begreppet, där integration kan ses som en ”process genom vilken etniska 
och kulturella minoriteter inlemmas i samhället”.55 Begreppet inkluderar här olika 
samhälleliga sfärer där integration antas ske och där några anses vara viktigare än 
andra. Vi kommer i detta stycke inte närmare att utveckla denna aspekt, utan an-
sluter oss till Jose Alberto Diaz förståelse av denna definition, så som den presen-
teras och utvecklas i kapitel fyra, Teoretiska utgångspunkter. 

Utöver Socialstyrelsens definition av integrationsbegreppet kan ytterligare ett 
offentligt perspektiv tillföras genom att undersöka hur det talas om integration i 
den offentliga politiken. I Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för 
integration påpekas att den generella prioriteringen för integrationen är att bryta 
utanförskapet.56 Fler ska få arbete, fler ska få makt över sin egen tillvaro och möjlig-

                                                
52 Brnic, A. (2004), ”På tal om invandrare integration och svenskhet”, s. 144. 
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55 Westin, C. (1999), s. 56. 
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heten att skaffa sig kunskap ska komma fler till del.57 Utanförskapet har i ett 
offentligt politiskt sammanhang, med andra ord blivit ett begrepp för att peka på 
konsekvenserna av en misslyckad, eller åtminstone inte tillräcklig, integrations-
politik. I strategin framhålls att ett effektivt mottagande av nyanlända; utbildning; 
arbete; språk; arbete mot diskriminering; en positiv utveckling i stadsdelar med ett 
utbrett utanförskap; hälsa; demokratisk delaktighet samt en gemensam värdegrund 
i ett samhälle med en tilltagande mångfald, alla är nyckelområden för den fortsatta 
integrationspolitiken. Från politiskt håll försöker man med andra ord främst peka 
på och identifiera var integrationen lett till ojämlika möjligheter och för-
utsättningar. Eftersom biblioteket är en del av offentligheten menar vi, i överens-
stämmelse med Brnic, att det är viktigt att framhålla denna sida av integrations-
begreppets innebörd och betydelse. Men då uppsatsen grundas i ett antal kvalita-
tiva intervjuer med enskilda personer, anser vi också att det är intressant att under-
söka hur det talas om integration bortom offentligheten. I detta kommer vi utgå 
från Brnics egen studie om hur ett antal unga kvinnor, med olika bakgrund och 
utbildningsnivå förhåller sig till begreppet integration. 

I Brnics studie är utgångspunkten att föreställningar om integration och in-
vandring mer eller mindre explicit förhåller sig till en nationalitetsdiskurs med en 
”normativ svenskhet” i centrum.58 Diskursen ska förstås i vid mening och inne-
fattar såväl nationen, nationella myter och symboler, nationalstatens historia och 
kultur, men även den ideologiska formen av nationalism. Resultatet av studien 
visar att kvinnorna talade om integration utifrån främst två perspektiv: dels fram-
hölls vikten av att invandrare anpassar sig till det ”svenska” och det svenska 
samhällssystemet, och dels betonades betydelsen av att invandrare behåller en del 
av sin kulturella särprägel.59 Att lära sig det svenska språket sågs här som av-
görande, eftersom de leder till självständighet och icke-beroende. Men även vik-
ten av att anamma den svenska livsstilen sågs som centralt för att bli en del av 
samhället. Kvinnorna framhöll här öppenhet, nyfikenhet och motivation som en 
avgörande inställning för att lyckas.60 

Ordet anpassning användes främst av kvinnorna för att beskriva hur invand-
rarna bör anpassa sig till det svenska samhället, till skillnad från den svenska in-
tegrationspolitiken där begreppet, om än vagt, används i dubbel bemärkelse, d.v.s. 
en anpassning från båda sidor.61 Brnic menar dock att det sätt kvinnorna talade om 
anpassning inte kan jämföras med assimileringsbegreppet, eftersom även betydel-
sen av att behålla den kulturella särprägeln betonades.62 I stället kommer hon till 
slutsatsen att kvinnorna antog ett slags mångkulturellt perspektiv, då invandrare 
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förväntas bevara sin kultur och identitet samtidigt som de accepterar och blir en 
del av det svenska samhället.63 Hur informanterna i den här föreliggande studien 
valde att tala om integrationsbegreppet kommer vi att återkomma till i kapitel sex, 
Empirisk undersökning.  

Integrationspolitik 
Att invandrare i bibliotekslagen nämns som en specifik grupp som biblioteket ska 
rikta sin uppmärksamhet mot kan ses som ett exempel på att Sverige idag är ett 
mångkulturellt samhälle. Som vi såg under ”centrala begrepp” i uppsatsens inled-
ning avser begreppet mångkulturalitet en politik som syftar till att främja de kul-
turer som avviker från majoritetskulturen i ett samhälle. Det nuvarande målet för 
den svenska integrationspolitiken antogs 2008 och lyder ”lika rättigheter, skyldig-
heter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund”.64 I strävan att 
uppnå detta har sju strategiska mål antagits: 

• Ett effektivt system för mottagande och introduktion för nyanlända,  

• fler i arbete och fler företagare,  

• bättre utbildningsresultat och likvärdighet i skolan,  

• bättre språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna,  

• en effektiv bekämpning av diskriminering,  

• en positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap, 

• en gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas av en tilltagande 
mångfald.65 

Lillemor Sahlberg som jämfört integrationspolitiken i Danmark, Nederländerna, 
Storbritannien, Frankrike och Kanada, pekar på att utgångspunkten för den mång-
kulturella integrationspolitiken är uppfattningen att de allmänna demokratiska 
rättigheterna inte är tillräckliga för att skapa ett jämlikt samhälle, vilket motiverar 
specifika bestämmelser eller insatser för särskilda grupper.66 Historiskt sett upp-
stod det integrationspolitiska området när arbetskraftsinvandringen, som tidigare 
sammanfallit med statliga ekonomiska intressen, avstannade i och med den eko-
nomiska krisen på 1970-talet. Innan dess hade invandringen inte setts som något 
hot mot den nationella identiteten eller den sociala ordningen, men nu uppstod en 
konkurrens på arbetsmarknaden samtidigt som välfärdsutvecklingen saktade ner. 
Invandrarfrågan blev ett eget politiskt område skilt från den allmänna välfärdsde-
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batten, med begrepp som medborgarskap, integration, nationell identitet samt kul-
turell pluralism.67 En starkt bidragande orsak var den högerpopulistiska våg som 
skapade en opinion och förde upp frågan på agendan. Innan dess var invandringen 
inget som tog plats i den offentliga debatten. Ett stort problem för många länder är 
det faktum att invandrare i högre grad än infödda är arbetslösa och tenderar att 
leva i parallellsamhällen eller socialt utsatta områden. Från högerpopulistiskt håll 
har det framhållits att segregationen främst beror på invandrarna själva, att de inte 
vill integreras utan söker sig till rika länder för att utnyttja de sociala välfärds-
systemen. Problemet ligger enligt detta synsätt i såväl den främmande kulturen 
som i de främmande värderingarna och i stället för att se de sociala och ekono-
miska problem som ofta följer med invandring, framhålls invandrarnas ovilja till 
integration.68 

De länder som ingår i Sahlbergs studie har haft olika utgångspunkter i hante-
ringen av den integrationspolitiska frågan. Gemensamt ser dock Sahlgren en ten-
dens till krav på assimilation, snarare än mångkulturalism.69 Kraven på anpassning 
ökar och många problem skylls på invandrarna. Länderna vill välja vem som 
kommer och var de ska bo. Ett problem för de etablerade partierna är att de inte 
tillräckligt beaktat det utanförskap och den ojämlikhet som särskilt drabbat in-
vandrargrupper, vilket lämnat fältet öppet för högerpopulistiska partier att sätta 
agendan.70 

2.4. Bibliotek och integration 
I det följande avsnittet går vi från den mer allmänt hållna genomgången av integ-
ration och integrationspolitik till att diskutera forskning som specifikt behandlar 
bibliotekets roll ur ett integrationsperspektiv. 

Biblioteket i det mångkulturella samhället 
Svensk biblioteksförening har i en rapport från 2008, Framgångsrikt, men förbi-
sett: om bibliotekets betydelse för integration, sammanställt nordisk biblioteks-
forskning från millennieskiftet och framåt.71 Huvuddelen av innehållet består av 
magister- och masteruppsatser från Sveriges olika biblioteksutbildningar, vilket 
kan ses som ett tecken på att forskning kring bibliotek och integration i den nor-
diska kontexten fortfarande är ett relativt nytt ämne. Slutsatsen är dock intressant. 
Genom sin betydelse som förmedlare av information, kultur och utbildning samt 
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genom sin roll som social mötesplats bedöms biblioteket vara en viktig arena för 
integration.72 Särskilt utpekas några viktiga framgångsfaktorer: god kunskap om 
särskilda förutsättningar och behov bland invandrare; etablerade inköpskanaler 
och behovsanpassade samlingar på andra språk än svenska; stöd för det lokala 
biblioteket på regional och nationell nivå, samt biblioteksnätverk för möjlighet till 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Men även det faktum att biblioteket är ett offent-
ligt rum med generösa öppettider, och att det är attraktivt för breda grupper i be-
folkningen, framhålls som en betydande fördel i sammanhanget.73 

Slutsatsen visar dock även på brister i bemötandet av olika invandrargrupper.  
I vissa fall rådde en bristfällig kunskap om invandrares biblioteksrelaterade behov 
i olika delar av integrationsprocessen. Nyanlända har som regel ett mycket stort 
behov av utbildning, information, studieplatser och sociala mötesplatser under 
själva etableringsprocessen, medan personer med en längre vistelsetid i landet i 
högre grad tar del av bibliotekets kulturella utbud, jämte fortsatta språkstudier. 
Bibliotekets funktion kan med andra ord se olika ut i olika faser av integrations-
processen, varför det är viktigt att bibliotekspersonalen har kunskap om vilka be-
hov som finns, men också om hur de behoven kan förändras över tid. 

Utifrån denna uppsats teoretiska utgångspunkt, bibliotekets fyra roller (se ka-
pitel fyra), är en anmärkningsvärd slutsats i Biblioteksföreningens rapport att 
bibliotekets roll kan uppfattas väldigt olika av besökare och personal. I ett fall 
sågs biblioteket av personalen som ett kulturcentrum, medan nyanlända upp-
fattade verksamheten som ett kunskapscentrum.74 Att diskutera bibliotekets roll 
och funktion så att missförstånd inte uppstår är därför viktigt, liksom det är viktigt 
att det finns en allsidig information kring bibliotekets verksamhet, något som i 
flera fall saknades. Ytterligare en brist, som påpekas i rapportens slutsats, är att 
det många gånger saknades eller fanns ett för litet utbud av litteratur för språk-
inlärning och litteratur på andra språk än svenska.75 Ett par orsaker till detta 
angavs vara inkompetenta leverantörer eller ett bristande intresse från biblioteks-
personalens sida för att beställa in böcker från Internationella biblioteket. Att rätt 
utbud är viktigt framkommer tydligt. Studierna visar föga förvånande att ett för-
bättrat utbud leder till fler utlån, även om det av slutsatsen inte framgår hur ett 
sådant förbättrat utbud ska se ut.76 Ett annat faktum speciellt intressant att notera är 
slutsatsen att bibliotekspersonalen kan spela en kritisk roll i integrationsprocessen. 
Bibliotekarien är för många invandrare den första svensk man stiftar bekantskap 
med. Engagerad och kunnig personal kan därför, genom långvarig kontakt, spela 
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en stor roll i integrationsprocessen för den enskilde individen, något det gavs flera 
exempel på.77  

Att bibliotekspersonalen har en viktig roll bekräftas både i en studie från USA 
och i ytterligare en svensk studie.78 Mikael Stigendal menar i en undersökning om 
biblioteket som en mötesplats i samhället, att biblioteket i framtiden bör satsa på 
relationen mellan besökare och personal, eftersom det är i mötet mellan männi-
skor som gränserna mellan innanförskap och utanförskap suddas ut.79 Bibliotekets 
fysiska resurser är i det här avseendet inte tillräckliga för att skapa en ingång till 
samhället, utan det är i kontakten med bibliotekspersonalen som den verkliga 
integrationen kan ske.80 En av biblioteket styrkor är att det vänder sig till männi-
skor i utanförskap som en del i satsningen på en generell välfärd. Eftersom det 
inte görs utifrån selektiva principer behöver det inte upplevas som stigmati-
serande.  

Det andra exemplet på personalens betydelse i integrationssammanhang 
kommer från New York och en kvalitativ studie av biblioteket i Queens, som 
arrangerar två specialdesignade integrationsprogram för invandrare.81 Medan fo-
kus i det ena ligger på engelska som andraspråk, är innehållet i det andra grund-
läggande kunskaper om medborgarskap, utbildning och arbetsmarknad samt en 
kulturinriktad programdel.82 Studien visar att personalen utgör en mycket viktig 
resurs för att möta de sociala, psykiska och praktiska behov som många invand-
rare, trots olika förutsättningar och världsomspännande nationaliteter, har gemen-
samt.  Deltagare i programmen vittnade bland annat om behovet av att känna sig 
säker och välkommen, att lära sig navigera i nya områden via kollektivtrafik eller 
genom att skaffa ett nytt körkort, att förstå banksystemet, att få barnen att vänja 
sig vid den nya skolan, samt kunskap om landets sjukvårdssystem, sociala service 
och juridiska system.83 I spänningen mellan det gamla och det nya var såväl finan-
siella som fysiska och lingvistiska färdigheter nödvändiga för att förstå den nya 
omgivningen.84 

Resultatet av studien visar att deltagarna genom programmen erhöll person-
liga fördelar som nya sociala nätverk, ökat deltagande i samhället, bättre muntlig 
och skriftlig kommunikation, ökat självförtroende, teknologiskt kunnande och 
kunskap kring samhället och arbetsmarknaden. Samtidigt fungerade programmen 
också som en ingång till folkbiblioteket och dess verksamhet.85 Biblioteket funge-
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rade därmed både som en ingång till det amerikanska samhället, men också som 
en viktig resurs för den individuella utvecklingen. Utifrån bibliotekets uppgift att 
vara en plattform för information och informationsspridning, pekar författarna i 
slutsatsen på att biblioteket måste arbeta för att underlätta den sociala inter-
aktionen och därmed det sociala kapitalet,86 eftersom informationsflöde och social 
interaktion till stor del är sammanflätade.87 

Diskussionen om socialt kapital i förhållande till bibliotek är intressant. I An-
vändningen och attityderna: en rapport om folkbibliotek baserad på SOM-
undersökningen från 2009, diskuteras socialt kapital i termer av förtroende och 
tillit till andra människor eller institutioner. Tillit kan här definieras i termer av 
övertygelsen att andra människor eller institutioner är trovärdiga och har goda 
avsikter.88 Intressant är rapportens slutsats att läsning av skönlitteratur har ett 
samband med tillit till andra människor, men att biblioteksbesök i sammanhanget 
inte stärkte detta samband. Läsning kan naturligtvis hänga ihop med biblioteks-
besök, men i detta fall var det alltså själva läsningen och inte biblioteksbesök som 
påvisade det starkaste sambandet. Dock visar studien också att såväl läsning som 
biblioteksbesök och utbildning har ett samband med en positiv attityd till flykting-
invandring, vilket naturligtvis är intressant ur ett biblioteks- och integrationsper-
spektiv. 

Att bibliotekets roll som skapare av socialt kapital är omtvistad visas inte bara 
av denna studie. Vårheim m.fl. konstaterar att det finns två sätt på vilka biblioteket 
antas bidra till ett ökat socialt kapital.89 I det första, som utgår från ett mikroper-
spektiv, antas biblioteket som lågintensiv mötesplats bidra till en ökad integration 
mellan människor. Behovet av denna typ av arenor i mångkulturella samhällen har 
bland annat förespråkats av Ragnar Audunson.90 Audunson menar att biblioteket 
är unikt i detta avseende eftersom det är ett av få ställen där människor från olika 
kulturella eller sociala kontexter kan mötas på jämlika villkor. Till skillnad från 
högintensiva mötesplatser, som definieras av att de delas av människor med lik-
nande bakgrund och intressen (till exempel den närmaste umgängeskretsen, lokal-
föreningen eller kyrkan), utmärks lågintensiva mötesplatser av att de lockar per-
soner från skilda bakgrunder. Audunson påpekar att biblioteket är viktigt i detta 
sammanhang eftersom det i ett allt mer differentierat samhälle, är ett av få ställen, 
som utan att ställa krav på besökaren, erbjuder en mångkulturell miljö. Vårheim 
m.fl. har dock ifrågasatt hur mycket interaktion som verkligen sker på en låg-
intensiv mötesplats. I studien Do libraries matter? Public libraries and the creat-
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ion of social capital, gör de en åtskillnad mellan två typer av sammankomster på 
bibliotek: informella möten och formella möten. Av dessa två hade dock de for-
mella mötena, som skedde genom olika arrangerade aktiviteter, till exempel 
läsecirklar eller släktforskarkurser, betydligt högre potential för att öka det sociala 
kapitalet.91  

En viktig fråga är dock inte bara hur biblioteket fungerar som mötesplats när 
personer väl vistas i lokalen, utan också hur biblioteket kan nå ut till de personer 
som bor i ett område. De danska forskarna Hans Elbeshausen och Peter Skov pe-
kar i artikeln ”Public libraries in a mulitcultural space: a case study of integration 
porcesses in local communities”, på risken för missförstånd om biblioteks-
personalen skapar en uppfattning om och relation till olika etniska grupper base-
rade på en individuell besökare.92 De menar att biblioteket i stället bör arbeta för 
integration genom att utöka kontaktytorna med lokala, etniska grupper. 

Utgångspunkten i Elbeshausens och Skovs artikel är att etniska minoriteter 
ofta lever i marginaliserade och transnationella parallellsamhällen. Den sociala 
och kulturella verkligheten utgörs av blandning av nya och gamla erfarenheter 
som inte kan isoleras från varandra. Biblioteket bör därför inte placera en ”ur-
sprungskultur” i centrum för arbetet med olika etniska grupper, eftersom detta 
riskerar att bli ett utpekande snarare än ett inkluderande, ömsesidigt och respekte-
rande arbetssätt. Det går till exempel inte att likställa den kurdiska kulturen i Tur-
kiet, med den kurdiska kulturen i Sverige, eftersom det är två helt skilda kontexter 
och därmed två olika kulturer. Men det vore också felaktigt att dela upp den kur-
diska kulturen i Sverige i två delar, där en del kan liknas vid kända traditioner 
eller förhållningssätt, medan den andra delen ses som främmande eller an-
norlunda, eftersom det inte går att separera en kultur i två avgränsade delar.93 

Elbeshausen och Skov menar att etniska föreningar och organisationer, på 
grund av den kulturella och identitetsmässiga komplexiteten i den transkulturella 
sfär där etniska minoriteter rör sig, utgör en viktig resurs. Biblioteket bör därför 
undersöka det kulturella och det sociala kapitalet hos de etniska grupper som finns 
i området för att sedan inrikta integrationsarbetet mot dessa specifika målgrupper. 
Biblioteket riskerar då inte att skapa en felaktig bild av en grupp utifrån en enskild 
person uppträder i enlighet vad han eller hon tror förväntas av honom eller 
henne.94  

I Sverige har det sedan en tid tillbaka dock pågått en debatt kring vilken roll 
olika etniska föreningar har i samhället.95 Karin Borevi menar i Den svenska dis-

                                                
91 Vårheim, A., Steinmo, S. & Ide, E. (2008), s. 889. 
92 Elbeshausen, H. & Skov, P. (2004), “Public libraries in a mulitcultural space: a case study of integration 
porcesses in local communities”, s. 139. 
93 Elbeshausen, Hans & Skov, Peter (2004), s. 131. 
94 Elbeshausen, H. & Skov, P. (2004), s. 131. 
95 Hellgren, Z. (2008), ”Myten om det mångkulturella samhället. Teoretiska perspektiv på mång-
kulturalismen”, s. 101. 



 27

kursen om staten, integrationen och föreningslivet, att statens förhållande till in-
vandrares frivilligorganisationer under de senaste 30 åren har präglats av två 
spänningsförhållanden: den statliga styrningen kontra föreningslivets autonomi, 
samt tillhörigheten till medborgargemenskapen (demos) kontra sammanhållningen 
i den etniska gruppen (etnos).96 

Under invandrarpolitikens och invandrarföreningarnas etableringsfas på 1970-
talet prioriterades främst gruppernas etnos.97 Fokus låg på sociala och kulturella 
aktiviteter i enlighet med de integrationspolitiska målen om kulturell valfrihet. 
Invandrarföreningar skulle genom statsbidrag ges en reell möjlighet att stärka 
sammanhållningen och arbeta för att bevara kulturen inom den etniska gruppen. 
Under 1980-talet förändrades den integrationspolitiska diskursen då även demos, 
d.v.s. gruppernas införlivande i det övriga samhället, betonade. Föreningarnas 
funktion som intresseorganisationer fick en mer uttalad roll än tidigare, även om 
etnos fortfarande var prioriterat. Under 1990-talet skedde dock en förskjutning till 
en central roll för demos, även om det från politiskt håll nu som tidigare framhölls 
att det inte fanns en motsättning mellan dessa två poler. Statsbidrag utgick från 
och med nu till de grupper som aktivt arbetade för integration.98 Lena Södergran 
menar dock i Svensk invandrar- och integrationspolitik. En fråga om jämlikhet, 
demokrati och mänskliga rättigheter, att det statliga bidraget i praktiken hela tiden 
hindrat invandrarorganisationer att föra en politisk talan eftersom det inneburit ett 
ekonomiskt beroende gentemot samma part som en eventuell kritik har riktats 
emot.99 Diskussionen kring spänningen mellan statlig styrning och autonomi, var 
som livligast på 1980-talet då röster i debatten hävdade att ett mer neutralt organi-
sationsstöd, för att värna organisationernas självständighet gentemot staten, var 
befogat.100 I början av 2000-talet backade regeringen delvis från det integrations-
främjande kravet, vilket Borevi menar är första gången som spänningen mellan 
etnos och demos blev synlig i den offentliga diskursen. 101 

Zenia Hellgren, doktorand i sociologi, menar att etniska grupperingar idag 
fyller en viktig funktion, särskilt för individer som genom migration hamnar i ett 
nytt kulturellt och socialt sammanhang. Hon håller dock med Södergran i att den 
sociala och kulturella rollen hos dessa sammanslutningar har betonats på bekost-
nad av den politiska, och att det borde finnas plats för både och. Men hon påpekar 
också att det gäller att vara öppen för att många organisationer brottas med brist-
ande engagemang, problem med representativitet samt motsättningar inom och 

                                                
96 Borevi, Karin (2004), ”Den svenska diskursen om staten, integrationen och föreningslivet” s. 58-60. 
97 Borevi, Karin (2004), s. 59. 
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100 Borevi, Karin (2004), s. 58-60. 
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mellan grupperna.102 Ett exempel är hur genusdebatten skapat en skiljelinje mellan 
olika intressen. Ur ett mångkulturellt perspektiv kan det därför vara rimligt att 
fråga sig hur relevant det är att utgå från etnokulturella identiteter i debatten, ef-
tersom många frågor skär tvärs över olika etniska grupperingar. Hellgren framhål-
ler att en strikt politiserad och förenklad bild av etnicitet riskerar att generera ett 
statiskt förhållningssätt och cementera olika identiteter. 

Frågan om vilken roll etniska grupperingar har och ska ha är alltså högst aktu-
ell, men ingen ny fråga. Ett land där detta länge diskuterats och debatterats är Ka-
nada. Kanada var det första landet i världen som antog en policy för mång-
kulturalism år 1971.103 Utgångspunkten var att ett etniskt och kulturellt heterogent 
samhälle är både en del av landets arv och dess identitet och att det också är en 
styrka för nationen. Utifrån de specifika förutsättningar som råder i landet har 
Paula Picco, med IFLA:s mångkulturella manifest som utgångspunkt, undersökt i 
vilken grad biblioteken i Montreal underlättar integrationsprocessen och vilken 
roll biblioteken spelar i denna process.104 Studien visar att biblioteken erbjuder en 
rad olika tjänster och utbud som på olika sätt främjar integrationen, bland annat 
flerspråkiga samlingar, språkkurser, workshops för att söka arbete och kulturella 
aktiviteter. Även om det, bland bibliotekarierna som intervjuades i studien, fanns 
en enhetlig syn i att det material och tjänster som erbjuds av biblioteket är till 
nytta för invandrare och integration, rådde delade meningar om vilka tjänster som 
behövs. Varje bibliotek utvecklade därför tjänster efter vad de själva ansåg var av 
nytta. I avsaknad av styrdokument och policies vilade således servicen gentemot 
den lokala befolkningen, på individerna i det enskilda biblioteket, och vad som 
erbjöds på vilket bibliotek, blev därför slumpmässigt beroende av vilka individer 
som tjänstgjorde där. Slutsatsen Picco drar är att bibliotekets arbete med integrat-
ion inte bör lämnas till initiativ hos enskilda individer, utan att mål och nöd-
vändiga resurser bör formuleras av politiska beslutsfattare.105 
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3. Problemformulering och syfte 

I detta kapitel presenteras uppsatsens problemområde, problemformulering och 
syfte. Problemområdet kan ses som en sammanfattning av den kontext en pro-
blemställning ingår i. Inom samma problemområde kan det finnas flera problem 
som är intressanta ur ett forskarperspektiv. Den problemställning som presenteras 
här är just det specifika problem vi ämnar undersöka i denna uppsats. I syftet mo-
tiveras varför denna studie är relevant. 

3.1. Problemområde 
Som diskussionen i föregående kapitel visar har bibliotekens roll under de senaste 
årtiondena förändrats, samtidigt som Sverige har utvecklats mot ett allt mer kultu-
rellt och språkligt heterogent samhälle. I enlighet med den definition av mångkul-
turalitet som slogs fast i uppsatsens början, är Sverige ett mångkulturellt sam-
hälle, i och med att den offentliga politiken syftar till att skapa ”lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund”.106 Att 
jämlikhet antagits som ett politiskt mål innebär dock inte att alla medborgare har 
samma möjligheter oavsett bakgrund. Tvärtom skulle den politiska ambitionen 
ovan kunna ses som ett behov av mer aktiva åtgärder för att skapa ett integrerat 
och jämlikt samhälle. 

Ur ett biblioteksperspektiv är det intressant att fråga sig vilken roll biblioteket 
kan spela i detta sammanhang. Som bakgrunden visar har IFLA tillsammans med 
UNESCO, pekat på att biblioteket har en särskild roll att fylla i det mångkulturella 
samhället, samtidigt som den svenska bibliotekslagen stipulerar att biblioteket ska 
ägna särskild uppmärksamhet åt bland annat invandrare och andra minoriteter. 
Förutom att tillgängliggöra litteratur på andra språk än svenska, preciseras i lagen 
dock inte bibliotekens uppgift närmare i denna fråga, vilket också är i överens-
stämmelse med lagens utformning som en ramlag. Hur biblioteken ska arbeta mot 
gruppen invandrare är alltså öppet för lokala (politiska) beslut. Men också vem 
biblioteket särskilt ska uppmärksamma är oklart, då invandrarbegreppet inte defi-
nieras i lagen. 
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Vi har, utifrån ovan beskrivna problemområde, valt att i denna uppsats under-
söka tankar och reflektioner kring bibliotek och integration hos bibliotekspersona-
len i tre Stockholmsförorter: Alby i Botkyrka kommun, Fisksätra i Nacka kom-
mun och Rinkeby i Stockholms kommun. Gemensamt för dessa tre förorter är att 
de präglas av en språkligt och kulturellt blandad befolkning, vilket innebär att en 
stor del av medborgarna enligt lag ska få sina behov särskilt uppmärksammade av 
biblioteket. Med utgångspunkt i IFLA:s och UNESCO:s mångkulturella manifest 
kan biblioteket dessutom antas ha en särskilt viktig roll att fylla i dessa områden. 

3.2. Problemformulering 
I denna uppsats ämnar vi att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur biblio-
tekspersonal och bibliotekschefer i de tre Stockholmsförorterna Alby, Fisksätra 
och Rinkeby tänker och resonerar kring bibliotekets roll i integrationsprocessen. 
Genom att även intervjua kommunalpolitiker i kulturnämnd respektive kultur- och 
fritidsnämnd, ämnar vi också undersöka huruvida uppfattningen skiljer sig åt mel-
lan biblioteksverksamma och politiker. Analysen kommer att utgå från Marianne 
Anderssons och Dorte Skot-Hansens analysmodell kring det lokala bibliotekets 
fyra roller samt Jose Alberto Diaz modell för integrationsprocessen.  

3.3. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bibliotekspersonal tänker och reso-
nerar kring bibliotekets roll i integrationsprocessen. Vi vill därigenom öka kun-
skapen om bibliotekets betydelse inom detta område. Som påpekas i Svensk bibli-
oteksförenings rapport Framgångsrikt, men förbisett – om bibliotekens roll för 
integration, kan redan konstateras att biblioteken här har en viktig uppgift att 
fylla. Dock är forskningsområdet relativt nytt och vi har därför ambitionen att 
bidra med ytterligare kunskap, genom att i vår undersökning anta ett nytt perspek-
tiv. Förhoppningen är att uppsatsen i förlängningen ska leda till en diskussion och 
ett ökat erfarenhetsutbyte om bibliotekets roll för integrationen inom folkbiblio-
tekssfären specifikt, men även i den allmänt hållna debatten.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Vi går i detta kapitel grundligt igenom våra teoretiska utgångspunkter samt den 
analysmodell vi använder oss av. Kapitlet innehåller genomgående exempel för 
att belysa och förklara användningsområdet och de teoretiska utgångspunkternas 
lämplighet. 

4.1. Val av teori 
Vi har både i våra tidigare studier och i våra efterforskningar för denna uppsats 
räkning bekantat oss med en mängd olika teorier inom det stora vetenskapliga 
område som biblioteks- och informationsvetenskap utgör. Även om vi tidigt under 
uppsatsarbetet hade en ungefärlig uppfattning om vad det var vi ville undersöka, 
och därefter så småningom kommit fram till vilka metoder vi ville använda oss av 
för att samla in ett material att utgå från, så var det mindre uppenbart vilken eller 
vilka teorier vi skulle ha till grund för vårt analytiska arbete. Eftersom vår forsk-
ning kretsar kring bibliotekets roll och funktion valde vi inledningsvis att luta oss 
mot teorier kring socialt kapital. Ett återkommande teoretiskt fundament inom den 
nordiska forskningen kring bibliotekets roll är just en begreppsstruktur där den 
sociala världen kan ses i form av kapital och fält. Trots att vi såg användbarheten 
av detta även för vår undersökning och det fanns en hel del tidigare forskning att 
knyta an till, kände vi att vi för den sortens verksamhetsnära granskning vi ville 
åstadkomma behövde ett mer direkt angreppssätt, samtidigt som en hög abstrakt-
ionsnivån kunde bibehållas. Fördelen med detta tillvägagångssätt skulle vara att vi 
då kunde diskutera en komplex teoretisk problemställning i termer som knyter an 
till, och är applicerbara på, den faktiska biblioteksverksamhet vi ämnar undersöka. 
Med tanke på att vi redan i inledningsarbetet tittat på Marianne Anderssons och 
Dorte Skot-Hansens forskning kring det lokala bibliotekets roll och funktion, och 
där sett uppenbara appliceringsmöjligheter, valde vi att lyfta fram och flytta deras 
teorier från en bakgrundsroll som komponent i avsnittet kring tidigare forskning, 
till att utgöra grunden i vår teoretiska utgångspunkt.  

Eftersom fokus i denna uppsats är bibliotekets roll i integrationsprocessen, 
ansåg vi dock att Anderssons och Skot-Hansens teori inte skulle vara tillräcklig 
för att uttrycka hela den komplexitet som omger ämnet. Vi valde därför att också 



 32

lyfta in Jose Alberto Diaz samhällsvetenskapliga ansats för att förklara integrat-
ionsprocessens mångdimensionalitet. Diaz återkommer vi till sist i detta kapitel. 

4.2. Biblioteket som en lokal resurs  
Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling (1994) är en studie gjord av den 
danska forskaren Dorte Skot-Hansen i samarbete med Marianne Andersson. Den 
grundläggande frågan som författarna vill besvara är hur man kan stärka biblio-
teket som en resurs i lokalsamhället. Det bakomliggande problemet menar man är 
att biblioteksverksamheten i Danmark, men även i övriga Skandinavien, står inför 
en identitetskris, där traditionella biblioteksvärderingar och toppstyrning har fått 
ge vika för förändring och lokalt självstyre på främst kommunal nivå. Några av de 
konflikter som uppstått i detta antagna paradigmskifte är i vilken grad biblioteket 
ska anamma marknadstänkande och teknologi på eventuell bekostnad av folkupp-
lysning och, draget till sin spets, huruvida biblioteket ska agera kulturförmedlare 
eller informationscentral. I biblioteksdebatten kring dessa två poler – kultur och 
information – menar författarna att bibliotekets övriga roller, det de kallar kun-
skapsområdet samt bibliotekets sociala roll, hamnat i skymundan. Hur ska biblio-
teket egentligen lyckas med att bemästra alla dessa roller samtidigt som det ska 
leva upp till en kulturpolitik som i allt större grad går ut på att kultur ska legiti-
mera sig genom ekonomisk vinst och lokal samhällsutveckling? Andersson och 
Skot-Hansen menar att biblioteket måste lära sig att prioritera och avgränsa. 

I halvfemserne [d.v.s. nittiotalet] handlaer det om at gå fra forsøg til for alvor, så man igen 
kan arbejde med nogle mere langsigtede målsætninger, og få afgrænset og prioriteret sit ar-
bejdsfelt i forhold til en uendlelighed af muligheder. Det handler om valg.107 

Undersökningen genomförs genom en kvalitativ analys av bibliotekets roll i tre 
olika sorters miljöer – landsbygdskommun, provinsstad och storstad. Bland annat 
intervjuar man personal, går igenom programverksamhet, samarbeten, respektive 
områdes demografi och kulturpolitik med mera. Det insamlade materialet används 
sedan för att analysera bibliotekens synlighet, lokala förankring, medverkande till 
ett förstärkande av en lokal identitet, huruvida biblioteket fungerar som inspiratör 
samt om det fungerar som en social mötesplats. Andersson och Skot-Hansen an-
vänder också kvantitativt material för att i mer generella termer diskutera biblio-
tekets plats i kulturpolitiken.  

En central utgångspunkt hos Andersson och Skot-Hansen är att bibliotekets 
verksamhet kan delas upp i och förstås genom fyra huvudfunktioner. Dessa fyra 
huvudfunktioner är biblioteket som kulturcenter, som videncenter, som informat-
ionscenter och som socialcenter. De fyra huvudfunktionerna är på intet sätt klart 
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åtskilda eller entydigt definierade men de är alla representerade, i större eller 
mindre utsträckning, i bibliotekets verksamhet. Joacim Hansson går än längre och 
menar i Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år att alla fyra 
huvudfunktioner måste svara mot lokala behov ”för att ge folkbiblioteket den dy-
namiska plats i människors vardag som alltmer har kommit att bli något av ett 
huvudsyfte med arbetet”.108 Det är dessa fyra huvudfunktioner, i vår användning 
kallade roller, som vi utgår från även i vår uppsats och de diskuteras utförligt ne-
dan. 

4.3. Bibliotekets fyra roller 
Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen menar att de fyra huvudfunktioner 
de har identifierat inte kan definieras helt entydigt. De påpekar också att funktion-
erna överlappar varandra. Trots dessa reservationer har de gjort följande grund-
läggande definition: 

Kulturcenter 
Biblioteket som ramme om kulturel og kunstnerisk oplevelse og udfoldelse, herunder ar-
rangementer, udstillinger, værksteder, mødelokaler, øverum mm. 

Videnscenter 
Biblioteket som ramme om uddannelse och oplysning, herunder studiefaciliteter, målrettet 
biblioteksorientering og –søgning mm. 

Informationscenter 
Biblioteket som ramme om information til såvel offentligheden som den målrettede bruger, 
herunder referenceservice, samfundsinformation, erhvervsservice, turistservce mm. 

Socialcenter 
Biblioteket som ramme om hverdagens sociale liv, herunder værested, rådgivning, upsøgende 
virksomhed i forhold til udsatte grupper, lydavis, tilbud til institutioner mm.109 

Vi har, som tidigare nämnts, valt att benämna de fyra huvudfunktionerna roller. 
Att vi inte benämner dem huvudfunktioner har med språkliga konnotationer att 
göra. En funktion, med sin koppling till matematiken, kan uppfattas som sluten 
och förutbestämd medan en roll kan tänkas uppfattas som mer öppen för tolkning. 
Eftersom Andersson och Skot-Hansen påpekar att det de benämner de fyra huvud-
funktionerna inte ska eller kan definieras entydigt blir därmed roll en mer rätt-
visande benämning.110 Benämningen roll är i svensk biblioteksforskning också i 
sammanhanget mer vedertagen och används exempelvis av Joacim Hansson när 
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han tar upp Anderssons och Skot-Hansens teorier.111 För att tydligare markera hur 
vi använder oss av indelningen har vi också valt att renodla begreppsanvändning-
en och hoppa över det mellanled som ”center” innebär (”bibliotekets roll som kul-
turcenter”) och istället i vår uppsats tala om bibliotekets kulturella roll, dess kun-
skapsroll, dess informationsroll och dess sociala roll.  

Någon större diskussion kring hur de fyra rollerna i övrigt ska definieras finns 
inte hos Andersson och Skot-Hansen, istället tydliggörs det genom hur rollerna 
används i och appliceras på deras insamlade material. Nedan följer en genomgång 
av de fyra rollerna baserad på hur vi tolkar och förstår dem utifrån Anderssons 
och Skot-Hansens användning samt hur vi har valt att anpassa dem. Genom-
gången av respektive roll avslutas med konkreta exempel på resurser som primärt 
sorteras in under rollen.  

Bibliotekets kulturella roll 
Till bibliotekets kulturella roll räknas resurser som har med kulturell och konst-
närlig upplevelse och utveckling att göra. I Anderssons och Skot-Hansens an-
vändning är två av de viktigaste resurserna inom den kulturella rollen program-
verksamhet och utställningar. Genom de exempel som de ger går det att uttyda, att 
förutom arrangemang och utställningar som biblioteket själva anordnar, räknas 
även lokalen i sig som en resurs inom den kulturella rollen, då den kan användas 
för mötesverksamhet och kulturella aktiviteter.  

Utan att det nämns bland de ursprungliga exemplen är det också till den kultu-
rella rollen som den huvudsakliga mediehanteringen bör hänföras – all litteratur 
utom ren kurslitteratur samt musik, film och spel. Medieformat är ovidkommande 
då kriteriet omfattar innehåll snarare än mediebärare. Med andra ord räknas allt 
från tryckta böcker, e-böcker och ljudböcker till CD, MP3, DVD, Blu-Ray, olika 
TV-spelsformat och så vidare hit även om många av dessa format inte fanns när 
den ursprungliga modellen togs fram.112 Det är värt att nämna att medier inte i nå-
gon större utsträckning diskuteras av Andersson och Skot-Hansen utan att de med 
kulturcenter främst är intresserade av att diskutera programutbud, utställnings-
verksamhet och liknande. Vi vill dock vara tydliga att vi med bibliotekets kultu-
rella roll avser både tillhandahållandet av medier som bärare av kultur och det 
utbud av kultur som erbjuds i andra former. Till bibliotekets kulturella roll räknar 
vi även bibliotekspersonalens kulturella kompetens. 

Skönlitteratur på andra språk än svenska förstärker också bibliotekets kultu-
rella roll. Hos Andersson och Skot-Hansen diskuteras detta över huvud taget inte. 
Intressant är att medier för en annan minoritetsgrupp, de döva (jmfr DAISY), sor-
teras in under bibliotekets sociala roll. Självfallet kan syftet med tillhandahållan-
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det av medier i format anpassat för döva (liksom litteratur på olika språk för grup-
per som inte har svenska som modersmål) hänföras till flera av bibliotekets roller, 
så som exempelvis kunskapsrollen men vi anser ändå att om det rör sig om skön-
litteratur så stärker det, oavsett medieformat, primärt bibliotekets kulturella roll. 

Det kan slutligen nämnas att det hos Andersson och Skot-Hansen finns en 
kortare diskussion kring populärkulturens allt mer dominerande ställning på be-
kostnad av ”kvalitetskultur” och hur biblioteket i och med det går igenom en för-
ändring även av den anledningen.113 När vi i vår uppsats talar om kulturell roll 
finns de aspekterna inte med. 

Exempel på resurser som primärt sorterar under bibliotekets kulturella roll:  

• skönlitteratur 

• konstutställning  

• författarsamtal  

• en förenings användande av bibliotekets lokaler i syfte att ha bokcirkel 

• en bibliotekaries musikkunskaper som används i ett samtal med en besö-
kare 

Bibliotekets kunskapsroll 
Med kunskapsroll avses alla resurser som har med upplysning och utbildning att 
göra. Det inkluderar tjänster som riktar sig mot studerande, såsom läxhjälp, men 
också själva kurslitteraturen. De studerande kan vara i alla åldrar från grund-
skolans första år upp till vuxenstuderande men när det gäller kurslitteratur är fo-
kus större på vuxenutbildning. Kunskapsrollen har också med det egna lärandet att 
göra, alltså sådan kunskap man söker för att utvecklas och för att det intresserar 
men som för den skull inte har med formell utbildning att göra. Det går att dra 
paralleller mellan kunskapsrollen och folkupplysningstanken med dess fokus på 
kunskapsinhämtning som en väg till ett aktivt medborgarskap. I kunskapsrollen 
ingår även vad Andersson och Skot-Hansen kallar målinriktad biblioteksoriente-
ring och bibliotekssökning, dock inte referensservice som de sorterar in under 
informationsrollen.  

Andersson och Skot-Hansen tar särskilt upp hur kunskapsrollen har hamnat i 
kläm i debatten mellan å ena sidan bibliotekets kulturella roll och å andra sidan 
dess informationsroll. De menar att det är viktigt att skilja på kunskapsrollen som 
alltså handlar om både formellt och eget lärande och informationsrollen som istäl-
let primärt handlar om informationsförsörjning för konkret bruk (exempelvis 
samhällsinformation). De påpekar också att kunskapsrollen blivit ”en varm kartof-

                                                
113 Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), s. 223. 
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fel” i biblioteksvärlden då den slukar allt större resurser i form av både material 
och personal. Bidragande orsaker till detta menar de är en undervisningspedago-
gik som allt mindre utgår från läroböcker och istället utformas som projektarbeten 
samt att fler och fler vuxna studerar. 

Exempel på resurser som primärt sorterar under bibliotekets kunskapsroll:  

• kurslitteratur 

• organiserad läxhjälp 

• tillhandahållande av tyst studieutrymme 

• biblioteksvisning för en skolklass 

• en bibliotekarie som hjälper en student hitta material till ett skolarbete om 
stenåldern 

Bibliotekets informationsroll 
Bibliotekets informationsroll omfattar bland annat tillhandahållande av samhälls-
information, turistinformation och näringslivsinformation. Som tidigare nämnts 
räknar Andersson och Skot-Hansen även referensservice hit så till vida att den är 
för konkret bruk (inte utbildning). Joacim Hansson menar att informationsrollen 
enbart kan definieras lokalt eftersom det ”[i] denna uppgift ingår att forma service 
efter lokalbefolkningens utbildningsnivå och sociala situation […]”.114 Det är med 
andra ord svårt att definiera informationsrollen i generella termer som är applicer-
bara på alla bibliotek. Vi diskuterar dock informationsbehov utförligt i vår uppsats 
och det kommer därför tydligt framgå vilka resurser som kan kopplas till inform-
ationsrollen. Se även exemplen nedan. Observera också att datorer som resurs 
räknas till informationsrollen. Datorerna kan dock användas som resurser även 
inom andra roller.   

Exempel på resurser som primärt sorterar under bibliotekets informationsroll:  

• tillhandahållande av information kring hur man väljer förskola 

• tillhandahållande av datorer för internetåtkomst 

• utställning med kommunala detaljplaner 

• referenssamtal rörande startande av egen firma 

• en bibliotekarie som förklarar för en besökare hur hon fyller i en socialbi-
dragsansökan 

                                                
114 Hansson (2005), s. 32. 
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Bibliotekets sociala roll 
Det övergripande kriteriet för bibliotekets sociala roll är hos Andersson och Skot-
Hansen att det ska handla om ”hverdagens sociale liv”.115 De tar som exempel upp 
biblioteket som uppehållsplats men de nämner också bland annat rådgivning och 
uppsökande verksamhet. Joacim Hansson menar dock att den sociala rollen inte 
längre är så starkt kopplad till uppsökande verksamhet som den tidigare var: 

Snarare handlar det om att utveckla verksamheten genom att låta folkbiblioteket vara en plats 
dit människor kan komma i fler syften än att instrumentellt söka information eller att ta del av 
ett på förhand bestämt kulturutbud.116 

Andersson och Skot-Hansen lägger i den sociala rollen även in betydelsen social 
service. Vi vill poängtera att vi med den sociala rollen dock främst avser biblio-
teket som en plats för möten – möten besökare emellan men också mellan besö-
kare och personal. Mötena kan vara organiserade eller spontana, det kan handla 
om att interagera men också om att bara se och bli sedd. Andra beståndsdelar 
finns dock kvar – uppsökande verksamhet är fortfarande en sådan, liksom rådgiv-
ning men då i mer allmän betydelse (alltså inte specifik rådgivning kring exempelvis 
samhällsinformation eller referensservice som båda sorterar in under informat-
ionsrollen). Den sociala rollen överlappar ofta den kulturella rollen – en poesi-
kväll kan till exempel ha både en kulturell och en social roll – men vi vill påminna 
om att vi när vi ger exempel ser till det primära syftet.  

Exempel på resurser som primärt sorterar under bibliotekets sociala roll:  

• café 

• föreningsverksamhet med fokus på umgänge 

• en lokal som tillåter och inbjuder till samtal  

• pensionärskväll 

• en bibliotekarie som pratar med en besökare om vädret 

Vi vill slutligen poängtera att vi i vår användning av bibliotekets fyra roller fram-
för allt ser till syftet bakom en resurs. Det rör sig då om bibliotekets syfte med att 
erbjuda resursen samt om allmänhetens uppfattning av resursens syfte. Program-
verksamhet och utställningar måste med andra ord inte automatiskt ses som något 
som ska sorteras in under den kulturella rollen. En programpunkt som har med 
utbildning att göra räknas snarare till kunskapsrollen och en utställning kring arki-
tektplaner har med informationsrollen att göra. På samma sätt ser vi exempelvis 
bibliotekslokalen som en resurs som kan ha betydelse för alla fyra roller, inte 

                                                
115 Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), s. 19. 
116 Hansson (2005), s. 32-33. 
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minst den sociala, och det blir därmed vad lokalen används till som avgör under 
vilken roll resursen primärt insorteras vid varje användningstillfälle. 

4.4. Analysmodell 

För att illustrera hur det lokala bibliotekets profil kan analyseras och identifieras 
har Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen tagit fram en analysmodell som 
grundar sig på de fyra rollerna. I sin modell har de också identifierat olika yttre 
faktorer som de anser kan kopplas till rollerna, så som arbete och fritid men också 
i större sammanhang så som social välfärd och ekonomisk utveckling. Den ur-
sprungliga modellen ser i vår översättning ut på följande sätt: 

 

 

Figur 1: Modell över det lokala bibliotekets profil (Andersson & Skot-Hansen, 1994, vår översätt-
ning) 

Andersson och Skot-Hansen påpekar att modellen ska användas som diskussions-
underlag och att den inte ska ses som någon exakt avbild av verkliga förhållanden. 
Detta beror dels på den tidigare nämnda överlappning som finns mellan de olika 
rollerna, och dels på att den sammantagna profilen är kopplad till så många, som 
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de uttrycker det, både interna och externa faktorer att det inte går att åstadkomma 
en slutgiltig eller definitiv profil.117  

Men som overordnet analysemodel kan den bruges dels til at beskrive bibliotekets profil i lo-
kalsamfundet og dels til at diskutere, hvilke aspekter af bibliotekets virksomhed, man vil pri-
oritere i det enkelte lokalsamfund.118 

Analysmodellen är således framtagen för beskrivning och analys av, och diskus-
sion kring, bibliotekets olika verksamhetsområden. Det är också för dessa ända-
mål, med vissa modifieringar för att bättre passa uppsatsens syfte, som vi kommer 
att använda den. Vår anpassade analysmodell kan illustreras på följande sätt: 

 

 

Figur 2: Modell över bibliotekets resurser och roller, grundad på Andersson & Skot-Hansens 
Modell över det lokala bibliotekets profil. 

Några saker bör särskilt beaktas med den anpassade analysmodellen. Först och 
främst har vi för att tydligt visa hur vi i vår undersökning använder oss av de fyra 
rollerna skalat bort alla kopplingar som görs i den ursprungliga modellen mellan 

                                                
117 Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), s.245. 
118 Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), s.19. 
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bibliotekets roller och yttre faktorer som ekonomisk utveckling, social välfärd och 
så vidare. Inte för att sådana kopplingar inte finns utan snarare för att vi anser att 
dessa kopplingar är för komplexa för att på ett enkelt sätt kunna illustreras genom 
modellen. Med andra ord, om vi talar om social välfärd i vår uppsats ska det reso-
nemanget inte begränsas av att Andersson och Skot-Hansen placerat social välfärd 
i modellens nedre vänstra hörn (med koppling till bibliotekets sociala roll). 

Den inre fyrkanten i vår analysmodell benämner vi resurs för att tydligare 
visa att det här rör sig om de faktiska resurser som finns i – och erbjuds av – 
biblioteket. Dessa kan utgöras både av materiella resurser, såsom medier och da-
torer, och av ickemateriella resurser, så som personalens kompetens och biblio-
tekets programverksamhet. 

Cirklarna, som vi valt att markera med streckad linje för att visa deras öppna 
och överlappande karaktär, visar bibliotekets fyra roller. Som vi tidigare tagit upp 
har vi för att tydligare än i originalmodellen klargöra att det handlar om just roller 
valt att i vår modell skriva ut det i klartext. I stället för kulturcentrum, kunskaps-
centrum, socialt centrum och informationscentrum använder vi oss således även 
här av begreppen kulturell roll, kunskapsroll, informationsroll samt social roll.  

Vi vill särskilt påtala att vi ser på de cirkelmarkerade rollerna som idéer kring 
och värderingar av bibliotekets olika resurser, alltså fyrkanten. Det är också vik-
tigt att notera att cirklarna kan utgöras av både bibliotekets syfte med att erbjuda 
en viss resurs och besökarnas idéer (såväl föreställda som upplevda) kring använ-
dandet av resursen. Rollerna handlar således om hur bibliotekets resurser förmed-
las och hur de uppfattas. Slutligen kan de cirkelmarkerade rollerna också använ-
das för att diskutera andra gruppers syfte med eller upplevelse av en resurs. Andra 
grupper kan i detta sammanhang avse exempelvis politiker eller människor som 
väljer att inte använda sig av biblioteket. 

För att det tydligt ska framgå hur vi använder oss av analysmodellen kommer 
här ett fiktivt exempel. Låt oss tänka oss att ett bibliotek har en språkcaféverk-
samhet. Bibliotekspersonalen ser denna resurs som något som främst främjar 
bibliotekets sociala roll, även om de också tänker sig att caféet är en tillgång för 
bibliotekets roll som kunskapsförmedlare. Detta har betydelse för hur de förmed-
lar (marknadsför och bemannar) resursen. Politiker i kommunen ser kanske 
samma resurs som något som i första hand förstärker bibliotekets kunskapsroll. 
Detta har bland annat betydelse för hur de tänker kring finansieringen av resursen. 
Boende i närområdet kanske å sin sida uppfattar biblioteket som främst en plats 
för litteratur och de tror därför att språkcaféet handlar om litteraturförmedling – 
om de ens uppmärksammar att caféverksamheten existerar. En och samma resurs 
skapar därmed helt olika förväntningar bland de olika grupperna personal, politi-
ker och boende i närområdet. Resursen språkcafé ”fyller” med andra ord också 
olika roller, beroende på vems idé om resursen som avses. Kommer inga besökare 
till språkcaféet, kanske beroende på att det inte marknadsförts på ett sätt som 
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stämmer överens med besökarnas behov eller deras bild av vad de kan förvänta 
sig av ett bibliotek, har det istället ingen betydelse för någon av rollerna. Kommer 
det istället besökare som vill diskutera litteratur kan det förstärka bibliotekets kul-
turella roll trots att det inte var huvudskälet till att verksamheten drogs igång. 
Dock kanske besökaren blir besviken ifall caféet är bemannat av någon som inte 
besitter litteraturkunskaper (eftersom bibliotekspersonalen främst ser caféet som 
en social resurs och därför tagit in en utomstående att bemanna det med) och det 
kan då istället ha en negativ inverkan på besökarnas syn på bibliotekets kulturella 
roll. Det här är bara ett exempel men det är på det här viset analysmodellen är 
tänkt att användas – som en teoretisk bas och som ett redskap för att diskutera, 
illustrera och analysera bibliotekets resurser och hur de förmedlas, uppfattas och 
används. 

4.5. Integrationsprocessen 
Då fokus i denna uppsats är reflektioner och tankar kring bibliotekets roll i integ-
rationsprocessen anser vi det vara viktigt att diskutera vad som egentligen menas 
med denna process. Ett perspektiv som presenterats i debatten och som vi ansluter 
oss till är Jose Alberto Diaz samhällsvetenskapliga ansats som ingår i Vägar in i 
Sverige: Bilaga till invandrarpolitiska kommittens slutbetänkande. Diaz ansats 
utgör därmed den andra delen av våra två teoretiska utgångspunkter. 

Diaz menar att ”integration är en process genom vilken invandraren blir en 
fungerande del i viktiga samhällssfärer i vilka en fördelning äger rum av eftersträ-
vade resurser (arbete, inkomster, sociala resurser, rättigheter, information)”.119 För 
att beskriva integrationsprocessens flerdimensionella komplexitet utgår Diaz från 
en vertikal och en horisontell axel. På den vertikala axeln placerar Diaz tre di-
mensioner: en makro-dimension som utgår från samhälleliga och institutionella 
förhållandens inverkan på sociala företeelser; en meso-dimension som utgår från 
olika gruppers samverkan i en specifik samhällskontext och sist en mikro-
dimension som utgår från individens förutsättningar och resurser. På den horison-
tella axeln pekar Diaz i stället på minst sju dimensioner som utgörs av mer eller 
mindre organiserade samhällsområden, där han anser att viktiga integrativa relat-
ioner äger rum:120 

Ekonomisk integration utgår från hur väl invandrade personer inlemmas i det 
svenska arbets- och näringslivet via arbetsmarknad och företagsamhet. På det 
individuella planet ger detta tillgång till en inkomst och en yrkesposition. Di-

                                                
119 Diaz, J. A. (1996), ”Invandrarnas integration: några teoretiska och metodologiska utgångspunkter”, 
s. 74-75. 
120 Diaz, J. A. (1996), s. 76. 
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mensionen kan till exempel mätas via förvärvande av egendom, inkomster 
och kontantmarginal. 

Social integration innebär en tillgång till sociala nätverk, där såväl infödda 
svenskar som invandrare ingår. Nätverken kan inkludera vänskapskretsen, 
familjen, grannar eller arbetskamrater och kan antas bidra till skapandet av ett 
”socialt kapital”. Med detta menas att individerna i nätverket kommer åt re-
surser som de annars skulle varit utan. 

Politisk integration innebär ”fullständiga politiska rättigheter och fullt utövande 
av sociala och politiska medborgarroller”.121 Dimensionen kan mätas genom 
valdeltagande och representativitet i det politiska systemet, men också genom 
medlemskap i organisationer, fackföreningar eller förmåga att överklaga poli-
tiska beslut. 

Kommunikativ integration utgörs av tillgång till information och språkkurser, 
vilka Diaz definierar som kommunikativa resurser. Integrationsdimensionen 
kan mätas i språkfärdighet, massmediakonsumtion och möjligheten att kunna 
tillgodogöra sig myndighetsinformation och myndighetsbeslut. 

Familjeintegration utgår från sociala relationer mellan invandrade och infödda 
personer via äktenskap eller samboförhållanden. I litteraturen används ordet 
”intermarriage” för att beskriva denna typ av etniskt blandade familje-
förhållanden. 

Boendeintegration utgår från olika bostadsområdens etniska sammansättning och 
från etniskt blandade sociala nätverk i bostadsområden. Förutom födelseland 
kan denna dimension också utgå från kvalité på bostadsförhållanden och upp-
låtelseform. 

Personlig integration kan definieras utifrån den enskilde individens upplevda 
situation och erfarenhet av integrationsrelaterade samhällsförhållanden och 
villkor i Sverige. Dimensionen kan mätas utifrån hur tillfredsställd individen 
är med livet i Sverige. 

Om de två axlarna kopplas samman, får man enligt Diaz, en modell där ovan upp-
räknade integrationsdimensioner kan placeras på tre nivåerna på den vertikala 
axeln. Diaz menar att vissa integrationsområden mer naturligt hör hemma på vissa 
nivåer än på andra, men att alla dimensioner kan placeras på samtliga nivåer.122 

                                                
121 Diaz, J. A. (1996), s. 76. 
122 Diaz, J. A. (1996), s. 77. 
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Den ekonomiska och politiska integrationen har här ett tydligt samband med mak-
ronivån. Boende-, social- och familjeintegration sker främst på en mesonivå, me-
dan den personliga integrationen sker på mikronivå. 

Tillsammans med Anderssons och Skot-Hansens teori kring bibliotekets fyra 
roller anser vi att Diaz teoretiska ingång till integration utgör en god grund för att 
diskutera och analysera bibliotekets roll i integrationsprocessen. I nästa kapitel går 
vi igenom hur vi gått till väga för att ta fram vårt huvudsakliga forskningsmaterial, 
samt hur vi applicerat ovan genomgångna teorier på det materialet.   
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5. Metod och material 

Arbetet med denna uppsats har varit en process som tog sin början ett halvår till-
baka. Under arbetets fortskridande har vi ställts inför en rad olika val och övervä-
ganden som tillsammans skapat uppsatsens slutgiltiga form. Detta kapitel har till 
syfte att redogöra för dessa val, men också att motivera varför vi har gjort på det 
ena eller andra sättet. Det kan därför ses som en relativt detaljerad genomgång, 
vilket också är meningen. Ofta kritiseras den kvalitativa forskningen för bristande 
transparens i fråga om redogörelse för vilken metod som ligger till grund för 
undersökningens resultat. Detta kapitel är därför ett försök till att öppet redovisa 
de tankegångar som har lett in oss på de spår vi sedan kommit att utveckla, men 
också för att du som läsare ska få en bättre förståelse för det empiriska material 
som senare kommer att presenteras. 

5.1. Val av problemområde och metod 
Uppslaget till denna uppsats problemområde skapades till en början utifrån vår 
nyfikenhet och vårt intresse för vilken roll ett folkbibliotek kan spela i socio-
ekonomiskt svaga områden. Det vi inledningsvis ville söka svar på var frågor som 
rörde vilka specifika behov ett bibliotek kan väntas möta i denna typ av områden, 
hur biblioteket kan verka som en resurs där behoven kan antas vara såväl stora 
som varierande, eller hur (mycket) en biblioteksverksamhet kan formas utifrån ett 
områdes karaktär. Eftersom vi inte såg någon möjlighet att fånga in dessa relativt 
breda frågeställningar i någon form av mätbara variabler, kom diskussionen snart 
att istället handla om hur bibliotekspersonal, alternativt besökare (eller icke-
besökare) tänker och resonerar kring denna typ av frågor. 

Eftersom socioekonomiska faktorer rör ett brett spektrum av komplexa förhål-
landen, kom vi dock snart till insikten att utgångspunkten skulle vara alltför dif-
fus. Utifrån ett Stockholmsperspektiv (då vi båda är bosatta i området) började vi 
därför fundera på vad vi kunde ta fasta på i denna typ av områden; fanns det en 
faktor som var särskilt intressant? Utifrån det faktum att det i bibliotekslagen fast-
slås att biblioteket särskilt ska uppmärksamma invandrare och andra minoriteter, 
och att Stockholm har en relativt segregerad bostadssituation, kom vi i detta läge 
att intressera oss för hur biblioteket kan bidra till och verka för integration. Vi 
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ställde oss frågan huruvida biblioteket kan vara en resurs för integration i områden 
där människor möts över olika språkliga, kulturella och etniska gränser? 

Även om problemformuleringen så småningom kom att avgränsas stod det 
alltså tidigt klart att uppsatsens fokus var av kvalitativ karaktär, eftersom de frågor 
som intresserade oss inte var statistiskt mätbara. Vad vi ville undersöka var sna-
rare uppfattningar om bibliotekets roll och funktion i en specifik kontext, för att 
kunna diskutera och söka en förståelse för denna, vilket väl stämmer överens med 
den kvalitativa forskningens inriktning och utgångspunkt.123  

Utifrån dessa ställningstaganden, var nu den fråga vi ställdes inför vilken me-
tod inom den kvalitativa forskningen som bäst skulle passa vårt problemområde. 
Den kvalitativa forskningstraditionen inrymmer här ett flertal olika möjligheter 
för undersökning och analys, där de vanligaste har definierats till deltagande ob-
servation; kvalitativa intervjuer; fokusgruppsintervjuer; språkbaserade metoder, 
till exempel diskurs- och samtalsanalys, samt kvalitativ insamling och analys av 
texter och dokument.124 

 Deltagande observation innebär att forskaren engagerar sig i en social miljö 
under relativt lång tidsperiod, då han eller hon lyssnar på och deltar i samtal, ge-
nomför intervjuer, och samlar in skriftliga källor som sedan formuleras i en detal-
jerad redogörelse för den studerade miljön.125 Det är med andra ord en metod som 
hade kunnat fungera väl för att undersöka vårt problemområde. Eftersom vi emel-
lertid inte ville begränsa vår studie till enbart ett bibliotek, ansåg vi dock att delta-
gande observation skulle vara alltför tidskrävande för att rymmas inom ramen för 
denna uppsats. Inte heller diskurs- eller samtalsanalys ansågs användbart eftersom 
dessa metoder, enkelt uttryckt, främst syftar till att analysera hur något förmedlas, 
snarare än vad det förmedlar.126 Och då tankar och reflektioner stod i centrum för 
vår problemformulering ansåg vi heller inte att redan befintliga datakällor skulle 
utgöra ett tillräckligt material. Detta lämnade kvalitativa intervjuer och fokus-
gruppsintervjuer som möjliga alternativ. Att kvalitativa intervjuer valdes framför 
fokusgruppsintervjuer, grundas på de urval och avgränsningar som diskuteras i 
nästa stycke. Vi kommer därför att återkomma till detta val. 

5.2. Urval och avgränsningar 
När uppsatsens problemområde och metod hade fastställts uppstod frågan om 
vems perspektiv vi ville undersöka. I ett första skede definierades intressanta mål-
grupper. Dessa grupper var bibliotekets besökare och icke-besökare, samt biblio-
tekspersonal och kommunalpolitiker. Då utgångspunkten var integration i mång-

                                                
123 Bryman, A. (2002), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 249 ff. 
124 Bryman, A. (2002), s. 251. 
125 Bryman, A. (2002), s. 277. 
126 Bryman, A. (2002), s. 340. 
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kulturella och därmed mångspråkiga områden, såg vi dock ett problem med att 
anta ett (icke-) besökarperspektiv. Eftersom vi var intresserade av integration i 
stort och inte av integrationen hos en specifik etnisk grupp, skulle vi tvingas att 
anlita ett flertal tolkar, något vi inom ramen för denna uppsats inte hade något 
ekonomiskt utrymme för, och som dessutom skulle innebära ett problem för 
undersökningens validitet. För att stärka undersökningens kvalité beslutade vi 
därför att ta vår utgångspunkt i bibliotekspersonalens erfarenheter, men att även få 
med ett politikerperspektiv. Totalt inkluderade detta tre kategorier av informanter: 

Bibliotekarier fann vi intressanta eftersom de antogs ha en uppfattning om biblio-
tekets roll i integrationsprocessen baserat på erfarenhet. Vi inkluderade i 
denna kategori även biblioteksassistenter, utan utbildning inom biblioteks- 
och informationsvetenskap eller motsvarande, eftersom utgångspunkten var 
erfarenhet, och att en formell utbildning inom området, därmed inte sågs som 
avgörande för undersökningen av vårt problemområde.127 

Bibliotekschefer valdes utifrån deras förmodat övergripande syn på verksamheten. 
Då vi redan från början avsåg att inkludera biblioteksplaner som komplet-
terande källmaterial till våra intervjuer, ville vi ha möjlighet att ställa frågor 
utifrån dessa dokument, något vi bedömde att bibliotekscheferna borde kunna 
svara för. 

Ordförande för Kultur- (och fritids-) nämnden valdes för att inkludera ett politiskt 
perspektiv på biblioteksverksamheten i respektive kommun. Ordförande i den 
aktuella nämnden ansåg vi befinna sig på högsta verksamhetsanknutna nivå 
och därmed vara lämplig som svarsperson för frågor kring såväl övergripande 
kulturpolitiska prioriteringar, som för frågor rörande de aktuella biblioteken.  

Nästa fråga vi ställde oss rörde vilka områden vi ville undersöka. Eftersom ut-
gångspunkten var bibliotek och integration var vi intresserade av att studera 
bibliotek i invandrartäta områden. Alternativt hade vi naturligtvis kunnat under-
söka hur bibliotekspersonal och politiker resonerar och förhåller sig till biblio-
tekets roll i integrationsprocessen, i områden som utmärks av en homogen befolk-
ning. Utifrån bibliotekslagens bestämmelse om bibliotekets skyldighet att rikta 
särskild uppmärksamhet mot invandrare och andra minoriteter, samt utifrån 
IFLA:s mångkulturella manifest, ansåg vi dock att vårt intresse framför allt låg i 
det mångkulturella/mångspråkiga, och i att undersöka hur biblioteket kan rikta 
särskild uppmärksamhet mot en grupp som per definition utgör en majoritet. Vi 
ställde oss således frågan hur biblioteket kan vara en resurs för integration i ett 

                                                
127 Vi kommer i den följande texten använda oss av titeln ”bibliotekarier” vilket innefattar såväl personer med 
en utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande, som övriga. 
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område där integrationsprocessen kan tänkas vara en realitet för en majoritet av 
medborgarna. 

Utifrån dessa premisser började vi utifrån statistik från Stockholms läns lands-
ting undersöka vilka områden i Stockholm som har högst andel invandrare.128 Ef-
tersom undersökningen skulle inkludera även ett (kommun)politiskt perspektiv, 
var det dock viktigt att vårt urval också täckte tre olika kommuner. Vi ville dessu-
tom att kommunerna skulle spegla olika politisk majoritet, eftersom det kunde 
tänkas avspeglas i biblioteksplanerna och i övergripande prioriteringar, vilket 
skulle tillföra vår diskussion ytterligare en aspekt. Vår utgångspunkt var alltså att 
välja tre områden med lokala folkbibliotek, i tre olika kommuner. Områden med 
integrerade folk- och skolbibliotek bortprioriterades, eftersom denna organi-
sationsform antogs kunna bidra till ett alltför stort fokus på skolan som institution, 
medan vi var intresserade av hela befolkningen i de områden vi avsåg undersöka. 
Grundat på dessa premisser kom vi fram till att lämpliga områden var Rinkeby i 
Stockholms kommun, Fisksätra i Nacka kommun samt Alby i Botkyrka kommun. 
I Botkyrka kommun har egentligen det till Alby angränsande området Fittja, stat-
istiskt sett en något högre andel invandrare. Biblioteket i Alby har dock en uttalad 
barn- och ungdomsprofil, något vi ansåg kunde tillföra vår undersökning ytterli-
gare en intressant aspekt. Då Fittja och Alby ligger i så tät anslutning till varandra 
både geografiskt och demografiskt, gjorde vi den sammantagna bedömningen att 
biblioteket i Alby, med sin barn- och ungdomsprofil, i detta sammanhang utgjorde 
ett intressantare alternativ än Fittja.   

När vi gjort vårt områdesurval kontaktades cheferna för de tre biblioteken i 
respektive område, samt ordförande för kultur- (och fritids-) nämnden i respektive 
kommun, via ett e-brev där vi kortfattat presenterade oss själva och syftet med 
intervjuerna. Chefer och politiker valdes alltså ut på grundval av sin yrkesposit-
ion. Bibliotekarierna fick vi i stället kontakt med via cheferna, vilket kan ses som 
en mindre variant av ett snöbollsurval.129 I Stockholms kommun var vår ambition 
att intervjua Madeleine Sjöstedt (fp), ordförande för kulturnämnden, som dock 
tackade nej. I stället blev vi hänvisade till att tala med Amanda Lövkvist (fp) bi-
trädande borgarrådssekreterare med ansvar för kulturfrågor. I övrigt accepterade 
samtliga chefer och politiker vår förfrågan.130 

Att undersökningen inkluderar endast bibliotek i Stockholmsområdet är till 
stora delar baserat på ett bekvämlighetsurval, då båda uppsatsförfattarna är bosatta 
i området, men också utifrån ett intresse för integration och socioekonomiska 
skillnader i Stockholm med kranskommuner. Begränsningen kan dock även ses 

                                                
128 Regionplanekontoret Stockholms läns landsting, webbsida > Statistik > Områdesdata och kartor. 
129 Snöbollsurval innebär att en forskare skapar kontakt med informanter som är relevanta för en undersök-
ning och sedan använder dessa för att få kontakt med ytterligare informanter. Se också Bryman, A. (2002), 
s. 312-313. 
130 När vi fortsättningsvis refererar till de intervjuade politikerna inkluderar vi Amanda Sjökvist. Hennes 
egentliga befattning är dock politiskt tillsatt tjänsteman. 
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som en fördel, eftersom anknytningen till Stockholm och de förhållanden som är 
specifika för detta område, är gemensamma för samtliga områden i denna under-
sökning. Den geografiska närheten kan dessutom ha ytterligare en fördel, eftersom 
den torde kunna underlätta bibliotekens samarbete och erfarenhetsutbyte, vilket 
också är en del av uppsatsens övergripande syfte (se 3.3. Syfte).  

5.3. Kvalitativa intervjuer 
Intervjuarbetet inleddes med att vi, utifrån vårt problemområde, diskuterade oss 
fram till vilka olika frågeställningar intervjuerna skulle behandla. Sedan formule-
rades frågorna (se diskussion nedan) och en preliminär intervjuguide utformades. 
Eftersom vi ville ställa specifika frågor till bibliotekschefer och politiker, utifrån 
respektive persons yrkesposition, exkluderades möjligheten till fokusgrupps-
intervjuer för dessa informanter, då intervjuguiderna för dessa personer kom att se 
olika ut. Kvar återstod gruppen bibliotekarier. Då urvalet inkluderade tre biblio-
tek, i tre skilda kommuner ansåg vi emellertid att det skulle vara svårt att praktiskt 
organisera och genomföra en fokusgruppsintervju på en plats och vid en tidpunkt, 
där alla bibliotekarier hade möjlighet att delta samtidigt. Vi beslutade därför att 
genomföra enskilda kvalitativa intervjuer med samtliga informanter. 

Den preliminära intervjuguiden testades genom en pilotintervju med en bibli-
otekarie på Haninge bibliotek, i syfte att undersöka hur intervjufrågorna uppfatta-
des och hur lång tid intervjun ungefär kunde beräknas ta. Som ett resultat av 
denna första intervju gjordes ett antal förändringar av frågorna. De intervjuer som 
ligger till grund för resultatet, totalt tolv stycken, gjordes sedan mellan den 7 feb-
ruari och den 4 mars 2011. Bibliotekschefer och bibliotekarier intervjuades på 
respektive bibliotek i personalrum, alternativt i biblioteket innan öppningstid. In-
tervjuer med politiker skedde på Stockholms stadshus, Nacka stadshus och för 
Botkyrkas del på Socialdemokraternas huvudkontor på Sveavägen i Stockholm. 
Intervjuerna tog mellan 40 minuter till två timmar i anspråk, beroende på vem 
som intervjuades (intervjuguiderna var olika omfattande för politiker, chefer och 
bibliotekarier) och personliga faktorer som hur väl utvecklade svar personen 
ifråga gav. Alla intervjuer spelades in. 

Intervjuguidens utformning 
I kvalitativa intervjuer görs ofta en åtskillnad mellan ostrukturerade och semi-
strukturerade intervjuer.131 Den ostrukturerade intervjun kan liknas vid ett samtal 
där forskaren introducerar ett tema och sedan låter informanterna associera mer 
eller mindre fritt, medan forskaren i den semi-strukturerade intervjun utgår från en 

                                                
131 Bryman, A. (2002), s. 301 ff. 
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intervjuguide med relativt specifika teman. Intervjun följer då i stort sett ordning-
en i intervjuguiden, även om variationer och spontana följdfrågor kan förekomma. 
I våra intervjuer med bibliotekarier, bibliotekschefer och politiker utgick vi från 
den semi-strukturerade intervjuformen, då vi hade ett antal teman med mer eller 
mindre specifika frågor som vi ville skapa ett samtal kring. Under samtalet ändra-
des ibland frågornas ordningsföljd och följdfrågor tillkom beroende på informan-
ternas svar, vilket var en hållning som hade diskuterats och bestämts i förväg. 

Intervjuguiderna hade tre till fyra övergripande teman beroende på vem som 
intervjuades. För bibliotekarier och bibliotekschefer inleddes intervjuerna med 
frågor kring deras personliga bakgrund inom biblioteksområdet och bibliotekets 
roll för att sedan komma att handla om integration och slutligen kultur kopplat till 
mångkultur och mångspråkighet. För cheferna tillkom dessutom en sista del där 
specifika frågor ställdes utifrån aktuell biblioteksplan, för att de skulle få ett till-
fälle att förtydliga och precisera de delar som vi fann särskilt relevanta med hän-
syn till uppsatsens problemställning. Intervjuer med politiker inleddes med bak-
grundsfrågor, för att sedan behandla integration och kultur och slutligen frågor 
utifrån biblioteksplanen, dock inte samma frågor som för bibliotekscheferna. För 
att få en lättsam avrundning lade vi som sista punkt i samtliga intervjuer in en 
fråga kring identifierandet av ett ”biblioteksdjur”.132 Intervjuguiderna bifogas i 
Bilaga 1. 

En svaghet i denna undersökning är att intervjuguiderna utvecklades i ett ti-
digt skede, och att de i efterhand därför kan tyckas inte varit tillräckligt centrerade 
kring uppsatsens problemformulering. Bland annat ställdes ett antal frågor kring 
kultur. Även om svaren på flera av dessa frågor har varit till nytta för studiens 
resultat, kan konstateras att studiens tyngdpunkt är integration, och att fler frågor i 
stället hade kunnat ställas kring detta tema. En annan faktor värd att notera, är 
politikernas medverkan i denna studie. Som framgår av problemformuleringen, 
ämnade vi i denna studie undersöka huruvida det finns en skillnad mellan biblio-
tekariers och bibliotekschefers kontra politikers perspektiv, i tankar om bibliotek 
och integration. Eftersom den förra gruppen naturligt har en mer verksamhetsnära 
relation till dessa frågor, jämfört med politiskt aktiva, kan det i efterhand konstate-
ras att det inte alltid varit möjligt att göra en sådan jämförelse. Som vi ska se i 
empiri-delen, presenteras resultatet till stor del utifrån vilka delar av biblioteks-
verksamheten som är särskilt viktiga eller relevanta ur ett integrationsperspektiv, 
utifrån informanternas svar. Här kan de intervjuade politikerna tyckas ha hamnat 
något i skymundan. Förutom bibliotekschefers och bibliotekariers mer verksam-
hetsnära, och därmed mer detaljerade och utvecklade, resonemang kring biblio-
tekets roll i integrationsprocessen, är en bidragande orsak att antalet politiker i 
jämförelse utgjorde en betydligt mindre grupp informanter. Ur denna synvinkel 

                                                
132 Vi har bifogat svaren på frågan om biblioteksdjuret i bilaga 2. 
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kan dock empiri-delen anses ge en mer rättvisande avspegling av informanterna, 
vilket också kan ses som en styrka för uppsatsens validitet.133 

Bearbetning och analys av intervjumaterialet 
Bearbetning och analys av intervjuerna skedde genom att samtliga intervjuer till 
en början transkriberades, vilket resulterade i 163 sidor text med enkelt rad-
avstånd. I ett andra steg lästes transkriberingarna igenom för att skapa en känsla 
för textens helhet. Enligt vad som förespråkas av Graneheim och Lundman utgick 
innehållsanalysen sedan från meningsbärande enheter, kondensering och abstra-
hering i form av koder och kategorier.134 

De meningsbärande enheterna kan här förstås som meningar eller stycken 
som kan urskiljas på basis av deras innehåll och kontext. Efter att dessa enheter 
hade identifierats, kondenserades de, genom att de omformulerades i några få ord 
eller meningar, som syftade till att sammanfatta kärnan i uttalandet eller resone-
manget. I ett nästa steg abstraherades det meningskoncentrerade innehållet till 
koder, vilket kan jämföras med att skapa etiketter som hjälper till att tänka kring 
materialet på nya sätt (se exempel i tabell 1).135 Vi genomförde detta arbete paral-
lellt och oberoende av varandra, vilket alltså resulterade i två analysscheman per 
intervju. 
 

Meningsbärande enhet Menings-
koncentrering 

Kod 

När jag började så var min tjänst inriktad mot ung-
domar, jag var ungdomsbibliotekarie kallades det. 
Jag jobbade med programverksamhet för ungdomar. 
Men nu känner jag nog så att man gör nästan allting 
på något sätt, där alla gör lite av allt. Så det är inte 
så uttalade roller här utan man gör liksom det som 
behövs. Huvuddelen är ju bemanning i själva biblio-
teket och hjälpa besökare. Sedan är det ju inköp, det 
jobbar jag inte så jättemycket med nu längre men 
det har jag gjort mycket tidigare. Och så program-
verksamhet, kontakter med skolor…  

Från början ung-
domsbibliotekarie. 

Nu mera blandade 
arbetsuppgifter. Inga 
tydliga roller i arbets-
fördelningen. 

Arbets-
uppgifter  

Tabell 1. Exempel på en del av ett analysschema. 

                                                
133 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009), s. 268. 
134 Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2003), ”Qualitative content analysis in nursing research: concepts, 
procedures and measures to achive trustworthiness”, s. 106-107. 
135 Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2003), s. 107. 
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Nästa steg i analysen skedde genom att vi sammanförde samtliga koder och uti-
från dessa ställde oss frågan vad materialet handlade om på en mer abstrakt nivå. 
Detta arbete resulterade i att koderna sammanfördes i fyra övergripande kategorier 
(se tabell 2), som alltså utgår från och delar in hela det transkriberade materialet.136 
Graneheim och Lundman pekar, utifrån existerade forskning i ämnet, på att kate-
gorier på ett teoretiskt plan bör vara ömsesidigt uteslutande, men att detta i princip 
är omöjligt i praktiken vid studiet av sociala och komplexa fenomen.137 En kate-
gori kan däremot svara på frågan vad och relaterar i förlängningen till det mani-
festa innehållet i en utsaga eller liknande.138 

Analysen hjälpte oss inte bara att få en överblick av materialet, utan gav i för-
längningen också en struktur till den empiriska delen i denna uppsats. Kategorier-
na sammanfaller därför med avsnittsrubrikerna i kapitel sex, Empirisk undersök-
ning. 

 

Kategorier Vad? 

Invandrar- och integrationsbegreppet Syftar till att diskutera hur informanterna 
resonerar kring dessa för uppsatsen grund-
läggande begrepp. 

Utbud och verksamhet ur ett integrations-
perspektiv 

Syftar till att sammanfatta biblioteksanställ-
das berättelser om bibliotekets verksamhet 
utifrån ett integrationsperspektiv. 

Glapp mellan verklighet och vision Syftar till att diskutera centrala aspekter av 
biblioteksverksamheten som är relaterade till 
integration, där det finns en spänning mellan 
hur informanterna upplever verksamheten 
kontra hur de tänker sig att det borde vara. 

Bibliotekets roll Syftar till att särskilt diskutera hur informan-
terna resonerar kring bibliotekets primära 
uppgift samt hur de tänker kring bibliotekets 
fyra olika roller. 

Tabell 2. Kategorier skapade utifrån innehållsanalys av intervjumaterialet. 
  

                                                
136 Till detta kommer en femte kategori dit frågor om informanternas bakgrund och dylikt hänfördes. Dessa 
frågor hade dock främst syftet att inleda intervjuerna på ett ”mjukt” sätt, och kategorin har därför inte tagits 
med i tabell 2, då den inte har någon betydelse för det slutgiltiga resultatet av studien. 
137 Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2003), s. 107. 
138 Det manifesta innehållet i en text kan sättas i kontrast till det latenta innehållet. Manifest innehåll innebär 
här en starkare koppling till vad som uttrycks i texten, medan det latenta innehållet har en högre grad av 
abstraktionsnivå och mer relaterar till textens underliggande mening, till exempel psykoanalys. Både manifest 
och latent innehåll handlar dock om tolkning. (Se Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2003), s. 106; Kvale, S. 
& Brinkmann, S. (2009), s. 228). 
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Varken intervjuguiderna eller innehållsanalysen utgick således från teorin om 
bibliotekets fyra roller, eller Diaz samhällsvetenskapliga ansats för att förklara 
integrationsprocessen.139 En explicit fråga kring huruvida informanterna upp-
fattade att biblioteket ska ha ett särskilt fokus på någon eller några av de fyra rol-
lerna, ingick dock i intervjuguiden.  

De teoretiska perspektiven ska förstås som raster som vi har lagt på materialet 
i efterhand, för att bättre kunna förstå och analysera de kategorier som skapades 
vid ovan beskrivna innehållsanalys. Enligt Kvale och Brinkmann utgår den teore-
tiska förståelsen från forskarsamhället, och går därmed utöver vad författarna be-
nämner självförståelse, eller det sunda förnuftets kritiska förståelse, som har sin 
utgångspunkt i informanternas eller allmänhetens tolkning.140 Det är alltså inte 
säkert att informanterna skulle hålla med om vår tolkning av deras uttalanden, 
eftersom vi i efterhand tolkat deras svar utifrån Anderssons och Skot-Hansens 
analysmodell av bibliotekets fyra roller samt Diaz förklaringsmodell av integrat-
ionsprocessen. Som diskuteras i teoriavsnittet är dock den applicerade teorin kring 
bibliotekets fyra roller skapad utifrån en bibliotekskontext, och borde därför inte 
upplevas alltför främmande för informanterna. Detta bekräftas också av att ingen 
av informanterna uttryckte någon tveksamhet kring eller ifrågasatte den explicita 
frågan om bibliotekets fyra roller när den ställdes under intervjuerna. Inte heller 
tolkningen utifrån Diaz modell av integrationsprocessen borde upplevas alltför 
verklighetsfrämmande, eftersom de begrepp som ingår i modellen, i hög utsträck-
ning används för att mäta och resonera kring ojämlika förhållanden mellan in-
födda och invandrade personer. 

5.4. Reliabilitet och validitet 
Frågan om reliabilitet och validitet i den kvalitativa forskningen har varit omdis-
kuterad och bland annat har alternativa begrepp som tillförlitlighet, trovärdighet, 
pålitlighet och konfirmerbarhet föreslagits.141 Kvale och Brinkmann menar dock i 
boken Kvalitativa forskningsintervjuer att de traditionella begreppen reliabilitet 
och validitet har ett värde och en tillämpbarhet även i den kvalitativa forskningen, 
men att de måste anpassas för att passa intervjuforskningens premisser. Vi kom-
mer i denna diskussion ansluta oss till dessa författares användning och förståelse 
av begreppen. 

Reliabilitet handlar i grunden om huruvida en annan forskare vid en annan 
tidpunkt, skulle komma fram till samma resultat i en liknande studie. Kvale och 
Brinkmann pekar på att denna diskussion i den kvalitativa forskningen, bland an-

                                                
139 Diaz, J. A. (1996); Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994). 
140 Kvale, S. & Brinkmann, S (2009), s. 231. 
141 Kvale, S. & Brinkmann, S (2009), s. 262-263. 
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nat förts i förhållande till ledande frågor, men att det inte är en särskilt relevant, 
eftersom intervjufrågor skapas och styrs av en övergripande forsknings-
frågeställning samt forskarnas förförståelse och teoretiska perspektiv. Ur ett post-
modernistiskt synsätt skapas dessutom kunskap i ett samtal där båda parter är del-
aktiga. Kvale och Brinkmann menar i stället att den kvalitativa intervjun har en 
viktig fördel, eftersom informanten i denna typ av intervju har ett utrymme att 
säga emot och förkasta intervjuarens frågor.142 Som vi ska se i empiri-delen var 
detta också något som skedde i den här studien. Särskilt tydligt var detta i fråga 
om invandrarbegreppet där informanterna utan uppmaning valde att använda al-
ternativa begrepp. En styrka i denna uppsats, relaterad till frågan om reliabilitet, är 
också att meningskoncentreringen och kodningen utfördes parallellt av båda upp-
satsförfattarna. 

Validitet handlar i den vetenskapliga metoden om huruvida forskaren faktiskt 
undersöker det han eller hon avser att undersöka. Frågan går tillbaka på den filo-
sofiska frågan vad som är att betrakta som sanning, vilket i den postmoderna eran 
kommit att utgå från hur sanning skapas i en dialog där konkurrerande synsätt 
diskuteras i en gemenskap.143 Kvale och Brinkmann menar att validitetsfrågan 
måste finnas med under hela forskningsprocessen och inte endast avhandlas i slut-
fasen, men att det kan finnas olika tolkningar av samma uttalanden, och att detta 
inte innebär att en tolkning måste vara mer ”rätt” än en annan. En god validitet 
uppnås bland annat genom att kontinuerligt kontrollera empiriska belägg mot al-
ternativa tolkningar och genom att förhålla sig kritisk mot den egna undersök-
ningen genom alla dess faser. Detta relativt långa och detaljerade metodavsnitt 
kan därför ses som ett försök att leva upp till de krav som Kvale och Brinkmann 
ställer. 

5.5. Etiska överväganden 
I ett vetenskapligt arbete finns det ett antal etiska aspekter att ta hänsyn till. Vid en 
intervjuundersökning aktualiseras inte minst frågor kring spridning av insamlat 
material, samt hur de intervjuade representeras i den färdiga uppsatsen. Kvale och 
Brinkmann menar att en kvalitativ forskningsintervjuare inte ska försöka lösa pro-
blem kring dessa frågor en gång för alla, utan snarare genom hela forskningspro-
cessen vara medveten om och öppen för att problematiken existerar.144 Utifrån 
Kvale och Brinkmann har vi här valt att ta upp tre av de etiska osäkerhetsområden 
som särskilt bör beaktas i en kvalitativ intervjuundersökning. 

                                                
142 Kvale, S. & Brinkmann, S (2009), s. 187-189. 
143 Kvale, S. & Brinkmann, S (2009), s. 264-265. 
144 Kvale, S. & Brinkmann, S (2009), s. 85-86. 
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Informerat samtycke 
Arbetet med den empiriska undersökningen i denna uppsats, inleddes med att vi 
skickade ett e-brev, där vi kortfattad presenterade oss själva och uppsatsens syfte. 
Eftersom vi glömde bort att tala om att intervjuerna skulle komma att spelas in 
återkom vi med denna information i ett andra brev. I intervjusituationens början 
hade därför samtliga informanter en generell idé om vad intervjun skulle komma 
att handla om. Samtliga intervjuer inleddes dock med att vi återigen talade om 
syftet med intervjun, att informanten när som helst kunde välja att avbryta inter-
vjun, att materialet endast skulle komma att användas för uppsatsens syfte, den 
ungefärligt uppskattade tiden, och att inspelning skulle ske. Alla informanter sam-
tyckte till detta. Att intervjun i ett par fall drog över tiden kan här ses som pro-
blematiskt. Dock framhöll flera informanter att de uppskattade att få tala om, och 
resonera kring ämnet, och att de fann ämnet intressant. 

Konfidentialitet 
I denna studie har vi valt att låta bibliotekarier och assistenter vara anonyma, me-
dan chefer och politiker framträder med namn, vilket de innan intervjuerna tillfrå-
gades om och gav sitt samtycke till. Anledningen till detta ställningstagande var 
att chefer och politiker intervjuats som företrädare för en verksamhet eller politisk 
nämnd, och att anonymiseringen därmed hade blivit svår att genomföra, utan kon-
sekvenser för uppsatsens centrala frågeställning. En positiv aspekt är dock att de 
informanter som framträder med namn har fått en möjlighet att uttala sig om 
bibliotek och integration utifrån sin yrkesposition. Endast uppsatsförfattarna har 
och har haft tillgång till det inspelade och transkriberade materialet. 

Konsekvenser för informanterna 
Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen kring bibliotek och integration 
utifrån den specifika kontext som har undersökts i denna uppsats. Då uppsatsens 
problemställning handlar om bibliotek och integration, och alltså inte utgår från 
den enskilda individens privatliv eller uppfattning om mycket känsliga frågor, 
bedömer vi att risken med den ”skada” uppsatsen kan orsaka är liten i förhållande 
till dess nytta. Vi är dock medvetna om att vad som uppfattas som känsligt kan 
skilja sig mycket från person till person, och har därför varit noga med att peka på 
att de intervjuade haft möjlighet att återkomma till oss om de funderat på något i 
efterhand, samt sett till att samtliga berörda har respektive uppsatsförfattares 
e-postadress. Vi har också valt att i transkriberingen översätta de muntliga utsa-
gorna till skriftspråk, då vi anser att ordagranna utskrifter återger ett språk som är 
taget ur sitt sammanhang och därför inte är motiverat, om det inte finns ett särskilt 
syfte med detta, vilket också förespråkas också av Kvale och Brinkmann.145 

                                                
145 Kvale, S. & Brinkmann, S (2009), s. 301. 
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6. Empirisk undersökning 

Därmed är vi framme vid den empiriska undersökningen. Kapitlet är uppdelat i 
fem avsnitt, varav det första tjänar som en inledande presentation av de tre under-
sökta biblioteken samt de områden de ligger i. Därefter kommer vi in på den 
egentliga undersökningens första avsnitt, som alltså baseras på våra intervjuer 
med sex bibliotekarier, tre bibliotekschefer och tre kommunalpolitiker. Under 
rubriken Invandrar- och integrationsbegreppet diskuterar vi hur informanterna 
resonerar kring dessa problematiska begrepp. I det nästkommande avsnittet, Ut-
bud och verksamhet ur ett integrationsperspektiv, diskuteras och redogörs utför-
ligt för hur informanterna resonerar kring den befintliga biblioteksverksamheten. I 
avsnittet diskuterar vi även hur biblioteket, via dialog och samarbeten, arbetar för 
att fånga upp och bemöta den lokala befolkningens behov. Avsnittet avslutas med 
en genomgång av respektive kommuns biblioteksplan, alltjämt ur ett integrations-
perspektiv. Det fjärde avsnittet, Glapp mellan verklighet och vision, är ämnat att 
belysa hur de biblioteksverksamma resonerar kring en ur integreringssynpunkt 
fungerande biblioteksverksamhet, och hur en tänkt bild av verksamheten kan 
skilja sig från hur verksamheten faktiskt ser ut. Vi utgår från tre olika resurser; 
medieutbud, lokaler samt språklig kompetens. Vi för även en diskussion kring 
bibliotekets medborgarservice. Det femte och sista avsnittet, Bibliotekets roll, 
redogör för hur informanterna, utifrån bibliotekets fyra roller resonerar kring bib-
lioteksverksamhetens fokus. 

6.1. Presentation av områdena och dess bibliotek 
För att skapa en bild av de områden och bibliotek som ingår i undersökningen har 
vi, som vi nämner här ovan, valt att inledningsvis göra en kort presentation av 
kommundelarna Alby, Fisksätra, Rinkeby och dess bibliotek. Vi kommer här även 
att presentera de för uppsatsen intervjuade bibliotekscheferna och politikerna, då 
deras namn genomgående kommer att återkomma i den följande texten. Intervju-
ade bibliotekarier är dock anonyma. 
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Alby och Alby bibliotek 
Alby är en del av Botkyrka kommun, geografiskt beläget mellan Stockholm och 
Södertälje. Totalt har kommunen cirka 82 000 invånare som talar runt 100 olika 
språk.146 Specifikt för kommunen är en relativt ung befolkning (medelåldern är 37 
år), där en stor andel har sina rötter utomlands; cirka 50 procent har invandrat till 
Sverige eller har två föräldrar födda utomlands. Kommunen består av fem kom-
mundelar: Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge och Tumba-Grödinge. Alby 
är beläget i den nordöstra delen av kommunen och har cirka 12 000 invånare. Om-
rådet förknippas ofta med miljonprogrammet, då den största delen av bostäderna 
består av stora kvarter med hyresrätter byggda mellan 1970-1975.  

Alby bibliotek är beläget i närheten av Alby centrum som utgörs av en mindre 
galleria cirka 50 meter från tunnelbanestationen. Med tunnelbana tar det cirka 30 
minuter att resa till Stockholms central. I gallerian finns förutom några småbutiker 
och ett café även ett medborgarkontor, som erbjuder stöd och vägledning i juri-
diska frågor och samhällsfrågor samt datorer som kan nyttjas utan kostnad.147 
Medborgarkontoret har öppet 42,5 timmar i veckan. 

Botkyrka har profilerat sig som en ung kommun med en internationell befolk-
ning som särskilt satsar på kultur och upplevelse. I Alby finns förutom biblioteket 
även Subtopia, kommunens cirkus- och upplevelsecentrum, som inrymmer bland 
annat Cirkus Cirkör och Dans- och Cirkushögskolan. Totalt finns sex mindre 
bibliotek i kommunen, där inget är huvudbibliotek, men där biblioteken i Tumba 
och Hallunda har en extra resursroll. Hallunda har här ett specifikt fokus på mång-
språkighet. Utöver dessa sex finns även Mångkulturellt centrum, en mötesplats för 
konst och forskning med fokus på migration och social och kulturell mångfald, 
som även fungerar som ett bibliotek. I Alby har biblioteket huserat i nuvarande 
lokaler sedan 2008. Biblioteket är ett områdesbibliotek med en ungdomsprofil, 
vilket speglas i såväl medier som programverksamhet, samt att det finns en an-
ställd ungdomsbibliotekarie. Totalt finns sex anställda på biblioteket, varav en i 
personalen har en tjänst som enhetschef för Alby, Fittja och Hallunda. Chef för 
samtliga bibliotek i Botkyrka, sedan sju och ett halvt år tillbaka, är Margareta 
Berg. Ordförande för kultur- och fritidsnämnden är i Botkyrka Mattias Gökinan 
(s) som har suttit i nämnden i tolv år.  

Fisksätra och Fisksätra bibliotek 
Fisksätra är en del av Nacka kommun öster om Stockholm. Kommunen är indelad 
i fyra områden: Sicklaön, Boo, Saltsjöbaden/Fisksätra och Älta. Totalt hade 
kommunen i slutet av 2010, 90 108 invånare.148 I slutet av 2007 bodde i Fisksätra 

                                                
146 Botkyrka kommuns webbsida > Kommun och politik > Om Botkyrka > Kommunfakta. 
147 Botkyrka kommuns webbsida > Omsorg och socialt stöd > Ny i Sverige > Medborgarkontor > Alby med-
borgarkontor. 
148 Nacka kommuns webbsida > För dig som är journalist > Fakta om Nacka. 
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7 124 personer, varav 48 procent var födda utomlands, eller hade två utrikes födda 
föräldrar.149 Till Fisksätra kommer man genom att ta bussen eller Saltsjöbanan, en 
tåglinje, från Slussen på Södermalm i Stockholm, en resa som tar mellan 18-25 
minuter. I Nacka finns idag sex bibliotek, i Fisksätra, Forum Nacka, Orminge, 
Saltsjöbaden, Älta samt Dieselverkstadens bibliotek i Sickla.150 

Nacka kommun har antagit en vision för öppenhet och mångfald som som ska 
genomsyra allt kommunen gör. Visionen bygger på den grundläggande värdering-
en ”Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga – samt för 
deras vilja att ta ansvar.”151 I praktiken innebär detta att kommunen ska styras en-
ligt fyra principer som även kommit att prägla biblioteken: särskiljande av finan-
siering och produktion; konkurrens genom kundval eller upphandling; konkur-
rensneutralitet, samt att ansvar och befogenheter ska delegeras till lägsta effektiva 
nivå. Under hösten 2010 gjordes en biblioteksutredning där bland annat finansie-
ringsmodellen för Nackas bibliotek, som bygger på ersättning för utlån, antal be-
sökare och öppettider, och driftsformen för Dieselverkstadens bibliotek, som 2006 
började drivas som en ekonomisk förening och som sedan 2010 drivs som ett ak-
tiebolag, utreddes. Utredningen utmynnade i ett förslag om upphandling av samt-
liga bibliotek i enlighet med kommunens övergripande policy. I skrivande stund 
pågår denna upphandling, vilket innebär att biblioteken i framtiden kommer att 
utsättas för en konkurrenssituation.152 

Biblioteket i Fisksätra ligger i Fisksätra centrum som består av en galleria i 
närheten av Saltsjöbanan. Gallerian innehåller förutom biblioteket ett antal små-
butiker och ett café. Specifikt för Fisksätra bibliotek är att det förutom att fungera 
som ett bibliotek, även har ett kontaktcenteruppdrag från kommunen, vilket inne-
bär att bibliotekets personal ska bistå med kommunal information till medborgar-
na rörande all data som kan hittas på kommunens hemsida. I enlighet med kom-
munens övergripande vision – förtroende och respekt för individens förmåga – 
ska medborgarna i Nacka kommun själva välja exempelvis skola och barnomsorg 
via den kommunala hemsidan. Med vetskap om att många personer, särskilt nyan-
lända, kan ha svårt att göra ett aktivt val utan hjälp och stöd har biblioteket fått i 
uppgift att bistå med viss service, vilket de får extra pengar för. Kommunen har 
således inget medborgarkontor. Men biblioteket har också ett stort samhällsenga-
gemang utöver kontaktcenteruppdraget, vilket bland annat speglas i bibliotekets 
profil ”Arena för demokrati” som innebär att: 

                                                
149 Regionplanekontoret Stockholms läns landsting, webbsida > Statistik > Områdesdata och kartor > Nacka. 
150 Dieselverkstaden är ett kulturhus inrymt i en renoverad industrilokal.  
151 Nacka kommuns webbsida > Politik & Organisation > Så styrs Nacka > Underlag för styrning > Vision 
och värdering. 
152 Nacka kommuns webbsida > Kultur > Bibliotek > Biblioteksutredning. 



 58

Biblioteket vill vara en aktiv resurs i samhällsbyggandet, genom att förmedla information via 
böcker och andra media, utställningar och program inom områdena språk, samhälls-
orientering, hälsa och friskvård.153 

Biblioteket har bland annat drivit projektet ”Språk som rikedom” - ett arbete för 
mångspråkig språkutveckling för barnen i området. Totalt har biblioteket fem hel-
tidsanställda. Chef för Fisksätra bibliotek, sedan tretton och ett halvt år tillbaka, är 
Barbro Bolonassos. Det som skiljer Bolonassos från övriga bibliotekschefer som 
intervjuats för denna uppsats, är att hon endast svarar för verksamheten vid Fisk-
sätra bibliotek, vilket innebär att hon i högre grad är aktiv i den lokala biblioteks-
verksamheten, och då inte endast som chef, utan även ute i bibliotekets offentliga 
lokaler. Nytillträdd ordförande för kulturnämnden i Nacka kommun, är sedan års-
skiftet, Hans Peters (c). 

Rinkeby och Rinkeby bibliotek 
Rinkeby tillhör Rinkeby-Kista stadsdelsområde i Stockholms kommun. Förutom 
Rinkeby och Kista ingår i stadsdelen Akalla och Husby samt naturreservatet 
Hansta och Järvafältets grönområde. Totalt har stadsdelen cirka 45 500 invånare, 
varav 15 603 personer bodde i Rinkeby i slutet av 2010.154 Av dessa var 89,7 pro-
cent födda utomlands, eller hade två utrikes födda föräldrar.155 Rinkeby är förbun-
det med Stockholms innerstad med tunnelbana och resan däremellan tar 20 minu-
ter. Totalt hade Stockholm i slutet av år 2010, 847 073 invånare.156 På grund av 
stadens storlek är kommunen uppdelad i 14 stadsdelar, med en hög grad av de-
centralisering. 

Rinkeby bibliotek är ett av de cirka 40 bibliotek som tillsammans bildar 
Stockholms stadsbibliotek. Biblioteken bildar tillsammans landets största kom-
munala folkbibliotek.157 Förutom Stadsbiblioteket och stadsdelsbiblioteken ingår i 
organisationen Ljudbiblioteket, Inläsningstjänsten, Tidnings- och tidskrifts-
biblioteket samt Internationella biblioteket, med samlingar på 120 språk.158 

Biblioteket i Rinkeby ligger i samma byggnad som Folkets hus, Rinkeby 
Multimediacenter, ABF och områdets medborgarkontor, som erbjuder rådgivning 
och hjälp inom en rad olika samhällsfrågor och som har öppet 24 timmar i veckan. 
Byggnaden är geografiskt placerad precis intill centrum, som består av ett torg 
med ett antal småbutiker, en galleria och ingången till tunnelbanan. Biblioteket 
har ingen särskilt uttalad profil, men har efter områdets behov utvecklat stora 

                                                
153 Nacka kommuns webbsida > Kultur > Bibliotek > Bibliotek Fisksätra > Vår profil. 
154 Stockholms kommuns webbsida > Om Stockholm > Område, Rinkeby-Kista > Läs om Rinkeby-Kista 
stadsdelsförvaltning. 
155 Stockholms kommuns webbsida > Om Stockholm > Område: Rinkeby-Kista > Läs om statistik om Rin-
keby-Kista > Rinkeby > Områdesfakta. 
156 Stockholms kommuns webbsida  > Om Stockholm > Fakta och kartor. 
157 Stockholms stadsbiblioteks webbsida > Om oss. 
158 Stockholms stadsbiblioteks webbsida > Om oss. 
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samlingar av litteratur på andra språk och kurslitteratur för språkstudier i svenska. 
På bibliotekets hemsida framgår att: 

En av de viktigaste uppgifterna för biblioteket är att hjälpa invånarna med utländsk bak-
grund att erövra det svenska språket, men också att erbjuda litteratur på deras modersmål. 
Biblioteket har också ett väl utbyggt samarbete med Rinkebys skolor och skolklasser bjuds 
regelbundet in för att ta del av bokpresentationer och olika läsfrämjande projekt.159 

Biblioteket är även känt för att varje år bjuda in årets Nobelpristagare i litteratur 
samt det läsfrämjande bokprojektet Listiga räven. 

Biblioteket har fem anställda biblioteksassistenter och åtta bibliotekarier, 
varav två är barnbibliotekarier. Det bör tilläggas att en stor del av personalen inom 
Stockholms stadsbibliotek har en heltidstjänst förlagd till flera bibliotek, varför de 
tretton anställda inte ska ses som heltidstjänster. Enhetschef för Möta Norra, den 
enhet inom Stockholms stadsbibliotek som Rinkeby bibliotek organisatoriskt till-
hör, är Marjatta Tengström. Hon har haft nuvarande tjänst sedan 2008. Hon har 
dock varit anställd inom Stockholms stadsbibliotek sedan 1977 och som chef se-
dan 1987. Ordförande för kulturnämnden i Stockholms kommun är Madeleine 
Sjöstedt (fp). Då hon tyvärr inte hade möjlighet att ställa upp på en intervju, inter-
vjuade vi i stället Amanda Lövkvist (fp) biträdande borgarrådssekreterare med 
ansvar för kulturfrågor sedan ett år tillbaka. 

6.2. Invandrar- och integrationsbegreppet 
Som uppsatsens inledande diskussion visar är såväl ”invandrare” som ”integrat-
ion” problematiska begrepp. I våra intervjuer ställde vi därför frågan hur infor-
manterna själva skulle vilja beskriva vad integration är och om de kunde se några 
för- och nackdelar med att definiera invandrare som en grupp. Hur informanterna 
resonerade kring dessa begrepp presenteras i nedanstående analys. Eftersom vi 
inte kunnat se någon skillnad i hur invandrar- och integrationsbegreppet uppfattas, 
beroende på yrkesområde, har vi i detta stycke valt att inte explicit redogöra för 
hur politiker respektive biblioteksverksamma talar om begreppen. 

Integrationsbegreppet  
Integrationsbegreppet upplevdes av flera informanter som ett svårdefinierbart och 
komplext begrepp. Det väckte frågor kring vem som ska integreras och varför, 
vad integration innebär, integrationspolitikens utformning, hur tal om integration 
kan leda till ett utpekande av mångkulturella förortsområden och svårigheten i att 
använda ett så vitt och innehållsmässigt oklart begrepp. Frågan ställdes också var 
integrationen egentligen är misslyckad: 

                                                
159 Stockholms stadsbiblioteks webbsida > Biblioteken: Rinkeby bibliotek. 
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Jag tycker det är väldigt, en väldigt komplex fråga och jag tycker också att integrationsdebat-
ten i Sverige är ganska snedvriden och jag kan egentligen tycka till exempel att det är inte 
Alby som inte är integrerat, det kanske är Täby som inte är integrerat. Här bor folk från alla 
världens håll och kommer överens med varandra.160 

Trots dessa förbehåll från informanternas sida kunde två huvudsakliga perspektiv 
utläsas i intervjusvaren, dels sågs integration som någon form av delaktighet i 
samhället och dels sågs det som ett ömsesidigt möte mellan olika kulturer och 
människor. Av dessa två perspektiv var det dock delaktighetsperspektivet som 
flest informanter relaterade till när frågan om integration ställdes. Förutom tal om 
just ordet delaktighet, resonerade informanterna i sammanhanget om integration 
som att ”hitta sin plats i ett samhälle […] och kunna orientera sig”,161 ”känna att 
man är medlem utav det här samhället”162 och ”att kunna ta del av och känna sig 
bekväm i det samhälle där man befinner sig oavsett vem man är och var man 
kommer ifrån”.163 Delaktighetsperspektivet speglar med andra ord informanternas 
syn på integration som en inkluderande process, där man som individ på olika 
plan kommer in i samhället. Vad som avsågs med samhället, definierades dock 
inte explicit av någon, däremot framhölls ett antal faktorer som antogs ha med 
integrationen, och därmed med samhället, att göra, till exempel arbete, språk, 
skola, utbildning, förmågan att ta till sig information och bostadssituation. Detta 
är faktorer som också utgör en grund för den svenska integrationspolitiken.164  

Delaktighetsperspektivet speglar därmed två delar av integrationsbegreppet; 
dels inkluderar det informanternas tal om delaktighet som resultatet av en lyckad 
integration, men perspektivet belyser också vilka faktorer som antas kunna leda 
till delaktighet. Även om informanterna själva inte framhöll denna distinktion 
mellan mål och medel i sina resonemang kring vad integration är, var det tydligt 
att frågans formulering i samband med begreppets komplexitet innebar en viss 
oklarhet i vad som egentligen efterfrågades. Svaren speglar med andra ord såväl 
uppfattningen vad en lyckad integration är som hur vägen dit bäst kan nås: 

Jag tänkte det här med integration som jag sa självsäkert att det är arbete men egentligen, jag 
tror ju att integration det är… Jag tycker vi är integrerade om man kan välja, välja i livet. Bo-
stadsval, arbete och så vidare. Och det har ju ganska få. Så det är egentligen det.165 

Det andra perspektivet som kunde utläsas av intervjusvaren – integration som ett 
ömsesidigt möte – utgår helt från informanternas uppfattning om vilket målet med 
en lyckad integration är. I detta sammanhang talades det om integration som en 
process som går i två riktningar, där grundförutsättningen är att det finns ett när-

                                                
160 Informant 6. 
161 Informant 5. 
162 Informant 3. 
163 Informant 4. 
164 Regeringen (2008/09:24), s. 4. 
165 Marjatta Tengström, chef Möta Norra, Stockholms stadsbibliotek. 
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mande från båda håll. Perspektivet belyser alltså ståndpunkten att integration inte 
enbart innebär att en minoritet ska anpassa sig efter ett majoritetssamhälle, men 
inkluderar också synpunkten att integration kan ses som en kreativ process där 
människor samlas kring allmänmänskliga frågor, utbyter perspektiv och möts över 
olika kulturella, etniska, språkliga och klassmässiga gränser: 

Mm, jag tycker det är ett mycket besvärligt begrepp. Integration, jag tycker att det måste pro-
blematiseras minst tre veckor om året [skratt]. Jag har upplevt det några få gånger, alltså jag 
tror att det uppstår när vi människor har, när vi intresserar oss för saker som är gemensamma 
för mänskligheten. När vi pratar om exempelvis våld, när vi pratar om mobbning, när vi pra-
tar om kärlek, när vi pratar om sådana frågor som är gemensamma för människor. Och vi sit-
ter tillsammans och pratar om erfarenheter av det eller hur vi tänker om det. Då tycker jag att 
vi är väldigt integrerade för då spelar det egentligen ingen roll vilka som sitter, utan alla män-
niskor är med i den diskussionen eller om vi talar om moral och etik och såna frågor.166 

Att integration är ett abstrakt begrepp som behöver brytas ner och konkretiseras 
för att kunna relatera det till biblioteksverksamheten, blev tydligt i intervjuerna. 
Även om ett par bibliotekarier vittnade om återkommande diskussioner kring in-
tegration ur ett mer samhällsmässigt perspektiv, menade de flesta biblioteks-
verksamma att integration på arbetet mer rör praktiska ting eller konkreta situat-
ioner som i förlängningen kan kopplas till integration. ”Mångpråkighet” och 
”inkluderande” föreslogs som alternativa begrepp förankrade i den faktiska verk-
samheten. Intressant är att ingen av informanterna i diskussionen relaterade integ-
rationsbegreppet till någon slags ”svensk identitet”, vilket var fallet i Brnics inter-
vjuer.167 Svaren utgick i stället från det svenska samhället, eller samhället i gene-
rella termer. En naturlig orsak kan naturligtvis vara hur frågan ställdes, men det 
kan ändå vara intressant att peka på de perspektiv som inte framkom i intervjuer-
na, eftersom de också vittnar om hur informanterna tänker och resonerar kring 
integration. I denna studie framhölls framför allt delaktighet som målet för en 
lyckad integration. Denna sågs dock vara beroende av yttre faktorer som arbete 
och bostad eller kompetensfrågor som utbildning och språk, däremot talade ingen 
om att anpassa sig till någon slags ”svenskhet”. Tvärtom framhölls att integration 
lika mycket handlar om att de boende i Sverige måste lära sig mer om världen. 

Sen kan jag tycka integration kan också vara detta att vi i Sverige måste sätta oss på skolbän-
ken och lära oss om världen igen, för vi kan inte tillräckligt mycket om världen. För plötsligt 
var världen här och i min folkskola fanns inte annat än lejon i Afrika […].168 

Integrationsprocessen handlar med andra ord, enligt flera av informanterna, om 
nyfikenhet och ett ömsesidigt närmande. 

                                                
166 Barbro Bolonassos, chef Fisksätra bibliotek. 
167 Brnic, A (2004), s. 161. 
168 Barbro Bolonassos, chef Fisksätra bibliotek. 
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Invandrarbegreppet 
Alby, Fisksätra och Rinkeby utmärks alla av en etniskt, språkligt och kulturellt 
blandad befolkning. Utifrån bibliotekslagens bestämmelse om att folkbiblioteken 
ska ägna särskild uppmärksamhet åt invandrare, ansåg vi det därför vara intressant 
att undersöka hur bibliotekspersonalen i dessa områden ser på själva begreppet. 
Hur talas det om invånarna i respektive område och hur kan särskild uppmärk-
samhet riktas mot en grupp som per definition utgör en majoritet? 

Anmärkningsvärt är att alla informanter, såväl bibliotekarier som biblioteks-
chefer och politiker, ansåg det vara problematiskt att förhålla sig till invandrare 
som en grupp. Flera anledningar gavs som skäl. En återkommande fråga var vem 
som per definition ska ingå i gruppen invandrare och vem som hamnar utanför.  

Invandrare – man kan vara född i tredje generationen i Sverige och fortfarande vara invand-
rare. Det är klart att begreppen är jätteluddiga och man ofta har sin egen definition.169 

Men det var inte bara huruvida gruppen invandrare ska eller överhuvudtaget kan 
definieras som en grupp, utan också om en definition alls är relevant, som ifråga-
sattes. Flera informanter menade att ett stort problem med invandrarbegreppet är 
att det tenderar att bli alltför generaliserande och därför inte säger så mycket om 
de personer som ingår i gruppen egentligen. Människor kommer till Sverige av 
olika anledningar och med olika förutsättningar att lära sig ett nytt språk och att 
komma in i ett nytt sammanhang. Flertalet menade därför att det viktiga i sam-
manhanget är att utgå från vilka behov som finns i området och styra verksamhet-
en utifrån dessa. Att tala om invandrare som grupp innebär att människor med vitt 
skilda erfarenheter, utbildningsnivåer, intressen etc. hänförs till en och samma 
grupp utan att egentligen ha så mycket gemensamt, förutom att vara födda utom-
lands. 

Jag vill mer se vad har vi för uppdrag som bibliotek? Alltså vad ska vi vara för något, och om 
vi då ska vara ett lokalt bibliotek då spelar inte det någon roll egentligen vilka som, eller spe-
lar roll, men alltså då är de som bor här med och bygger vår verksamhet för att det är dem vi 
är till för och de kan komma i princip kan vi säga var som helst ifrån eller vara hur gamla som 
helst eller unga eller vad det är. Det är liksom inte, det är inte det som är målet, utan det är in-
nehållet och dialogen, bemötandet.170  

En annan negativ aspekt med invandrarbegreppet, som påpekades av flera infor-
manter, var att det tenderar att låsa in människor i fack och bidra till en uppdel-
ning mellan vi och dom, svenskar och invandrare, vilket också sågs kunna bidra 
till att peka ut vissa områden som problemområden. Att tala om ”invandrarna” 
sågs därför inte som relevant, i stället föreslogs begrepp som medborgare eller 
besökare: 

                                                
169 Marjatta Tengström, chef Möta Norra, Stockholms stadsbibliotek. 
170 Informant 1. 
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Jag skulle vilja börja med att en av de grejerna jag verkligen gillar i Botkyrka är hur man be-
traktar medborgarna som medborgare totalt oberoende av bakgrund. Att man liksom, man 
håller inte på, man snackar inte om ord som invandrare, svenskar, såna där begrepp, det finns 
liksom inte här och det, det är väldigt skönt för att väldigt många har ju bott här väldigt 
länge.171 

Som diskuteras i bakgrunden är konstruktionen av olika samhällsgrupper en nöd-
vändighet för att kunna jämföra och belysa exempelvis ojämlika maktförhållanden 
eller strukturell diskriminering på arbetsmarknaden. I bibliotekslagen lyfts in-
vandrare fram som en av de grupper som biblioteket särskilt ska uppmärksamma. 
Dock definieras inte invandrarbegreppet närmare, vilket lämnar öppet för de lo-
kala biblioteken att avgöra vem som ingår i definitionen och vem som hamnar 
utanför. Resultatet från denna undersökning visar dock att invandrare inte är en 
relevant gruppering överhuvudtaget, utan att biblioteksverksamma föredrar att tala 
om de boende i området i termer av medborgare, besökare eller utifrån vilka spe-
cifika behov dessa människor har. Därmed kan den andra delen av biblioteks-
lagens paragraf åtta ”[…] bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än 
svenska och i former särskilt anpassade efter dessa gruppers behov”172 ses som en 
mer tillämpbar lagformulering. Vi kommer att diskutera detta ytterligare i uppsat-
sens sista kapitel. 

6.3. Utbud och verksamhet ur ett integrationsperspektiv 
Det som nu följer är en genomgång av de intervjuade bibliotekarierna och biblio-
tekschefernas tankar och reflektioner kring – och beskrivning av – bibliotekens 
befintliga verksamhet och kring de behov som personalen uppfattar finns hos be-
folkningen i respektive lokalsamhälle. Vad gör biblioteket och varför? Hur fångar 
biblioteket upp de behov som finns och hur svarar verksamheten mot dessa be-
hov? Avsnittet inleds med en kort diskussion kring verksamhetens inriktning mot 
invandrare och hur denna riktade resursanvändning ser ut. Därefter följer avsnitt 
kring medier och programverksamhet. En utförlig diskussion kring dialog och 
behov följer, liksom en diskussion kring bibliotekens samarbeten. Slutligen går vi 
i detta avsnitt också igenom hur integrationsarbete och verksamhet riktad mot 
invandrare regleras i biblioteksplanerna. Genomgående kopplas diskussionerna till 
bibliotekets fyra roller samt till integrationsprocessen. 

Att särskilt uppmärksamma invandrare 
Enligt den ramlag som bibliotekslagen utgör ska biblioteken ägna särskild upp-
märksamhet åt invandrare. I lagen nämns att det ska ske bland annat genom att 

                                                
171 Margareta Berg, chef Biblioteken i Botkyrka. 
172 Lag 1996:1596, Bibliotekslag; Vår kursivering av ”behov”. 
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erbjuda litteratur på andra språk än svenska. Det lämnas fritt att uttolkas och be-
stämmas av respektive kommun vad övrig service riktad mot invandrare ska utgö-
ras av. Som redan konstaterats anser informanterna att begreppet invandrare är 
förlegat och förfelat. De framhöll under intervjuerna att biblioteket ska vända sig 
till och utgå från behovet hos alla som bor i kommunen eller i närområdet, och 
ville därför inte särskilt resonera kring och urskilja en specifik grupp. Att biblio-
tekspersonalen inte använder sig av det begrepp bibliotekslagen påbjuder gör det 
per definition svårt att avgöra exakt vad i bibliotekets verksamhet som är tänkt att 
uppfylla det ospecificerade krav som lagen ställer. Å andra sidan kan man, genom 
att påpeka det faktum befolkningen till så stor del består av personer med utländsk 
bakgrund, säga att allt biblioteket gör tjänar till att uppfylla det lagställda kravet. 

Vi valde, trots medvetenhet om att de aktuella bibliotekens målgrupper nästan 
uteslutande är mångspråkigt och kulturellt diversifierade, i intervjuerna att an-
vända oss av lagens formulering och fråga vad biblioteket gör för att särskilt 
uppmärksamma invandrare. De svar vi fick handlar nästan uteslutande om medier. 
Bland annan verksamhet nämner någon speciellt mottagande av grupper av SFI-
studerande.173 Alla menar dock att det i övrigt kan handla om vilken verksamhet 
som helst: 

Sen tänker jag på programverksamhet, alltså där finns ju också, som en sån här sak som att 
teckna, vara fjorton år och vilja teckna, det är ju på något sätt allmänmänskligt så att det, det 
spelar ju ingen roll... jag menar det är ju de som bor här som har det behovet, att vi på något 
sätt är ett folkbibliotek, vi är ett närbibliotek eller lokalt bibliotek för de som bor i området. 
Och det är många från andra länder än Sverige som bor här så att på det sättet blir det natur-
ligt i och med att vi har ett bibliotek här helt enkelt.174 

Med detta i åtanke följer nu en genomgång av de undersökta bibliotekens utbud 
av medier, programverksamhet och service. 

Medieutbud 
Trots att de tre bibliotek vi har undersökt har lite olika inriktningar när det gäller 
profilering – Alby har sin ungdomsprofil och Fisksätra benämner sig Arena för 
demokrati – och därmed också delvis anpassar sin verksamhet och sitt utbud efter 
detta så finns det också många gemensamma drag i det medieutbud som erbjuds. 
Även om det endast är Alby som har en uttalad ungdomsprofil har alla tre biblio-
tek utöver sin mångspråkiga prägel också en stor andel barn och ungdomar i sina 
respektive upptagningsområden, något som i sin tur naturligtvis också slår igenom 
i mediesamlingen. 

                                                
173 SFI står för Svenskundervisning för invandrare och är en egen kommunal skolform riktad till folkbokförda 
vuxna som saknar tidigare grundkunskaper i svenska. Skolverkets webbsida > Förskola och skola > Vuxenut-
bildning > Svenskundervisning för invandrare (Sfi). 
174 Informant 1. 
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Den service som i sammanhanget kanske är mest etablerad och som historiskt 
sett också är den som först reglerades, är att tillhandahålla litteratur på andra språk 
än svenska. Tidigare benämnd invandrar-litteratur (eller INVA-litteratur) går den 
nu under olika benämningar på olika bibliotek. I generella termer talas det om 
mångspråkighet och mångspråkigt bestånd, men det är inte något som används i 
skyltningen. En av bibliotekarierna tar upp problematiken med hur litteratur på 
exempelvis polska och hindi ska presenteras i lokalen:  

Till slut så började vi kalla det för ’litteratur på övriga språk’ för vi tampades med det. Hur 
ska vi definiera det här? För om man säger så, ett språk är kanske ett språk som en invandrare 
använder här men det kanske… Någon annan kanske behärskar det språket ändå utan att vara 
invandrare. Så det blir jättesvårt att hitta bra definitioner och formuleringar.175 

Oavsett benämning är det många språk som är representerade på respektive un-
dersökt bibliotek. I Fisksätra berättar en av bibliotekarierna att ambitionen är att 
alla barn som kommer in i biblioteket ska känna att deras modersmål finns repre-
senterat i medieutbudet. I Botkyrka finns cirka 54 språk representerade i kommu-
nens bibliotek. Hallunda bibliotek är Botkyrkas resursbibliotek för mångspråkig 
litteratur och biblioteket i Alby lånar flitigt in medier därifrån. Alla tre undersökta 
bibliotek använder sig också av depositioner från Internationella biblioteket i 
Stockholm för att utöka och variera utbudet. 

Vikten av att biblioteken har litteratur på många olika språk framhålls tydligt 
av de intervjuade. Exempelvis nämner en bibliotekarie att det är viktigt för männi-
skor att ha möjligheten att utveckla sitt modersmål parallellt med svenskan, en 
åsikt som återfinns i flera av informanternas svar. Men det är inte bara för språk-
utvecklingen som det mångspråkiga utbudet har betydelse. Det handlar också om 
självkänsla och gemenskap:  

Det som ibland kanske kan förena folk från olika områden med olika bakgrund […] är att de 
känner stolthet över det att de kan hitta litteratur på sitt modersmål – att det är en status på det 
sättet.176 

Men hur väljs då vilka titlar som ska köpas in? Margareta Berg berättar att det i 
Botkyrka sedan länge funnits ett stort mångspråkigt bestånd men att utlåningen 
tidigare var relativt låg. Hon påpekar att det förutom ett brett sortiment också gäl-
ler att ha rätt böcker. När biblioteket i Alby bytte lokaler plockades därför ett 
”nytt bibliotek” ut ur det befintliga beståndet. En av de bakomliggande tankarna 
var att slippa gallringsångest, men också att utbudet i Alby ska ses som en del av 
Botkyrkas gemensamma cirkulerande bestånd. På så sätt kan alla bibliotek i Bot-
kyrka också ta del av den sammanlagda inköpskompetens som finns hos persona-
len i de olika enheterna. Det är trots detta inte alltid så lätt att veta vilken litteratur 
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som ska köpas, framförallt inte i de fall litteraturen är på ett språk som ingen i 
biblioteksorganisationen förstår. Inköpsförslag direkt ”över disk”, men också via 
webben, är därför av stor betydelse, för att biblioteken ska kunna hålla ett bestånd 
som är aktuellt och fräscht. I Rinkeby används utöver detta också så kallade pro-
filinköp – färdiga inköpslistor som tagits fram via Internationella biblioteket. ”Då 
är det proffs som köper det och det är bra”, säger Marjatta Tengström. 

Litteratur på olika språk omfattar både skön- och facklitteratur. Det som efter-
frågas mest är dock ordböcker, lexikon, grammatikor, språkkurser och annan 
kurslitteratur. Barbro Bolonassos uttrycker att samlingen ska vara representativ 
för de behov som finns i området och Fisksätras bestånd består följaktligen också 
av stora andelar språk- och kursrelaterat material.  

Vi har haft faktiskt också resurser från flyktingmottagningen där vi, biblioteken har fått dis-
ponera pengar och då köper vi ju lexika. Massor av lexikon. Vi köper språkkurser hela tiden. 
Vi köper också lättillgängligt material, just med typen grupper, analfabeter vilket vi har 
ganska många här. Bildmaterial med enkla texter för vuxna, LL-böcker, allt det som man tror 
kan underlätta att komma in och förstå.177 

Behovet går igen i Rinkeby och Alby. Lättillgängligt material är något som alla 
tre bibliotek erbjuder i så stor utsträckning som möjligt. Här ingår litteratur i alla 
dess former på lättläst svenska. Dels de redigerade utgåvor av romaner och fakta-
böcker som traditionellt går under beteckningen LL (lättläst) och lättfakta eller 
motsvarande, men också, som Barbro Bolonassos nämner, annat bildmaterial med 
enkla texter, då detta kan vara en väg in i språket för någon som kanske aldrig 
tidigare har läst överhuvudtaget. Flera av de intervjuade bibliotekarierna ser just 
den lättlästa litteraturen som en av de viktigaste ingångarna till det svenska språ-
ket för vuxna och ungdomar. När det gäller litteratur för mindre barn tas motsva-
rande mängd bilderböcker in på olika språk. Bilderna i dessa böcker blir till ett 
universalspråk som kan hjälpa till och med helt nyanlända barn att hänga med i 
berättelserna. 

Tidskrifter och dagspress är också ett viktigt inslag i medieutbudet. De möj-
liggör tillgång till information och kultur på besökarnas modersmål, samtidigt 
som tidningsläsandet kan fungera som ren avkoppling och möjlighet till umgänge. 
I Rinkeby har personalen funderat kring hur lättsamma, men ändå relevanta och 
vardagsnära veckotidningar på svenska, kan fungera som ett sätt att göra det 
svenska språket mer tillgängligt, inte minst för kvinnor, då de flesta tidnings-
läsarna hittills varit män. 

Medierna begränsar sig dock inte till endast tryckta verk. Film, dataspel och 
musik samt ljudböcker, Press Display178 och andra digitala medier ingår också i 
samlingarna. I Botkyrka är det en uttalad policy att det är innehållet som är det 

                                                
177 Barbro Bolonassos, chef Fisksätra bibliotek.  
178 Press Display är en databas med exakta kopior av dagstidningar från hela världen. 
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centrala, inte formatet. Denna tanke ska genomsyra både medieutbud och pro-
gramverksamhet, där bara de ekonomiska resurserna sätter begränsningar. I Alby 
betonas särskilt upplevelsen av mediet. Upplevelsen har dock ingen särskild plats i 
modellen av bibliotekets fyra roller utan kan sägas ingå i samtliga. Det handlar här 
om att förmedla en känsla för innehållet i själva mediet.  

Vilka medier som köps in till de tre biblioteken tycks alltså avgöras av främst 
två faktorer. Alla de inköpsförslag som kommer personalen till del i den dagliga 
kontakten med besökarna är den ena. Den andra stora faktorn är den kunskap och 
erfarenhet som personalen har samlat på sig gällande både uttalade och outtalade 
behov i närområdet.  

Sammanfattningsvis avspeglar medieutbudet på samtliga bibliotek den mång-
språkiga och unga befolkningen i Alby, Fisksätra och Rinkeby, eftersom utbudet i 
stor utsträckning köps in utifrån medborgarnas behov och efterfrågan. En stor del 
av medierna utgör en viktig resurs för vad Diaz benämner den kommunikativa 
integrationen, som utgörs av tillgång till information och språkkurser. Undersök-
ningen visar att den kommunikativa integrationen och bibliotekets kunskapsroll, 
särskilt i Fisksätra och Rinkeby, men även i Alby, är starkt kopplade till varandra, 
eftersom kunskap i dessa områden till mycket stor del handlar om att tillgodogöra 
sig det svenska språket. Som framgick i kapitel fyra, Teoretiska utgångspunkter, 
skapas emellertid mediernas roll utifrån själva innehållet, och de utgör därmed 
också resurser för bibliotekets kulturella och informationsmässiga roll. 

Programverksamhet 
Programverksamhet och aktiviteter varierar från bibliotek till bibliotek men det 
finns också några gemensamma punkter så som exempelvis läxhjälp. Läxhjälpen 
som har olika åldersinriktningar genomförs i vissa fall i samarbete med frivillig-
organisationer men det grundläggande är detsamma; att under ett par timmar i 
veckan erbjuda studerande hjälp med läxor och studierelaterade frågor. Något 
annat som verkar ha haft en stor genomslagskraft i serviceutbudet i bibliotek runt 
om i länet är de så kallade språkcaféerna. Tanken bakom dessa är att besökarna 
ska kunna få tillfälle att ta de språkkunskaper de tillgodogjort sig genom exem-
pelvis SFI och använda dem i ett vardagligt sammanhang och i en avkopplande 
miljö. En bibliotekarie i Rinkeby berättar: 

Det finns språkcaféer i olika språk, men det som är svenska, då är det ju att kunna föra samtal, 
för det är ju det som många säger att, ’jag går i skolan men vem ska jag prata svenska med?’. 
Då är det en möjlighet att kunna försöka föra ett samtal, så det är ingen kurs även om det sä-
kert är så att folk frågar, ’hur skriver man det här?’ och så, men det är ingen kurs utan en bit 
att försöka komma en bit på vägen i att uttrycka dig och få självsäkerhet på det sättet.179  

                                                
179 Informant 3. 
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Språkcaféverksamheten förekommer även i Alby. Nacka kommun har också 
språkcafé men då främst i huvudbiblioteket som är beläget i Forum Nacka. Barbro 
Bolonassos berättar att Fisksätra bibliotek inte har haft tid eller möjlighet att ge-
nomföra något liknande, men att man istället har haft språkkurser hållna av utom-
stående som själva hört av sig till biblioteket och frågat om de får använda loka-
lerna till sådan verksamhet – något som bibliotekspersonalen entusiastiskt sagt ja 
till. Någon klar motsvarighet till språkcaféets sociala roll, alltså att besökarna ska 
kunna få använda sina nyvunna svenskkunskaper i en avslappnad miljö som inte 
fokuserar på kursbiten, har man dock som det ser ut i nuläget inte i någon regel-
bundet förekommande organiserad form.    

Precis som när det gäller medieutbudet utgår programverksamheten till stora 
delar från vad som efterfrågas och från vilka behov bibliotekspersonalen känner 
finns i närområdet. Med de stora grupper barn och ungdomar som finns i alla tre 
undersökta områden är verksamhet riktad mot barn därför mycket omfattande. 
Bland annat har alla tre bibliotek sagostunder på flera olika språk. Ibland är det 
personalen som läser, men för att kunna erbjuda högläsning på språk som perso-
nalen inte behärskar bjuds även in andra högläsare in. Bland annat samarbetar 
personalen i Fisksätra med modersmålslärare. Varje år uppmärksammas också det 
barnförfattarbesök som Internationella biblioteket anordnar. En sådan händelse 
kan ha stor betydelse för en ung människa:  

Även om det är en enda, ett enda tillfälle så kan det ju ha väldigt stark betydelse för det barnet 
tänker jag att få träffa en författare från ditt hemland, det är ju coolt liksom. Jag vet när vi 
hade den ryska då var det […] en kille som jag känner igen som  har varit så här motvillig på 
alla bokprat, ’måste jag låna en bok’ och satt som ett tänt ljus när den ryska författaren var där 
och lånade alla hans böcker sen och [det] var så här yes! [skratt]180 

Ett annat årligt besök som fått uppmärksamhet, både nationellt och internationellt, 
är det besök årets nobelpristagare i litteratur gör i Rinkeby. Två skolor i området 
får varje år under höstterminen studera Alfred Nobel, nobelpriset samt årets olika 
mottagare av priset. Detta utmynnar i ett mångspråkigt häfte, gjort av eleverna, 
som sedan presenteras på biblioteket i Rinkeby. På plats finns då årets utvalde 
nobelpristagare som också ägnas särskild uppmärksamhet med ett specialkompo-
nerat program.181 Material från dessa program och besök visas sedan upp i biblio-
teket som en permanent utställning. Besök av den här magnituden har hjälpt till att 
sprida en positiv bild av en förort som i många andra fall brottats med mycket 
negativ press. 

I Rinkeby fanns det ytterligare ett projekt som, enligt Marjatta Tengström, 
rönt stor uppmärksamhet. ”Listiga Räven” var ett samarbete mellan Rinkeby 
bibliotek, Kvarnbyskolan och Landstingets kulturavdelning som gick ut på att 

                                                
180 Informant 5. 
181 Stockholms stadsbiblioteks webbsida > Lokala projekt > Nobelpriset i Rinkeby. 
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elever, under det fem år långa projektet, själva fick välja den skön- och facklitte-
ratur de ville läsa. Den utvalda litteraturen utgjorde sedan undervisningsmaterialet 
för skolarbetet och endast matematiken undervisades med hjälp av traditionellt 
kursmaterial. Lärare och bibliotekarier jobbade tillsammans i projektet som avslu-
tades 1998. Delar av projektet lever dock vidare. Bland annat har man på Rinkeby 
bibliotek 2010 ”adopterat” en barnboksförfattare i syfte att fortsätta främja barns 
läsande och skrivande. Bland annat bjuds skolklasser regelbundet in för att ta del 
av läsecirklar och skrivarverkstäder. Efter skoltid och på lov anordnas ”särskilda 
program som anknyter till de aktiviteter skolklasserna deltagit i”. 182 Författarträf-
far och författarblogg ingår också som aktiviteter inom projektets ramar.  

Även i Fisksätra har det bedrivits projekt som har med språk och läsning att 
göra. Ett av de mer omfattande är ”Språk som rikedom”, ett projekt som pågick 
under åren 2004 till 2007 med bidrag från Kulturrådet. I projektansökan angavs 
som projektmål bland annat att Nacka som kommun ska se språk som en tillgång 
både för individen och för samhället i stort.  Andra projektmål inkluderade att per-
sonal i kommunen genom fördjupad kunskap och samverkan ska garantera barn 
en god språkmiljö och att föräldrar ska stärkas i sin tilltro att förmedla sitt mo-
dersmål. Det påpekades också att litteratur – särskilt tvåspråkiga barnböcker – ska 
användas i språkträningen.183 Ett av flera konkreta arbetssätt som utvecklades un-
der projektets gång och som man nu gjort till en permanent del av verksamheten 
är de så kallade språkpåsarna. Språkpåsarna fungerar så att biblioteket tar på sig 
att tillhandahålla påsar med barnlitteratur till förskolorna i området. En biblioteka-
rie ser till att innehållet i påsarna byts ut med jämna mellanrum samt att böckerna 
är på de språk som efterfrågas. Förutom att alla påsar innehåller böcker på 
svenska kan det röra sig om i stort sett vilket annat språk som helst. Föräldrarna 
erbjuds sedan att ta hem dessa påsar från förskolan. Tanken med språkpåsarna är 
att stimulera föräldrarna till att läsa på de språk som finns i familjen, vare sig det 
är polska, tigrinja eller något annat modersmål.  

Det har genom åren förekommit oräkneliga programverksamheter och eve-
nemang på samtliga bibliotek, både återkommande och sådana som bara hålls en 
gång. Det är givetvis omöjligt att i vår uppsats ta upp dem alla men för att ge en 
bild av vad det kan röra sig om kommer här ytterligare några exempel. Bland an-
nat har biblioteken haft filmvisningar där regissören är med och talar om filmen. 
Barbro Bolonassos tar upp att ett av syftena med filmvisningarna är att folk kan 
samlas kring berättelser som intresserar och berör oavsett medieformat. Om regis-
sören deltar kan det utöver detta också bli en dialog kring hur filmen gjorts och 
om tanken bakom den. En annan programverksamhet i Fisksätra är en programse-
rie som kretsar kring samtal om litteratur. Programserien är döpt till 
”Bokvär(l)den”. Även där handlar det om berättandet som något att samlas kring, 

                                                
182 Stockholms stadsbiblioteks webbsida  > Lokala projekt > Rinkeby bibliotek adopterar Eva Susso. 
183 Lundgren, Lena, Språk som rikedom: en möjlighet för Fisksätra: en utmaning för Nacka kommun, s.18. 
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och titeln på programserien ska påvisa att det handlar både om det yttre (världen) 
och om det inre (värden). Andra exempel på liknande verksamhet med kulturellt 
och socialt fokus är läsecirklar och olika typer av skapandeverksamheter och 
workshops, exempelvis inom poesi och musik där både språk och uttryckssätt kan 
blandas fritt. 

När det gäller programpunkter och aktiviteter som på olika sätt tar upp olika 
etniska bakgrunder, och då inte nödvändigtvis med fokus enbart på språket, rör 
det sig främst om sagostunder och författarbesök men också om en del utställ-
ningar med tema olika länder. Utbudet skulle dock kunna vara större menar en 
bibliotekarie: 

Det händer att vi har lite olika utställningar, kanske uppmärksammar någon högtid… Att vi 
har någon, ibland, någon författare, program på annat språk – nu är det länge sedan men det 
har varit. Men, ja, det är inte någon spetskompetens som vi har, det kan jag inte påstå 
[skratt].184 

En annan bibliotekarie menar att det delvis är en resursfråga, då personalen inte 
behärskar de språk dessa programpunkter bör hållas på, men att biblioteket istället 
gärna vill ha en öppen lokal så att medborgarna själva kan arrangera aktiviteter. 
Detta är något som också görs i stor utsträckning, kanske främst i Fisksätra, men 
också i Alby.185 Aktiviteter som på detta sätt finns inom bibliotekets lokaler är 
exempelvis mötesverksamhet. Barbro Bolonassos nämner föreningen ”Låt våra 
röster bli hörda” som består av en grupp ungdomar som vill framhäva Fisksätras 
positiva sidor och få möjligheten att komma till tals. Utöver att hålla möten har 
det hänt att medlemmarna även har organiserat aktiviteter för andra ungdomar i 
området. På motsvarande sätt menar en bibliotekarie att en av bibliotekets uppgif-
ter är att vara öppna för impulser utifrån och att involvera besökarna i verksam-
heten:  

Jag tänker mig att bibliotekets funktion är att vi på något sätt är en möjlighet, och en väg och 
en resurs och att vi kan tillhandahålla lokaler, men det är inte vi som måste arrangera allting, 
det är inte vi som måste tänka liksom ut alla program, utan kan också vara öppna för impulser 
utifrån. Det är ett syfte också tycker jag. Från föreningar eller från personer som kommer hit, 
en tjej som brukar vara väldigt mycket här och som är väldigt duktig på att teckna och som 
skulle vilja göra någonting mer och då kan vi involvera henne i vår eftermiddagsverksamhet 
då kan hon vara med och man kan [ha] verkstad.186 

Genom att involvera föreningar och besökare kan biblioteket med andra ord både 
stärka och stödja det lokala förenings- och kulturlivet samtidigt som det kan fun-
gera som extra resurser i bibliotekets eget utbud. Utifrån hur informanterna i 
denna studie definierat integrationsbegreppet som delaktighet, finns här ett tydligt 
integrationsperspektiv. Att öppna upp lokalerna innebär att medborgarna kan gö-
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185 Informant 1. 
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ras delaktiga i biblioteksverksamheten som också är en del av samhället. Men 
även den andra aspekten av integrationsperspektivet, så som informanterna formu-
lerar det, kommer till uttryck i bibliotekens programverksamhet. I samtal kring 
exempelvis film eller litteratur, skapas ett ömsesidigt möte kring olika teman som 
kan intressera och beröra oavsett bakgrund. Bibliotekets kulturella roll får här en 
betydelse även ur ett integrationsperspektiv. 

Sammanfattningsvis så tycks programverksamhet och andra återkommande 
aktiviteter ha tillkommit på främst tre olika sätt. Dels finns de fasta och inarbetade 
aktiviteter som ofta tillkommit på initiativ uppifrån i biblioteksorganisationen och 
som erbjuds också på många andra bibliotek. Exempel på sådana aktiviteter är 
språkcafé och läxhjälp. Trots språkcaféets delvis sociala inriktning är denna typ 
av aktivitet ofta tänkt att stärka bibliotekets kunskapsroll. En annan stor del av 
programverksamhet och annan resursanvändning har tillkommit genom initiativ 
från bibliotekspersonalen, antingen via projekt som drivits på biblioteket eller via 
personalens egna idéer och uppslag. Exempel på sådana aktiviteter är allt ifrån 
språkpåsar till filmvisning och programserier som ”Bokvär(l)den”. Inriktningen 
på denna resursanvändning är ofta den kulturella och den sociala även om kun-
skapsrollen också är starkt närvarande. Den tredje och sista stora faktorn är aktivi-
teter som tillkommit på initiativ tillsammans med, eller helt och hållet av, externa 
grupperingar, så som föreningar och sammanslutningar, men också av enskilda 
individer. Sådana aktiviteter genomförs ibland tillsammans med biblioteksperso-
nalen, men det kan också röra sig om aktiviteter där bibliotekspersonalen inte är 
involverade. Exempel på sådana aktiviteter är föreningsverksamhet. Det är i detta 
sammanhang bibliotekets sociala roll som står i centrum, även om bredden av den 
verksamhet som tillkommer på detta sätt också gör att bibliotekets kulturella roll 
förstärks, liksom ibland dess kunskapsroll. Det kan påpekas att det för att den 
tredje kategorin aktiviteter ska komma till lags är viktigt att biblioteket lyckas 
kommunicera utåt att de kan ställa upp med resurser (allt från personalens kompe-
tens till själva bibliotekslokalen) och att de är öppna för förslag, något som det 
framkommer i intervjuerna att de också ständigt arbetar med. 

Bibliotekens programverksamhet har en stark koppling till vad Diaz benämner 
social integration.187 Genom att öppna upp lokalerna för externa aktörer och aktivt 
samarbeta med det lokala föreningslivet, kan biblioteket bli ett nav i ett lokalt nät-
verk som innefattar såväl organisationer som privatpersoner. Här finns en potenti-
al för skapande av socialt kapital, men också för ett kontaktskapande mellan med-
borgarna, oavsett ursprung. 

                                                
187 Diaz, J.A. (1996), s. 76. 
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Den viktiga dialogen 
Närvaron av idén om vad som kan kallas det lokala biblioteket är slående hos 
samtliga intervjuade bibliotekarier och bibliotekschefer. Borta är centralstyrning 
och tanken om ett universellt utbud som ska passa alla. Utbud av medier och 
tjänster tas nu istället fram med lokalbefolkningens specifika behov i åtanke och 
det är i det lokala samhället biblioteket verkar och finns. Det är också med den 
lokala befolkningen personalen är i ständig dialog. Dialogen med bibliotekets 
besökare är inte bara nödvändig för att personalen ska kunna få en bild av vilka 
behov som finns, den är också i sig en viktig del av integrationsprocessen, då den 
i vissa fall kan vara den första egentliga kommunikation en nyanländ har med vad 
vi i sammanhanget kan kalla det svenska samhället. Men hur förs dialogen mellan 
bibliotek och lokalbefolkning? Ser bibliotekarierna på sig själva som representan-
ter för samhället? Och hur kan de behov som också inte artikuleras fångas upp? 

Ett sätt för biblioteket att bilda sig en uppfattning om hur deras service och 
utbud uppfattas av allmänheten är att genomföra olika typer av enkätu-
ndersökningar. Dels finns det sådana undersökningar som kommunerna genomför 
där biblioteket är en av flera instanser som det frågas kring, och dels finns biblio-
tekets egna brukarenkäter. Undersökningar av det här slaget har fördelen att det 
inkommer många svar och att det på så sätt går att få ett kvantitativt mätbart resul-
tat. Nackdelarna är dessvärre många. En är att enkäterna närmast uteslutande är på 
svenska, vilket kraftigt begränsar möjligheten för exempelvis nyanlända invand-
rare att delta. Enkäter på kommunal nivå saknar också ofta utrymme för egna 
kommentarer med resultat att de blir väldigt statiska. Enkäter som utförs på plats i 
biblioteket har å sin sida fler frågor med öppna svar och ger därmed de som svarar 
utrymme att framföra både kritik, beröm, tips och idéer. Biblioteken strävar också 
efter att göra dem mer tillgängliga, och i Fisksätra har personalen till exempel 
sedan något år tillbaks infört att enkäterna utöver svenska även finns på arabiska 
och spanska. En uppenbar nackdel med enkäter som delas ut på biblioteket är för-
stås att de delar av befolkningen som inte tar sig till biblioteket inte nås. Alla 
skriftliga enkäter har också den nackdelen att analfabeter inte kan göra sig hörda, 
såvida de inte får hjälp av någon med att både få frågorna upplästa (och översatta) 
och därefter få sina svar nedtecknade. Ett alternativ till enkäterna är att ha fokus-
grupper, något Botkyrka använde sig av inför nystarten av biblioteket i Alby. 
Margareta Berg menar att det är ett mycket bra sätt att genomföra brukar-
undersökningar på men att det är för resurskrävande för att kunna genomföras mer 
regelbundet. 

Ett mer kontinuerligt och verksamhetsnära sätt för biblioteket att fånga upp 
behov är genom alla de samtal som förs i det dagliga biblioteksarbetet. Det är ex-
empelvis i samtal med besökare i biblioteket som den största delen av inköps-
förslag kommer bibliotekspersonalen till kännedom, och det är i denna typ av 
kontakt som bibliotekarierna kan skaffa sig en bild av vad som efterfrågas och vad 



 73

som behövs. Trots att det ibland är svårt att komma förbi språkliga hinder även i 
direkta samtal finns här ändå en större möjlighet att också nå dem som på grund 
av otillräckliga skrivkunskaper inte kan göra sig hörda via enkäter. Dialogen kan 
ofta få en karaktär av ömsesidigt utbytande av idéer som leder till konkreta insat-
ser: 

Dels kan det vara så att man faktiskt blir bekant med sina låntagare, alltså lite, jag menar inte 
att man blir personligt bekant på något sätt, men man upprättar någon sorts kontakt helt enkelt 
som gör att man efter ett tag kan utbyta tankar och idéer, alltså input till biblioteket skulle jag 
vilja säga. Någon berättar någonting som gör att man får en idé och frågar skulle man kunna 
göra, skulle vi kunna göra det här.188 

Samtidigt som dessa samtal å bibliotekets sida leder till en mer behovsanpassad 
resursanvändning är samtalet också, som tidigare påtalas, en resurs i sig sett ur 
integrationssynpunkt. Dels kan samtalet, för en nyanländ som ännu inte har haft 
en möjlighet att skapa sig ett kontaktnät, utgöra ett första steg i att etablera ett 
sådant kontaktnät. Samtalet kan bli ett första möte med det offentliga Sverige bor-
tom myndigheter och SFI. Rör det sig till exempel om en papperslös kan det 
också bli en första kontakt med det offentliga Sverige överhuvudtaget. Om samta-
let leder till faktiska åtgärder från bibliotekets sida – en inköpt bok, en filmvisning 
eller införande av översatt biblioteksinformation – skapar det dessutom ytterligare 
ett mervärde, eftersom det på mikronivå kan sägas handla om individens makt att 
påverka det samhälle hon lever i. Som vi tidigare tagit upp menar Mikael Stigen-
dal att det är i kontakten med bibliotekspersonalen som den verkliga integrationen 
kan ske, att det är i det mötet som gränsen mellan innanförskap och utanförskap 
suddas ut.189 Dialogen som förs mellan bibliotekspersonal och besökare är i och 
med dessa aspekter en viktig resurs för bibliotekets sociala roll. Den sociala rol-
len omfattar främst biblioteket som en plats för möten människor emellan, inte 
minst mötet mellan besökaren och bibliotekarien.  

Sammanfattningsvis finns det en rad olika faktorer som gör att biblioteket kan 
ha en god insyn i vilka behov som finns i närområdet. På den individuella nivån är 
dialogen, både via större medborgarenkäter och via de många samtal som förs 
mellan bibliotekarier och besökare i det dagliga arbetet, av stor vikt för att skapa 
en god lokal förankring. Det ger en möjlighet för personalen att bilda sig en klar 
uppfattning kring de specifika behov som finns hos den lokala befolkningen och 
att agera därefter. Men dialogen kan också ha en stor betydelse för bibliotekets 
sociala roll och dess möjlighet sudda ut gränsen mellan innanförskap och utanför-
skap och på så sätt bidra till integrationsprocessen. Biblioteket kan också här, en-
ligt Diaz syn på integrationsprocessen, ha en viktig roll i den sociala integration-
en, genom att skapa nätverk och kontakter mellan såväl infödda som inflyttade. 

                                                
188 Informant 4. 
189 Stigendal, M. (2008), s. 101-102. 
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Samarbeten 
Det är dock inte bara via dialog med lokalbefolkningen som biblioteket kan skapa 
en bild av vilka behov som finns i området. Kontakt och nätverkande med lokala 
institutioner och föreningar leder också till ökad kunskap kring och förståelse för 
de behov som finns. Tillsammans med den egna erfarenheten kan bibliotekarierna 
genom samarbete få en god samlad bild av det område de verkar i: 

Flera av oss har jobbat så himla länge här, så det finns en vetskap om vad det är för männi-
skor som bor i det här området och just faktiskt också för att vi har mycket kontakt med skola, 
förskola, familjecentral, Guds hus, studieförbund som jobbar här, man hör hela tiden och läg-
ger ihop och på det sättet tänker.190 

 
Med nätverkstanken som en central utgångspunkt blir samarbetena många och 
varierade. I bästa fall kan det leda till värdefulla kontakter som gagnar alla be-
rörda parter. Mycket av den programverksamhet som tidigare presenterats genom-
förs exempelvis med hjälp av olika samarbetspartners, både i stora och små sam-
manhang. I Alby ses nätverkandet i alla dess former som en förutsättning för 
verksamheten:  

Vi nätverkar ju utåt och jag tar alla chanser att visa mig i skolorna. Kanske inte främst för att 
marknadsföra oss utan av andra anledningar men vi är ju synliga och interagerar mycket med 
andra aktörer i Alby. Det är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet, att 
vi är utåtriktade så.191 

Botkyrka, som Alby är en del av, har marknadsfört sig som en kommun som sär-
skilt satsar på kultur. En av de intervjuade bibliotekarierna menar att det därför 
också finns många intressanta kulturinstitutioner för biblioteket att samarbeta 
med. Ett par av de samarbetspartners som nämns i sammanhanget är Subtopia och 
Xenter Botkyrka. Subtopia är en kommunal verksamhet som samlar ett fyrtiotal 
olika aktörer inom konst och kultur och som ”syftar till att utveckla upplevelsein-
dustrin inom kommunen med fokus på framförallt cirkus och film”.192 Xenter Bot-
kyrka är å sin sida en enhet inom kommunen som erbjuder utbildning och kultur-
verksamhet inom områdena finans, media och grafisk produktion.193 Det är dock 
inte garanterat att alla samarbeten blir av. Det fanns i samband med flytten av 
biblioteket i Alby exempelvis en tanke om att biblioteket även skulle fungera som 
högskolebibliotek åt Dans och cirkushögskolan som har sin cirkushall i området, 
men enligt Margareta Berg har intresset från Dans och cirkushögskolan hittills 
varit svagt.  

I Fisksätra finns, liksom i Alby, också en mycket stark vilja att samarbeta. 
Barbro Bolonassos berättar att biblioteket samarbetar med ”de flesta som är orga-
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192 Subtopias webbsida > Om Subtopia 
193 Botkyrka kommuns webbsida > Jag är: Ung > Utbildning  > Xenter Botkyrka. 
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niserade” och att stora delar av programverksamheten bygger på dessa samar-
beten. Att vara bra på att samarbeta blir därmed till en styrka för biblioteket. 

Och mycket av programverksamheten och verksamhet för barn och ungdomar, alltihopa det 
bygger på nära samarbeten med föreningar. Kulturföreningar, Röda korset, Rädda barnen, alla 
möjliga frivilligheter och föreningar. Men också myndigheter och kyrkor och allting. Mus-
limska föreningen och... det är inte många som vi inte har kontakt med. Även vårdcentral och 
andra, vi hittar varandra. Sociala delar, det lilla som finns här och sånt. Stena fastigheter, ja. 
De tar hit sina förvaltare och jag ger dem kurs i hur man kan samarbeta i bostadsområdet och 
så. Alltså där tror jag vi är ganska bra på just samarbete. Och det är en styrka.194 

Samarbete som arbetsform omvandlas således till resurser för bibliotekets samt-
liga roller. Samtidigt hjälper det till att etablera biblioteket som ett nav i det lokala 
samhället och det öppnar upp för nya idéer och möjligheter. Samarbetena upp-
kommer via ömsesidigt kontaktsökande, även om några av de intervjuade påpekar 
att biblioteket ofta är drivande. För att hitta samarbetspartners är det en fördel om 
bibliotekspersonalen känner till området där biblioteket verkar eftersom det bland 
annat skapar både formella och informella kontaktnät.  

Ja alltså föreningar samarbetar vi ju med flera stycken och det gör man både ekonomiskt och 
praktiskt […]. Jag tycker det finns [en] jättebra samarbetspotential i det här området och 
många av oss har jobbat länge här känner varandra väl och vill samarbeta och gör det ganska 
frejdigt så där.195 

Många av samarbetena med lokala föreningar går ut på att biblioteket upplåter sin 
lokal till möten och aktiviteter och att biblioteket utöver detta också delvis ställer 
vissa andra resurser till förfogande, så som pennor och papper. Ofta är dock inte 
personalen direkt inblandad i denna verksamhet – det är den öppna lokalen i sig 
som är resursen. Trots ett minimum av involvering från bibliotekets sida leder 
detta till att bibliotekets sociala och kulturella roller kan stärkas på ett positivt sätt. 

I Rinkeby samarbetar biblioteket också med många olika institutioner och 
förbund så som Vuxenskolan, ABF och Röda Korset. Dock fokuserar biblioteket 
tydligt på bibliotekets kunskapsroll då biblioteket inte längre har så stort samar-
bete med föreningar som det tidigare haft, något som enligt Marjatta Tengström 
delvis beror på att föreningslivet kraftigt har minskat i Rinkeby. Som bidragande 
orsaker till denna minskning nämner hon minskat kommunalt stöd samt att före-
ningsverksamheten inte längre har samma funktion i samhället som den tidigare 
hade. 

Här finns ju många föreningar, men numera så stödjer kommunen inte så mycket. Tidigare 
var det hela folkbildningssystemet […] [vilket innebar] mycket bra verksamhet och så där. 
Och så också det här traditionella gamla stora - grekerna, jugoslaverna som det hette då, fin-
narna hade sina föreningar […] Men det är lite, nej, föreningsverksamheten är inte riktigt 
samma som det var förr i världen. Man jobbar – deras verksamhet vänder sig eller fungerar 
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195 Informant 4. 
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lite på ett annat sätt… […] Det var lättare, kanske, förr. Deras funktion nu är en annan än ti-
digare.196 

Av alla institutioner, förbund och föreningar som våra informanter räknar upp är 
det samarbeten med skolor, förskolor och barnavårdscentraler som är de som oft-
ast är mest etablerade. I många fall är de också kommunalt reglerade. Att biblio-
teken samarbetar med dessa institutioner hör således till bibliotekets basverksam-
het och en av de intervjuade bibliotekarierna menar också att det är ett led i en 
större tanke kring det livslånga lärandet. Samarbetena är därmed centrala inom 
bibliotekets kunskapsroll och kan se lite olika ut, men här ingår visningar av 
biblioteket, boksamtal, besök på öppna förskolor och annan liknande verksamhet. 
Men det kan utöver de reglerade samarbetena också röra sig om mer specifika 
projekt, så som de tidigare nämnda ”Listiga Räven” och ”Språk som rikedom”. 
När det gäller samarbeten med vuxenutbildningsväsendet så sker det i första hand 
via SFI. Här ingår biblioteksvisningar för nyanlända, hjälp med införskaffande av 
lånekort och så vidare.  

Samarbeten kan också gå ut på att biblioteket har en pågående dialog med ex-
empelvis medborgarkontor. Genom att ha god kännedom om vilka resurser som 
erbjuds på medborgarkontoret kan bibliotekspersonalen hänvisa besökare dit i 
trygg vetskap om att besökaren där får den service hon efterfrågar. På samma sätt 
kan medborgarkontoret vid behov hänvisa besökare till biblioteket. Se avsnittet 
Samhällsfrågor och medborgarservice, för en mer utförlig diskussion av denna 
fråga  

Sammanfattningsvis kan konstateras att samarbeten är en viktig resurs för 
biblioteket, samtidigt som det naturligtvis också kräver resurser, inte minst i form 
av personal, för att det ska initieras och upprätthållas. Samarbetena har betydelse 
för bibliotekets samtliga roller. De sedan längst etablerade samarbetena är med 
utbildningsväsendet, så som grundskola och SFI, och det är också de som oftast är 
kommunalt reglerade. Dessa samarbeten kan kopplas främst till bibliotekets kun-
skapsroll. Den sociala och kulturella rollen stärks å sin sida primärt via samar-
beten med föreningar och andra lokala grupperingar och intressenter. Som tidigare 
konstaterats innebär också samarbetena en möjlighet att få en tydligare bild av de 
behov som finns i området samtidigt som samarbetena i sig erbjuder en möjlighet 
att bättre svara mot dessa behov genom en utökad programverksamhet eller ge-
nom fördjupad kunskap kring den service som erbjuds av andra instanser i sam-
hället. Precis som i fallet med bibliotekens programverksamhet och dialog med 
lokalsamhället, kan samarbeten vara ett sätt att skapa lokala nätverk och därmed 
påverka den sociala integrationen i området. 
 

                                                
196 Marjatta Tengström, chef Möta Norra, Stockholms stadsbibliotek. 
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Vad säger biblioteksplanerna? 
Som vi nämner i inledningen av uppsatsen tillkom det 2005 en paragraf i biblio-
tekslagen som ålägger varje kommun att anta en biblioteksplan i vilken den kom-
munala biblioteksverksamhetens mål ska preciseras. Då lagen inte närmre går in 
på hur biblioteksplanen ska utformas eller exakt vad den ska innehålla kan planer-
na se väldigt olika ut från kommun till kommun. Skillnader kan exempelvis gälla 
hur konkret uttryckt målsättningarna är eller hur detaljerade planerna är rörande 
exempelvis medieförsörjning till utsatta grupper. Även biblioteksplanerna i Bot-
kyrka, Nacka och Stockholm uppvisar sådana skillnader.197 I det följande gör vi en 
kort genomgång av vad som sägs i respektive biblioteksplan gällande integration 
och resurser riktade mot invandrare. Notera att vi använder oss av de vid intervju-
perioden (februari/mars 2011) liggande biblioteksplanerna – för Botkyrka Kun-
skap och upplevelse: Strategisk biblioteksplan för Botkyrka kommun, för Nacka 
Biblioteksplan och för Stockholm Bibliotek i rörelse – en strategisk plan för 
bibliotek i Stockholms stad 2006-2010. I Nacka har ett förslag till reviderad bib-
lioteksplan tagits fram. Arbete kring ny biblioteksplan pågår även i Stockholm 
liksom i Botkyrka. 

 I Botkyrkas biblioteksplan framhålls att kärnan i verksamheten alltid ska vara 
mötet med besökaren och det poängteras också att biblioteket bland annat är ett 
viktigt redskap för demokrati och integration. Kunskapstillgängliggörande nämns 
som ett demokratiskt uppdrag medan läsupplevelsen kopplas till ett kulturpolitiskt 
uppdrag. Under rubriken ”Mångkultur” slås det fast att ”[b]iblioteken bidrar till 
integrationen av de nya svenskarna, stöder deras möjlighet att lära sig svenska och 
möjliggör kontakten med hemlandets språk och kultur”.198 Vidare fastslås att: 

• Biblioteket ska hålla aktuella bestånd på ett stort antal av de språk som ta-
las i kommunen samt erbjuda och marknadsföra nätresurser. 

• Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt finskan och andra minoritetsspråk 

• Informationsmaterial om biblioteket ska översättas till de största språken. 

• Biblioteket ska satsa på att utveckla och förnya den mångkulturella biblio-
teksverksamheten. 

• Samarbetet med Mångkulturellt centrum bör stärkas, inte minst i Fittja.199 

I den biblioteksplan som legat till grund för biblioteksverksamheten i Nacka de 
senaste åren (och som nu alltså är på väg att ersättas med en ny och mycket upp-
märksammad biblioteksplan där det bland annat framgår att alla bibliotek i Nacka 

                                                
197 Skillnader kan också påvisas genom att se till antal sidor i respektive kommuns biblioteksplan: Botkyrkas 
biblioteksplan består av tre olika dokument om sammanlagt 46 sidor; Nackas biblioteksplan består av ett 
dokument på 8 sidor och Stockholms biblioteksplan består av ett dokument på 19 sidor. 
198 Botkyrka kommun (2005), Kunskap och upplevelse: Strategisk biblioteksplan för Botkyrka kommun, s. 17. 
199 Botkyrka kommun (2005), s. 17. 
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ska upphandlas) markeras det tydligt att biblioteken själva ska utforma sin verk-
samhet och att kulturnämnden enbart ska ha en granskande funktion. Biblioteket 
benämns som en mångkulturell samlingsplats som ska präglas av mångfald och 
öppenhet och som ska ha en öppen dialog och kommunikation, bland annat ge-
nom att stimulera till dialog mellan människor med olika bakgrund. Det stipuleras 
att biblioteken ska vara profilerade men att de också måste erbjuda en basverk-
samhet. Det nämns också, precis som i bibliotekslagen, att särskild uppmärksam-
het ska ägnas invandrare men det framgår inte på vilket sätt det ska göras. En led-
tråd kan man dock få av det exempel på hur ett profilbestånd skulle kunna se ut 
med profilen ”Mångkultur/Globala biblioteket”. Där räknas fack- och skönlittera-
tur, tidningar och tidskrifter på andra språk än svenska, språkkurser, stort bestånd 
av lättläst-böcker samt reselitteratur upp.200 

I Stockholms stads biblioteksplan framgår det att Stockholms stadsbibliotek 
ska arbeta utifrån de tre komponenterna kompetens, medier och rum. I inledning-
en påpekas det särskilt att formuleringar som ”’alla medborgare’ omfattar alla, 
och inte minst barn, ungdomar, personer med funktionshinder, annan språkkun-
skap än svenska och så vidare.”201 Bibliotekets demokratiska aspekter framhävs 
och det hänvisas till flera för staden centrala policy- och styrdokument, bland an-
nat ett som berör integration, Lika möjligheter – allas ansvar. Plan för jämlikhet, 
integration och mångfald. Ur denna plan hämtas ett antal punkter där en punkt är 
att man ska jobba för att ”minska skillnaderna mellan olika delar av staden gäl-
lande utbildningsnivåer och tillgång till service och kultur.”202 Vidare talas det i 
dokumentet om det offentliga rummet ”där alla har rätt till en röst och en plats”.203 
I planen hänvisas till bibliotekslagens omnämnande av att särskild upp-
märksamhet ska riktas mot invandrare, men punkten diskuteras inte vidare. Språk 
nämns också mest i relation till barn och ungdomar. Det slås dock fast att det ska 
byggas in ett mångspråksstöd i bibliotekets webb och att en strategi för att rekry-
tera personal av varierad etnisk, språklig och kulturell bakgrund ska tas fram. 
Språk nämns också i samband med att biblioteket ska vara tillgängligt för alla. 

I intervjuerna med bibliotekarierna nämner informanterna mycket sällan re-
spektive kommuns biblioteksplan. Ingen av dem refererar exempelvis till biblio-
teksplanen när vi frågar om biblioteket har någon långsiktig plan gällande integ-
ration. Inte ens när vi specifikt frågar efter policy- och styrdokument är det själv-
klart att biblioteksplanen tas upp annat än i vaga formuleringar. Att bibliotekarier-
na inte i större utsträckning refererar till biblioteksplanerna betyder givetvis inte 
att de inte är väl bekanta med dess innehåll. Det kan dock tyda på att innehållet 

                                                
200 Nacka kommun (2006), Biblioteksplan, s.7. 
201 Stockholms stad (2005), Bibliotek i rörelse – en strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010, 
s. 3. 
202 Stockholms stad (2005), s. 8. 
203 Stockholms stad (2005), s 14. 
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inte i tillräckligt hög grad kan relateras till vare sig den dagliga verksamheten, 
bibliotekens långsiktiga mål eller till frågor kring invandrare och integration. 

Inte heller bibliotekscheferna refererar i någon större utsträckning till biblio-
teksplanerna. En förklaring till detta är att alla tre kommuner är i processen att ta 
fram nya planer och att de liggande planerna därmed i det närmsta är inaktuella.  
Margareta Berg, som var med om att ta fram Botkyrka kommuns biblioteksplan, 
menar att det vid framtagandet av den nu flera år gamla biblioteksplanen mer 
handlade om att sätta fokus på vissa problemställningar, än att presentera färdiga 
lösningar. Hon ger i intervjun dock uttryck för en tydlig ambition att utveckla ka-
pitlet om integration i den kommande biblioteksplanen då hon anser att den nuva-
rande biblioteksplanens kapitel om detta är ”rätt så tunt och magert”.204 

Två av de intervjuade politikerna, Hans Peters och Amanda Lövkvist, hade 
ännu inte, enligt egen uppgift, hunnit sätta sig in i ”den gamla” biblioteksplanen 
tillräckligt väl för att känna sig helt bekväma med att diskutera dess innehåll. 
Amanda Lövkvist, tillförordnad borgarrådssekreterare i Stockholms kulturnämnd, 
menar dock, på tal om hur hon resonerar kring biblioteksplaner och integration, att 
det finns en fara i att sätta upp specifika mål utifrån definition av invandrare som 
grupp. 

Jag tycker det är svårt, det går inte att sätta – jag tycker det går inte att säga att biblioteken ska 
öka andelen läsande invandrare eller någonting sådant där, det är jättekonstigt […]. Då är det 
bättre att tänka på vad folk har för motivation när de kommer till ett museum eller bibliotek. 
[…] Om man tänker så istället, då fastnar man inte i de här tankarna att vi måste vara attrak-
tiva för invandrare eller så där. Då fastnar man inte i stereotypa etniska tankar, liksom, vi ma-
joritetssvenskar och de som ska integreras […].205 

Mattias Gökinan, ordförande i Botkyrkas kultur- och fritidsnämnd, var den av 
politikerna som i störst utsträckning refererade till biblioteksplanen. Liksom Mar-
gareta Berg är han en av upphovsmännen bakom biblioteksplanen i Botkyrka. 
Bland annat menar han att biblioteksplanen i Botkyrka uttrycker ett tydligt integ-
rationsmål och att det ligger till grund för bibliotekens långsiktiga arbete kring 
dessa frågor. 

Som framgår av genomgången av biblioteksplanerna är dessa strategiska do-
kument ofta mycket vagt hållna. Det kan med andra ord vara svårt för biblioteks-
personalen att luta sig mot dem ifall det uppstår frågor kring verksamheten. Det 
visade sig också i intervjuerna med bibliotekarierna, att även om de var väl be-
kanta med kommunens biblioteksplan, så gjorde de få kopplingar till denna ens 
när vi specifikt frågade efter styrdokument som kan ses som särskilt relevanta för 
verksamheten ur ett integrationsperspektiv. Inte heller bibliotekschefer eller poli-
tiker refererade till biblioteksplanerna i någon större utsträckning, även om Bot-
kyrka till en viss grad utgör ett undantag. Då biblioteksplaner enligt biblioteksla-

                                                
204 Margareta Berg, chef Biblioteken i Botkyrka. 
205 Amanda Lövkvist, biträdande borgarrådssekreterare Stockholms kulturnämnd. 
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gen närmare ska precisera den lokala biblioteksverksamhetens mål framstår bris-
ten på kopplingar till biblioteksplanerna som anmärkningsvärd. Picco drar i den 
tidigare refererade kanadensiska biblioteksundersökningen slutsatsen att biblio-
tekets arbete med integration ska utgå från tydligt formulerade politiska mål, där 
politiska beslutsfattare även fastställer nödvändiga resurser.206 Vagheten i de un-
dersökta biblioteksplanerna går därmed emot den slutsatsen. 

6.4. Glapp mellan verklighet och vision 
Medan föregående avsnitt syftade till att beskriva biblioteksverksamheten utifrån 
ett integrationsperspektiv, är syftet med detta avsnitt att belysa var personalen 
efterlyser förbättringar av olika slag. De delar som diskuteras i detta avsnitt har 
lyfts fram utifrån informanternas berättelser om var det saknas resurser, var kra-
ven på verksamheten överstiger vad biblioteket förmår möta, men också det pro-
blematiska i att lyckas nå ut till alla medborgare och förmedla vad biblioteket fak-
tiskt har att erbjuda. Avsnittet är således indelat i tre delar: resurser, medborgar-
service och att nå ut. Det första stycket handlar alltså om vilka resurser som är 
särskilt viktiga ur ett integrationsperspektiv. Självklart finns det resurser utöver 
dessa som är av stor betydelse för bibliotekets verksamhet, men kopplat till frågan 
om integration var det främst de som diskuteras här som framhölls av informan-
terna. I avsnittet medborgarservice diskuteras alla de samhälls- och medborgar-
frågor som bibliotekspersonalen möter i det dagliga arbetet. Kapitlet avslutas med 
ett avsnitt om hur biblioteket arbetar för att nå ut till så många som möjligt 

Resurser 
Att biblioteket har tillräckligt med resurser för att möta de behov som finns i om-
rådet är naturligtvis i stor utsträckning avgörande för möjligheten att kunna bed-
riva en bra biblioteksverksamhet. En stor del av resurserna är givetvis de ekono-
miska medel som biblioteket har till sitt förfogande, men de utgörs också av ex-
empelvis personalens kompetens, lokalen eller bibliotekets samlingar. I intervju-
erna med bibliotekarier och bibliotekschefer tydliggjordes både vilken typ av re-
surser som är en tillgång för biblioteket, men också var det saknas resurser för att 
fullt ut kunna möta besökarnas önskemål och behov. Vi har här valt att peka på tre 
olika typer av resurser som, kopplat till uppsatsens problemställning, kan ses som 
särskilt relevanta: medieutbud, lokaler och personalens språkliga kompetens. 

                                                
206 Picco, P (2008), s. 50. 
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Resurser i form av medieutbud 
Som diskuterats ovan har biblioteken i såväl Alby som Fisksätra och Rinkeby, 
utifrån den mångspråkiga befolkning som bor områdena, valt att satsa en stor del 
av medieanslaget på att köpa in språkrelaterat material i olika former, men mycket 
material lånas även in från Internationella biblioteket i Stockholm. Särskilt i Fisk-
sätra och Rinkeby, men även i Alby, innebär dock den mycket starka efterfrågan 
på språkrelaterat material att språkkurser och lexikon, även om de prioriteras, inte 
räcker till alla. Detta trots att Fisksätra bibliotek exempelvis har fått extra pengar 
från flyktingmottagningen för att köpa in språkmaterial. Flera bibliotekarier ut-
tryckte under intervjuerna en önskan om att biblioteket skulle ha mycket mer av 
just språkkurser och lexikon, men frågan ställdes också hur stor andel av inköps-
budgeten det är rimligt att satsa på ett fackområde, eftersom det innebär att andra 
delar av bibliotekets bestånd kan bli eftersatta. 

Pengamässigt handlar det kanske om att vi väljer bort någonting och det är klart att vi har ju 
de låntagare som tycker att vi har alldeles för lite till exempel biografier över olika personer, 
för vi kanske väljer bort de och att vi vill satsa mer pengar på att köpa lexikon. […] Ja, det är 
en fördelningsfråga. Och det är väl det som i och för sig alla bibliotek tampas med – ska alla 
erbjuda allt? 207 

Frågan som ställs i citatet ”ska alla erbjuda allt?” är högst aktuell och har inget 
självklart svar. Intressant är att Botkyrka och Nacka på politisk nivå valt att gå 
olika vägar för att möta denna fråga. I Botkyrka har biblioteket utvecklats från att 
utgöras av små konkurrerande enheter till att bli en enhetlig organisation med ett 
gemensamt bestånd som cirkulerar mellan enheterna. Tanken är att personalens 
samlade kompetens och de ekonomiska resurserna på så sätt ska kunna utnyttjas 
mer effektivt inom kommunen. Arbetet inleddes några år tillbaka och är fortfa-
rande under utveckling för att få systemet att fungera fullt ut. I motsats till Bot-
kyrka står biblioteken i Nacka i stället inför en motsatt utveckling. Där har beslu-
tet om upphandling just tagits i kommunfullmäktige, vilket betyder att biblioteken 
i framtiden samtidigt ska konkurrera och samarbeta, något som oroar Barbro Bo-
lonassos, chef på Fisksätra bibliotek. Frågetecknen rör bland annat hur kvalitén i 
biblioteksarbetet ska säkras i en konkurrenssituation. Även om utförsäljning 
kontra helhetstänkande inte är fokus för den här uppsatsen är frågan ändå intres-
sant på ett medieförsörjningsplan. Hur kan de resurser som finns bäst utnyttjas för 
att komma invånarna till del? Och hur kan ett begränsat bokbestånd bäst cirkulera, 
så som IFLA förespråkar i det mångkulturella manifestet?208  

Att det finns ett behov och en önskan om mer materiella resurser i form av 
språkrelaterat material är alltså tydligt, särskilt i Fisksätra och Rinkeby. Det finns 
med andra ord en stor förväntan på bibliotekens kunskapsroll i dessa områden 

                                                
207 Informant 3. 
208 IFLA (2009a), s. 2. 
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som biblioteken inte förmår möta rent materiellt, även om mycket pengar satsas 
inom området. Risken är att det uppstår en besvikelse när biblioteket inte förmår 
leva upp till de förväntningar som finns, om de böcker som efterfrågas ofta är 
utlånade. 

Om man tar biblioteksrelaterade saker så är det ju ofta att vi har alldeles för lite av allting. Att 
då när studenterna kommer med litteraturlistorna så är alltid allt utlånat för att det är så många 
samtidigt som vill ha samma saker och där känner man ju ibland att det skulle vara… Man 
önskar att det skulle satsas mer riktade pengar till just språkrelaterad litteratur och så, för det 
känns ofta att folk blir väldigt besvikna när de kommer hit och tänker att på biblioteket, då 
ska det här finnas, men så är det alltid utlånat och det är långa köer och så där och det… där 
skulle man vara lite vassare; att det är riktat i urvalet till det området.209 

Förutom mer språkrelaterat material efterlyses även mer resurser för ett utökat 
samarbete med olika vuxenutbildningar, vilket skulle kunna ses som en del orsa-
ken till det otillräckliga kursboksutbudet. Dock framfördes även åsikten att det 
inte alltid handlar om att det behövs mer resurser, utan att biblioteket också måste 
ha ”rätt” utbud genom målinriktade köp och ett ständigt arbete med inköp och 
gallring. Detta framhölls särskilt tydligt i Alby, som är ett till ytan litet bibliotek 
och därför inte kan ha alltför stora samlingar. 

Medieutbudet som resurs har en tydlig koppling till vad Diaz benämner kom-
munikativ integration, som handlar om tillgång till information och språkresur-
ser.210 Att språkrelaterat material utgör en kulturell-, kunskapsmässig- eller in-
formationsresurs beroende på vilket material det är och vad det handlar om, kunde 
slås fast redan i teoridelen. Det som är intressant att peka på här är i stället frågan 
om hur ett bibliotek med begränsade ekonomiska medel bäst kan få materialet att 
cirkulera mellan olika filialer, eller hur biblioteket kan ligga i framkant och i för-
väg köpa in visst kursmaterial till olika vuxenutbildningar. I den första av dessa 
två frågor kan vi konstatera att Botkyrka och Nacka kommun har valt att gå olika 
vägar och att det återstår att se hur detta kommer att påverka bokcirkulationen i ett 
längre perspektiv. Gällande det språkrelaterade materialet har vi noterat att biblio-
tekarier i både Alby och Rinkeby påpekar att det finns väl etablerade kontakter 
med barn- och ungdomsverksamhet, men att kontakten med vuxna ofta är bristfäl-
lig och skulle behöva utvecklas, vilket skulle kunna vara en väg att förbättra 
bibliotekets utbud. Men det är också tydligt att det här behövs mer pengar för att 
möta den stora efterfrågan som finns på språkrelaterat material. 

Lokalen som resurs 
En annan resurs, vars betydelse poängterades i intervjuerna, är lokalen – både vad 
gäller dess geografiska placering och den invändiga utformningen. För samtliga 
bibliotek betonades läget som en fördel, då de alla ligger i centrum eller i nära 
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anslutning till centrum i respektive område. Många boende i området passerar 
därför biblioteken eller rör sig i omgivningen. Att lokalerna verkligen utnyttjas 
framkommer bland annat genom att medborgarna både i Nacka och Rinkeby ef-
terfrågar utökade öppettider, något som respektive chef dock påpekar inte är möj-
ligt med nuvarande personalstyrka. Marjatta Tengström i Rinkeby berättar under 
intervjun att de nedskärningar som gjorts inom Stockholms stadsbibliotek på se-
nare år inneburit ett förändrat arbetssätt för personalen gentemot skolan, vilket 
hänger ihop med att många tjänster försvunnit samtidigt som biblioteket ska och 
bör ha just fortsatt goda öppettider. Förr arbetade bibliotekarierna direkt mot ele-
verna, något som numera har ersatts av ett arbete mot pedagogerna. 

Att ungdomar framför allt använder bibliotekets lokaler som en social mötes-
plats är ett faktum på samtliga bibliotek, med mer eller mindre stökighet i lokaler-
na som följd. Här skiljer sig Alby bibliotek från de två övriga biblioteken, ef-
tersom det har en uttalad ungdomsinriktning. Enligt Margareta Berg, är det dock 
viktigt att en grupp inte tar över biblioteket, vilket var fallet innan Alby bibliotek 
flyttade in i nya lokaler. Biblioteket var då ”svårt belastat med ungdoms-
problem”211, vilket var viktigt att komma till rätta med när det nya biblioteket öpp-
nade. Nu är biblioteket ett områdesbibliotek till för alla i Alby, men med en in-
riktning mot ungdomar både i medieinköp, samarbeten och programverksamhet, 
och med en särskilt anställd ungdomsbibliotekarie, eftersom ungdomar är en stor 
grupp i området. Stökighet är dock ett problem som fortfarande är aktuellt i Rin-
keby, där biblioteket nu har satsat på extern personal som ska cirkulera i biblio-
teket och prata med ungdomarna innan problem uppstår, eftersom den fasta per-
sonalen inte hinner med. Att biblioteket har en stark social roll för ungdomar är 
därmed tydligt, men som en bibliotekarie påpekade beror denna roll också på vad 
det finns för andra verksamheter i området: 

Det här med att det kan bli kanske för många barn på en gång och att det kan bli en lite diffus 
gräns mellan uppehållsrum och bibliotek för att vara hårddragen, det är sådana frågor som 
man kan följa i medier och så där. Så det är så det kan se ut i biblioteket och det speglar också 
naturligtvis vad det finns för, eller saknas för resurser i samhället. 212 

I Rinkeby hänger behovet av en social mötesplats tydligt ihop med det faktum att 
ungdomsgården öppnar först några timmar efter skolans slut, men också att många 
flickor förväntas delta i hushållsarbetet och hjälpa till med småsyskon när de väl 
är hemma, vilket gör biblioteket till en extra viktig mötesplats, enligt biblioteks-
chefen Marjatta Tengström. En konsekvens av detta, både i Rinkeby och i Fisk-
sätra, är att den sociala funktionen krockar med behovet av en lugn studiemiljö 
eftersom många, både ungdomar och vuxna, är väldigt trångbodda och därför inte 
har möjlighet att studera i lugn och ro hemma. Lokalens utformning blir i det här 
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fallet en prioriteringsfråga eftersom ytorna inte räcker till att täcka alla behov som 
finns i området. Men det handlar också om vad som förväntas av biblioteket. Här 
finns en tydlig krock mellan bibliotekets sociala roll och dess kunskapsroll, då 
bibliotekets lokaler samtidigt förväntas fylla både behoven av en social mötesplats 
och en lugn studiemiljö och där inte resurserna i form av lokalens storlek inte är 
tillräckliga. 

Sammanfattningsvis har lokalen som social mötesplats en stark koppling till 
Diaz sociala integrationsdimension.213 Detta är särskilt tydligt när det gäller ung-
domar generellt i de undersökta områdena, men det är i synnerhet viktigt för 
många unga flickor som senare på eftermiddagen förväntas hjälpa till och stanna i 
hemmet. Marjatta Tengström i Rinkeby, menar att biblioteket är en viktig offent-
lig sfär mellan skola och hem, eftersom fritidsgården öppnar först några timmar 
efter skolans slut. Till skillnad från lokalen som en social mötesplats har dock 
lokalen som en lugn studiemiljö ingen tydlig koppling till Diaz integrations-
dimensioner. Eventuellt skulle denna användning av bibliotekslokalen kunna 
kopplas till vad Diaz benämner Boendeintegration, som bland annat rör frågan om 
bostadskvalité. Dock anser vi att det är trångboddheten och inte biblioteket som 
studiemiljö som bör hänföras till denna integrationsdimension och att studiemiljö-
aspekten därför faller utanför Diaz modell. 

Personalens språkliga kompetens 
En annan, icke-materiell kunskapsresurs, som är viktig i de områden som under-
sökningen innefattar är personalens språkkunskaper. I enlighet med vad som före-
språkas i IFLA:s mångkulturella manifest, pekade samtliga chefer under intervju-
erna på vikten av att personalen har en bred språklig kompetens för att på bästa 
sätt kunna möta besökarnas behov. Både Marjatta Tengström och Margareta Berg, 
poängterar dock svårigheten i att rekrytera biblioteksutbildad personal som dessu-
tom har önskvärda språkkunskaper. Ett problem är att många ungdomar i som bor 
i de aktuella områdena inte ser bibliotekarieyrket som ett framtidsyrke, utan väljer 
att satsa på andra ämnen i sina fortsatta studier. Marjatta Tengström menar därför 
att det är extra viktigt att låta ungdomar få möjligheten att komma och praktisera 
på biblioteket för att visa upp det som en möjlig framtida arbetsplats. I Botkyrka 
har tydlig prioritering under senare år varit att anställa personal med en biblioteka-
riekompetens i syfte att höja kvalitetsnivån på biblioteken, vilket Margareta Berg 
menar gjort ambitionen att ha en mångfald i personalstyrkan betydligt svårare. Ett 
sätt att lösa problemet på samtliga bibliotek är att ta in personer utifrån, för till 
exempel sagostunder på andra språk än svenska eller att samarbeta med externa 
aktörer för programverksamhet på olika språk, språkcaféer eller liknande. 

Att en kringverksamhet på andra språk än svenska inte kan uppväga det fak-
tum att personalens språkkompetens är betydelsefull i det personliga mötet med 
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besökaren, är dock självklart. För att kommunicera med en besökare där det inte 
finns ett gemensamt språk tillfrågas ofta andra som befinner sig i biblioteket att 
agera tolkar. Den personliga kontakten med bibliotekets besökare är därför viktig 
för att kunna tillvarata även deras kompetens när så behövs. Ett problem till följd 
av den bristande språkkompetensen är att det tar tid att gå igenom väldigt enkla 
saker, som att skapa ett nytt lånekort och förklara lånereglerna, vilket kan upple-
vas som stressande. Det är svårt att uppfatta hur mycket information som verklig-
en når fram och kommunikationen kan dessutom endast kan ske runt de mest ba-
sala frågorna. 

Ja, det är väl egentligen det jobbigaste känner jag, så där i arbetet, att man inte alltid känner 
att man har den tid som behövs. Ibland får man bara se till att ta sig den, inte bry sig om att 
det står flera personer i kö och väntar. Man får ändå tänka att den personen man har framför 
sig är den man ska fokusera på. Nej, det är klart, det känns inte alltid som det finns tillräckligt 
med tid.214  

Man gör ju ibland mätningar så här, hur lång tid tar det att göra ett nytt lånekort… om man 
inte alls har något gemensamt språk. Jag har liksom, det var ett tag en hel del från Mongoliet 
som kom och de kunde inte engelska, eventuellt några kunde ryska, men ingen i personalen 
kunde ryska. Det var väldigt knepigt. Det var jätteknepigt! Och då kan ett ärende ta väldigt 
lång tid, så att det är ju vad man kan betrakta som något slags rutinärende som blir en hel 
historia ibland [skratt].215 

Att den språkliga kompetensen är en viktig icke-materiell kunskapsresurs är alltså 
tydligt i samtliga områden, eftersom de alla har en mångspråkig befolkning. 
Språkkompetens kan här naturligtvis vara avgörande för hur den kontakten kan 
komma att utvecklas, även om exempel på givande kommunikation trots bristfäl-
liga språkkunskaper gavs. 

Vi hade en gång ett projekt med kvinnor som lärde sig svenska och för att komma in i svens-
kan så gjorde vi det genom att de fick berätta en saga. Alla kan ju sagor, tror vi i alla fall […]  
Och då satt vi där och då ville vi ju veta hur det skulle gå. Vad var det för djur som kom där i 
skogen, vad var det? Var det en varg? Nej. Vad var det då? Ja det var en sån där stor lurvig... 
Var det en björn? Ja, en björn. Då kom det en björn. Och så höll vi på så där och alla hjälpes 
åt. Till slut så hade vi hört hela sagan [skratt] [...] Ja det är ju så himla kul, så där har vi ett... 
då åkte vi till Skärholmen och berättade faktiskt där.216 

På grund av den mångspråkiga befolkningen är det självfallet viktigt med inform-
ation kring bibliotekets verksamhet på olika språk. Som vi ska se finns det inte 
alltid en kunskap om vad ett folkbibliotek är och hur det kan nyttjas, varför tydlig 
information kan ses som extra angelägen i områden där inte alla medborgare har 
erfarenhet av bibliotek. Rinkeby bibliotek, som ingår i Stockholms stadsbibliotek, 
erbjuder via Internationella biblioteket information på en mängd olika språk på 
bibliotekets hemsida. Även i Alby och i Nacka finns det på hemsidan länkar till 
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information om biblioteket på ett flertal andra språk än svenska. Barbro Bolo-
nassos, efterlyser dock nyare översättningar av lånereglerna och en bättre trycksak 
att dela ut till nya låntagare eftersom den nuvarande är av undermålig kvalité. 

Bibliotekspersonalen och den kompetens de besitter kan sammanfattningsvis 
inte nog framhävas i sammanhanget. Även om språkkunskaper många gånger är 
viktiga och kan höja nivån på ett samtal, menar informanterna dock att de i det 
personliga mötet på olika sätt oftast lyckas komma runt de problem som kan upp-
stå på grund av bristande språkkunskaper. Personalens kompetens kan här vara 
avgörande för den dimension Diaz nämner som personlig integration och som har 
att göra med den personliga tillfredsställelsen av olika integrationsrelaterade sam-
hällsförhållanden. För att verkligen utröna huruvida detta är fallet, skulle dock en 
studie utifrån ett besökarperspektiv behövas. Dock kan konstateras att det här 
finns en potential, för en aspekt av den personliga integrationen, nämligen utveck-
landet av sociala relationer mellan bibliotekspersonal och besökare. 

Samhällsfrågor och medborgarservice 
Medborgarnas behov av samhällsinformation och medborgarservice är något som 
både förenar och skiljer de tre biblioteken i den här undersökningen. I Alby och 
Rinkeby finns, som tidigare nämnts, medborgarkontor som har till uppgift att bistå 
medborgarna i samhällsrelaterade frågor. Fisksätra bibliotek har i stället ett kon-
taktcenteruppdrag från kommunen, vilket innebär att bibliotekets personal ska 
vara en första ingång till all information som finns på kommunens hemsida. Över-
sättningen av sidan sker genom ”Google translate” där kommunen inte tar något 
ansvar för vissa felöversättningar.217 För att vägleda den stora andel av befolk-
ningen i Fisksätra som kan tänkas behöva stöd och hjälp i exempelvis val av skola 
och barnomsorg, har kommunen alltså valt att inte ha ett separat medborgarkon-
tor, utan att ge ett uppdrag till biblioteket att bistå medborgarna med information. 
Trots att uppdraget skiljer biblioteket i Fisksätra från biblioteken i Alby och Rin-
keby, är det dock tydligt att frågan om vad och hur mycket biblioteket ska hjälpa 
till med i samhällsrelaterade ärenden diskuteras på samtliga bibliotek, inte endast i 
Fisksätra, vilket följande citat från Rinkeby är ett exempel på: 

På ett sätt kan man ju säga att det finns behov av allt, särskilt för de som är nyanlända och 
kommer till Sverige, så är det ju ett sådant enormt informationsbehov på alla områden. Det 
kommer ju ofta folk hit och vill ha hjälp med bankärenden och försäkringar och mer samhäl-
leliga saker. Vi har ju ett medborgarkontor en trappa upp som hjälper till mycket med just de 
frågorna men ofta blir det så där att man tar en hel del här också för det känns som att det be-
hovet är så stort. Så det är väl en sådan grej som jag upplever som väldigt typisk här i Rin-
keby, att det kommer alla sorts frågor – inte bara kring litteratur eller bibliotekssaker, utan det 
är väldigt mycket annat också.218  
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Det var tydligt under intervjuerna att människors stora hjälpbehov är en starkt 
bidragande orsak till att flera bibliotekarier tar på sig uppgifter som de egentligen 
anser ligga utanför bibliotekets roll, men också att gränsen för vad som i själva 
verket ingår i bibliotekets uppdrag inte alltid är tydligt definierad. Frågan är här i 
vilken utsträckning biblioteket ska hjälpa till att lösa alla de olika problem som 
människor har. En del av problematiken går tillbaka på diskussionen vad biblio-
teket är, vad det ska vara, och hur mycket det ska anpassa sig efter omgivningen, 
något som diskuterades på samtliga bibliotek i undersökningen.  

Man får ju hit mycket folk som behöver hjälp med allt möjligt. Man kollar upp någon lag el-
ler visar vägen till en myndighet, alltså den typen av frågor. Och det är klart det också, man 
skulle kunna säga att det inte är en del av bibliotekets verksamhet men jag skulle nog ändå 
säg att det är det.219 

[Jag] kan tycka att det kanske i folkbibliotekets natur ligger... möjligheten att ifrågasätta vad 
vi är för någonting. Var gränserna går. För det är ju inte helt klart egentligen ur ett tradition-
ellt folkbiblioteksperspektiv möjligen, jag […] är för förändring och förnyelse, vi ska möta 
samhället. Samtidigt tycker jag inte kanske att vi, vi ska ju vara det som bara vi är [...] och då 
är ju bildningstraditionen, folkbildnings, eller hur... får använda ett sånt traditionellt begrepp 
ett, en ganska stadig grund för folkbiblioteket att stå på, men som hela tiden måste befinna sig 
i liksom dialog med omvärlden.220 

Den frågeställning som de två bibliotekarierna i citaten ovan ger uttryck för kan 
sättas i relation till bibliotekets fyra roller. I modellen har samhällsfrågorna ingen 
egen roll, men kan naturligt härledas till bibliotekets informationsroll, men också 
dess kunskapsroll, eftersom det för många handlar om att tillägna sig en bredare 
kunskap om hur samhället fungerar och hur olika institutioner hänger ihop. Som 
den streckade linjen i vår tolkning av de fyra rollerna visar (se sid. 39), är dock 
gränsen för vad som ingår i bibliotekets uppdrag inte alltid tydlig, eftersom den 
bygger på idéer och förställningar om vad biblioteket är, hos såväl bibliotekets 
anställda som hos övriga medborgare. I Alby och Rinkeby finns det här en över-
lappning mellan biblioteket och medborgarkontoret, då många frågor som kom-
mer till biblioteket slussas vidare till medborgarkontoret och tvärtom. Vilken typ 
av samhällsvägledning som faller inom ramen för dessa biblioteks kunskaps- och 
informationsroller kan därför ses som särskilt diffus. 

Men om bibliotekets och medborgarkontorets roll bitvis går in i varandra i 
Alby och Rinkeby är gränsdragningsfrågan än mer otydlig i Fisksätra. Kontakt-
centeruppdraget gör att bibliotekets personal blir ställda inför och måste hantera 
en rad kringfrågor, utöver dem som egentligen ingår i själva uppdraget. Ett tydligt 
problem är att den rätta kompetensen för att möta aktuella problem inte alltid 
finns, men att frågorna ändå måste hanteras när de uppstår. Många som kommer 
till biblioteket med olika typer av medborgarfrågor behöver dessutom mycket mer 
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hjälp än vad biblioteket kan erbjuda. Resurserna är inte tillräckliga, varken när det 
gäller personalantal eller språkkompetens, eftersom behovet är så starkt: 

Så duktiga är inte vi på sociala frågor. Vi är trots allt bibliotekarieutbildade de allra flesta som 
jobbar här. Och det kan vara folk som har knepiga, alltså familjesituationer och sånt... och det 
är klart vi ska inte hålla på med sånt men, i och med att man gör många av sina sociala, alltså 
kommunala ärenden här kring barnomsorg, skola, byte av skola, man flyttar plötsligt in här i 
en familj och så ska man, alltså då hamnar de här även kring, kringproblemen eller uppgifter-
na hamnar också här på något sätt, vilket ju inte riktigt är meningen, med de gör de. Och då 
tycker jag dels att vi inte har, vi har inte alltså en värdig plats att ta emot de frågorna och 
hjälpa till, och det ska vi kanske inte göra, men vi måste ändå på något sätt hantera det där lite 
grann, och då sitter vi ju oftast här ute och det är inte bra tycker jag, tycker inte det är värdigt 
liksom för våra medborgare att ha det så. Och sen skulle man ju verkligen vilja ha egentligen, 
jag skulle vilja ha någon som hjälpte de här människorna som verkligen var bra och som 
kunde hänvisa vidare och hjälpa kanske lite att fylla i grejer och, eller vart vänder man sig 
och slå en signal och liksom göra såna saker. […] 

Ibland kan vi inte lösa... alltså det är jättesorgligt. Man kan inte ställa sig, alltså det har va-
rit såna fall då man inte har kunnat göra det man skulle göra, det vill säga ställa sitt barn i kö 
eller vad det är därför att man saknar ditten och datten och, nej ibland går det inte och ibland 
blir det många samtal att ringa, alltså man gör mer än vad man rimligtvis ska göra på ett sånt 
här ställe kan jag tycka.221 

För att kunna bemöta de behov som finns hos medborgarna saknar biblioteket i 
Fisksätra, som citatet ovan belyser, en rad olika resurser, materiella såväl som 
icke-materiella. Ett tydligt sådant exempel är lokalens utformning. Sedan om-
byggnaden 2006 finns i bibliotek ett separat IT-café med en disk som byggdes i 
syfte att fungera som ett bemannat kontaktcenter med språkkunnig personal. Med 
nuvarande budget finns dock inte tillräckligt mycket ekonomiska medel för att 
kunna bemanna disken. De kommunala ärendena hanteras därför i samma disk 
som övriga biblioteksärenden, vilket bibliotekarierna finner högst problematiskt, 
eftersom de tvingas ställa frågor kring sysselsättning eller civilstånd trots att andra 
som står i kö bakom kan höra. En kompetens som är av stor vikt för att möta alla 
de behov som biblioteket fångar upp är, enligt Barbro Bolonassos, språk-
kompetensen. För tillfället handlar det dock inte om att välja mellan olika kompe-
tenser, utan att överhuvudtaget få verksamheten att fungera med nuvarande perso-
nalstyrka. 

[…] men sen tycker jag att, då pekar jag liksom mot det här internet-cafét. Vi hade en disk 
där och vi hade på gång lite med bemanning, men jag kan inte med den här personalen... vi 
har ju alltså dubblerat vårt besöksantal, och vi har mer besök per anställd än anständigt, så 
alltså... det går inte då. Jag fick till och med inte bemanna där av arbetsmiljöverket, de tyckte 
vi hade för mycket här i den här delen så att vi fick inte bemanna där.222 

Att personalantalet inte räcker för att bemanna IT-cafét gör alltså att bibliotekslo-
kalen (borttaget IT-cafét) och bibliotekspersonalen måste stå för såväl den tradit-
ionella biblioteksverksamheten som för kontaktcenteruppdraget, vilket leder till 
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både en hög arbetsbelastning och ett otydligt arbetsuppdrag. En bibliotekarie i 
Fisksätra menar att ”det blir en konstig sammanblandning av roller” och att hon 
finner det lite omänskligt att kunna göra så mycket så bra.223 En annan pekar på att 
behoven är större än vad biblioteket förmår möta: 

Men det är klart, behoven i ett sånt här område är väldigt stora när det gäller alltså datoran-
vändning till exempel, jag tror vi skulle kunna ha kurser varenda kväll här för hur man tråck-
lar sig fram med e-post och internet och fax, alltså här håller ju folk på ha kontakt med, det 
ska faxas dokument och det ska scannas in grejer och det ska, det behövs det ju mycket hjälp 
kring såna saker. Om man skulle kunna bli mycket bättre på att organisera sånt egentligen och 
ja, där saknas det ju till en del resurser kan jag tycka för att behoven är större än vad vi förmår 
möta, ja det tycker jag.224 

Hur samhällsrelaterade frågor ska hanteras är med andra ord ingen självklarhet. 
Kopplat till bibliotekets roll går frågan tillbaka på vilken idé som finns om biblio-
teket som institution. Att det inte ligger i bibliotekets uppdrag att hjälpa till att 
tolka eller fylla i olika myndighetspapper står dock klart. Samtliga biblioteksche-
fer var i detta fall mycket noga med att påpeka att biblioteket inte är och aldrig ska 
vara en myndighet. Biblioteket är en offentlig lokal med tillåtande atmosfär och 
låga trösklar, en offentlig institution som erbjuder tjänster, men som inte har nå-
gon myndighetsutövning och som därmed står för frivillighet snarare än tvång. Att 
kontaktcenteruppdraget ställer frågan om myndighetsutövning kontra frivillig 
verksamhet på sin spets står därmed klart. Hur bibliotekarierna ser på sitt yrkesut-
övande i förhållande till biblioteket som en samhällsinstitution är överhuvudtaget 
tudelat. Ingen av dem vill att biblioteket ska vara en tvingande institution – frivil-
lighet är och ska vara ett ledord. Samtidigt menar flera att det, i och med biblio-
tekets regler kring exempelvis lånekort och det faktum att biblioteket trots allt är 
en kommunal institution, finns en viss inbyggd maktutövning och därför också en 
risk att biblioteket uppfattas som en myndighet.  En bibliotekarie ser det som en 
svår balansgång att representera kommunen och samtidigt vara neutral, medan en 
annan pekar på det handlar om att överväga vilken roll han ska inta i mötet med 
besökaren: 

Man känner sig väldigt mycket så [som en representant för samhället] för att man får det för-
troendet från besökare. Ibland känner man att man inte riktigt är liksom… [skratt] kan repre-
sentera samhället så bra som de önskar, ofta. Man blir både representant och länk till sam-
hället på något sätt och det är lite avvägning man får göra, vilken roll man ska inta på något 
sätt.225 

Precis som vid inköp av medieutbud och framtagande av programutbud är det 
således behovet hos besökaren som får avgöra hur bibliotekspersonalen agerar vid 
det givna tillfället. En bibliotekarie menar att hon i vissa fall är en representant för 
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samhället, men att hon också tar på sig den rollen ibland, eftersom det är något 
som efterfrågas av besökarna. Det måste alltså alltid finnas ett utrymme för biblio-
tekarien att anpassa sig efter situationen, med det kan också finnas ett värde i att 
tydligt markera att biblioteket är en del av det offentliga samhället, samtidigt som 
det inte handlar om tvång och myndighetsutövning. Den sociala rollen ska med 
andra ord ständigt vara närvarande. Bibliotekschefen i Botkyrka, Margareta Berg, 
menar att den personliga relationen är något som måste prioriteras. 

Varje litet närbibliotek tror jag har en väldigt viktig social roll. Det är jag övertygad om att de 
alltid har och får och måste välkomna och måste jobba positivt mot och därför är det också 
viktigt att man känner igen varandra, att man i princip är samma människor som jobbar och 
[det] inte blir en väldig omsättning. Inget kringflyttande för mycket utan... det, de där kontak-
terna och relationerna betyder jättemycket. Relation kommer före mycket annat.226 

Utifrån bibliotekschefernas uppfattning är det alltså tydligt att myndighets-
begreppet faller helt utanför bibliotekets verksamhet. Till biblioteket kommer man 
frivilligt och myndighetsutövning har därför ingen plats i bibliotekets verksamhet. 
I och med kontaktcenteruppdraget i Fisksätra kan dock balansgången tyckas hår-
fin. Samtidigt som det åligger biblioteket att bistå medborgarna med hjälp och 
stöd i samhällsfrågor uppfattas uppdraget gå utöver såväl personalens kompetens-
område som bibliotekets egentliga verksamhet. Uppdraget gör dessutom att in-
formationsrollen på Fisksätra bibliotek tar en oproportionerligt stor plats på be-
kostnad av bibliotekets övriga verksamhet. 

På politisk nivå finns dock en annan uppfattning om huruvida bibliotekets 
kontaktcenteruppdrag är en bra lösning för att ge medborgarna den hjälp och det 
stöd de behöver och huruvida ett medborgarkontor hade varit en bättre lösning: 

Ja, alltså, det är ju det här uttrycket ’medborgarkontor’ som jag vet inte… det är ju inte… 
Alltså, det är ett sådant där lite politiskt laddat ord kan jag säga, det här ’medborgarkontor’. 
För att gillar man det så tycker man att det är en jättebra grej, tycker man inte om det så tyck-
er man, så ser man det som ett extra kommunalhus någonstans, med en massa extra byråkrater 
som sitter och liksom ska ha betalt och så vidare. Men lite grand är det ju naturligtvis åt det 
hållet att du kan gå fram till informationsdisken på ett bibliotek och ställa frågor som inte alls 
har med böckerna där att göra… Och det är väl jättebra att man kan göra det, jag tycker att 
det är utmärkt så. Möjligen kan man väl se nackdelen om det skulle bli väldigt mycket den 
typen utav frågor, att det blir att personalen får kanske syssla mer med den typen av sam-
hällsupplysning än att sköta biblioteksverksamheten för det är klart den… Men jag har inte 
upplevt, när jag har varit ute och besökt, att de har tyckt att det har varit någon betungande 
uppgift hittills i alla fall. I alla fall inte som har sagts till mig.227 

Som citatet och diskussionen ovan visar finns det i fallet med kontaktcenter-
uppdraget en diskrepans i personalens och bibliotekschefens åsikter och upplevel-
ser kontra uppfattningen på politisk nivå i Nacka kommun. Hans Peters i Nacka 
kulturnämnd påpekar att han inte fått någon information om att uppdraget skulle 

                                                
226 Margareta Berg, chef Biblioteken i Botkyrka. 
227 Hans Peters, ordförande Nacka kulturnämnd. 
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ta allt för mycket tid, något som dock var mycket tydligt i intervjuerna. En orsak 
kan naturligtvis vara att han som ordförande för kulturnämnden är relativt ny på 
posten. Vid intervjutillfället hade han endast innehaft denna ett par månader. Både 
Mattias Gökinan i Botkyrkas kultur- och fritidsnämnd och Amanda Lövkvist i 
Stockholms kulturnämnd är dock överens om att det är medborgarkontoren, och 
inte biblioteken, som ska sköta den formella kontakten med samhället. Amanda 
Lövkvist menar att biblioteket inte får ”tappa fokus från sin huvuduppgift som är 
bildning, kunskap, litteratur” och att man inte får ”lassa över saker på biblioteket 
bara för att andra inte har tid med det”. Mattias Gökinan påpekar i stället att det 
vore bra om medborgarkontoren knöts närmare biblioteken eftersom det då kunde 
fungera som en samlad plats för mötet med samhället. Han anser dock att det är 
inte är bibliotekspersonalen som bör sköta det uppdrag som idag ligger på med-
borgarkontoret, utan att detta fortsatt bör ha egen personal. 

Sammanfattningsvis har den sociala rollen i denna studie avgränsats till att 
endast inkludera biblioteket som en social mötesplats. Det ”sociala” arbete som 
utförs på Fisksätra bibliotek faller därför inom ramen för bibliotekets informat-
ionsroll, eftersom det primärt handlar om att vägleda medborgarna i den informat-
ion och de val som kan göras på Nacka kommuns hemsida. Informationsrollen får 
dock i detta bibliotek en oproportionerligt stor plats, till priset av att de andra rol-
lerna blir bortträngda. Bibliotekspersonalen vittnar både om att kontakt-
centeruppdraget kräver mycket resurser, men också att rätt resurser inte finns och 
att uppdraget påverkar möjligheten att utveckla andra delar av verksamheten, till 
arbetet gentemot ungdomarna i området. Utifrån intervjun med Hans Peters kan 
här konstateras att det på politisk nivå inte finns en medvetenhet om vilken be-
lastning kontaktcenteruppdraget medför. 

Det starka behovet av medborgarservice är dock inte bara tydligt i Fisksätra. 
Även i Alby och Rinkeby tar biblioteket emot och hanterar många frågor av denna 
typ. Utifrån intervjuerna har vi dock fått uppfattningen att personalen i Fisksätra 
och Rinkeby möter fler frågor av denna karaktär. En bidragande orsak skulle här 
kunna vara att Alby jämförelsevis har det medborgarkontor med mest generösa 
öppettider,228 vilket naturligtvis avlastar biblioteket. Med tanke på samhälls-
frågornas omfattning är det anmärkningsvärt att inget av de undersökta biblio-
teken har någon policy för hur dessa frågor ska hanteras. 

Utifrån Diaz integrationsdimensioner kan medborgarnas behov av att få hjälp 
med samhällsrelaterade frågor kopplas samman med den kommunikativa integrat-
ionen, då denna bland annat utgörs av tillgång till information och möjligheten att 
kunna tillgodogöra sig myndighetsinformation och myndighetsbeslut. Även om 
biblioteken inte är en myndighet är det hit många medborgare vänder sig för att få 
hjälp att förstå och tolka beslut som kommit dem till del. Men även de kommu-

                                                
228 Alby medborgarkontor har öppet totalt 37 timmar per vecka, i Rinkeby är motsvarande öppethållande 24 
timmar per vecka. 
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nala ärenden, som biblioteket i Fisksätra har i uppdrag att hantera, kan föras till 
denna dimension. Som vi har sett har andelen resurser samhällsrelaterade frågor 
tar i anspråk att göra med vilket lokalt uppdrag biblioteket har, men också vilka 
övriga institutioner som finns i närområdet. 

Att nå ut 
Avgörande för bibliotekets legitimitet som skattefinansierad institution är att 
verksamheten och utbudet uppfattas som en attraktiv och oersättlig resurs för 
kommunen och skattebetalarna. En förutsättning är därför att biblioteket lyckas nå 
ut till och locka till sig invånarna, såväl i samarbete med andra institutioner och 
föreningar som privat. Förutom att det kräver kunskap om att biblioteket finns, 
krävs även kunskap om vad ett folkbibliotek är, vilket inte är självklart hos be-
folkningen i de områden som ingår i den här undersökningen, eftersom många 
människor är inflyttade från andra länder, där folkbiblioteket i den form som vi 
känner det inte finns.  

Men vi tar ju också emot alla flyktingar som kommer [...] och vi introducerar dem. Och det 
får man göra många gånger för att det är oerhört många begrepp som är nya. Vad är ett biblio-
tek? Finns det överallt? Nej. Vad är en kommunal tant? Är han makthavare? Är det någon de 
ska vara rädd för eller hur tänker jag? Hur tänker vi som personal? Vilka är ni och vilka är vi? 
Alla de sakerna. Det är väldigt viktig och människor reagerar oerhört starkt på tanken att.. jag 
brukar berätta att vi har betalt för att hjälpa till, alltså bara det är ju en helt fantastisk sak. Man 
får fråga [skratt] vi har liksom redan... Man behöver inte be om tillåtelse för det utan det är... 
Och att man som tjänsteman tänker att man är till för de som kommer in, inte tvärtom, vilket 
ju är ganska vanligt i världen.229 

Att presentera och förklara hur biblioteket fungerar kan med andra ord vara avgö-
rande för att vissa grupper av nyanlända överhuvudtaget ska veta vad ett folk-
bibliotek är och hur dess resurser kan nyttjas. Flera informanter talade i det här 
sammanhanget om att biblioteket är en offentlig plats som för många främst till-
hör männens värld, vilket krockar med vår västerländska jämställdhetstanke om 
att det offentliga rummet inte tillhör en särskild grupp. Frågan är alltså inte enbart 
kopplad till kunskap om vad biblioteket är, utan också hur underrepresenterade 
grupper kan lockas till biblioteket. I både Alby och Rinkeby talade informanterna 
om att det främst är män som utnyttjar bibliotekets utbud av tidningar och tidskrif-
ter. Här framträder tydligt en tanke om ”biblioteket för alla”. Hur kan biblioteket 
nå ut till och göras attraktivt för så många som möjligt? En bibliotekarie pekade 
på att jämfört med männen blir steget in i offentligheten betydligt längre för en för 
kvinna vars liv centreras till hemmet, släkten och omhändertagande av barnen. Att 
i lika hög grad nå ut till kvinnor och män är därför viktigt, inte bara utifrån biblio-
tekets grundläggande jämlikhetsideal, utan även ur ett integrationsperspektiv. 

                                                
229 Barbro Bolonassos, chef Fisksätra bibliotek. 
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En grupp som ökat i takt med flyktinginvandringen från andra länder, och 
som biblioteket kan ha svårt att nå ut till, är analfabeter. Ett sätt att arbeta mot 
gruppen är inköp av musik och bildmaterial med enklare texter. Men som med 
mycket annat material, är det kanske särskilt viktigt i det här fallet att materialet 
också synliggörs. I Fisksätra blev det tydligt i samband med en brukarenkät att 
besökarna inte hade vetskap om utbudet av ett antal tidskrifter, som personalen 
uppfattade som synliga. När invånarna fick lämna åsikter och önskemål om verk-
samheten framkom därför önskemål om inköp av media som redan fanns. I stället 
för att köpa in mer material kan det således handla om att visa upp det material 
som redan finns så att det kommer till användning. Förutom själva skyltningen i 
biblioteket handlar detta arbete i stor utsträckning om att ha en dialog med besö-
karna, vilket blir lättare på ett litet bibliotek där besökare och personal känner igen 
varandra och kan etablera en personlig kontakt. En bibliotekarie påpekar att kon-
taktskapandet också handlar om att föra in ett delaktighetsperspektiv i verksam-
heten. Som vi tidigare pekat på kan detta i förlängningen ses som ett integrations-
arbete, utifrån flera informanters definition av integration som just delaktighet. 

Ett annat sätt att nå ut, som särskilt Alby bibliotek har lagt mycket fokus på, 
är att arbeta med webben och sociala medier. Här har Alby bibliotek satsat mer än 
de två övriga biblioteken. I arbetsuppgifterna för ungdomsbibliotekarien ingår att 
vara aktiv och synliggöra biblioteket på sidor som Facebook, Twitter och 
MySpace. En tanke med detta är naturligtvis att ett bibliotek med en ungdomspro-
fil måste synas där ungdomar rör sig och att webben i detta fall är en stor tillgång. 
Rinkeby och Fisksätra har än så länge valt att inte lägga resurser på att använda 
sig av sociala medier för att interagera med medborgarna, även om Stockholms 
stadsbibliotek centralt har sådana funktioner. 

I stället för att fokusera på hemsidornas betydelse framhöll främst bibliotekets 
placering som ett sätt att nå ut till medborgarna. Men också att människor som 
kommer till biblioteket pratar med varandra om vilka resurser som finns och vad 
som händer på biblioteket sågs som ett viktigt sätt att nå ut. En bibliotekarie talade 
om ”mun-mot-mun metoden” som det bästa sättet att nå ut och pekade på att det 
både handlar om att ryktet om biblioteket sprids mellan besökare, men också att 
personalen aktivt måste berätta vad biblioteket har att erbjuda. Förutom det aktiva 
arbetet med hemsidan för biblioteket i Alby, var direkt marknadsföringen inte 
något som särskilt pekades ut som avgörande för bibliotekets attraktionskraft, 
även om det förekommer. I stället framhölls nätverkande många gånger som av-
görande för att nå olika grupper i området. Marknadsföring av biblioteket sågs 
dock inte som det huvudsakliga syftet för att nätverka, utan upplevdes ligga i 
bibliotekets uppdrag samt vara en förutsättning för ett bra biblioteksarbete. Nät-
verkande handlar således både om att informera och att interagera. 

Att nå ut till medborgarna kan följaktligen ses som att skapa en kunskap om 
biblioteket och vilka resurser det har att erbjuda, men också vara ett sätt att låta 
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människor interageras i själva verksamheten. Det problematiska är här att känna 
till vilka grupper som biblioteket inte når, eftersom det handlar om vilka männi-
skor som inte är synliga i verksamheten. Några grupper som nämndes i samman-
hanget, och som intervjuade bibliotekarier och bibliotekschefer skulle vilja få mer 
kontakt med, är dock barn med funktionshinder, äldre med bristande svensk-
kunskaper, vuxna (föräldrar) och då särskilt kvinnor, samt ungdomar. Med ung-
domar är dock inte problemet att de inte kommer till biblioteket, utan mer en öns-
kan om att kunna satsa på gruppen äldre tonåringar för att få dem att också ut-
nyttja bibliotekets resurser och inte bara se biblioteket som en social mötesplats. I 
Alby har dock utlånen av ungdomslitteratur ökat sedan biblioteket byggdes om 
och en särskild satsning gjordes på just den gruppen. Flera bibliotekarier vittnade 
även om en önskan att utveckla samarbetet med SFI och arbeta med denna grupp 
ur ett mer långsiktigt perspektiv. 

Sammanfattningsvis är det i den service som tillhandahålls varje dag i biblio-
tekets lokaler som den verkliga kontakten med besökarna sker. Förutom ständig 
dialog och nätverkande är det viktigt att, i de undersökta områdena, presentera 
bibliotekets verksamhet, eftersom många inte alltid har en uppfattning om vad ett 
folkbibliotek är och hur det fungerar. Särskilt tydlig måste denna presentation vara 
gentemot analfabeter eftersom de inte själva kan söka information och därför är i 
stort behov av den personliga kontakten. Här krävs en  muntlig presentation, för 
att förmedla hur denna grupp kan utnyttja bibliotekets resurser. Flera informanter 
vittnar i sammanhanget också om att män många gånger är överrepresenterade 
och att de bättre skulle vilja nå ut till kvinnor. Ett annan utmaning är att få ung-
domar, som i hög grad faktiskt kommer till biblioteket, att också utnyttja dess 
resurser. 

Diskussionen i detta stycke har slutligen en given koppling till den sociala in-
tegrationen, som rör medborgarnas tillgång till sociala nätverk. Ur denna aspekt 
handlar det dock främst om hur nätverken kan nyttjas för att också förmedla vad 
biblioteket har att erbjuda och på så sätt nå ut till och locka till sig så många som 
möjligt. 

6.5. Bibliotekets roll 
Vi har i vår uppsats visat att resursanvändningen på de tre undersökta biblioteken 
i mångt och mycket påverkas av de behov som finns i det närområde biblioteket 
verkar. Vilka dessa behov är uppfattas av naturliga skäl ibland olika av biblioteka-
rien, som varje dag möter bibliotekets besökare, av bibliotekschefen, som har flera 
bibliotek att ansvara över, och av politikern, som befinner sig ganska långt ifrån 
det praktiska biblioteksarbetet. Likaså varierar ibland synsätten på hur biblioteket 
ska tillgodose dessa behov. I en uppsats vars syfte är att undersöka hur biblioteks-
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personal och kommunalpolitiker tänker kring bibliotek och integration är det na-
turligt att också fråga dem om deras grundläggande inställning till biblioteksverk-
samheten. I en verksamhet som till stora delar bygger på personalens egna ini-
tiativ och respektive kommuns frihet att tolka den statliga bibliotekslagen har det 
en avgörande betydelse för hur bibliotekets resurser används. I förlängningen har 
det givetvis en både direkt och indirekt betydelse för hur man tar sig an och tänker 
kring integrationsfrågor. Vilken eller vilka anser våra informanter är bibliotekets 
primära uppgift och är det någon eller några av de fyra rollerna – kulturrollen, 
kunskapsrollen, informationsrollen och den sociala rollen – som de tycker priori-
teras eller som de tycker borde prioriteras?  

Bibliotekets primära uppgift 
Vad bibliotekets primära uppgift består i är en vid fråga som också ger vida svar. 
Vi valde att ställa frågan rakt ut för att få så spontana svar som möjligt. Den kom 
också mycket tidigt i intervjun, innan vi specifikt gått in på integration och in-
vandrarfrågor, för att svaren inte skulle bli alltför färgade av den diskussionen. 
Det ska dock klargöras att alla våra informanter redan visste i stort vad intervjun 
skulle handla om. 

Bland de tillfrågade bibliotekarierna handlar svaren mycket om kommunikat-
ion i olika former – kommunikation via språk, kommunikation med de boende i 
lokalområdet, de boendes kommunikation med samhället i stort och så vidare. 
Flera av de intervjuade bibliotekarierna menar att en av bibliotekets huvuduppgif-
ter är att vara en väg in i samhället. En sådan väg går via språk. En av de intervju-
ade menar exempelvis att kontakten med det svenska språket är kärnan i biblio-
teksverksamheten men också möjligheten att ha kontakt med sitt modersmål lik-
som språkutveckling i allmänhet påtalas. Och det är inte bara språk som nämns i 
detta sammanhang. Biblioteket har också som en viktig uppgift att förmedla kon-
takt med samhället på flera andra plan: 

Jag tycker att den ska vara en länk mellan folk i området och […] samhället i övrigt. För att 
speciellt här tror jag att [det är] många, absolut inte alla, men många som saknar kontaktytor 
utanför det här området […] [Biblioteket kan] hjälpa dem vidare att komma in i samhället och 
då tycker jag att det här är en sådan möjlighet.230 

Men där finns det ju också mycket av det här, speciellt i det här området […] det handlar ju 
också mycket om att, att vara en plats där man som medborgare känner att man har trådar 
utåt, alltså att man, ja kan söka sig utåt så att säga för de behov man har.231 

Biblioteket ska med andra ord vara en plats som främjar nätverkande och kom-
munikation. Därigenom agerar biblioteket också länk mellan det lokala samhället 
och samhället i stort. Kopplingen till det lokala är också något som tas upp av 
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flera andra bibliotekarier. Betydelsen av det lokala biblioteket och att fånga upp 
det lokala samhällets behov lyser därmed igenom som något grundläggande i 
sammanhanget. Andra primära faktorer som nämns av bibliotekarierna är rollen 
som social mötesplats liksom prioriteringen av barn och ungdomar. Bibliotekets 
klassiska folkbildningsroll nämns av en av bibliotekarierna. En annan framhåller 
vikten av att erbjuda kultur eftersom biblioteket i stort sett representerar det enda 
kulturella utbud som finns i närområdet. Bibliotekets kulturella roll är också ofta 
förekommande bland de övriga svaren. Kultur nämns exempelvis som en form för 
att få utlopp för eget skapande och som en källa till lustfyllt läsande:  

Ja det är att tillhandahålla, tillhandahålla information och berättelser som berikar människors 
liv på olika sätt, det är det primära. Alltså att vara en öppen dörr för människor som, och jag 
tror ju att alla människor behöver det här, och nu tänker jag mycket på barn då alltså, det ska 
vara en öppen dörr för att barn ska hitta till berättelser och lust kring det.232 

Bibliotekscheferna går inte in på detaljnivå i samma utsträckning som biblioteka-
rierna men deras svar återspeglar bibliotekariernas fokus på behov i lokalsam-
hället. Margareta Berg, chef för biblioteken i Botkyrka är den enda av de intervju-
ade som hänvisar till biblioteksplanen specifikt, en plan hon varit med att ta fram. 
Några av de saker hon tar upp i samband med detta är att Alby bibliotek utforma-
des i dialog med de boende i området och att det utmynnade i att ge biblioteket en 
ung profil. Just medborgardialogen skiner här igenom som något av det primära i 
hur biblioteksverksamheten ska utformas. Även Marjatta Tengström, chef för 
Möta Norra på Stockholms Stadsbibliotek, är inne på att det primära är att biblio-
teksverksamheten ska drivas med de boendes krav och förutsättningar som led-
stjärna. Barbro Bolonassos som är den chef som är närmast knuten till ett av de 
undersökta biblioteken i och med att hon är chef enbart för – och jobbar heltid på 
– Fisksätra bibliotek, är av samma åsikt. Hon har dock utvecklat resonemanget 
ytterligare såtillvida att hon även väver in tanken att se till besökarnas behov 
mycket handlar om respekt för individen: 

Jag tycker att den primära uppgiften är faktiskt att lyssna på de människor som kommer hit. 
Att möta dem öga med öga, alltså se dig som kommer in och att ha respekt för dig som män-
niska. Du definierar dig själv och det du har behov av det är min liturgi som chef här. Det ska 
jag se till att du har hjälp med och får stöd för. Och ibland måste vi då ändra våran egen li-
turgi höll jag på att säga, vår egen tjänster och service, vårt utbud för att det ska passa det du 
behöver.233 

Barbro Bolonassos tar även upp UNESCO:s folkbiblioteksmanifest och Nacka 
kommuns tillit till att varje medborgare kan ta ansvar för sig själv som värde-
grund. Hon menar att biblioteket där kan fungera som ett gränssnitt som ger besö-
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karna möjlighet att tolka och få tillgång till samhället och därmed vara medbor-
gare fullt ut.  

De intervjuade politikerna, slutligen, talar bland annat om demokratiska 
aspekter, inte minst genom att biblioteket ska tillhandahålla medier kostnadsfritt. 
Mattias Gökinan, ordförande i Botkyrkas kulturnämnd, menar exempelvis att det 
är en demokratisk rättighet att alla ska ha fri tillgång till medier och att det är att 
tillhandahålla det som är bibliotekets viktigaste uppgift. Amanda Lövkvist, som är 
biträdande borgarrådssekreterare i Stockholms kulturnämnd, menar att biblio-
tekets primära uppgift är att tillgodose yttrandefrihet och informationsfrihet samt 
att ge en jämlik möjlighet för människan att bilda sig och låta sig inspireras av 
olika kulturyttringar. Hans Peters, ordförande i kulturnämnden i Nacka, tar liksom 
Gökinan upp de kostnadsfria lånen men nämner även att biblioteket ska vara en 
plats där besökarna kan få samhällsinformation. Andra för biblioteket viktiga 
uppgifter som Peters nämner är att tillhandahålla internetanslutna datorer och att 
erbjuda ett kulturellt programutbud. 

Det kan efter en sådan här genomgång konstateras att många värderingar går 
igen i alla de tre skikten av informanter. Det som kanske mest markant skiljer sig 
dem emellan är hur dessa värderingar uttrycks. De biblioteksverksamma utgår 
närmast undantagsvis i sina svar från lokalbefolkningen och att det är lokal-
befolkningens behov som mer eller mindre dikterar bibliotekets resursanvändning 
och verksamhetsinriktning. Bibliotekets primära uppgift blir således att lyssna till 
och agera utifrån dessa behov. Politikerna å sin sida tenderar att inte uttrycka det 
som att tillgodose specifika behov, utan stället tala i mer generella termer kring 
jämlikhet och demokrati. 

Vilken roll spelar biblioteket? 
Frågan om bibliotekets roll är något vi diskuterar uppsatsen igenom och givetvis 
inte något som kan besvaras i några få meningar. Vi ville dock undersöka om våra 
informanter själva kan skönja ett mönster i resursanvändningen och därmed också 
se att någon eller några av de fyra rollerna som Dorte Skot-Hansen definierat prio-
riteras. Den fråga som ställdes i intervjuerna lyder i sin helhet: Ofta talar man om 
att biblioteket har fyra roller – som kulturcentrum, som kunskapscentrum, som 
informationscentrum och som socialt centrum. Kan du se att biblioteket i [det 
berörda området] har ett särskilt fokus på någon eller några av dessa roller?  

De flesta informanterna är överens om att alla fyra roller har stor betydelse 
men att biblioteket kanske har ett något större fokus på den ena eller andra. I Alby 
svarade en bibliotekarie att biblioteket inte har något medvetet riktat fokus men 
nämner ändå särskilt socialt fokus, dock i samspel med de andra rollerna. Den 
andra intervjuade bibliotekarien i Alby nämner också initialt socialt fokus till-
sammans med kulturellt fokus men kommer sedan fram till att alla fyra roller är 
mer eller mindre lika starka. Margareta Berg, som alltså är Botkyrkas biblioteks-
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chef, lyfter fram den sociala rollen och nämner särskilt att upplevelse och den 
sociala rollen var det som sattes i centrum när biblioteket skapades. Kunskaps-
rollen tycker hon dock att de skulle kunna betona i större utsträckning än de gör 
idag. Mattias Gökinan, ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Botkyrka, vill 
å sin sida inte prioritera bland de fyra rollerna. Trots att olika bibliotek i kommu-
nen beroende på läge och demografiska förutsättningar kanske har olika inrikt-
ningar har alla fyra (som Mattias Gökinan benämner det) uppdrag lika stor bety-
delse.  

I Fisksätra svarar bibliotekarierna på ett liknande sätt som i Alby. Båda tycker 
att alla fyra roller är prioriterade men, påpekar den ena bibliotekarien, biblioteket är 
ett starkt socialt centrum i den betydelsen att det är en mötesplats för många olika 
grupper i olika åldrar – inte minst barn och unga. Barbro Bolonassos, chef för Fisk-
sätra bibliotek, anser att det är brukarnas behov som styr inriktningen mot det ena 
eller andra hållet. Hon nämner alla fyra roller men framhåller särskilt att biblio-
teket är det enda kulturcentrum som finns i området, att det i övrigt inte existerar 
någon infrastruktur för kultur i Fisksätra över huvud taget. Hon menar dock att det 
trots allt kanske är någon annan än personalen själva som ska avgöra vilket fokus 
biblioteket har. Hans Peters, ordförande i Nackas kulturnämnd, lyfter å sin sida, 
förutom kultur, fram Nacka-bibliotekens roll som informationscentrum. Inte minst 
i betydelsen ”som en informationskanal också för kommunen i en del av det de-
mokratiska arbetet […]”. Särskilt viktigt är den rollen i Fisksätra där biblioteket 
”tagit på sig ett speciellt ansvar” gällande samhällsfrågor och medborgarservice. 

Föga överraskande är personalen i Rinkeby också inne på att alla fyra roller 
har mer eller mindre lika stor betydelse för bibliotekets verksamhet. Båda inter-
vjuade bibliotekarier nämner rollen som kunskapscentrum. En av dem nämner 
socialt centrum som första svar. Deras enhetschef Marjatta Tengström, som alltså 
ansvarar för sammanlagt 17 bibliotek, menar att bibliotekets roll, kanske helt oav-
sett bibliotekets egen ansats, kan uppfattas olika beroende på vem brukaren är och 
var i livet hon eller han befinner sig, samt vilka behov som följer i just den situat-
ionen. Sett ur det perspektivet är det således brukarens uppfattning av biblioteket 
som avgör dess roll. För ungdomar kan det t.ex. vara bibliotekets roll som socialt 
centrum som är det viktigaste. Amanda Lövkvist, biträdande borgarrådssekrete-
rare i Stockholms kulturnämnd med ansvar för kulturfrågor, är den enda av våra 
informanter som med bestämdhet hävdar ett särskilt fokus: 

Kunskapscentrum, tycker jag. Bildning ändå, för att de andra, de andra rollerna ska… sup-
porta så klart men det finns andra ställen som kan ha… lika bra som ett bibliotek, kan fylla de 
rollerna, men just ett kunskapscentrum, det är det som är bibliotekets huvudgren.234 

                                                
234 Amanda Lövkvist, biträdande borgarrådssekreterare Stockholms kulturnämnd. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att när vi frågade informanterna om biblio-
tekets primära uppgift så nämndes den sociala rollen av flertalet bibliotekarier men 
nästan inte alls av bibliotekschefer och politiker. När vi senare under intervjuerna 
specificerade de fyra rollerna framhölls den sociala rollen även av biblioteksche-
fer. I politikernas svar på båda dessa frågor är dock bibliotekets sociala roll märk-
bart nedtonad. Mellan biblioteksverksamma och politiker finns här således en 
diskrepans i synen på bibliotekets roll. Att bibliotekets sociala roll är viktig ur ett 
integrationsperspektiv har vi redan tidigare konstaterat. Inte minst kan biblioteket 
som en mötesplats där gränsen mellan innanförskap och utanförskap suddas ut ha 
betydelse för den av Diaz definierade sociala integrationen. Att politiker och bib-
lioteksverksamma uttrycker skilda synsätt på hur framträdande bibliotekets soci-
ala roll ska vara behöver inte betyda att här finns en diametral motsättning i synen 
på biblioteksverksamhetens inriktning. Vad det dock kan tyda på är att betydelsen 
av bibliotekets sociala roll i integrationssammanhang inte nog har uppmärksam-
mats på politisk nivå. 
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7. Slutdiskussion 

Avsikten med denna studie var att undersöka hur bibliotekspersonal och politiker i 
tre Stockholmsförorter tänker och resonerar kring bibliotekets roll i integrations-
processen. Analysen utgick från Dorte Skot-Hansens och Marianne Anderssons 
analysmodell av bibliotekets fyra roller samt Jose Alberto Diaz samhälls-
vetenskapliga ansats för att beskriva integrationsprocessen. Resultatet av studien 
visar att invandrarbegreppet inte är relevant i en diskussion av det lokala biblio-
teket; att biblioteket enligt Diaz modell främst kan kopplas till den sociala-, den 
kommunikativa och den personliga integrationsdimensionen, samt att alla biblio-
tekets fyra roller har en betydelse för integrationen, men att de ibland konkurrerar 
om samma resurser. Dessa resultat kommer att diskuteras nedan. 

7.1. Bibliotekets roll i integrationsprocessen 
Bibliotekets roll i integrationsprocessen kan diskuteras utifrån många olika per-
spektiv. En central utgångspunkt för diskussionen i den här uppsatsen har varit 
bibliotekslagens paragraf åtta, där det fastslås att biblioteket särskilt ska uppmärk-
samma invandrare ”bland annat genom att erbjuda litteratur på andra språk än 
svenska och i former särskilt anpassade efter dessa gruppers behov”.235 I samman-
hanget kan denna paragraf ses som särskilt viktig, eftersom det här framgår att 
biblioteken har ett särskilt ansvar gentemot gruppen invandrare. Emellertid finns 
det enligt vår uppfattning ett problem med lagtextens utformning, eftersom in-
vandrarbegreppet inte närmare preciseras. Detta innebär att en begreppsdefinition 
måste göras av biblioteket eller kommunen lokalt, för att lagen ska kunna tilläm-
pas. Resultatet från denna studie visar dock att invandrarbegreppet inte upplevs 
som ett relevant begrepp överhuvudtaget, vilket kan anses bidra till att urholka 
ovan nämnda paragraf. På grund av denna diskrepans mellan lagtext och åsikter 
kring invandrarbegreppet, kommer slutdiskussionen att inledas kring denna fråga. 

Som diskuterades i Bakgrund och tidigare forskning är invandrarbegreppet 
starkt förknippat med föreställningar om en etnicitet och kultur som skiljer sig 
från den ”svenska” majoritetsbefolkningens. Men begreppet har också kritiserats 

                                                
235 Lag 1996:1596. 
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för att det sammanför människor med olika bakgrund, erfarenhet och förutsätt-
ningar, enbart på grundval av att de har migrerat till Sverige.236 Informanterna i 
denna studie anslöt sig till denna kritik, och menade att begrepp som medborgare 
eller besökare bättre representerar den lokala befolkningen. Att majoriteten av 
medborgarna i de undersökta områdena är inflyttade från andra länder ansågs med 
andra ord inte kräva en specifik begreppsapparat. Bibliotekschefer och biblioteka-
rier framhöll att grunden för bibliotekens verksamhet och inriktning är och bör 
vara medborgarnas behov. Implicit innebär dock detta att invandrare blir särskilt 
uppmärksammade, så som stipuleras i lagen, eftersom majoriteten av befolkning-
en i de undersökta områdena är inflyttade från andra länder. Detta innebär egent-
ligen att allt biblioteket gör kan betraktas utifrån ett integrationsperspektiv och att 
hela verksamheten kan anses tjäna till att uppfylla det lagställda kravet. I intervju-
erna var det emellertid ett antal verksamhetsaspekter som särskilt betonades, ef-
tersom de ansågs ha en särskild koppling till integrationsområdet. Innan vi presen-
terar och diskuterar dessa, vill vi dock diskutera ytterligare en definitionsfråga, 
nämligen integrationsbegreppet. 

Integrationsbegreppet har i denna uppsats definierats utifrån Jose Alberto 
Diaz samhällsvetenskapliga ansats för att förklara integrationsprocessen.237 Ef-
tersom integration är huvudtemat för denna undersökning ansåg vi dock att det var 
motiverat att låta informanterna själva definiera begreppet. Trots att frågan möttes 
med skepsis, kunde huvudsakligen två perspektiv utläsas av informanternas svar; 
dels sågs integration som delaktighet i samhället och dels sågs det som ett ömse-
sidigt möte mellan olika kulturer och människor. Utifrån vad som förespråkas i 
IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest, kan här konstateras att informanternas 
definition av integrationsbegreppet väl återspeglar den syn IFLA har på det 
mångkulturella bibliotekets uppgift.238 Enligt IFLA ska biblioteket i det mång-
kulturella samhället bland annat bidra till just delaktighet i samhällslivet, och göra 
biblioteken till interkulturella mötesplatser. Utifrån informanternas definition av 
integrationsbegreppet borde därför IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest, 
kunna fylla en viktig funktion som ett grundläggande verksamhetsdokument. Att 
mycket få av de intervjuade kände till manifestet tyder dock på att IFLA inte i 
tillräckligt hög grad lyckats nå ut till de biblioteksverksamheter som kan antas ha 
nytta av det. 

Informanternas definition av integrationsbegreppet gör uppsatsens problem-
formulering än mer intressant. Utifrån deras syn på begreppet blir det centrala 
temat delaktighet och ömsesidiga möten. Men lika viktigt i sammanhanget är 
ståndpunkten att invandrarbegreppet inte är relevant, utan att biblioteksverksam-
heten i stället bör utgå från medborgarnas eller besökarnas behov. Utifrån dessa 

                                                
236 Borevi, K. & Strömblad, P. (2004), s. 10.  
237 Diaz, J. A. (1996), s. 76. 
238 IFLA (2009a). 
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ställningstaganden från informanternas sida, kommer vi nedan att diskutera de 
aspekter av bibliotekens utbud och verksamhet som särskilt betonades under in-
tervjuerna, och som därmed har en tydlig koppling till frågan om bibliotekets roll i 
integrationsprocessen. 

En synpunkt, gemensam för samtliga bibliotekarier och bibliotekschefer, är att 
en stor och viktig del av medieutbudet utgörs av språkrelaterat material, i form av 
mångspråkig skön- och facklitteratur, lexikon, språkkurser, lättläst-böcker och 
dylikt. Förutom att behov här är en avgörande faktor, skulle den självklara plats 
som det mångspråkiga utbudet har, också kunna relateras till det faktum att det 
sedan 1950-talet finns en vana och tradition i att köpa in mångspråkigt material i 
de svenska biblioteken.239 Ett problem är dock att de ekonomiska resurserna inte 
räcker till för att täcka de behov som finns. Prioriteringar av språkrelaterat materi-
al kan därför medföra att andra delar av bibliotekets utbud blir eftersatta. Infor-
manternas tydligt positiva inställning till inköp, men även inlån, av mångspråkigt 
och språkrelaterat material, kan emellertid ses som en styrka, eftersom behovsan-
passade samlingar framhållits som en viktig del i bibliotekens integrations-
relaterade arbete.240  

Något annat som tydligt betonades i intervjuerna, och som också framhållits 
av IFLA i det mångkulturella manifestet, är vikten av att biblioteken deltar i det 
lokala kulturlivet och medverkar till delaktighet i samhällslivet.241 I Alby, Fisksätra 
och Rinkeby, sker detta bland annat genom samarbete och involvering av det lo-
kala förenings- och kulturlivet i bibliotekens verksamhet. Samarbetet skapar inte 
bara delaktighet, och därmed integration, utan fungerar också som en extra resurs 
i bibliotekets eget utbud. De kulturella aktiviteter, som delvis kommer till stånd 
genom att lokalerna öppnas upp för utomstående, kan skapa en dialog kring ex-
empelvis litteratur eller film, vilket i bästa fall kan bidra till integration ur infor-
manternas andra perspektiv – integration som ett ömsesidigt möte. Samarbetet blir 
på så sätt en del av bibliotekets programverksamhet, men också en del av den dia-
log som ständigt förs mellan biblioteket och medborgarna, och vars betydelse 
starkt betonades under intervjuerna. Dialogen sker, förutom i kontakten med det 
lokala kultur- och föreningslivet, även genom brukarenkäter. Av avgörande bety-
delse är dock den dagliga kontakten med besökarna. Det ständigt pågående samta-
let bidrar inte bara till att den enskilde kan påverka verksamheten, till exempel 
genom att lämna inköpsförslag, utan är också en möjlighet för personalen att bilda 
sig en uppfattning om vilka behov som finns i området. I forskaren Mikael Sti-
gendals termer, kan dialogen bidra till att sudda ut gränsen mellan innanförskap 
och utanförskap,242 men enligt bibliotekarier och bibliotekschefer i den här stu-

                                                
239 Airola, U-M. (1998), s. 59. 
240 Svensk Biblioteksförening (2008), s. 47-48. 
241 IFLA (2009a). 
242 Stigendal, M. (2008). 
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dien, är kontakten också grundläggande för bibliotekets egen verksamhet. Det är 
genom dialog och kommunikation biblioteket kan bli en kontaktyta och en väg in 
i samhället. Utifrån de biblioteksverksamma informanternas ståndpunkt att det är 
behoven, och inte vilka grupper som har dessa behov, som ska styra verksamhet-
en, anses alltså kommunikationen med medborgarna vara avgörande för att fånga 
upp vad människorna i närområdet efterfrågar. 

Om dialogen fyller en viktig funktion för bibliotekspersonalen, kan den dock 
vara av än större betydelse för den enskilde besökaren. Som diskuterades i denna 
uppsats Bakgrund och tidigare forskning, kan bibliotekarien vara den första 
svensk en biblioteksbesökare stiftar bekantskap med, och kontakten mellan biblio-
tekspersonal och besökare kan därför vara avgörande för integrationsprocessen på 
det personliga planet.243 Danska forskare har här framhållit vikten av att biblio-
tekspersonal inte bör skapa sig en uppfattning om en etnisk grupp, utifrån en en-
skild besökare.244 I stället menar de att bibliotekets integrationsarbete bör utgå från 
och riktas mot lokala etniska grupper. Vilken funktion denna typ av etniska före-
ningar fyller i Sverige idag är emellertid omdiskuterat.245 Resultatet av den här 
studien visar att bibliotekets kontakt med det lokala föreningslivet är viktig, men 
att det inte är främst etniska grupper som biblioteket samarbetar med. I stället är 
det lokala föreningslivet grundat på en rad olika intressen, där etnicitet och nat-
ionalitet inte längre har en självklart central funktion. I Alby finns till exempel 
många kulturföreningar, medan Fisksätra exempelvis har såväl religiösa, som kul-
turella och ungdomsinriktade organisationer. 

En annan viktig faktor som betonades i intervjuerna är lokalens betydelse. 
Förutom att dess placering kan vara avgörande för bibliotekets attraktionskraft, 
eller överhuvudtaget medborgarnas kännedom om biblioteket, fyller lokalen flera 
funktioner. Bland annat fungerar den i hög utsträckning som social mötesplats för 
ungdomar, men är också en viktig studiemiljö för såväl ungdomar som vuxna, 
eftersom många invånare i de undersökta områdena är trångbodda. Här är dock 
inte resurserna, i form av lokalens storlek, tillräckliga och det finns en tydlig 
krock mellan behovet av att ha någonstans att umgås och behovet av tystnad och 
studiero. Som tidigare forskning visar vänder sig ofta nyanlända immigranter till 
biblioteket för information, studieplatser, utbildning och sociala mötesplatser,246 
vilket bekräftas av denna studie. I Alby, Fisksätra och Rinkeby fungerar emeller-
tid lokalen som en social mötesplats främst för ungdomar, och inte för invånarna 
generellt. I Rinkeby har detta en stark koppling till ett glapp mellan skoldagens 
slut och fritidsgårdens öppnande, vilket stärker bibliotekets sociala roll för denna 
grupp. 

                                                
243 Svensk biblioteksförening (2008), s. 49; Stigendal, M. (2008), s. 98. 
244 Elbeshausen, H. & Skov, P. (2004), s. 131. 
245 Borevi, K. (2004), s. 58-60; Hellgren, Z. (2008), s. 102-103. 
246 Svensk biblioteksförening (2008), s. 47-49. 
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Att bibliotekets verksamhet påverkas av vilka institutioner som finns runt 
omkring var också tydligt i andra sammanhang, och då speciellt i relation till 
medborgarkontoren. I både Alby och Rinkeby finns ett medborgarkontor i anslut-
ning till, eller i närheten av biblioteket, som har till uppgift att bistå medborgarna i 
olika samhällsrelaterade frågor, till exempel att fylla i blanketter, att söka arbete 
eller kontakt med offentlig service. Trots denna resurs tar även personalen på 
biblioteken emot en betydande andel frågor av denna karaktär. Utifrån informan-
ternas berättelser fick vi uppfattningen att personalen i Rinkeby möter fler frågor 
av denna typ, jämfört med personalen i Alby, även om också de vittnade om att 
bibliotekspersonalen möter ett stort hjälpbehov. En förklaring kan naturligtvis 
vara att behoven skiljer sig åt mellan områdena, en annan att medborgarkontoret i 
Alby har mer generösa öppettider. I denna studie kan vi emellertid inte statistiskt 
påvisa att en sådan skillnad verkligen finns eller förklara vad den i så fall beror på, 
utan endast notera att det utifrån informanternas berättelser är vår uppfattning. 

Att situationen ser annorlunda ut i Fisksätra står dock klart. Biblioteket har i 
detta område ett kontaktcenteruppdrag från kommunen, vilket innebär att persona-
len har till uppgift att guida medborgarna i samhällsrelaterade frågor. Resultatet av 
denna studie visar att uppdraget medför en mycket hög arbetsbelastning för per-
sonalen och att biblioteket varken har tillräckliga resurser eller kompetens för att 
möta det stora behov som finns hos medborgarna i området. Utifrån intervjun med 
Nacka kulturnämnds ordförande kan här konstateras att den politiska ledningen 
inte har tillräcklig insikt i vilka konsekvenser kontaktcenteruppdraget medför, för 
såväl bibliotekets personal, som för dess övriga verksamhet. Nacka kommun skil-
jer sig här från övriga kommuner i undersökningen, eftersom dessa i stället valt att 
satsa resurser på ett tillhandahållande av medborgarkontor. Här kan konstateras att 
ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Botkyrka och biträdande borgarråds-
sekreteraren i Stockholms kommun har en syn som mer stämmer överens med 
bibliotekariers och bibliotekschefers uppfattning i frågan, då de menar att med-
borgarservice inte ligger i bibliotekets uppdrag. 

För att besvara frågan huruvida politikers tankar kring bibliotek och integrat-
ion skiljer sig från bibliotekariers och bibliotekschefers i övrigt, kan konstateras 
att de politiska företrädarna tenderade att mer tala om ämnet i termer av jämlikhet, 
demokrati och informationsfrihet, medan chefer och bibliotekarier naturligt hade 
ett mer verksamhetsnära perspektiv. I fråga om integrations- och invandrarbe-
greppet fanns dock ingen märkbar skillnad mellan de olika grupperna av infor-
manter. Att den mer verksamhetsnära beskrivningen av biblioteket inte i tillräck-
lig grad når upp på politisk nivå kan dock, som vi har sett i fallet Fisksätra, med-
föra ett problem, i fall biblioteket är i akut behov av mer resurser. 

Sammanfattningsvis visar denna studie att det lokala bibliotekets samtliga 
fyra roller – informationsrollen, kunskapsrollen, den kulturella rollen samt den 
sociala rollen – i allra högsta grad är representerade på de bibliotek undersökning-
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en innefattar. Då det både från bibliotekschefers och från bibliotekariers sida finns 
en tydlig uppfattning att biblioteket ska utgå från medborgarnas behov, tenderar 
dock vissa roller att ta större plats än andra, eftersom uppfattningen innebär att 
bibliotekets inriktning i viss mån skapas genom att söka avspegla närområdet. I 
Fisksätra utgör kontaktcenteruppdraget ytterligare en faktor som påverkar balan-
sen mellan de fyra rollerna. Att en roll tydligare än en annan kan definiera ett 
biblioteks profil är inget som behöver vara negativt för biblioteksverksamheten. 
Dock menar Andersson och Skot-Hansen, liksom Joacim Hansson, att alla fyra 
roller bör eller till och med måste finnas representerade för att biblioteksverksam-
heten ska kunna svara mot den lokala befolkningens krav och behov.247 Det kan 
därför bli problematiskt när en roll helt dominerar på bekostnad av en annan eller 
när två roller krockar med varandra.  

Vi har i vår studie påvisat sådana problematiska förhållanden mellan exem-
pelvis kunskapsrollen och den sociala rollen, där kunskapsrollen bland annat kän-
netecknas av besökarnas behov av tysta studieplatser, medan bibliotekets sociala 
roll innefattar öppna ytor för umgänge. Om inte resurser sätts in för att bemöta 
båda dessa behov riskerar bibliotekets kunskapsroll att bli lidande. Ur mediesyn-
punkt är det å andra sidan kunskapsrollen som hotar att dominera utbudet på be-
kostnad av den kulturella rollen, då stora inköpsresurser måste läggas på ett aldrig 
sinande behov av kurslitteratur, lexikon och ordböcker. Här krävs extra resurser i 
form av pengar för att andra medier inte ska bli eftersatta. Ett tredje exempel, där 
en roll riskerar att ta alltför stora resurser i anspråk på bekostnad av bibliotekets 
övriga roller, är informationsrollen. Allra tydligast visar sig detta i Fisksätra, där 
personalen har svårt att kombinera den medborgarservice de ålagts med övrig 
verksamhet på ett tillfredsställande sätt, då både kompetens och för ändamålet 
lämpliga lokaler saknas. I det fallet finns också en diskrepans mellan hur biblio-
teksverksamma och politiker uppfattar omfattningen av en roll. En annan sådan 
diskrepans finns gällande den sociala rollen. Vår studie visar tydligt att de biblio-
teksverksamma ur ett integrationsperspektiv prioriterar och förordar mötet och 
dialogen som uppstår mellan personalen och den lokala befolkningen, och mellan 
besökarna själva, både i den dagliga verksamheten och genom olika programakti-
viteter. Detta möte beläggs också i litteraturen som viktigt ur en integrativ aspekt. 
Bland de intervjuade politikerna har dock bibliotekets sociala roll en nedtonad 
betydelse. Det finns, som de senare två exemplen visar, med andra ord skäl att 
förorda en utökad dialog mellan de biblioteksverksamma och de politiska skikten 
för att skapa en mer samstämmig bild av de behov som finns i de tre undersökta 
områdena, samt för att komma fram till hur dessa behov på bästa sätt ska bemötas.  

Utifrån Diaz modell av integrationsprocessen kan vi slutligen konstatera att 
bibliotekens resurser och roller främst kan kopplas till social integration, kommu-
nikativ integration och personlig integration. Bibliotekens roll i integrations-

                                                
247 Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994); Hansson (2005), s. 31. 
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processen utspelar sig därmed främst på en meso- och mikronivå, där dessa pro-
cesser i allt väsentligt fastställs.248 Denna undersökning visar dock att de tre 
nämnda processerna, ur ett biblioteksperspektiv, delvis går in i varandra.  

Den kommunikativa integrationen sker i Alby, Fisksätra och Rinkeby i stor 
utsträckning genom att biblioteken tillhandahåller ett medieutbud, som till stor del 
består av ett mångspråkigt och språkrelaterat material. För att besökarna ska 
kunna tillgodogöra sig detta material krävs dock mer än att bara biblioteket finns i 
området. Många av de boende har ingen tidigare erfarenhet av vad ett bibliotek är, 
eller hur resurserna kan utnyttjas. Den mångspråkighet som finns i områdena gör 
dessutom att information om bibliotekets verksamhet och utbud måste presenteras 
mycket tydligt för att informationen ska gå fram. Personalen är här alltså av avgö-
rande betydelse för att bibliotekets resurser ska kunna utnyttjas fullt ut. Nätver-
kande och dialog med de boende är en förutsättning för att nå ut, men också för att 
de boendes behov ska komma biblioteket till del. Den kommunikativa integrat-
ionen sker därmed till stor del genom den sociala integrationen, som definieras av 
sociala nätverk mellan infödda och invandrade. 

Sammanblandningen mellan dessa två integrationsdimensioner är särskilt tyd-
lig när det gäller den enskildes förmåga att kunna tillgodogöra sig olika myndig-
hetsbeslut, vilket i Diaz modell definieras som kommunikativ integration. Här 
spelar bibliotekets personal minst sagt en avgörande roll, särskilt – men inte end-
ast – i Fisksätra, där biblioteket har ett specifikt uppdrag i denna fråga; ett upp-
drag som gör att bibliotekspersonalen kan få avgörande roll för medborgarnas 
personliga integration. Frågan är dock i vilken grad biblioteket bör fylla denna 
funktion? I och med att biblioteket åläggs att hjälpa medborgarna i olika medbor-
garfrågor, kan verksamhetens ideologiska grund som bygger på frivillighet, ifrå-
gasättas. Ett resultat kan bli en otydlig gräns mellan myndighetsutövning och fri-
villighet, för såväl bibliotekspersonal som för besökare. Ytterligare ett problem är 
att uppdrag av detta slag kräver resurser som biblioteket inte säkert har. En konse-
kvens kan bli att bibliotekets övriga roller trängs undan och att bibliotekets bety-
delse för den personliga integrationen utifrån sociala och kulturella aktiviteter, får 
mindre utrymme.  

Även om personlig integration måste mätas utifrån den inflyttade individens 
egen upplevelse av livet i Sverige, kan konstateras att biblioteket här har en stor 
potential genom dess sociala och kulturella roll, inte minst då biblioteks-
verksamma själva definierar integration som delaktighet och ömsesidiga möten 
över språkliga och kulturella gränser. 
 

                                                
248 Diaz, J. A. (1996), s. 77. 
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Sammanfattning 

Folkbiblioteks roll i det moderna samhället har under senare år kommit att disku-
teras allt mer. Samtidigt som en majoritet av befolkningen betonar dess viktiga 
roll i ett demokratiskt samhälle, blir vi allt mindre beroende av dess tjänster. I 
denna uppsats har vi valt att diskutera denna relativt breda fråga om bibliotekets 
roll och funktion, utifrån ett specifikt perspektiv, nämligen bibliotekets roll i inte-
grationsprocessen. 

En viktig utgångspunkt för diskussionen i denna uppsats är bibliotekslagens 
paragraf åtta, där det framgår att biblioteken har en lagstiftad skyldighet att sär-
skilt uppmärksamma gruppen invandrare. Utifrån denna paragraf inriktades stu-
dien på att undersöka bibliotek i områden med en etniskt, kulturellt och språkligt 
blandad befolkning. Urvalet kom att inkludera biblioteken i de tre Stockholms-
förorterna Alby, Fisksätra och Rinkeby, där bibliotekspersonal och biblioteksche-
fer intervjuades om sina tankar kring bibliotek och integration. Studiens empiriska 
material grundar sig därmed på ett antal kvalitativa intervjuer. För att undersöka 
huruvida dessa erfarenhetsbaserade och verksamhetsnära uppfattningar skiljer sig 
från ett mer politiskt perspektiv, intervjuades även totalt tre kommunalpolitiker, i 
kulturnämnd respektive kultur- och fritidsnämnd, i de berörda kommunerna. Som 
teoretiska utgångspunkter användes Marianne Anderssons och Dorte Skot-
Hansens analysmodell kring det lokala bibliotekets fyra roller, samt Jose Alberto 
Diaz modell för integrationsprocessen. 

Resultatet av studien visar att biblioteksverksamheten i de tre undersökta om-
rådena utgår från den lokala befolkningens behov, och att invandrarbegreppet där-
för inte är relevant i en diskussion av det lokala biblioteket. Att majoriteten av 
befolkningen i de berörda områdena har utländsk bakgrund sågs inte kräva en 
specifik begreppsapparat. Resonemanget kring bibliotekets roll i integrationspr-
ocessen skiljde sig inte nämnvärt mellan de biblioteksverksamma och de lokala 
politikerna. Dock fanns på politisk nivå i Nacka kommun (som Fisksätra är en del 
av), en i sammanhanget annorlunda syn på bibliotekets grundläggande uppdrag. 

Enligt Diaz modell av integrationsprocessen har biblioteket samman-
fattningsvis främst en roll i den sociala-, den kommunikativa och den personliga 
integrationsdimensionen. Samtliga av bibliotekets fyra roller är här av betydelse 
för integrationen, men ibland konkurrerar de om samma resurser. 
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Bilaga 1: Intervjuguider 
 
Intervjuguide bibliotekarier 

 
Syftet med denna intervju är att undersöka dina tankar kring folkbibliotek och 
integration utifrån din erfarenhet som bibliotekarie. Vi vill särskilt påpeka att det 
inte finns något rätt eller fel, utan att det är din kännedom om de här frågorna uti-
från din arbetslivserfarenhet som intresserar oss. Alla dina svar är av värde för oss 
oavsett om det är frågor som du har diskuterat och funderat mycket på eller om 
det är frågor som du inte alls har reflekterat över tidigare. 

 
Du har när som helst rätt att avbryta intervjun. Dina svar kommer att behandlas 
anonymt. 

 
Vi kommer att spela in den här intervjun. Materialet kommer endast att användas 
för just den här uppsatsen och inte för någonting annat. Inspelningen kommer att 
ske med den här XX. Är det okej för dig? 

 
Tanken är att intervjun kommer ta ungefär en timme. Vi kommer att turas om att 
ställa frågor. 

 
Har du några frågor innan vi börjar själva intervjun? 
 
Vi kommer att börja med lite inledande frågor kring din roll som bibliotekarie och 
bibliotekets roll och funktion. 
 
BAKGRUND/BIBLIOTEKETS ROLL 

 
Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 

 
Hur länge har du arbetat på det här biblioteket? 

 
Vad har du för arbetsuppgifter? 

 
Sökte du dig till det här biblioteket av någon särskild anledning? 

 
Här kommer en ganska direkt fråga, det vi vill veta är vad du först kommer att 
tänka på: Vilken anser du vara [ort] biblioteks primära uppgift? 

 
Hur når biblioteket ut till de boende i [ort]? 
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Finns det olika grupper som biblioteket vänder sig till? 

 
Känner du till några grupper som biblioteket skulle vilja få kontakt med, men inte 
lyckas nå? 

 
Känner du till om det finns några särskilda behov hos befolkningen i närområdet? 

 
Tror du att det finns någon skillnad mellan de behov som finns hos befolkningen i 
närområdet och de personer som verkligen kommer till biblioteket? 

 
Uppfattar du att det finns behov hos låntagarna som biblioteket inte har möjlighet 
att tillgodose (p.g.a. att det inte finns resurser, kompetens)? 

 
Uppfattar du att det kommer många frågor till biblioteket som inte har med er 
verksamhet att göra? (Vilken typ av frågor? Hur hanterar ni dessa frågor?) 

 
Upplever du att du får många samhällsorienterande frågor? 

 
Vet du om det finns någon policy för hur personalen ska hantera denna typ av 
frågor? 

 
(samhällsorienterande frågor = t.ex. olika typer av bidrag eller frågor som på olika 
sätt berör andra myndigheters uppdrag) 

 
Tycker du att du får ägna mycket tid åt saker som du egentligen inte anser ingår i 
ditt arbetsuppdrag? 

 
Känner du till om det finns något samarbete mellan biblioteket och andra lokala 
myndigheter, föreningar eller organisationer? 

 
Känner du till om biblioteksverksamheten utgår från några särskilda policies 
och/eller styrdokument? 
 
INTEGRATION 
 
Nu tänkte vi ställa lite frågor om biblioteket och integration. Men först undrar vi 
hur du skulle beskriva vad integration är? 
 
I det här sammanhanget kommer vi fortsättningsvis prata om integration i förhål-
lande till invandring. 
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Är integration något du har funderat på i relation till ditt arbete? 

 
Är integration något som du brukar diskutera med dina arbetskamrater? 

 
Enligt bibliotekslagen ska biblioteket rikta sin verksamhet specifikt mot invand-
rare. Hur gör ni det i [ort]? 

 
Kan du se några för- och nackdelar med att definiera invandrare som en grupp? 

 
Uppfattar du att det finns olika särskilda behov bland bibliotekets besökare? 

 
Vad gör biblioteket för att möta dessa behov? 

 
Finns resurser att bemöta dess behov? 

 
Vet du om det från biblioteket sida finns ett långsiktigt tänkande gällande integrat-
ion? 

 
Tycker du att biblioteket ska bidra till integration? 

 
Tror du biblioteket kan bidra till integrationsprocessen?  
 
KULTUR 
 
Det sista avsnittet i den här intervjun kommer att handla om integration förknippat 
med kulturell tillhörighet. 

 
Då undrar vi först: Vad tänker du när du hör ordet kultur? 

 
Ni har ganska många utländska låntagare. Tycker du att det finns ett kulturellt 
utbyte er emellan? 

 
Ofta talar man om att biblioteket har fyra roller som kulturcentrum, kunskapscent-
rum, informationscentrum och socialt centrum. Tycker du att det här biblioteket 
har ett särskilt fokus på någon av dessa roller? 

 
Försöker man på [ort] bibliotek aktivt stödja olika ursprungskulturer, förutom att 
tillhandahålla böcker på olika språk? 

 
Försöker man främja mångspråkighet på något sätt? 
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Brukar det uppstå situationer där språket blir ett hinder eller en begränsning? 

 
Kan mångspråkigheten i området vara en tillgång för biblioteket? 

 
Ser du dig själv som en representant för samhället i mötet med låntagarna? 

 
Känner du till om det finns något samarbete med lokala föreningar eller organisat-
ioner? 

 
Känner du till det mångkulturella manifestet som IFLA och UNESCO har tagit 
fram? 

 
Har du någonting du skulle vilja tillägga angående det vi har pratat om, som du 
känner att du inte har fått tillfälle att berätta? 

 
Slutligen skulle vi vilja fråga, om biblioteket var ett djur, vilket djur skulle det 
vara då?! 
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Intervjuguide bibliotekschefer 
 
Syftet med denna intervju är att undersöka dina tankar kring folkbibliotek och 
integration utifrån din roll som bibliotekschef. Frågorna kommer att utgå från in-
tegration, kultur och [kommun] kommuns biblioteksplan. 

 
Du kan när som helst avbryta intervjun. 

 
Vi kommer att spela in den här intervjun. Materialet kommer endast att användas 
för just den här uppsatsen och inte för någonting annat. Inspelningen kommer att 
ske med den här XX. Går det bra? 

 
I egenskap av chef kommer ditt namn att framgå i uppsatsen. Är det okej för dig? 

 
Tanken är att intervjun kommer ta ungefär en timme. Vi kommer att turas om att 
ställa frågor. 

 
Har du några frågor innan vi börjar själva intervjun? 
 
BAKGRUND/BIBLIOTEKETS ROLL 

 
Först undrar vi, vilken är din exakta yrkestitel och vad innebär den? 

 
Hur länge har du haft den här tjänsten? 

 
Sökte du den här tjänsten av någon särskild anledning? 

 
I och med att du har en tjänst som omfattar flera bibliotek vill vi förtydliga att det 
främst är verksamheten i [ort] bibliotek som vi är intresserade av. Vilken anser du 
vara [ort] biblioteks primära uppgift? 

 
Hur når biblioteket ut till de boende i [ort]? 

 
Känner du till några grupper som biblioteket skulle vilja få kontakt med, men inte 
lyckas nå? 

 
Hur mycket av verksamheten bygger på att låntagarna själva hittar till biblioteket? 

 
Finns något samarbete mellan biblioteket och andra lokala myndigheter, förening-
ar eller organisationer? 
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INTEGRATION 
 

Nu tänkte vi ställa lite frågor om biblioteket och integration. Men först undrar vi 
hur du skulle beskriva vad integration är? 

 
I det här sammanhanget kommer vi fortsättningsvis prata om integration i förhål-
lande till invandring. 

 
Anser du att personalen är representanter för samhället i mötet med biblioteksbe-
sökarna? 
 
Har det gjorts några undersökningar om vilka behov som finns hos invånarna i 
[ort] utifrån ett biblioteksperspektiv? 

 
Uppfattar du att det finns behov hos låntagarna som biblioteket inte har möjlighet 
att tillgodose (p.g.a. att det inte finns resurser, kompetens)? 

 
Enligt bibliotekslagen ska biblioteket rikta sin verksamhet specifikt mot invand-
rare. Hur gör ni det i [ort]? 

 
Kan du se några för- och nackdelar med att definiera invandrare som en grupp? 

 
Finns det från bibliotekets sida ett långsiktigt tänkande gällande integration? 

 
Tycker du att biblioteket ska bidra till integration? 

 
Tror du biblioteket kan bidra till integrationsprocessen? 

 
KULTUR 

 
Nu kommer några frågor om integration förknippat med kulturell tillhörighet. 

 
Vi undrar först: Vad tänker du när du hör ordet kultur? 

 
Försöker man på [ort] bibliotek aktivt stödja olika ursprungskulturer, förutom att 
tillhandahålla böcker på olika språk? 

 
Försöker man främja mångspråkighet på något sätt? 

 
Kan mångspråkigheten i området vara en tillgång för biblioteket? 
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Ofta talar man om att biblioteket har fyra roller som kulturcentrum, kunskapscent-
rum, informationscentrum och socialt centrum. Har biblioteket i [ort] ett särskilt 
fokus på någon av dessa roller? 

 
Känner du till det mångkulturella manifestet som IFLA och UNESCO har tagit 
fram? 

 
I manifestet påpekas vikten av att bibliotekets personal bör återspegla det omgi-
vande samhällets kulturella och språkliga karaktärsdrag. Tar man hänsyn till detta 
i rekryteringsprocessen? 

 
Känner du, i egenskap av chef, till hur många språk personalen på [ort] bibliotek 
behärskar? 

 
Nu har vi talat lite om kultur och integration, finns det något som du skulle vilja 
tillägga i sammanhanget? 
 
[Här följer ett block frågor som utgår från biblioteksplanen i respektive kommun 
och som därför varierade beroende på vilken bibliotekschef som intervjuades. 
Dessa frågor redovisas inte här.] 
 
Slutligen skulle vi vilja fråga, om biblioteket var ett djur, vilket djur skulle det 
vara då?! 
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Intervjuguide politiker 
 
Syftet med denna intervju är att undersöka dina tankar kring folkbibliotek och 
integration utifrån din roll som [titel]. Frågorna kommer att utgå från integration, 
kultur och [kommun] biblioteksplan. Vi är för vår uppsats särskilt intresserade av 
biblioteket i [ort], men även av folkbiblioteket generellt.  

 
Du kan givetvis när som helst avbryta intervjun. 

 
Vi kommer att spela in den här intervjun. Materialet kommer endast att användas 
för just den här uppsatsen och inte för någonting annat. Inspelningen kommer att 
ske med den här XX. Går det bra? 

 
I egenskap av politiker kommer ditt namn att framgå i uppsatsen. Är det okej för 
dig? 

 
Tanken är att intervjun kommer ta ungefär en timme. Vi kommer att turas om att 
ställa frågor. 

 
Har du några frågor innan vi börjar själva intervjun? 
 
BAKGRUND 

 
Först undrar vi vilket eller vilka politiska uppdrag du har? 

 
Hur länge har du haft nuvarande tjänst? 

 
Sökte du dig till kulturnämnden/kultur- och fritidsnämnden av någon speciell an-
ledning? 

 
Vilken anser du vara folkbibliotekets primära uppgift? 

 
Känner du till några grupper i samhället som du anser att biblioteken inte lyckas 
nå? 

 
Finns det några direkta kontakter mellan kulturnämnden/kultur- och fritidsnämn-
den och de som jobbar inom biblioteken i [kommun], så som möten, debatter eller 
liknande?  

 
Får du som [titel] kommentarer, förslag och kritik från allmänheten gällande bib-
lioteksverksamheten? 
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INTEGRATION & KULTUR 

 
Nu tänkte vi ställa lite frågor om biblioteket, integration och kultur. 

 
Men först undrar vi hur du skulle beskriva vad integration är? 

 
Vad tänker du när du hör ordet kultur? 

 
Ofta talar man om att biblioteket har fyra roller som kulturcentrum, kunskapscent-
rum, informationscentrum och socialt centrum. Tycker du att biblioteket ska ha ett 
särskilt fokus på någon eller några av dessa roller? 

 
I det här sammanhanget kommer vi fortsättningsvis prata om integration i förhål-
lande till invandring. 

 
Anser du att bibliotekspersonalen är representanter för samhället i mötet med be-
sökarna? 

 
Känner du till det mångkulturella manifestet som IFLA och UNESCO har tagit 
fram? 

 
I manifestet påpekas vikten av att bibliotekets personal bör återspegla det omgi-
vande samhällets kulturella och språkliga karaktärsdrag. Uppmuntrar [kommun] 
kommun sökande med annan etnisk och kulturell bakgrund än den svenska i till-
sättningen av kommunala tjänster, till exempel att ni lagt in det i några policydo-
kument? 
 
Uppfattar du att det finns behov kopplade till integration hos låntagarna i [ort] 
som biblioteket inte har möjlighet att tillgodose (p.g.a. att det inte finns resurser, 
kompetens)? 

 
Det talas många språk i [kommun] kommun. Finns det någon policy från kommu-
nens sida gällande mångspråkighet?  

 
Hur främjas mångspråkighet? 

 
Kan du se några för- och nackdelar med att definiera invandrare som en grupp? 

 
Finns det från den politiska ledningens sida ett långsiktigt tänkande gällande 
bibliotekens roll i integrationsprocessen? 
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Tycker du att biblioteket ska bidra till integration? 

 
Tror du biblioteket kan bidra till integrationsprocessen? 

 
Nu har vi talat lite om kultur och integration, finns det något som du skulle vilja 
tillägga i sammanhanget? 
 
[Här följer ett block frågor som utgår från biblioteksplanen i respektive kommun 
och som därför varierade beroende på vilken politiker som intervjuades. Dessa 
frågor redovisas inte här.] 
 
Slutligen skulle vi vilja fråga, om biblioteket var ett djur, vilket djur skulle det 
vara då?! 
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Bilaga 2: Om biblioteket var ett djur 
För att få en lättsam avrundning på de intervjuer vi genomförde i samband med 
vår studie, lade vi allra sist i intervjun in en fråga som löd: Om biblioteket var ett 
djur, vilket djur skulle det vara då?  Tanken var att detta dels skulle få informan-
ten att känna sig väl till mods efter intervjun, och dels att vi var nyfikna på vilka 
associationer informanterna skulle göra. Utan något försök till analys och utan 
inbördes ordning redovisar vi härmed de svar vi fick. 

Just det, det skulle vara en delfin därför att det är fritt, det bryr sig inte om gränser utan sim-
mar omkring i hela världshavet. Och därför att det tjattrar gulligt och tycker om att interagera 
med människor och att människor blir på något sätt bara glada av delfiner. Därför skulle det 
vara en delfin. 

En kamel tror jag. Ja, kamelen är oerhört användbar, mycket välanpassad, men rör sig stän-
digt [skratt]. Den kan man använda alla delar av och den kan liksom, man kan nog höra vad 
den tänker. Det finns en bok som heter Kamel, alltså en underbar liten bok om en pojke som 
får en kamel och han hör kamelens ord och det blir poesi. Kamelens mjölk håller många vid 
liv. Kamelen, ja det är intressant. Jag fick en gång en fråga om hur mycket man får lasta på en 
kamel i Nordafrika och det var olika i olika länder kan jag säga, det visste inte jag. Men det 
var en sån bra fråga, tyckte jag. För de måste rasta då och då och de får dricka olika många li-
ter vatten i olika länder, har man...[ohörbart] som fortskaffningsmedel. Jag vet också att en 
sultan hade sitt bibliotek på ett antal kameler och jag inbillar mig att han hade Alef?, alltså 
vissa saker på A i den första och så vidare, jag vet inte [skratt]. Kan ni ta hand, ta fram den 
där liksom kamelen? Härlig tanke, jag tycker inte biblioteket ska stå still på det här sättet, 
utan nej... vi vandrar över sanddynor som i och för sig också är föränderliga. Ganska uthärd-
liga, långsiktiga varelser. 

Det måste vara ett stort djur och ett smidigt djur [skratt]... Ja, nej men jag säger gasell, det ska 
vara lite som, det är ju inte jättestort, men det är ändå liksom ändå rörligt, ja, det är fart och 
kan liksom byta riktning tänker jag. 

Om biblioteket var ett djur? Oj, oj, oj… Nu kom jag på något sätt att tänka på en bläckfisk 
[skratt]. Den har liksom så många olika tentakler och… för att vi inte på något sätt ska stanna, 
för att vi ska vara rörliga… Nej, jag vet inte [skratt]. Sedan kan den ju kamouflera sig också, i 
och för sig… [skratt] Det tänkte jag inte på! 

Det måste vara ett ganska klokt djur, kanske en uggla. Ett klokt djur eller, ja, nu är ju inte 
ugglan så klok… Schimpansen är klokare och grisen är rätt klok den också [skrattar]. […] 
Men det finns ju väldigt mycket klokskap inom bibliotekets väggar, det finns ju fruktansvärt 
mycket erfarenheter och livserfarenheter från nuvarande generationer och flera generationer 
tillbaka och långt tillbaka som ju är samlat i ett bibliotek i alla dessa mediavolymer som 
finns… Oerhört mycket livserfarenhet kring det hela, så ugglan är väl en bra symbol, kanske. 

Alltså svårt sådär, jag är alltid, alltså är så spontant svag för kattdjur så att det, jag... jag tyck-
er att katter är bäst [skratt] så att då, det blir min svarta katt Ossip. 

Det blir något kattdjur med många prickar… Inte vet jag varför jag sade det! [skratt] Jag vet 
inte varför, det är någon sådan här slags inbyggd [otydbart] nyfikenhet, lathet vid bra tillfällen 
och ändå den här nyfikenheten hela tiden, och blicken, den klara blicken. 
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Jag tänker på ett stort djur... Uggla ett tag, men jag vill jag nog stort och tryggt och snällt djur 
som många kan befinna sig på. Typ en elefant med stor sele på som man kan rida på och ut-
forska djungeln och sådär tänkte jag ett tag. Jag något sånt, kanske nån fågel som flyger över 
vidderna och som... med bra överblick över samhället som man kan också sitta på och lära sig 
mera. Ja något sånt kanske. 

Björn är ett, [den] ruvar på saker och ting. Går i ide kanske. Stor och tung och lite, säkert inte 
långsam, men det var så jag tänkte, stort tungt djur, funderar, ganska klipskt djur också. Det 
här har jag ju inte hunnit tänka, men nu när jag ska berätta så är det ju så en björn är för mig. 
Det här med att gå i ide är inte så tokigt. Ruva på saker och ting [skratt]. 

Det [rinkebyhästen] är olika djur som inte finns i Sverige, som kameler och ja, som man har 
målat i dalahästmönster. Det är lite såhär en koppling… Så om jag får svara det djuret, rin-
kebyhästen, så skulle det vara vårt djur. 

Finns det något positivt sånt här som når ut, som når ut. Har mycket tentakler ut och samtidigt 
är oerhört välkomnande, oerhört vänligt […]. Något oerhört välkomnande och vänligt [skratt] 
[…] Med många tentakler! 

Jag önskar att det vore en räv […]. För att den är listig och går sin egen väg. 


