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Sammanfattning
Syftet med projektet var att göra en kartläggning av behoven av biblioteksverksamhet i Västra
Borlänge, som är ett segregerat och socioekonomiskt utsatt område. Målgruppen för kartläggningen
var ”boende i Västra Borlänge”, vilket här avser personer med annat modersmål än svenska.
De huvudsakliga frågeställningarna var:



Vilka aktörer jobbar med målgruppen och vilka insatser och aktiviteter anordnar de?
Vilka behov har de boende i Västra Borlänge av biblioteksverksamhet?

Undersökningen genomfördes genom kvalitativa intervjuer med aktörer som arbetar med
målgruppen och personer som bor i Västra Borlänge. Det gjordes också studiebesök på andra
bibliotek. Information har även samlats in från relaterade rapporter, litteratur och artiklar.
I rapporten ges en samlad bild av samhällsaktörer som målgruppen kommer i kontakt med, vad de
gör och vad de hjälper till med. Vidare undersöks bibliotekets roll i närsamhället och möjligheter till
samarbete med dessa aktörer.
Intervjudeltagarnas erfarenheter av läsning och bibliotek beskrivs för att ge en förståelse för de
förutsättningar som råder. Det framkom även att det finns vissa barriärer för att använda biblioteket.
Dessa redogörs för tillsammans med förslag på hur de kan överkommas och hur biblioteket kan nå
målgruppen.
Kartläggningen har definierat 18 behov som i stort är relaterade till processen av att komma in i det
svenska samhället. De beskrivs detaljerat utifrån intervjuerna, för att synliggöra de underliggande
orsakerna.
I rapporten summeras också lärdomar från andra biblioteks arbete med målgruppen, vilket lyfter
fram möjligheter att arbeta utifrån testade koncept. Slutligen presenteras de effekter som har
uppkommit genom arbetet med kartläggningen.
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1 Introduktion
I Borlänge har idag nästan en fjärdedel (23,5%) av invånarna bakgrund i ett annat land1
vilket medför både möjligheter och utmaningar. I Västra Borlänge har det under det
senaste decenniet bildats segregerade områden med socioekonomiskt svaga grupper.
För Borlänge bibliotek, som möter en del av denna relativt nya målgrupp, är det tydligt att
det finns stora behov och att biblioteket har en viktig roll att fylla. Även om många kommer
till biblioteket är det också en stor del som inte gör det.
Denna förändrade samhällsbild innebär att bibliotekets verksamhet måste anpassas för att
kunna uppfylla bibliotekets uppdrag som enligt bibliotekslagen bland annat innebär att vara
tillgängligt för alla, samt att ägna särskild uppmärksamhet åt personer som har ett annat
modersmål än svenska. Biblioteket ska även verka för det demokratiska samhällets
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning2.
För att kunna göra detta på ett meningsfullt och ändamålsenligt sätt behöver Borlänge
bibliotek ta reda på mer om vilka behov av biblioteksverksamhet som finns hos denna
målgrupp, vilka aktörer i kommunen som arbetar med målgruppen samt vilka resurser,
insatser och aktiviteter som finns tillgängliga för dem idag.
Borlänge bibliotek har därför ansökt om medel från Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek
för att göra en kartläggning av behoven av biblioteksverksamhet i Västra Borlänge, vilket
beviljades och resultatet håller du i din hand. Stärkta bibliotek innebär att Kulturrådet på
regeringens uppdrag delar ut bidrag till bibliotek i hela landet under 2018-2020. Syftet med
bidragen är att öka bibliotekens utbud och tillgänglighet – att nå fler och öka inkludering
och delaktighet.3

1.1 Syfte
Syftet med kartläggningen är att ta reda på:



Vilka aktörer jobbar med målgruppen och vilka insatser och aktiviteter anordnar
de?
Vilka behov har boende i Västra Borlänge av biblioteksverksamhet?

Resultatet av kartläggningen ger biblioteket en grund för ett hållbart arbetssätt som
kommer att synas i den uppdaterade biblioteksplanen. Kartläggningen kommer även
tydliggöra vad biblioteket kan göra för att nå fler och öka inkludering och delaktighet.
I och med arbetet med kartläggningen kommer biblioteket skapa ett kontaktnät för
framtida samarbeten.
Ett annat syfte med kartläggningen är att få en samlad bild av var biblioteksbesökare med
olika behov kan vända sig så att det blir lättare för personalen på biblioteket att hjälpa och
hänvisa dem vidare, om behoven ligger utanför bibliotekets kapacitet.

1.2 Projektets utformning
Projektet, som pågick i ett år (mars 2019 – mars 2020), har utförts av en projektledare –
Johanna Nordström, och en bibliotekarie – Lisa Wessberg, som har fokus på mångspråk och
digital delaktighet. Biblioteket bildade en styrgrupp för vilken projektets framåtskridande
presenterades en gång per månad.

1.3 Tillvägagångssätt
Här beskrivs de metoder som använts i kartläggningen.

1.3.1 Litteraturstudier
Kartläggningen innehåller sammanställd information erhållen från ett antal rapporter,
online samt i litteratur.

1.3.2 Kvalitativa intervjuer
Kartläggningen består framförallt av ett empiriskt material som samlats in genom intervjuer
med personer som arbetar inom kommun och civilsamhälle samt personer som har
invandrat till Sverige, har utländsk bakgrund och är bosatta i Västra Borlänge.
33 aktörer som arbetar med målgruppen har intervjuats. Det är personer som arbetar i
kommunala verksamheter, föreningar, inom politiken samt på enskilda projekt riktade mot
Västra Borlänge.
15 fokusgrupper och 9 djupintervjuer med totalt 53 personer i Västra Borlänge har
genomförts. Intervjupersoner har rekryterats genom att vi återkommit till de
aktörer/instanser vi tidigare besökt för att denna gång intervjua besökare/elever som varit
villiga att delta. Vi har bland annat intervjuat elever på SFI och Välkomstcentrum, besökare
på Gemensamma krafter och Verdandi, medlemmar i somaliska föreningen UMIS samt
deltagare i bibliotekets språkcafé. Intervjupersonerna består alltså av ett naturligt urval av
kvinnor och män från olika länder och i olika åldrar.

1.3.3 Studiebesök
Information har även samlats in vid studiebesök på bibliotek i städer med en liknade
situation som i Borlänge, och som upplever liknande utmaningar.

1.4 Avgränsningar
Kartläggningen av behov avser behov som påverkar individers livskvalitet där biblioteket
har möjlighet att bistå med stödjande aktiviteter, det avser inte livsnödvändiga behov
såsom hälsovård, mat, boende etc.

1.5 Definitioner
Med ”boende i Västra Borlänge” avses personer med ett annat modersmål än svenska, ofta
personer som har invandrat till Sverige på grund av konflikter eller anhöriginvandring, som
är utrikesfödda eller har föräldrar som är utrikesfödda.

1.6 Rapportens upplägg
I kartläggningens första del presenteras några av de verksamheter, organisationer och
föreningar som arbetar med boende i Västra Borlänge idag. Därefter följer en
sammanfattning av intervjuerna med aktörer och personer som bor i Västra Borlänge, där
behoven summeras. Rapporten innehåller även lärdomar från andra bibliotek samt en
reflektion och sammanställning av de effekter som arbetet med kartläggningen inneburit.
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2 Bakgrund
För att ge kontext till asylsökandes och nyanländas situation följer här en kortfattad
redogörelse av asyl- och etableringsprocessen i Sverige.

2.1 Asylprocessen
En asylsökande avser en person i behov av skydd som kommer till Sverige och väntar på
beslut om uppehållstillstånd. I väntan på beslut ansvarar Migrationsverket för den
asylsökandes boende (om personen inte ordnar det på egen hand) och bistånd om det
behövs. Det är dock kommunerna som ansvarar för ensamkommande barns boende, vård
och skola.
Alla som flyttar till Sverige och är folkbokförda räknas in i befolkningsstatistiken. För att
asylsökande personer ska bli folkbokförd krävs det att de har fått uppehållstillstånd i minst
12 månader – då räknas de som invandrad.4

2.1.1 Ansvarsområden för asylsökande vuxna och barn
Migrationsverkets uppdrag är att fatta beslut om asyl samt att erbjuda boende och bistånd
under väntetiden. Dessutom ansvarar myndigheten för att prognostisera och planera för
behovet av mottagande i kommunerna, samt att administrera betalningar till kommuner
och landsting. Migrationsverkets ansvarsområde innefattar även att motivera personer som
fått avslag på sin asylansökan att lämna Sverige.
Kommunen har ansvar för att erbjuda skolplatser för asylsökande barn som fyllt sex år.
Kommunen har även ansvar för ensamkommande barn och ungdomar, men socialtjänsten
bedömer och beslutar om behov av insatser när det gäller dem.
Landstingen ansvarar för asylsökandes sjukvård. Asylsökande vuxna har rätt till en
hälsoundersökning och akut vård medan barn har rätt till samma vård och tandvård som
andra barn.
Länsstyrelsens ansvar är att förbereda kommunerna för att ta emot nyanlända och
ensamkommande barn samt att planera och organisera insatser. Arbetet sker i samarbete
med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar. 5 De har även
i uppdrag att samordna tidiga insatser för asylsökande, vilket oftast innebär aktiviteter
anordnade av civilsamhället som avser att göra tiden i väntan på beslut mer meningsfull
samt att påskynda etableringsprocessen. Länsstyrelsen kan även betala ut medel för
insatser och överse att dessa nyttjas ändamålsenligt.
Polisens ansvar är att ta över ärenden från Migrationsverket då personer inte lämnar
Sverige självmant. Vid utvisningar har polisen rätt att använda tvång.6

2.2 Uppehållstillstånd
Ett uppehållstillstånd kan vara permanent eller tidsbegränsat. 2016 ändrades lagen tillfälligt
för tre år framåt och innebär att de flesta som behöver skydd får ett tillfälligt
uppehållstillstånd istället för permanent uppehållstillstånd. En person som får
uppehållstillstånd får ett svenskt personnummer.
När ett tillfälligt uppehållstillstånd går ut kan den asylsökande ansöka om förlängning. De
som läser på gymnasiet och är mellan 17 och 24 år kan få förlängt för att läsa klart
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gymnasiet. En månad efter att ett uppehållstillstånd godkänts skrivs personen ut från
Migrationsverket och får inte längre bistånd. Därefter blir kommunen i vilken personen är
bosatt ansvarig för denne.
Om ansökan om asyl avslås kan beslutet överklagas till Migrationsdomstolen. Efter ett
slutgiltigt avslag måste personen lämna Sverige, oftast inom två till fyra veckor. Personen
har då inte rätt till att få bistånd från Migrationsverket.7

2.3 Etableringsprocessen
När asylsökande har fått uppehållstillstånd benämns de som nyanlända i två år framåt. De
kan få hjälp och stöd att bosätta sig i en kommun och då anvisar Migrationsverket en
kommun som får ansvar för att ta emot den nyanlände. Många ordnar dock boende på
egen hand med hjälp av släktingar eller vänner.8

2.3.1 Ansvarsområden för nyanlända
Arbetsförmedlingen har ansvar för att samordna nyanländas etablering i svenska samhället
och på arbetsmarknaden genom att upprätta en etableringsplan. Detta görs i samråd med
den nyanlände samt kommun, myndigheter, företag och organisationer.
Arbetsförmedlingen beslutar även om etableringsersättning. Det är endast nyanlända
mellan 20 och 64 år som har rätt att delta i etableringsprocessen.
Etableringsprogrammet består av:







språkutbildning
samhällsorienterande utbildning
utbildning
praktik
stöd vid jobbsökande
stöd och rådgivning för att starta eget företag

Om en person inte får arbete efter etableringsperioden finns program som Jobb- och
utvecklingsgarantin samt Jobbgarantin för ungdomar som även de består av insatser och
stöd för att komma in på arbetsmarknaden.9
Försäkringskassan betalar ut etableringsersättningen och beslutar om tillägg och
bostadsersättning. Nyanlända kan få ersättningen i upp till två år men riskerar att förlora
den om de inte deltar i aktiviteter och insatser som de anvisats till. De som har egen bostad
och bor ensam, samt är folkbokförd där, kan ha rätt till bostadsersättning.10
Kommunen ansvarar för bosättning, SFI, samhällsorientering, vuxenutbildning samt skola,
förskola och barnomsorg. De försörjer även de personer som inte har rätt till en
etableringsplan.
Landstinget har ansvar för hälso- och sjukvård.
Länsstyrelsen ska även här stödja samverkan vid omhändertagandet av och insatser för
nyanlända.11

2.4 Borlänge kommun
Av kommunens ca 51 00o invånare har 23,5 % utländsk bakgrund*. De sex största
ursprungsländerna i Borlänge kommun 2017-12-31 var:
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Ursprungsland

Antal

Somalia
Finland
Syrien
Irak
Turkiet
Eritrea

3 225
1 570
1249
1062
895
43512

*Definitionen av utländsk bakgrund är utrikesfödd, eller att båda föräldrarna är födda utomlands.

2.5 Vision
Borlänge kommuns vision är att bli Sveriges trevligaste stad. Inom denna vision finns tre
områden:




Ett socialt hållbart Borlänge - den trygga och öppna kommunen
Ett ekonomiskt hållbart Borlänge - den jämlika och kreativa kommunen
Ett ekologiskt hållbart Borlänge - den gröna framtidskommunen13

2.5.1 Social hållbarhet
Kommunstyrelsen i Borlänge har enats om att anta Folkhälsomyndighetens och SKL:s
definition av social hållbarhet, vilken lyder:




Ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa
utan orättfärdiga skillnader
Ett anpassningsbart och förändringsbenäget samhälle som tål påfrestningar
Ett samhälle med hög tolerans, där människor känner tillit och förtroende till
varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen

I samband med kommunens arbete med social hållbarhet har det genomförts en
kartläggning av kommunkoncernens arbete med social hållbarhet 2016 och en
behovsanalys för social hållbarhet 2017.
Kommunens kartläggning visar att många projekt och insatser för att förbättra invånarnas
livssituation och förutsättningar genomförs, men att det är oklart vilka behov de svarar mot
och vad resultatet är, eftersom ingen uppföljning görs.14
I kommunens behovsanalys framkommer att ojämlikhet råder i ett flertal hänseenden i
Borlänge kommun. Det finns skillnader inom hälsa och livsförhållanden (självskattad hälsa,
psykisk ohälsa, kränkningar och trakasserier, behörighet till gymnasiet, sysselsättning,
graden av delaktighet, inkomster och tillit) beroende på faktorer som kön, svensk eller
utländsk bakgrund, ålder och framför allt socioekonomisk position.15
Utifrån detta har man inom kommunen enats om tre prioriterade områden: jämlik hälsa,
jämlik trygghet och jämlikt lärande. Inom vart och ett av dessa tre områden finns ytterligare
9 fokusområden.
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2.5.2 Utmaningar i Borlänge kommun
Några av de skillnader inom kommunen som beskrivs i Behovsanalysen från 2017 är:
2.5.2.1 Trångboddhet
Forskning visar att barn i trångbodda hushåll presterar sämre i skolan. Enligt
behovsanalysen är det vanligare bland barn med utländsk bakgrund att dela rum med tre
eller fler syskon än för barn med svensk bakgrund. Låginkomstagande och utrikesföddas
hushåll är i högre grad trångbodda. Enligt polis och det kommunägda bostadsbolaget
Tunabyggen är befolkningsstatistiken för Tjärna Ängar kraftigt underskattad. 16
2.5.2.2 Hushåll utan förvärvsarbetande föräldrar
Barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll riskerar i högre grad att inte uppnå
gymnasiebehörighet eller att få ett arbete. Andelen barn, 0-17 år, som inte har
förvärvsarbetande föräldrar är högre i stadsdelarna Bullermyren, Tjärna Ängar och
Jakobsgårdarna jämfört med övriga Borlänge.17
2.5.2.3 Barnfattigdom
Barnfattigdomen i Borlänge är högre jämfört med både Sverige och Dalarna i stort och
skillnaden mellan barn med svensk respektive utländsk bakgrund desto större. År 2014
levde 5,6% av barn med svensk bakgrund i fattigdom medan det bland barn med utländsk
bakgrund var 53,7%.18
2.5.2.4 Hög andel lågutbildade
22% av befolkningen i Borlänge har som mest grundskoleutbildning. För personer utan
gymnasial utbildning är chansen till förvärvsarbete lägre. I Borlänge är Västra Borlänge det
område med lägst förvärvsfrekvens.19
2.5.2.5 Låg andel med gymnasiebehörighet
Borlänge ligger under snittet när det gäller andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till
gymnasiet och snittet ligger lägst i Borlänge bland elever från Jakobsgårdarna, Bullermyren
och Tjärna Ängar.20 Av barnen i Borlänge med utländsk bakgrund är 58 % behöriga till
gymnasiet, vilket gäller både flickor och pojkar, medan 88 % av pojkar och 90 % av flickor
med svensk bakgrund har gymnasiebehörighet.21

2.5.3 Borlänge kommuns strategiska plan 2020-2023
Borlänge kommuns strategiska plan tar upp många av de utmaningar som beskrivs i
behovsanalysen.
”En hållbar integration är nödvändig för att kunna möta kommunens framtida
samhällsutmaningar och behov av kompetensförsörjning. Borlänge kommun tar ett stort
ansvar i migrationspolitiken. Segregation och bristande kunskaper i svenska språket är
fortsatt stora utmaningar i vår stad. Borlänge behöver en långsiktigt hållbar integration
som kombinerar medmänsklighet med insatser som skapar egenförsörjning.”22
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3 Kartläggning
För att få en övergripande uppfattning om vad som finns för målgruppen följer här en
kortfattad beskrivning av de verksamheter, föreningar och organisationer som asylsökande,
nyanlända och boende i Västra Borlänge möter i Borlänge kommun.
Något som är gemensamt för många av de aktörer vi pratat med, särskilt de som inte är
kommunala, är att de efterfrågar en övergripande insyn i vad andra gör. Även om vissa
samarbetar arbetar de ofta var och en för sig och vet inte om någon annan gör samma sak,
eller om det finns möjlighet till samarbete. De har fullt upp med sin verksamhet och har
därför inte tid för nätverkande.

3.1 Mottagande av asylsökande och nyanlända i Borlänge
3.1.1 Migrationsverket i Borlänge
På Migrationsverket kan asylsökande få hjälp i mottagningsärenden i väntan på ett beslut.
Kontoret hjälper även de som fått avslag på sin asylansökan och som ska återvända till sitt
hemland.23

3.1.2 Mottagningsenheten Sopranen
Mottagningsenheten är Borlänges flyktingmottagning för barn och vuxna.
2010 infördes en etableringsreform som innebär att ansvaret för vuxna nyanländas
etablering i Sverige delas av Arbetsförmedlingen och kommunerna i landet.
Medan Arbetsförmedlingens ansvar är att utforma en etableringsplan för individerna som
ska innefatta samhällsorientering, SFI och andra insatser så är det Mottagningsenheten som
anordnar samhällsorienteringen och ordnar med SFI, samt har hand om mottagande av
barn.
Mottagningsenheten erbjuder även socialt stöd och viss initial försörjning.24

3.1.3 Välkomstcentrum
Som en del av Mottagningsenheten ansvarar Välkomstcentrum för att förbereda barn och
unga för att börja svensk skola. På Välkomstcentrum finns förskola, grundskola (låg-,
mellan- och högstadiet) samt år 10 som kallas förlängda grundskolan och är för de elever
som inte fått tillräckliga betyg för att börja gymnasiet. Ofta stannar elever i år 10 kvar på
Välkomstcentrum i två år innan de kan gå vidare till gymnasiet.
Under vistelsen på Välkomstcentrum kartläggs elevernas kunskaper och de får anpassad
undervisning så att de ska vara redo att börja i svensk skola. Det genomförs även
hälsosamtal och håller informationsmöten om det svenska skolsystemet med elever och
vårdnadshavare. Det finns stöd för eleverna i form av kartläggningspedagog,
specialpedagog, studiehandledare, mentorer och lärare. De anordnar även läxhjälp.
Grundskoleeleverna stannar på Välkomstcentrum i upp till åtta veckor innan de överlämnas
till en mottagande skola. Elevens tid på Välkomstcentrum dokumenteras och
sammanställningen ges till den nya skolan för att ligga till grund för de fortsatta studierna.25
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3.2 Stöd för asylsökande och nyanlända
Nedan presenteras de kommunala och regionala verksamheter där målgruppen kan få stöd
och hjälp.

3.2.1 Gemensamma krafter
Gemensamma krafter är en öppen verksamhet och mötesplats för alla – barn, föräldrar och
andra vuxna. Förutom fika och samtal erbjuds en öppen förskola, babyklubb, lugna platser
att studera på, en systuga, spel, pyssel, sångstund, läxläsning, språkträning samt böcker och
tidningar att läsa. Varje tisdag anordnar de ett träningstillfälle för kvinnor på Friskis &
Svettis.
Det finns datorer att låna och de har även en iPad med appar för att lära sig svenska.
Böcker lånas från biblioteket på deposition (långtidslån) så att besökare kan låna dem från
Gemensamma krafter.
Gemensamma krafter har ett stort nätverk på 25 personer i 20 olika professioner som de
kan rådfråga eller hänvisa deras besökare till i olika ärenden. De får regelbundna besök av
BVC, MVC, polis och en familjeterapeut som informerar och behandlar.26

3.2.2 Medborgarcenter
Medborgarcenter finns som stöd och vägledning för att komma närmare och inkluderas i
det svenska samhället – främst för nyanlända, men de har även besökare som har bott i
Sverige längre än två år.
Personalen har själva gjort resan in i det svenska samhället och kan flera olika språk. De
fokuserar på och följer upp varje individ som besöker dem och hjälper till med många olika
ärenden såsom rådgivning, handledning, kontakt med myndigheter, information, stöd i hur
svenska samhället fungerar, råd om vägar till arbete samt personlig coachning.27

3.2.3 Servicecenter
Servicecenter i stadshuset svarar på frågor och hjälper till med ansökningar och anmälan till
Vuxenutbildningar, SFI, grundläggande nivå, gymnasial nivå samt yrkesutbildningar.28

3.2.4 Vägledningscentrum
Vägledningscentrum är antagningsenheten för Vuxenutbildningen och har studie- och
yrkesvägledare som man kan boka samtal med.29

3.2.5 En dörr in
Genom En dörr in kan man få hjälp i sitt ärende från flera olika myndigheter på samma gång
– Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Dalarna, Försörjnings- och
rehabiliteringsenheten samt socialpsykiatrin. Genom att förenkla kontakten med
myndigheter och rehabiliteringsaktörer får individer stöd och vägledning.30
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3.2.6 Kris- och traumamottagning - asylsökande och flyktingar Dalarna
Kris- och traumamottagningen i Borlänge är en plats dit asylsökande och flyktingar från 15
år kan vända sig för samtalsstöd. I första hand riktar sig mottagningen till de som kan ha
varit med om traumatiska upplevelser från krig, tortyr eller annat systematiskt samhälleligt
våld och genom mottagningen kan de få stöd i form av utredning, bedömning och
psykoterapeutisk behandling.31

3.2.7 Träffpunkten Paradiset
Fritidsgården Träffpunkten Paradiset (f.d. Fritidsgården Tjängan) har verksamhet för barn
och unga. Föreningar och organisationer som har verksamhet på fritidsgården är Rädda
Barnen, ABF, Swesom, Studieförbundet Vuxenskolan och Umis.
Träffpunkten Paradiset samarbetar bland annat med ABF gällande en kurs för kvinnor samt
en kvinnogrupp två dagar i veckan. Då pratar de om olika ämnen som t.ex.
samhällsorientering, stress och hälsa, jämställdhet, planering och jobb, fasta och ramadan.
De studerar även svenska.
Där finns ett tjejrum på fritidsgården där endast tjejer får vistas och dit många kommer för
att läsa läxor. Det finns även ett allrum med soffa och dataspel, en dansstudio, ett biorum,
ett pysselrum och en musikstudio. 32 Under somrarna arrangeras ett stort antal aktiviteter
här för områdets barn och unga.

3.2.8 Biblioteket i Borlänge
Biblioteket i Borlänge består av huvudbiblioteket på Sveatorget i centrala Borlänge och
filialerna i Kvarnsveden och Torsång. Biblioteket har omkring 28 anställda som dagligen
möter och hjälper bibliotekets besökare, vilka uppgår till ca 1200 i antal per dag.
Biblioteket erbjuder förutom medier, tillgång till studieplatser, datorer och aktiviteter. Till
biblioteket kommer många som är nya i Sverige för att bland annat låna lättlästa böcker,
böcker för att lära sig svenska, böcker på olika språk samt körkortsböcker.
Många studerar eller behöver kopiera/scanna eller utföra digitala ärenden. Biblioteket
hjälper till med ärenden i den utsträckning det finns möjlighet. Ibland handlar det om
översättningar och läxhjälp som det inte riktigt finns utrymme för. Biblioteket säger också
nej till att hjälpa till med bankärenden, då det handlar om känsliga uppgifter. Det gäller
också när det handlar om att fylla i blanketter till myndigheter, då ansvar för att det blir rätt
inte kan tas.
3.2.8.1 Verksamhet
Biblioteket anordnar språkcafé dit personer som vill träna på svenska ofta kommer. Andra
välbesökta aktiviteter anordnas för bebisar och barn, som Baby på bibblan, Babyrytmik och
Sagoläsning. Där deltar nya svenskar dock inte i så stor utsträckning. Det gäller även
tjänsten Boken kommer, som är till för den som på grund av ålder, sjukdom eller
funktionshinder inte kan ta sig till biblioteket. Tjänsten innebär att låntagare med jämna
mellanrum får böcker levererade hem till sig.
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3.3 Föreningar
Det finns ca 25 registrerade så kallade länderföreningar i Borlänge kommun. Här följer en
presentation av de som har intervjuats i kartläggningen.

3.3.1 Folkets hus Västra Borlänge
Klöverstigen 10 är navet för civilsamhällets föreningsarbete i Tjärna Ängar. Här samsas
Folkets hus Västra Borlänge, Medborgarcenter, kulturföreningar som somaliska TAYO och
UMIS, somaliska PRO samt studieförbundet ABF under ett tak.
Paraplyföreningarna Tjärnkraft och Kulturhuset Västra har under våren 2019 slagits ihop
och bildat Folkets hus Västra Borlänge som i dagsläget har ca 40 medlemsföreningar.
Folkets hus är en öppen demokratisk folkrörelse och mötesplats där kultur, nöje och möten
tillgängliggörs för alla.
3.3.1.1 Verksamhet
Aktiviteter som erbjuds i samarbete med olika föreningar och studieförbund är till exempel
tjej- och killkvällar. Det finns ett ”chill-rum” och man håller på att skapa en musikstudio.
Läxhjälp för barn, unga och komvuxstuderande vuxna är ett samarbete mellan Folkets hus
Västra Borlänge, ABF, UMIS och TAYO. Trycket på läxhjälpen är stort – under 2018
anordnade de totalt 6000 timmars läxhjälp.33
Under 2019 kom besked om att Klöverstigen 10 kommer att rivas. Jörgen Olsson, VD för
Tunabyggen, för dialog med var och en av föreningarna gällande omlokalisering.34

3.3.2 Somaliska pensionärsföreningen
Somaliska pensionärsföreningen har 40 medlemmar, varav 10 kvinnor och 30 män. Deras
lokal finns på Klöverstigen 10A.
3.3.2.1 Verksamhet
Föreningen erbjuder barn och unga att komma och få undervisning i blandade ämnen eller
läxhjälp – det de behöver helt enkelt. Pensionärerna reser även med på bussar i Borlänge
för att hjälpa till att hålla ordningen.35

3.3.3 Arabiska föreningen Baytona
Arabiska föreningen Baytona, som betyder Vårt hem, har sammankomster varje fredag på
Vuxenskolan, bredvid Sopranen. De första två åren hade de fasta medlemmar men nu
varierar det mycket, många kommer och går. En del får flytta till andra orter. De har cirka
50 medlemmar för tillfället och de flesta bor i Västra Borlänge.
3.3.3.1 Verksamhet
Aktiviteter innefattar bland annat kulturfester, poesikvällar, föreläsningar och studiecirklar.
Studiecirklar inkluderar undervisning i arabiska för svenskar som jobbar med nyanlända,
hemspråksundervisning för barn, läxhjälp, matlagningskurs, aerobics, sykurs, fotografering
samt musik med instrument från Mellanöstern.36
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3.3.4 Kurdiska föreningen i Dalarna
Kurdiska föreningen i Dalarna är en religiöst och politiskt obunden förening med ca 100
medlemmar mellan 15 och 65 år, men barn är också välkomna till aktiviteter.
3.3.4.1 Verksamhet
Föreningen anordnar sociala sammankomster i samband med högtider och
skolavslutningar. De har även en musikkurs för barn.

3.3.5 TAYO
Somaliska föreningen TAYO (som betyder kvalitet) är en religiöst och politiskt obunden
förening som arbetar med folkbildning och samhällsutveckling. TAYO har idag 200-300
medlemmar, både ungdomar och vuxna.
3.3.5.1 Verksamhet
Föreningen anordnar till exempel studiecirklar i svenska som ett extra stöd för att klara SFI
samt i förberedande körkortsteori. Man erbjuder även läxhjälp och stöd i kontakter med
myndigheter.

3.3.6 UMIS
Den somaliska föreningen UMIS är en ideell förening som arbetar med integration och att
stötta personer i samhället på individ- och gruppnivå. UMIS har ca 400 medlemmar i alla
åldrar och har funnits sedan 2010.
3.3.6.1 Verksamhet
Föreningen har fokus på att erbjuda aktiviteter som kan hjälpa ungdomar bli mer delaktiga
och självständiga, folkbildning, samhällsorientering, kompetenshöjande utbildningar för att
minska klyftorna i samhället och man lyfter även civilsamhällesfrågor med fokus på
demokrati, mänskliga rättigheter och trygghetsarbete. Även UMIS är delaktiga i att anordna
läxhjälp och är behjälpliga vid kontakt med myndigheter.
3.3.6.2



Projekt

Ungdomsresan är UMIS projekt som erbjuder ledarskapsutbildningar till ungdomar,
som i sin tur rekryterar yngre ungdomar och utbildar dem. Det är ett treårigt
projekt som UMIS har fått pengar från Arvsfonden för att genomföra.37
Svensk-Somaliska barn och föräldrar i samhällets mångfald är ett projekt som
bedrivs i fem kommuner i Sverige i samarbete med Somaliska riksförbundet i
Sverige och Svensk-somaliska barn och föräldrar i samhällets mångfald. Projektet
handlar om att erbjuda familjeutbildningar i syfte att skapa bättre förutsättningar
för svensk-somaliska barn och ungdomar mellan 0 – 16 år. Projektet ämnar
dessutom att hjälpa somaliska föräldrar genom att erbjuda kunskap om barnens
hälsa liksom deras emotionella, kognitiva och sociala utveckling. Ett nationellt
föräldranätverk kommer även skapas, för att ge föräldrar en mötesplats för
erfarenhets- och kunskapsutbyte.38
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3.4 Organisationer
Här redogörs för några Borlängebaserade organisationers verksamheter.

3.4.1 Verdandi
Verdandi är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för rättvisa,
gemenskap och solidaritet, samt emot alkoholskador och missbruk i samhället. Detta görs
genom att bilda opinion, erbjuda kamratstöd och nätverksarbete samt att organisera
utsatta gruppers kamp för bättre villkor.39
Verdandi i Borlänge har lokaler i Jakobsgårdarna och på Bullermyren. De får kommunalt
bidrag men har endast tre heltidsanställda, så de är beroende av att medlemmarna själva
hjälper till.
3.4.1.1 Verksamhet
Verksamhetens aktiviteter styrs av medlemmarna och deras behov, så de är i ständig
förändring. Just nu pågår mycket språkträning, samhällsdiskussioner, matlagning, bakning
och sömnad. Dessutom går de på Friskis & Svettis tillsammans med Gemensamma krafter.
Framförallt umgås de och skrattar tillsammans. De har öppet på storhelger och somrar då
många är ensamma.
De driver även en kom-i-gång kurs som kallar Steget framåt för arbetslösa, utsatta och
personer som "sitter hemma". En annan verksamhet är kursen Steget före för de som inte
har klarat av SFI. Då bedrivs svenskastudierna på ett annat sätt, som fungerar för dem. De
använder sig mycket av bilder och aktiviteter som t.ex. matlagning i språkträningen.
Verdandi har dessutom varit delaktiga i Läslyftet och haft högläsning. Sommaraktiviteter
som Verdandi anordnade 2019 är familjekollo i Mockfjärd, utflykt till Säterdalen och en resa
till Tomteland.
De erbjuder även ett stödboende, då en lägenhet lånas ut under ett år för att ge behövande
personer en chans att komma på fötter.40

3.4.2 Rädda barnen
I Borlänge är Rädda barnen involverade i Västra Borlänge på flera sätt. Främst genom
programmet På lika villkor, som är en nationell satsning mot diskriminering av barn i socialt
och ekonomiskt utsatta områden, varav Västra Borlänge är ett. Programmet består av:





Direktstödsarbete (skapa forum, mötesplatser) och stöd till nyckelpersoner med
förändringskraft i de utsatta områdena.
Partnerskap – näringslivet, akademin och det offentliga jobbar tillsammans för att
lösa problemen i Västra Borlänge. På nationell nivå får initiativet stöd från bl.a.
IKEA, Ikano, Accenture, Apoteket och Scania. Här i Borlänge har till exempel IKEA
bidragit med möbler för inredning av lokaler för kill- och tjejforum. Nationellt pågår
även ett försök att slussa arbetslösa unga vuxna till jobb på IKEA. I Borlänge pågår
just nu ett projekt med Maserskolan där man arbetar fram en modell där
näringslivet bidrar med praktikplatser och verksamhetsbesök. Sådana saker har
eleverna ofta inte tillgång till genom sina egna nätverk.
Politisk påverkan för långsiktigt arbete.
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3.4.3 Unga Örnar Borlängekretsen
Organisationen Unga Örnar kämpar för barns rättigheter, demokrati, solidaritet och
jämställdhet. De jobbar med att skapa en rolig fritid för barn och unga – som är tillgänglig
för alla.41
Unga örnar bildades 1931 i Sverige och startades i Borlänge under tidigt 40-tal. I Dalarna
finns 800 medlemmar varav de flesta hör till Borlänges avdelning. I Borlänge har Unga
Örnar verksamhet i Jakobsgårdarna, Tjärna Ängar, Bullermyren, Kvarnsveden och
Idkerberget.
Varje dag driver de skapandeverkstad på Träffpunkt Paradiset där 6-12–åringar får pyssla
och måla. De har även fritidsverksamhet för 13-18–åringar. Tillsammans med Folkets hus
Västra Borlänge anordnar de läxhjälp för alla åldrar i Folkets hus lokaler (Klöverstigen 10).
Aktiviteterna varierar – det är deltagarna som tillsammans med de ideella ledarna och
anställd personal bestämmer vad de vill göra.42

3.4.4 Framtidens förebilder
Framtidens förebilder är en ideell organisation på Fryshuset som genom en digital plattform
i sociala medier låter Borlänges ungdomar uttrycka sig och skapa innehåll på sina egna
villkor via poddar och YouTube-videos. Målet är att utveckla sammanhållningen och
ungdomskulturen i Borlänge.43

3.5 Församlingar
Det finns flera lokala församlingar i kommunen som bidrar med verksamhet för
målgruppen, här presenteras två av dem.

3.5.1 Frälsningsarmén
Frälsningsarmén är en församlingsverksamhet med gudstjänster och aktiviteter som
kämpar mot orättvisa och hjälper de som har det svårt.44 Verksamheterna svarar på
behoven i lokalsamhället och ser därför olika ut runtom i Sverige.
3.5.1.1 Verksamhet
I Borlänge arbetar Frälsningsarmén mycket med att stötta ensamkommande unga män,
papperslösa personer och EU-migranter. Hjälpen kan bestå av att kontakta socialstyrelsen,
Migrationsverket och sjukvården åt dem, dela ut matkassar och skänka dem presentkort på
Willy’s och Myrorna. Vid behov hjälper de ibland till med digitala ärenden, att skriva
ansökningsbrev och med läxhjälp men de har egentligen inte tid och tillräckliga resurser för
det. Frälsningsarmén erbjuder dessutom ett akutboende i samarbete med Missionskyrkan
och Rädda Barnen.
3.5.1.2 Projekt
Football for all kommer ursprungligen från Kanada och syftar till att motverka utanförskap.
Det är Erikshjälpen som har startat upp konceptet i Sverige och i Borlänge bedriver de
projektet tillsammans med Frälsningsarmén. Fotbollen används som avstamp i Football for
all-programmet, som fokuserar på fyra områden:



Fotboll – att hitta gemenskap genom sport
Skolan – att man sköter det akademiska
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Det sociala – stöd från en mentor
Det existentiella – det anordnas en Life Class en gång i veckan, där de med
avstamp i fotbollen pratar om laganda, gemenskap, mod och andra livsfrågor.45

3.5.2 Missionskyrkan och Asylkommittén
Borlänge Missionsförsamling är en del av Equmeniakyrkan. De är en öppen kyrka och en
mötesplats för människor i alla åldrar och med olika behov.46
3.5.2.1 Verksamhet
Förutom den ordinarie kyrkoverksamheten anordnas ett språkcafé en gång i veckan som
kallas Språkcafé Liljegården. Vanligtvis kommer 10-12 besökare och dessutom 10 svenskar
som hjälper till ideellt. De tränar på att prata svenska, spelar sällskapsspel eller gör läxor
tillsammans.
Språkcaféet arrangeras i samarbete med Asylkommittén, som hjälper till med att fylla i
blanketter och andra handlingar, ge råd i asylärenden och stöd inför kontakter med
myndigheter. I vissa fall hjälper de till med mat och ekonomiska medel. Tillsammans med
Frälsningsarmén erbjuder de alltså även ett akutboende.47

3.6 Studieförbund
Studieförbund arbetar för kreativitet, bildning och kultur. Det finns tio studieförbund i
Sverige som får stadsbidrag och det är Folkbildningsrådets uppgift att fördela pengarna till
folkhögskolor och studieförbund. På senare år har bidrag även delats ut för särskilda
insatser som syftar till att främja etablering, arbetsmarknadsåtgärder och mänskliga
rättigheter.48

3.6.1 Studieförbundet Vuxenskolan
Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation som främjar
demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet.49 I Borlänge samarbetar
Studieförbundet Vuxenskolan med flera lokala föreningar som till exempel
landsbygdsföreningar, Afrikas horn kulturcenter och SPF seniorerna och erbjuder
studiecirklar och kurser för att ge människor fler möjligheter.
3.6.1.1 Verksamhet
Vuxenskolan hjälper föreningar med lokaler, att hitta rätt personer som kan arbeta med
olika projekt samt att söka pengar.
De har en rad projekt som pågår, till exempel:



Föräldragrupp för somaliska föräldrar som diskuterar hur föräldrar kan stötta och
guida sina barn i det svenska samhället.50
Slöjdlab är ett projekt som finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden och
består av verkstäder där barn och unga får testa på slöjd- och hantverksarbete
inom trä, textil och återbruk. Verkstäderna finns i flera av Borlänges
bostadsområden och syftet är att skapa positiva möten mellan barn och unga från
olika delar av Borlänge. Projektet är ett samarbete mellan Sätergläntan Institutet
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för slöjd och hantverk, Rädda barnen, Dalarnas hemslöjd, Borlänge kommun och
Studieförbundet Vuxenskolan.51
Trappa upp drivs av Coompanion Dalarna tillsammans med Borlänge kommun,
Samordningsförbundet Borlänge, Studieförbundet Vuxenskolan och Fornby
Folkhögskola och delfinansieras av Tillväxtverkets Nätverk för utrikesfödda kvinnor.
Konceptet kommer från projektet Yallatrappan i Malmö och handlar om att starta
ett arbetskooperativ för målgruppen i syfte att öka sysselsättning och företagande.
I Borlänge innebär projektet att en grupp kvinnor arbetar med att sy på Fornby
Folkhögskola med målet att starta en försäljning av produkterna, samtidigt som de
tränar på svenska.52

3.6.2 Studieförbundet Bilda
Studieförbundet Bilda erbjuder folkbildning genom kurser, studiecirklar och
kulturprogram.53 I Dalarna är Bilda verksamma i Mora, Rättvik, Dala-Järna och Borlänge.
Bilda är ett studieförbund för kultur, kyrka och samhälle och i Borlänge samarbetar de med
frikyrkor som till exempel Missionskyrkan, Pingstkyrkan, Korskyrkan, Frälsningsarmén,
Pannkakskyrkan (som delar ut pannkakor till de som lämnar krogarna i Borlänge på natten)
och Immanuelkyrkan som har en kör där de främjar integration genom sång.
3.6.2.1 Verksamhet
Bilda kan bidra med material, ledarskapsutbildningar, utrustning samt agera som konsult.
Ett pågående projekt är Kulturkompis – en studiecirkel där en grupp svenskar och nya
svenskar gör något kulturellt tillsammans. Efter aktiviteten fikar de och diskuterar
upplevelsen. Matchningen sker digitalt och de träffas minst tre gånger. Bilda samarbetar
med olika kulturarrangörer i Borlänge som bidrar med gratisbiljetter.

3.6.3 ABF
Studieförbundet ABF är ett partipolitiskt obundet studieförbund men dess värdegrund
överensstämmer med arbetarrörelsens. ABF anordnar bland annat studiecirklar, kurser,
föreläsningar samt kulturarrangemang i Tjärna Ängar.
3.6.3.1 Verksamhet
ABF är involverade i många av de projekt som pågår i Tjärna Ängar, som till exempel
läxhjälp, och håller i flera studiecirklar. En studiecirkel är en valideringskurs för att lättare
kunna fylla kunskapsluckor så att personer kan få ett yrkesbevis samt en kurs som ska
motivera utlandsfödda kvinnor att komma till yrkesutbildning eller jobb. I kursen för
kvinnor ingår aktiviteter som till exempel att studera svenska, informationskvällar om fack,
försäkringar och pension, simskola och trafikkunskap.54

3.7 Utbildningsaktörer
I Borlänge finns ett antal utbildningsvägar för asylsökande och nyanlända. Alla asylsökande
barn och ungdomar har rätt att gå i förskola, grundskola och gymnasiet. Asylsökande
ungdomar måste påbörja sina gymnasiestudier innan de fyller 18 år.55
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3.7.1 SFI
En person får börja läsa Svenska för invandrare (SFI) från och med andra kalenderhalvåret
då man fyller 16 år. I Borlänge kommun finns dock en lokal överenskommelse som innebär
att personer under 20 år studerar vid Introduktionsprogrammen.
Således ska en person vara över 20 år, folkbokförd i kommunen, ha giltig legitimation och
ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer där EU- medborgarskap kan
styrkas för att få studera på SFI i Borlänge. Utöver det ska grundkunskaper i det svenska
språket saknas.56
I utbildningen ingår grundläggande kunskaper i svenska språket samt kunskaper i hur
samhället i Sverige fungerar.
Det finns tre olika studievägar med fyra olika nivåer inom SFI. När en elev börjar görs en
kartläggning av studiebakgrunden.
•
•
•

Vid mindre än fem års utbildning från hemlandet erbjuds studieväg 1 med en
långsam studietakt.
Vid 6 års utbildning, upp till gymnasienivå finns studieväg 2 som har en normal
studietakt.
För elever som påbörjat eller slutfört utbildning vid högskola eller universitet i
hemlandet finns studieväg 3 där studietakten är snabb.57

Elever har ett visst antal timmar som de studerar på SFI, men det genomförs en individuell
bedömning innan de skrivs ut. Är timmarna slut men bra framsteg ändå görs får eleven gå
kvar längre.
På den kommunala SFI-utbildningen, i anslutning till Högskolan Dalarna i Borlänge, finns det
tolv lärare som har varsin klass med 10-20 elever i. De håller lektioner mellan 8-12 på
vardagar. Eftermiddagsaktiviteter är i planeringsstadium eftersom eleverna behöver
möjligheter att träna på svenska även efter lektionstid.58
Från och med 5 augusti 2019 erbjuds 25 timmars studier, istället för 15, som heltidsstudier
på SFI. Därmed måste eleverna komplettera sina studier med 10 timmars studier på SFI:s
orienteringskurser, matematik- och/eller engelskakurser.
Orienteringskurserna innefattar:








Digital kompetens (flera nivåer)
Arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige (flera nivåer)
Introduktion till engelska, matematik, kommunikation- och samhällsinformation
Naturorienterande ämnen och studieteknik
Naturorienterande ämnen, fortsättning
Samhällsorienterande ämnen och studieteknik
Samhällsorienterande ämnen, fortsättning59

3.7.2 Individuella programmen - Språkintroduktion på Hagagymnasiet
Programmet Språkintroduktion är till för ungdomar mellan 16 och 20 år som invandrat till
Sverige. Det finns nio klasser på Hagagymnasiet. Vissa av eleverna har gått i gymnasiet i
hemlandet medan andra inte har gått i skolan alls.
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De läser svenska, matematik och NO-ämnen, men fler ämnen är tillgängliga för elever med
utbildning sedan tidigare. Målet är att klara av de nationella proven för att kunna gå vidare
till gymnasiet eller annan utbildning. Programmet anpassas delvis efter läroplanen men
även efter elevens nivå.
På skolan erbjuds läxhjälp som kallas Studieverkstad och det är studiehandledare som
håller i den60.

3.7.3 Vuxenutbildningen
För att få studera på vuxenutbildningen (komvux) gäller samma förutsättningar som för SFI.
Målet med vuxenutbildningen är att få behörighet till högskola på grundnivå eller
yrkeshögskola. Hemkommunen är ansvarig för att erbjuda utbildning alternativ stå för
kostnaden om det finns i en annan kommun.61

3.8 Arbetsmarknadsaktörer
3.8.1 Arbetsförmedlingen
Förutom att ansvara för etableringsprogrammet för nyanlända erbjuder
Arbetsförmedlingen bland annat valideringstjänster för personer som har erfarenhet från
ett yrke men som saknar intyg samt översättning av studieintyg från andra länder. För
bedömning av tidigare studier ska Universitets- och högskolerådet kontaktas.62
Arbetsförmedlingen har också ett digitalt verktyg – jobskills.se – där en person kan fylla i
sina erfarenheter och utbildningar och sedan välja att dela sina uppgifter med arbetsgivare.
Uppgifterna översätts om personen har valt att fylla i dem på sitt modersmål.63
På Arbetsförmedlingens hemsida erbjuds seminarium på webben – webbinar – som till
exempel Anställningsintervjun, Karriärvägledning, Vanliga intervjufrågor, Så skriver du ett
CV, Äntligen Jobb med Swedbank – Är du nyanländ akademiker och vill ha
kompetenspraktik hos Swedbank genom Äntligen Jobb? Efter dessa webbinar finns det även
möjlighet att chatta med föreläsaren.64

3.8.2 Arbetsmarknadsenheten – AME
Efter etableringstiden på två år, då främst Mottagningsenheten och Arbetsförmedlingen
ansvarar för aktiviteter och insatser, hänvisas nyanlända till socialtjänsten. Socialtjänsten
skickar ärenden till samordningscentralen (En dörr in) som går igenom varje fall och
hänvisar deltagare till rätt instanser, som till exempel AME. Även arbetsförmedlingen kan
hänvisa personer till AME. Andra samverkanspartners är Försäkringskassan och skolor.
När en person kommer till AME görs en intervju där utbildningsnivå och
arbetslivserfarenhet kartläggs. Därefter ordnar AME praktik, arbetsträning eller anställning,
ofta inom kommunen men även inom näringslivet.
Den största målgruppen för AME är personer med utländsk bakgrund som har varit i
Sverige i över tre år. Tidigare fanns ett krav på att personerna måste ha klarat av SFI:s Bnivå innan de får komma till AME, men 2019 togs detta krav bort.
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AME har en kurs som de kallar Jobbresan, där handledare jobbar individuellt med en person
i 12 veckor och ordnar personanpassade insatser, för att kunna hjälpa dem att komma
vidare till yrke eller utbildning.
AME har även startat Introduktionsyrke för de som inte klarar vanlig skola. Det är en 30
veckor lång kurs som ska leda till jobb eller utbildning. Just nu pågår Vårdintroduktion där
två dagar teori med hjälp av SFI-lärare innefattar diskussioner om upplevelserna från
arbetsplatsen och utbildning i yrkestermer. Därefter har deltagaren tre dagar praktik på en
arbetsplats. Deltagaren får ha tolk med sig om det behövs. AME planerar fler
introduktionskurser inom bland annat lager och terminal samt IT och vaktmästeri. När
andra åtgärder inte fungerar finns det även så kallade nystartsjobb, som kommunen delvis
betalar för.65
AME har egna verksamheter där deltagare får prova på att jobba;






Inom restaurang, vaktmästeri, konferens och trädgårdsskötsel på Fryshuset.
Café-verksamhet i stadshuset.
Snickeri, transport, skog och natur, systuga, städ och gräsklippning på AME i Åselby.
Skötsel av kommunens Highland Cattle-kor och dess hagar i Vassjön.
Butiksarbete, både bakom och i butik i Ta Till Vara-butiken i Åselby.66

3.9 Övriga
3.9.1 Tunabyggen
Tunabyggen äger större delen av hyresbostäderna i Västra Borlänge. För att främja
föreningslivet och Borlänges utveckling samt kunna erbjuda sina hyresgäster mervärde
sponsrar och samarbetar Tunabyggen med en rad föreningar som verkar i Borlänge.
Föreningarna och organisationerna som de samarbetar med måste ha samma värdegrund
som Tunabyggen själva, det vill säga att alla oavsett talang, kön, ålder, härkomst eller
religion ska få vara med.
Främst stödjer de barn- och ungdomsverksamhet och idrott, men även evenemang och
verksamhet med kulturell inriktning för både ungdomar och seniorer. Många
samarbetsföreningar arrangerar sommaraktiviteter för barn och ungdomar.67 Till exempel
anordnar Tunabyggen Spontanidrott varje sommar under hela lovet tillsammans med 10-15
idrottsföreningar. Under tre kvällar i veckan – en kväll per område, det vill säga
Jakobsgårdarna, Tjärna Ängar och Bullermyren – samlas föreningarna och de boende och
utövar olika idrotter tillsammans.68

3.10 Fler exempel på projekt i Västra Borlänge
Det pågår många projekt och insatser i Västra Borlänge. Här följer ett axplock som pågick
under året kartläggningen genomfördes.
Kulturtåget är ett projekt som får bidrag genom Kulturrådets satsning Kreativa platser.
Projektet är ett samarbete mellan ett flertal andra föreningar och verksamheter i Västra
Borlänge. Kulturtåget på Tjärna Ängar erbjuder boende på Tjärna Ängar att skapa och
konsumera kultur utifrån sina egna erfarenheter. Syftet är att generera mångkulturella
21

nätverk, bryta barriärer, visa en positiv bild av Västra Borlänge och göra området attraktivt
för hela Borlänge. Några av aktiviteterna som anordnas är:
•
•
•
•

Textil-, konst-, poesi- och musikverkstäder
Utställningar av det som har skapats
Folkdanslag från olika kulturer
Parad och uppträdanden under Tjärnafestivalen

Tjärnafestivalen är en årlig sammankomst som vanligtvis inträffar första veckan i
september på Tjärna Ängar. Då anordnas en parad, uppträdanden och aktiviteter för barn.
Olika lokala aktörer och organisationer finns på plats och informerar om sina verksamheter.
Tjärnafestivalen är en del av Kulturtåget. 69
Pop-up biblioteket i Folkets Hus Västra Borlänge är ett samarbete mellan Borlänge
bibliotek, dåvarande föreningen Tjärnkraft, ABF, Verdandi, Unga Örnar och Gemensamma
krafter. Syftet är ”att tillsammans lyfta läsning och litteratur som en väg att skapa egenmakt
genom att stärka språket och bildningen i Västra Borlänge”.70
Tvärprofessionella HTL-team - Med föranledning av de behov som uppdagades i
Behovsanalysen för social hållbarhet från 2017 inledde Borlänge kommun ett arbete med
tvärprofessionella HTL-team på Nygårdsskolan och Tjärnaskolan. HTL står för hälsa,
trygghet och lärande och målet är att på sikt minska andelen barn som har behov av
insatser genom att arbeta förebyggande på grupp- och individnivå.
På respektive skola finns ett HTL-team som leds av en samordnare. De fasta medlemmarna i
teamet är samordnare, rektor, fältassistent, resurs från ESI (f.d. Öppenvården) samt
representanter från skolans elevhälsoteam, arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd.71
Dalaidrottens ”Idrott i Västra området” - Färre personer med utländsk bakgrund är
medlemmar i föreningar, vilket Dalarnas Idrottsförbund anser är problematiskt eftersom
civilsamhället och idrottsrörelsen bidrar med meningsfulla aktiviteter.
Därför startade Dalarnas Idrottsförbund projektet Idrott i Västra Borlänge som ämnar att
öka delaktigheten, stärka demokratin och idrottskunskapen genom att utbilda barn, unga
och vuxna. Projektet öppnar även upp för en framtid inom idrottsledarskap.
Samverkanspartners inkluderar skolor, kommunen, bostadsbolag och civilsamhället.72
El sistema - Eftersom det kostar pengar att spela instrument och man kunde se att nya
svenskar inte kom till Musikskolan startades initiativet El sistema 2014 i samarbete med
Nygårdsskolan i Västra Borlänge. El sistema kommer från Venezuela där musik används för
att hjälpa barn att utvecklas. Initiativet erbjuder, genom musiklärare från Musikskolan, sång
och rörelse samt undervisning av instrument som till exempel trummor, violin, cello, flöjt
och trumpet. I samarbete med Dalasinfoniettan har även musiker kommit på besök till
Nygårdsskolan för att spela för och med eleverna.73 Tidigare ingick detta i den obligatoriska
undervisningen på skolan, men numera är det frivilligt.
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4 Intervjuer
4.1 Aktörer om Borlänge bibliotek
I intervjuer med de aktörer som arbetar med målgruppen undersöktes hur deras
uppfattning om bibliotekets roll för personer i Västra Borlänge ser ut samt om det finns
möjlighet att samarbeta i framtiden.

4.1.1 Bibliotekets roll
Mottagningsenheten, som är en av de första instanserna som nyanlända personer möter,
delar ut en broschyr som heter ”Välkommen till Borlänge” i vilken det finns kortfattad
information om biblioteket. Personalen brukar även nämna att det är viktigt att läsa samt
vikten av att börja läsa tidigt för små barn.
Nyanlända personer i Borlänge får i regel göra ett organiserat besök på biblioteket vid minst
ett tillfälle. Barn och ungdomar gör detta tillsammans med lärare i skolan medan vuxna gör
det genom SFI.
Några aktörer i Borlänge inkorporerar läsning i sin verksamhet, antingen genom att besöka
biblioteket, att låna ut böcker eller genom att ha böcker på plats. Vissa verksamheter har
eller har haft högläsningsaktiviteter och berättar att det är mycket uppskattat, både hos
barn och vuxna. Intervjuer med länderföreningar visar att biblioteket i dagsläget inte finns
med som potentiell samarbetspartner i deras planering av aktiviteter.
Överlag har Borlänge bibliotek inte en stark närvaro hos andra aktörer – varken när det
gäller att besöka biblioteket eller kännedom om biblioteket som en plats att mötas,
införskaffa information eller att främja läsande. Samtliga uttrycker dock en förhoppning om
att detta ska förändras nu när en första kontakt har etablerats och samtliga är dessutom
positiva till samverkan.

4.1.2 Samarbete med biblioteket
Följande förslag och idéer på hur samarbeten kan se ut gavs i intervjuerna:
4.1.2.1 Besök på biblioteket
Lärare på SFI och Individuella programmen bokar idag gruppguidning på biblioteket på eget
initiativ och andra aktörer önskar att kunna göra detsamma. Då önskar de kunna ordna
lånekort, få en guidad tur, lära sig om vad som finns på biblioteket samt vad som finns att
göra och låna.
4.1.2.2 Information och besök från biblioteket
Ett annat återkommande önskemål är att personal från biblioteket besöker verksamheter
och föreningar för att informera om tjänster, evenemang och aktiviteter eller för att tipsa
om böcker. Önskemålet är att ha en kontinuerlig kontakt.
4.1.2.3 Anordna gemensamma aktiviteter
Att anordna evenemang och aktiviteter tillsammans med biblioteket är av stort intresse och
förslag på detta inkluderar bokcirkel, sagoläsning på olika språk, informationsträffar och
kulturevenemang.
(Se fullständig sammanställning av förslag på gemensamma samarbeten och aktiviteter i
bilaga.)
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4.2 Personer i Västra Borlänge om läsning och bibliotek
I de fokusgrupper och djupintervjuer som genomfördes svarade intervjudeltagarna bland
annat på frågor om utbildning, läsvanor, bibliotek i hemländerna samt deras intryck av
bibliotek i Sverige. Svaren var högst varierade på grund av de vitt skilda erfarenheterna –
vissa är vana biblioteksbesökare, medan andra aldrig besökt ett bibliotek innan de kom till
Sverige.
Ett talande exempel kommer från en lärare på Individuella programmen på Hagagymnasiet
som berättar om när hen besökte biblioteket tillsammans med en grupp nyanlända
ungdomar och de vid besökets slut frågade om de kunde boka en tid på biblioteket för att
få komma dit igen.
Biblioteken i världen ser olika ut och fungerar på olika sätt. I vissa länder förefaller det till
och med som att det finns olika varianter på bibliotek inom landet. Personernas olika
situationer och erfarenheter bidrar dessutom till olika uppfattningar om bibliotek, och till
och med om bibliotek ens finns i hemlandet eller inte. Var personerna bodde i hemlandet
spelar in eftersom universitet och bibliotek oftare finns i större städer än på landsbygden.
Även när det gäller läsande befinner sig intervjudeltagarna på skiftande nivåer. Några har
ett utpräglat intresse av att läsa, särskilt personer som har gått i skola i hemlandet och/eller
har föräldrar som är utbildade.
De intervjudeltagare som läser böcker berättar att de gärna läser romaner om kärlek och
historiska händelser, men fokus för majoriteten av intervjudeltagarna ligger på att lära sig
svenska och de läser därför böcker främst utifrån den premissen.
”Ibland lånar jag lättläst och barnböcker. För att träna svenska.”
Man, Eritrea, 16-20 år

Följande sammanfattning är således ett nedslag i hur det kan se ut i några av de länder
intervjudeltagarna kommer från och vilka individuella erfarenheter bibliotekets personal
möter i sitt dagliga arbete.

4.2.1 Somalia
I Somalia har stora delar av invånarna traditionellt levt som nomader, vilket har inneburit
att barnen inte har kunnat gå i skola. En sjuårig grundskola instiftades på 1970-talet och
formellt sett har alla rätt till gratis grundskoleutbildning, men tyvärr ser det inte ut så idag.
Innan kriget var utbildningen gratis, men efter 20 års inbördeskrig utan ett fungerande
samhälle tvingas föräldrar betala för barnens skolgång.
Att få möjlighet att utbilda sig hänger därför på familjens ekonomi och många familjer
måste prioritera mat på bordet. Läget är också osäkert på många platser i Somalia, vilket
omöjliggör skolgång. Många slutar dessutom i förtid, färre flickor går i skolan än pojkar och
det råder brist på lärare och skolböcker.
Grundskolorna drivs av lokala myndigheter, hjälporganisationer och islamiska grupper. I
många områden är koranskola den enda utbildningen som finns.74
Somaliskan fick ett alfabet först 1972 och det finns en stark kultur av muntligt berättande
bestående av poesi, fabler, legender och arbetssånger.75 Därför är läsandet inte lika allmänt
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som i Sverige – istället är den muntliga berättartraditionen starkare och det är vanligare att
lyssna än att läsa.
”Kusiner och föräldrar berättade om olika saker, olika sagor. De berättade om
verkliga händelser som de har upplevt.”
Kvinna, Somalia, 16-20 år

Med bibliotek menas ofta vad vi kallar bokhandel och det är vanligare att böcker säljs eller
att de endast får läsas på plats, än att de lånas ut.
”Förut fanns biblioteket i huvudstaden [Mogadishu] där jag kommer ifrån. Det
fanns böcker på många olika språk. Man fick bara läsa böckerna i biblioteket,
inte låna hem.
Man, Somalia, 55-60 år

Någon menar att det finns bibliotek i större städer medan andra säger att bibliotek inte
finns alls i Somalia, och vissa hävdar dock att de flesta skolor har egna bibliotek. Detta
vittnar om de olika erfarenheterna av bibliotek.
”Det finns inte bibliotek i Somalia. Man fick fråga vuxna om man ville veta
något.”
Kvinna, Somalia, 16-20 år

4.2.2 Syrien
Före kriget i Syrien fanns där ett välutvecklat utbildningssystem och läs- och
skrivkunnigheten var hög. Då började den sexåriga grundskolan vid sex års ålder, därefter
följde en treårig mellanskola och en treårig gymnasieskola. Det var dock inte alla som
fortsatte till mellanskolan efter grundskolan och färre flickor än pojkar gick ut grundskolan.
Syriens utbildningssystem har dock till stor del fallit samman på grund av kriget. FN
rapporterade 2014 att 40 procent av barnen i Syrien inte kunde gå i skolan och situationen
har inte ändrats sedan dess.76
I Syrien är att läsa inte heller något som ”alla” gör, enligt intervjudeltagare.
”Det är inte alla som är intresserade av att läsa. Bara de som läser en högre
utbildning.”
Man, Syrien, 20-25

I Syrien finns det också en kurdisk muntlig berättartradition, men att äga kurdiska böcker
var förbjudet och de var tvungna att hemlighållas.
Många berättar att det finns bibliotek i Syrien, även om alla inte har besökt ett.
”Biblioteket i Syrien är samma som här. I alla fall före kriget. Nu vet jag inte hur
det är.”
Kvinna, Syrien, 55-60 år

I Syrien förekommer det även platser, anordnade av staten, som kallas för mötesplatser. De
är oftast inredda med ett par hyllor fyllda av böcker, ett par fåtöljer och ett litet bord, och
där finns det möjlighet att träffas och att läsa böcker. På vissa mötesplatser får böcker lånas
hem under en kort tid om legitimation lämnas som pant.
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4.2.3 Eritrea
Analfabetismen är utbredd i Eritrea – ungefär var tredje person över 15 år saknar läs- och
skrivkunskaper. Det är skolplikt från sju års ålder men många, framförallt flickor, går inte
klart skolan och vissa uteblir i omgångar eller går om. Fattigdom hindrar många barn att gå i
skolan eftersom böcker och skoluniformer kostar. Efter decennier av krig saknas dessutom
skolor, lärare och undervisningsmaterial.
En av fyra elever fortsätter till gymnasienivå. Sedan 2003 måste eleverna bo på en
militärskola under sista året på gymnasiet. Villkoren där är mycket hårda och en anledning
till att många hoppar av skolan eller till och med flyr landet.
Myndigheterna begränsar även religiösa samfunds möjligheter att driva skolor vilket
innebär att många skolor, och även vårdkliniker, har stängts.77
Att läsa sagor för barnen på kvällen hör inte heller till vanligheterna bland
intervjudeltagarna. En person berättar hur det var för honom i Eritrea:
”Föräldrarna bara jobbade och så, hade inte tid för barnen. Så är det inte i
Sverige, i Sverige har man mycket tid för barnen, man kan visa dem saker. Så
var det inte för oss. Vi tittade bara på TV eller lekte ute.”
Man, Eritrea, 16-20 år

I Eritrea är biblioteken liknande de i Sverige men skiljer sig på några punkter; lånetiden är
kortare och besökarna lånar bara böcker och går hem. De sitter inte på biblioteket och
studerar eller umgås. Det finns dessutom ett mindre utbud av böcker än på bibliotek i
Sverige.
Det är ovanligt att det finns datorer att låna på biblioteken, däremot kan man göra det på
universitet. Skolbiblioteken har endast öppet under skoltid, under övrig tid får man gå till
andra bibliotek.

4.2.4 Turkiet
Staten i Turkiet har satsat förhållandevis lite resurser på skola, sett till den stora mängden
barn och ungdomar. Skolan var länge endast obligatorisk i fem år, vilket många inte
fullföljde. 1997 utökades skolplikten till åtta år och 2012 till tolv år. Idag börjar de flesta
barnen grundskolan, förutom i östra Turkiet där få flickor går i skolan.78
I Turkiet finns det enligt de intervjudeltagare vi pratat med inga öppna bibliotek och inget
starkt läsintresse.
”Vi läste böcker i skolan, men inte annars. Det gjorde ingen. Man läser
tidningar.”
Man, Turkiet, 50-55 år

4.2.5 Irak
I Irak satsades det stort på utbildning från 1960-talet och framåt vilket ledde till att
Mellanösterns bästa läkare, ingenjörer och forskare fanns i landet. 1987 låg läskunnigheten
på 80 %. Efter årtionden av krig har dock utbildningssystemet kollapsat. 250 000 barn hade
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under 2018 ingen tillgång till skola och 775 000 barn levde som flyktingar i landet, i läger
där undervisning knappt existerar.
Skolplikten är sex år, efter vilken en frivillig sexårig högstadie- och gymnasieskola följer.
Under 2008-2012 fortsatte 53 % av pojkar och 45 % av flickor till högstadiet, med ännu
lägre siffror på landsbygden.79
Intervjudeltagare har berättat att i Bagdad är biblioteken annorlunda än i Sverige eftersom
det är möjligt att både köpa och låna böcker, medan det i Mosul fungerar på samma sätt
som i Sverige förutom att det inte är öppet på helgen och öppettiderna är korta.

4.2.6 Intryck av bibliotek i Sverige
Intrycket av första besöket på ett bibliotek i Sverige är positivt, ger en bra känsla och
innebär ofta en förvåning över hur mycket som finns där. Intervjudeltagare reflekterar ofta
över skillnader jämfört med bibliotek i hemländerna.
”Första gången tyckte jag det var mycket fint. Barn får vara på biblioteket, det
får de inte i Syrien, bara vuxna. Det finns språkcafé, det finns det inte i Syrien.”
Kvinna, Syrien, 30-35

En skillnad som omtalas är att det finns fler böcker och böcker på många olika språk på
biblioteken i Sverige.
”Det var kul att se att böcker på vårt språk [kurdiska] fanns med bland alla
andra språk. Det kändes som att… vi var lika mycket värda, jag kände mig
liksom stolt. Jag berättade för min bror och alla andra hemma om det.”
Kvinna, 45-50, Syrien

Den huvudsakliga vägen till biblioteket för intervjupersonerna går som sagt via skola eller
SFI. Vissa har besökt biblioteket på egen hand innan dess, medan andra inte har tagit sig dit
tidigare, trots att de ofta varit i Sverige en längre tid innan de började skola eller SFI.
Om personen har fortsatt gå till biblioteket efter det initiala besöket eller inte varierar.
Många föräldrar säger dock att de går till biblioteket och lånar böcker tillsammans med
barnen, även om de inte lånar till sig själva.
Flera är vana att besöka biblioteket och tycker att det är lätt att hitta. De har inte några
problem med att fråga personalen, som de tycker är ”snälla och bra”.
”Jag gick tre gånger med skolan. […Personalen] hjälper till mycket. De är
duktiga, visar eleverna. Det är inte svårt.”
Kvinna, Irak, 30-35 år

4.3 Barriärer för att använda biblioteket
I intervjuer med både aktörer och boende i Västra Borlänge framkom att det finns barriärer
när det gäller att använda biblioteket. Följande faktorer nämndes återkommande som
något som måste förebyggas för att många ens ska våga gå till biblioteket.
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4.3.1.1

Dålig kännedom om biblioteket

Under kartläggningen har det framkommit att kunskapen om biblioteket och dess tjänster
är bristfällig – både bland de boende i Västra Borlänge och de aktörer som arbetar med
målgruppen.
Det gäller kännedom om både tjänster, som Biblio (app för att lyssna på eller läsa e-böcker)
och PressReader (app för att läsa tidningar och magasin), vad som finns att låna och att det
finns på olika språk, men också grundläggande saker som att det är gratis att låna.
Orsaken till bristen på kunskap om biblioteks utbud och tjänster är att de inte fått tillräcklig
information samt att vissa saknar erfarenhet av bibliotek överhuvudtaget.
4.3.1.2

Brist på förtroende

Brist på kunskap leder till brist på förtroende. Det råder en viss skepsis mot myndigheter,
skola och andra instanser överlag. Dels på grund av dåliga erfarenheter från hemlandet
men också på grund av att det florerar många olika rykten om svenska myndigheter.
Eftersom många har liten eller ingen erfarenhet av bibliotek finns en viss osäkerhet inför att
besöka biblioteket. Många aktörer menar att den största utmaningen ligger i att skapa ett
förtroende. Det kan behövas mycket stöd för att våga ta del av aktiviteter på biblioteket,
när det inte finns förståelse för hur saker och ting fungerar i Sverige och kunskaper i
svenska saknas.
Det berättas även att det finns en trygghet i att hålla sig till sitt område som är välbekant
och accepterande. Aktörer har nämnt att ungdomar ibland inte känner sig bekväma med att
vistas i centrum – att ”svenskar tittar snett på dem”.
4.3.1.3

Lågt läsintresse

Aktörerna berättar att målgruppens läsintresse generellt är lågt även om det förstås finns
undantag. Det råder dessutom en omedvetenhet om hur viktigt det är att läsa – för till
exempel språkinlärning. Vissa kan helt enkelt inte läsa och därför vet man inte varför man
ska gå till biblioteket.
4.3.1.4

Det fysiska avståndet

Avståndet till Borlänge bibliotek beskrivs som ett hinder. Trots att Borlänge är en liten stad
är avståndet mellan Västra Borlänge och Borlänge bibliotek ett problem eftersom tillgång
till bil, busskort eller cykel inte alltid finns. När det är kallt, mörkt och krångligt att ta sig till
biblioteket så är det helt enkelt lättare att låta bli.
Ansträngd ekonomi är ytterligare en omständighet som nämns; begränsade inkomster
innebär att busskort och bilkörning prioriteras bort.
En annan faktor är tidsbrist. Tiden att ta sig till centrum inkräktar på till exempel ungdomars
läxläsning och hushållssysslor, som enligt uppgift flickor i synnerhet hjälper till med.

4.4 Hur kan biblioteket nå de boende i Västra Borlänge?
Trots att Borlänge bibliotek besöks av många ur målgruppen varje dag är det en stor del
som inte använder biblioteket. Denna grupp har dock lika stor rätt som andra till det
biblioteket erbjuder.
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I kartläggningen undersöktes därför hur biblioteket kan arbeta strategiskt för att nå dessa
personer:

4.4.1 Genom att informera





För det första - skapa tydlig och utförlig information. På olika språk om möjligt.
Sprid information i många olika kanaler – affischer, sociala medier, mail och
traditionell media.
Använd kontaktnätet med verksamheter, föreningar och personer som redan når
dessa personer. Personliga kontakter som kan informera målgruppen direkt
fungerar bättre än endast skriftlig information.
Underlätta för bibliotekets besökare att sprida information om verksamheterna
vidare – t.ex. genom broschyrer och informationsblad.

4.4.2 Genom att samarbeta




Anordna aktiviteter tillsammans med verksamheter, skolor och föreningar på
området.
Besök även dessa för att informera, inspirera och tipsa om böcker.
Organisera regelbundna besök på biblioteket där det ingår information och boktips.

4.4.3 Genom att finnas i området




Delta i olika evenemang och aktiviteter som anordnas av andra på området för att
informera om biblioteket. Det är viktigt att vara på plats för att få kontakt – inte
bara en gång, utan många gånger.
Att biblioteket anordnar aktiviteter i Västra Borlänge.
Ett ofta återkommande önskemål är att en biblioteksfilial skulle öppnas i Västra
Borlänge – försök hitta andra lösningar som ger tillgång till böcker i området, som
t.ex. ett pop-up bibliotek eller en bokbuss.

4.4.4 Genom relevanta aktiviteter/evenemang




Låt målgruppen definiera sina egna behov och anordna aktiviteter som är
intressanta för dem.
Möts på bådas villkor – även med hänsyn till kulturskillnader.
Samlas runt ett tema eller ett intresse, som textil eller odling, som nämns som
intressen för många. Poesi är ett intresse hos många ungdomar.

(Se bilaga för konkreta förslag på aktiviteter.)

4.4.5 Genom en brobyggare


Arbeta tillsammans med en ”brobyggare”. Det är tydligt är att det är önskvärt med
en person med språkkunskaper (särskilt somaliska) på biblioteket. Att möta någon
med liknande bakgrund som de själva har på biblioteket skulle betyda mycket. En
verksamhetsledare i en somalisk förening berättar:
”Det är viktigt med förebilder för att känna tillhörighet. Om man känner någon
som jobbar på biblioteket så är det en ’big deal’, det känns bra att gå dit när
man kan säga hej till någon som man känner.”
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Det vore alltså värdefullt att anställa en person på biblioteket som kan tala andra
språk, som förstår hur det är att vara nyanländ i Sverige, som är en länk till området
och föreningslivet och som blir en slags ambassadör för biblioteket. Det ger en
känsla av trygghet.
Det är även viktigt att biblioteket representerar dagens mångkulturella samhälle så
att alla ska känna sig inkluderade och välkomna.
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5 Behov
Målet med att kartlägga biblioteksbehoven i Västra Borlänge är dels att få kännedom om
dem, men även att undersöka om och hur Borlänge bibliotek skulle kunna möta dem.
Vissa behov tillgodoser biblioteket redan idag, medan andra skulle kunna mötas genom att
biblioteket utvecklar sin verksamhet. Några behov ligger helt enkelt utanför
biblioteksverksamhetens uppdrag.
Att jämlik hälsa, trygghet och lärande är övergripande behov är tydligt, men övriga behov
ser olika ut för olika personer. En nyanländ person har andra behov än någon som har bott i
Sverige en längre tid, men de flesta relaterar ändå till att komma in i det svenska samhället.
Att ha utbildning från hemlandet eller inte, ålder, kön och familjesituation är andra faktorer
som också har stor betydelse för behoven.
Utifrån intervjuer med aktörer och personer som bor i Västra Borlänge har följande behov
utkristalliserats.
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5.1 Behov i detalj
5.1.1 Att lära sig svenska
Det främsta behovet är att lära sig svenska. Bland intervjudeltagarna kan personer som bott
i Sverige i över tio år likväl som nyanlända vara i behov av att lära sig svenska. Enligt
aktörerna är det nyckeln till det svenska samhället och löser många av de problem som
råder.
”Det handlar ju om att man måste kunna få egenmakt, att kunna styra över sitt
eget liv och då gäller det att man har språket.”
Förskollärare, Gemensamma krafter

Det framgår i intervjuerna att bristen på språk orsakar flera svårigheter som till exempel:
Brist på egenmakt - många vittnar om att de är beroende av andra för att göra ärenden.
När föräldrar måste förlita sig på barnen skapas en obalans inom familjen.
Ojämlik skola - barn som inte har föräldrar som kan svenska och inte kan hjälpa till med
läxorna har sämre förutsättningar i skolan redan från start.
Informationsbrist - Kvinnor berättar i intervjuer att det är jobbigt att inte kunna
kommunicera med personalen på förskolan för att få veta hur deras barn har haft det under
dagen samt att information från skolan ofta missas vilket orsakat problem vid till exempel
friluftsdagar när särskilda kläder behövs. Svårigheter att fylla i formulär inför
utvecklingssamtal har också nämnts.
Svårare att få jobb - Föreningsledare i Västra Borlänge menar att när det gäller att söka
jobb finns det vissa arbetsgivare som accepterar att svenskan inte är perfekt, medan att
bara ha en brytning kan vara ett hinder för andra jobb. Hindren gäller dock inte endast
språket menar de, utan det finns även strukturella problem i form av rädsla och fördomar –
att arbetsgivare har farhågor gällande huruvida en person med utländsk bakgrund kan
agera i enlighet med svenska värderingar och normer.
5.1.1.1

Hinder för att lära sig svenska

Några faktorer som försvårar när det gäller att lära sig svenska har framkommit i
intervjuerna:

5.1.1.1.1 Brist på möjligheter att tala svenska
Eftersom Västra Borlänge är ett segregerat område sker kontakt med svenska personer
dessvärre inte naturligt. Intervjudeltagarna uttrycker en önskan om att ha möjlighet att
träna mer på att tala svenska. En medlem i Somaliska pensionärsföreningen berättar vid
intervjutillfället att det är första gången som han talar svenska på två år.
Svenska personer upplevs dessutom ibland som ”tysta och otillgängliga”.
”Varje dag efter skolan gick jag [till biblioteket]. När man bor i Tjärna Ängar
har man ingen möjlighet att träffa någon som kan språket och tala svenska
med. Så jag var på biblioteket ända till kvällen. Ibland stod jag på gatan och sa
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’hej hej, kan jag fråga något?’ men ingen sade hej tillbaka. Det var svårt tyckte
jag. Men det gick bra i alla fall.”
Kvinna, Somalia, 25-30 år

Många intervjudeltagare anser att det i början är viktigare att lära sig genom att lyssna och
prata än att läsa och skriva, särskilt för de personer som inte har gått i skolan tidigare. Det
räcker dock inte att tala svenska i skolan eller på SFI-lektionerna utan det krävs mer träning
i vardagliga situationer. Många som har skrivits ut från SFI fortsätter enligt lärarna att
komma dit, eftersom det i många fall är deras enda möjlighet att tala svenska.
”Man måste träffa många olika människor för att lära sig svenska.”
Kvinna, Somalia, 25-30 år

Det framkommer att många som är nya i Sverige främst lever och umgås med sina
landsmän och att många knappt pratar svenska över huvud taget förutom i klassrummet. I
en fokusgrupp berättar en kvinna att hon precis börjat studera på SFI igen, eftersom hon
varit föräldraledig under en längre tid. På frågan om hon har tränat på att prata svenska
under föräldraledigheten svarar hon:
”Hemma?! [Skrattar] Mina kompisar pratar också tigrinja. Men jag gick på
babycafé på Gemensamma krafter ibland och ibland kom jag hit till SFI och
pratade lite svenska.”
Kvinna, Eritrea, 25-30 år

Det krävs att individen anstränger sig för att lämna Västra Borlänge och försätta sig i
situationer som erbjuder möjligheter att tala svenska. En man som studerar på SFI berättar
om de tillfällen han får träna på att prata svenska:
”Jag pratar när jag är på gymmet, på bibliotekets språkcafé, när jag spelar
fotboll. De som spelar fotboll är från olika länder.”
Man, Eritrea, 20-25 år

Andra tränar på svenska genom att prata med familj, grannar eller när de gör ärenden. En
kvinna berättar dock att:
”Jag bor på Tjärna Ängar så jag har inga svenska grannar.”
Kvinna, Somalia, 25-30 år

Arbetsplatspraktik beskrivs som ett bra sätt att tillgängliggöra sig språket på, eftersom det
ger en chans att lyssna på och att använda svenskan i vardagliga situationer, som vid
fikastunden.
”När jag jobbade var det bra. Jag träffade många olika människor. Jag hade
praktik på Skogsvårdsstyrelsen. Det var mycket skämt. [Skrattar] Jag lärde mig
mycket om träd. Det är bra, jag berättar för kompisar om träd när vi är ute.”
Kvinna, Somalia, 25-30

En del föräldrar väljer skolor utanför Västra Borlänge till sina barn så att de ska träffa fler
svensktalande personer. En kvinna menar dessutom att skolor utanför området har större
möjlighet att fånga upp barn som hamnar efter i skolan.
Det finns alltså ett stort behov av fler svenska kontakter, gärna i vardagliga
samtalssituationer, som t.ex. vid ett språkcafé.
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5.1.1.1.2 Brist på motivation
Det är svårt att lära sig ett nytt språk liksom att hålla motivationen uppe när framstegen
inte är så stora som önskat. Det berättas även att många inte ser någon framtid för sig
själva (för gamla för att lära sig ett nytt språk, utbilda sig eller få jobb till exempel) och har
därför svårt att känna sig motiverade.
Det krävs att individen är motiverad. Vissa intervjudeltagare framstår som mycket
motiverade att lära sig svenska och tränar på olika sätt även utanför skolan, bland annat
genom att titta på svensk tv, nyheter på lätt svenska och svenska filmer.
”Jag har undertext och så stoppar jag och översätter till mitt språk om det är
något jag inte förstår. Jag tittar på filmen två, tre gånger.”
Man, Eritrea, 20-25 år

”Jag tittar på TV på svenska. Jag måste lära mig mer och mer.”
Kvinna, Syrien, 50-55 år

Något som verkar spela en betydande roll för motivationen är tidigare utbildningsnivå. De
personer som har hög utbildning vid ankomsten till Sverige (samt utbildade föräldrar, vilket
ofta går hand i hand) och således är vana vid undervisning, tycks träna mer på svenska
utöver skolundervisningen och gör därmed större framsteg – och har därför lättare att hålla
motivationen uppe.
En kvinna som har gått klart gymnasiet i Somalia och nu studerar på Högskolan Dalarna
berättar:
”Det tar tid [att lära sig svenska]. Men förstå, att vi har bråttom vi som
invandrat. Vi hade ingen dröm förut, vi visste inte när vi skulle dö. Vi levde bara
för idag för vi visste inte vad som händer imorgon. Därför hade vi inga
drömmar. Så när jag kom hit började jag hitta massor av drömmar! Man har
liksom bråttom – jag vill gärna jobba, jag vill gärna kunna svenska, jag vill
gärna studera.”
Kvinna, Somalia, 25-30 år

5.1.1.1.3 Undervisningsmetoden på SFI passar inte alla
I flera intervjuer med aktörer har det framkommit att undervisningsmetoden på SFI endast
passar de som har utbildning sedan tidigare och redan kan läsa och skriva. De som har lite
eller ingen erfarenhet från skolundervisning har svårt att klara av tempot, särskilt när ett
annat språk än modersmålet blir det språk man ska lära sig läsa och skriva på för första
gången.
Lärare på SFI menar att trots att det är beslutat att de som inte klarar av SFI ska skrivas ut
och istället delta i olika aktiviteter arrangerade av kommunen, som till exempel
arbetsträning och praktik, med målet att de sedan ska komma tillbaka och studera på SFI,
så har detta inte fungerat. De skrivs ut men kommunen fångar inte upp dem.
Trycket på SFI har varit väldigt högt under några år och fokus har legat på att minska
köerna. Nu är kötiden dock kortare och både kommunen och civilsamhället utför idag en
del insatser som är ämnade att fånga upp de personer som inte klarar SFI, för att ge dem en
chans att lära sig svenska på ett alternativt sätt. Idag erbjuds till exempel alternativ som
Steget före på Verdandi, Bas-SFI av kommunen, språkcaféer av diverse aktörer och praktik
genom AME för de som inte klarar SFI. Det bekräftas dock att en del personer dessvärre
hamnar mellan stolarna80.
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5.1.2 Att lära sig om svenska samhället och myndigheter
Att svenska myndigheter och dess regler inte är kända leder till ryktesspridning och
missförstånd. Många är t.ex. rädda för att socialtjänsten ska ta barnen ifrån dem.
Det behövs även guidning när det gäller till vilken instans de ska vända sig till i olika
ärenden och var de kan få hjälp. Flera intervjudeltagare som bor i Västra Borlänge visste
inte att de kunde vända sig till Medborgarcenter för hjälp och stöd.
Många aktörer berättar att det råder oklarhet kring personers rättigheter och skyldigheter i
Sverige. Att gå från att praktiskt taget inte ha några rättigheter till att ha det kan vara
förvirrande och rättigheter kan också misstolkas. Enligt skolpersonal på Välkomstcentrum,
har en del barn och unga missuppfattat det som att deras rättigheter ger dem rätt att bete
sig som de vill. Medborgarcenter har upplevt många missförstånd gällande
rapporteringskrav i samband med bidrag på grund av att skyldigheterna inte har uppfattats.
Även lokalsamhället är okänt för många. Boende i Västra Borlänge håller sig ofta inom
området, enligt personal på Gemensamma krafter som berättar att vissa inte ens vet vad
deras barns skola heter.
Det finns således ett stort behov av information.
”Så att man kan integreras i samhället och veta sina rättigheter. Det vore bra
med en föreläsning om hur man anpassar sig i ett samhälle. Jag tror att många
är omedvetna om hur samhället fungerar.”
Man, Pakistan, 25-30

5.1.3 Att lära sig använda digitala verktyg
Nya svenskar är en av grupperna som riskerar att hamna utanför det digitala samhället.
Unga - Kunskaperna är väldigt varierande. Ungdomar överlag förefaller använda telefoner
utan problem och säger sig kunna utföra enklare ärenden på mobilen. Frälsningsarmén
möter dock många ensamkommande ungdomar från Afghanistan vars digitala kompetens
är låg. Även om ungdomar har tillgång till dator genom skolan vet de ofta inte hur de
fungerar. Enligt intervjudeltagare har de endast fått en kort genomgång av lärare.
Vuxna - Den digitala kunskapen bland vuxna är generellt sett låg bland intervjudeltagarna.
Föreningsledare berättar att kvinnors självständighet begränsas på grund av att männen
sköter digitala ärenden och att kvinnor behöver lära sig att använda telefon och dator, så
att de till exempel kan betala räkningar själv. Andra aktörer ser att digital kompetens hos
föräldrar är ett stort behov eftersom barnen kan mer än föräldrarna, vilket gör att
föräldrarna inte har möjlighet att stötta och guida barnen i den digitala världen.
Många intervjudeltagare, särskilt kvinnor och äldre, vill lära sig allt från att använda Word,
skriva ut eller scanna till att logga in på banken och utföra bankärenden med hjälp av bankID.
Mottagningsenheten ser att det finns behov av informationsträffar gällande olika digitala
tjänster som att lära sig hur telefonbanken och bankdosan fungerar samt att skaffa ett
bankkonto.
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Dessa behov bekräftas bland annat i en intervju med tre somaliska kvinnor i åldern 25-35
som berättar att familj, vänner och grannar får hjälpa till med digitala ärenden. De vill gärna
lära sig själva och tycker att det är viktigt att kunna utföra ärenden som att betala
räkningar, använda Unikum och Tieto (digital kommunikationsväg mellan skola och
föräldrar) samt att ansöka om VAB.
Äldre - Liksom i samhället i stort är det många äldre i Västra Borlänge som har svårt att
använda internet, en del använder det inte alls. När det gäller digitala kunskaper menar
handläggare på AME att personer upp till 35-40 år inte har några problem när det gäller
digitala ärenden, men äldre personer ligger efter.
Detta är en bild som en kontaktperson på Somaliska pensionärsföreningen bekräftar. De
flesta äldre kan använda datorer till viss del (söka efter en hemsida, titta på SVT och
somaliska nyheter) men de har inte egna datorer, utan lånar från barnen. Vissa som
behöver hjälp med digitala ärenden går till Medborgarcenter.
Äldre har enligt uppgift oftast en bankdosa för att använda internetbanken, men har svårt
att använda bank-ID och att utföra bankärenden. I flera intervjuer framkommer att
Swedbank inte ger ut bankdosor till personer som inte kan svenska.

5.1.4 Hjälp vid kontakt med myndigheter
Många aktörer vittnar om att en stor del av de boende i Västra Borlänge är en utsatt grupp,
särskilt i situationer med myndigheter, sjukvård och skola, vilket till stor del beror på att de
inte kan svenska och inte fått tillräcklig information om hur olika instanser i svenska
samhället fungerar.
Bibliotekets personal får liksom de andra aktörerna dagligen hjälpa till med och förklara
frågor relaterade till olika myndigheter. Det kan gälla ärenden som att fylla i blanketter till
CSN, passansökan, medborgarskap och asylprocess eller att förstå byråkratin samt
kommunikation med vård och skola. Vid en intervju med personal på Gemensamma krafter
har de precis hjälpt en kvinna fylla i en tjugo sidor lång hälsodeklaration inför en operation.
Intervjudeltagare önskar möjlighet att vid vissa tider, i Västra Borlänge, kunna få hjälp med
sådana ärenden. Trots att det finns hjälp – Servicecenter, Vägledningscentrum och
Medborgarcenter till exempel – saknas kännedom om vilken instans som är behjälplig med
vad, eller att hjälpen ens finns.

5.1.5 Hjälp med att söka utbildning och arbete
Många intervjudeltagare beskriver att de inte vet hur de ska göra för att få reda på vad det
finns för möjligheter för dem när det gäller utbildning och arbete. Lärare på SFI berättar hur
vissa elever inte verkar veta vad de ska göra, de tackar nej till praktik och är kvar på SFI
trots att de inte gör några framsteg där.
Det berättas att många känner att de står utanför samhället när de inte har arbete, men i
och med en anställning blir de genast delaktiga. Att de flesta intervjudeltagare, som inte har
anställning idag, ser fram emot att börja jobba är tydligt. De berättar om framtidsdrömmar
med yrken som barnskötare, under- eller sjuksköterska, lokalvårdare, lastbilschaufför, kock
eller inom äldreomsorgen.
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”Jag vill jobba på dagis, som städare eller köra taxi. Drömmer, drömmer,
drömmer.”
Kvinna, Somalia, 45-50 år

Intervjudeltagare som har haft ett arbete i hemlandet som t.ex. lärare, servitris, snickare,
bibliotekarie, skräddare och musiker, vill gärna arbeta med samma sak i Sverige. De som
har erfarenhet av att jobba med något i hemlandet men inte får likvärdigt arbete i Sverige
på grund av brist på utbildning känner stor frustration.
Mer information om hur de ska gå vidare med utbildning eller arbete efterfrågas.
”Det vore bra med något som är nyttigt för alla. Information om utbildningar.
Hur det ser ut på högskolan, hur man kan utvecklas.”
Man, Syrien, 20-25

”Arbetsförmedlingen kan komma [till biblioteket] och föreläsa så man får
information.”
Kvinna, Somalia, 16-20 år

Utöver stöd i att hitta sin väg framåt finns dessutom behov av hjälp med att skriva CV och
ansökningsbrev samt att fylla i ansökningar till utbildningar.

5.1.6 Hjälp med körkortsteori
Att ta körkort beskrivs som ännu en nyckel in till svenska samhället. Enligt de
intervjudeltagare som håller på att ta körkort tar det väldigt lång tid. En person har studerat
inför teoriprovet under ett år. Flera berättar att de tycker det är svårt och att de skulle
behöva hjälp.
”Behöver stöd, absolut. Det tar lång tid alltså, om man vill lära sig teori och så.
Det är svårt.”
Man, Eritrea, 16-20

Studiecirkeln i körkortsteori som den somaliska föreningen TAYO anordnar har haft stor
framgång och bidragit till att antalet som lyckas ta körkort har ökat anmärkningsvärt.
Många intervjudeltagare undrar om det finns körkortsböcker på biblioteket och
informationen om att det finns, dessutom som lättlästa samt på olika språk, mottas mycket
positivt. Det är dock oftast kötid på dessa böcker så det finns behov av fler exemplar.

5.1.7 Hjälp med läxläsning
Eftersom många barn inte har möjlighet att få hjälp med läxor från föräldrar är det stort
tryck på läxhjälpen som anordnas i Västra Borlänge. Till den somaliska föreningen UMIS
kommer enligt uppgift ca 100-150 personer till deras läxhjälp varje vecka.
Eleverna som går i år 10 på Välkomstcentrum är enligt personalen i stort behov av läxhjälp
och studiegrupper.
Många andra aktörer hjälper också till med läxor. Bibliotekets personal blir ofta tillfrågad
att hjälpa till med skoluppgifter, vilket de endast har möjlighet att göra i mån av tid.
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5.1.8 Läslyft
Som tidigare nämnts har inte alla en bakgrund med en läskultur i hemlandet och det är inte
känt hur viktig läsning är för bland annat språkutveckling. Aktörer menar att det finns stora
brister i ungdomars skriv- och läskunskaper och ett läslyft är därför ett stort behov.
Det behövs:
Information om vikten av att läsa - för språkutveckling samt vikten av att läsa för sina barn.
Extremt lättlästa böcker - Vissa kan inte läsa, varken på svenska eller på sitt modersmål,
och då är även lättlästa böcker för svårt. Lärare på SFI bekräftar att det finns behov av
väldigt lättlästa böcker, pek- och bilderböcker för vuxna samt bildlexikon, för att vissa ska
kunna börja läsa överhuvudtaget.
Inspiration - Lärare på Individuella programmen och Välkomstcentrum berättar att få av
deras elever läser böcker. Deras läslust behöver således väckas – gärna genom att lyfta
författare från deras hemländer och genom böcker om flykt och kärlek där de kan känna
igen sig. Lärare på Vuxenutbildningen bekräftar att det även finns ett stort behov av att
uppmuntra till läsning för deras elever. Många läser endast om de måste för att få ett
betyg, men inte annars. Högutbildade personer har ofta större förståelse för vikten av att
läsa för språkinlärning, menar de.
Boktips - Lärare har uttryckt en önskan om att få inspiration och boktips på grund av att det
är svårt att veta vilka böcker som är bra för personer med annat modersmål än svenska,
vilken slags bok och nivå som passar – och som inspirerar till att läsa.
Läsfrämjande aktiviteter - som t.ex. sagoläsning på olika språk, bokcirkel på lättläst svenska
och högläsning.

5.1.9 Motivation
Vägen in i det svenska samhället är lång enligt många av intervjudeltagarna. För en person
som är utbildad eller har arbetat i hemlandet beskrivs det som frustrerande att behöva
”börja om från början” då det gäller att först klara SFI, få betyg i Svenska som andraspråk,
få grundläggande behörighet eller kanske utbilda sig på nytt. För en person utan utbildning
eller tidigare arbete kan resan tyckas än svårare, om inte omöjlig.
Aktörer menar att det kan ta tid för personer som kommer till Sverige att ”komma igång”.
Vissa gick på gymnasiet eller universitet i hemlandet innan de var tvungna att lämna
hemlandet, och så får de börja på Individuella programmen på Hagagymnasiet för att
försöka få behörighet att studera vidare. Då krävs det att motivationen hålls uppe under en
mycket lång tid.
”När jag är klar [på Individuella programmet] om två år har jag chans att gå på
gymnasiet. Jag vill bli bilmekaniker. Jag har drömt om det.”
Man, Somalia, 16-20 år

Eftersom att komma in i det svenska samhället är en sådan lång process är det svårt att
hålla motivationen uppe, men det underlättas av stöd och hjälp längs vägen.
Medborgarcenter har till exempel hjälpt ungdomar att våga söka sommarjobb och märkt
att de utvecklas snabbt när deras intresse väcks och de motiveras och stöttas.
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Behovet av förebilder återkommer ofta i intervjuerna eftersom att se en person med
liknande bakgrund lyckas med att ta sig in i det svenska samhället, att få ett jobb till
exempel, är motiverande.

5.1.10 Emotionellt stöd
Aktörerna gör allt de kan för att stötta de i Västra Borlänge som behöver hjälp. De gör ett
enormt jobb men enligt flera av dem är behovet större än vad deras resurser räcker till. De
berättar att det behövs stöd gällande flera svårigheter:
Utanförskap - Den äldre generationen, och även många vuxna, hamnar ofta i utanförskap.
Enligt aktörer lever de med sina egna sanningar och sin egen kultur, vilket inte skapar ett
fungerande liv i Sverige. De blir beroende av att andra måste hjälpa dem – att de vill och
har tid. Ofta blir de hemmasittare som lever med oro, depression och dålig hälsa.
Utsatthet - Det berättas att unga personer ofta lever i utsatthet och hamnar i arbetslöshet
och även kriminalitet. Orsaker till detta sägs vara att det går dåligt i skolan vilket leder till
dåligt självförtroende, de tror inte att de kan få jobb samt att de känner att föräldrarna inte
förstår dem på grund av att de lever en stor del av livet i svensk kultur till skillnad från
föräldrarna.
Kulturkrock - Kulturkrocken är ett stort problem för många, som känner att de hamnar mitt
emellan två kulturer och inte vet hur de ska hantera det.
Psykisk ohälsa - Aktörer ser att många ur målgruppen som de möter lider av psykisk ohälsa,
samtidigt som det finns ett stort motstånd till att prata om det och att söka vård. Enligt
personal får elever runt 15-16 år som inte klarar skolan och får gå år 10 på
Välkomstcentrum (tills de är redo att börja ”vanliga” gymnasiet) ofta dåligt självförtroende
och är en riskgrupp. Det berättas att det finns mycket okunskap. Vissa föräldrar tror att
barnen kommer tas ifrån dem om de berättar att de själva mår psykiskt dåligt. En del vet
helt enkelt inte att det finns hjälp att få. Det har beskrivits att det inom vissa kulturer är
”omöjligt” att visa känslor eftersom det innebär att visa svaghet.
Det är viktigt att få veta att och var det finns hjälp att få om man mår dåligt samt att bryta
stigmat kring psykisk ohälsa bland personer från andra kulturer. Det finns även behov av att
känna sig värdefull och delaktig i samhället även innan man lärt sig svenska, fått ett jobb
eller utbildning.

5.1.11 Stöd i föräldraskapet
Några svårigheter gällande föräldraskapet som har framkommit är:
Otydliga roller i familjen - Bristen på språkkunskaper hos föräldrar skapar en maktobalans i
familjer eftersom barnen får ta större ansvar och hjälpa föräldrarna i ”vuxna ärenden”. Hur
kan föräldrar stötta och guida sina barn i ett samhälle de inte själva känner till särskilt väl?
Barnen vet mer om svenska samhället än vad föräldrarna gör, de kan språket flytande och
är därför tvungna att ta en större ansvarsroll i familjen.
En intervjudeltagare berättar i en fokusgrupp om hur hennes son spelade ut henne och sin
lärare mot varandra för att få byta klass. Tack vare att kvinnan kan lite svenska lyckades hon
och läraren reda ut situationen, men de föräldrar som inte kan svenska har inget annat val
än att förlita sig på barnen.
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Ryktesspridning och rädsla - Ryktesspridning och misstolkning av information är rådande
problem i Västra Borlänge som leder till rädsla.
Rädslan hos vårdnadshavare för att socialstyrelsen ska ta barnen ifrån dem förstärker
maktobalansen. Det berättas om barn som utpressar sina föräldrar för att få som de vill
med hot om att de kommer att prata med socialen så att de tar barnen ifrån dem.
Föräldrarna känner sig villrådiga och vet inte hur de ska kunna säga nej till barnen.
En uppfattning som vissa har om varför rädslan för socialstyrelsen är så stor, är att
socialtjänsten har fördomar mot invandrare och tror att de inte tar hand om sina barn på
rätt sätt. Därför förstärker de barnen och försäkrar sig om att barnen är medvetna om sina
rättigheter i Sverige. Men barn är barn och kan misstolka sina rättigheter som rätten att
göra som de vill. Språket anses vara extremt viktigt för att få bukt med de här problemen.
Ett nytt sorts föräldraskap - Intervjudeltagare berättar att det kulturellt sett finns skillnader
på föräldraskap i Sverige jämfört med vissa andra länder. Det berättas att det är svårt att gå
från ett mer auktoritärt föräldraskap, där fäderna vanligtvis inte är involverade i att sköta
om barnen, till hur det ser ut i det svenska samhället överlag.
Det framgår att det därför finns ett stort behov av tydlig information och stöd när det gäller
att få två olika kulturer att mötas och fungera, praktisk kunskap i hur föräldrarollen kan
stärkas samt föräldragrupper - gärna där personer med svensk och utländsk bakgrund kan
mötas och dela erfarenheter och lära av varandra. Det har även efterfrågats litteratur på
ämnet.

5.1.12 Tillgång till datorer och skrivare
Hos flera verksamheter, förutom biblioteket, finns det möjlighet att använda dator eller få
hjälp med att skriva ut blanketter och dokument – bl.a. Gemensamma krafter,
Mottagningsenheten, Servicecenter och Verdandi – och det är väldigt högt tryck på de
tjänsterna. Kontoutdrag är något som många behöver skriva ut, för olika bidragsärenden.

5.1.13 Tillgång till lugna studieplatser
På grund av trångboddheten i Västra Borlänge är det svårt att studera hemma för många av
de elever som intervjuats.
Flera elever på Individuella programmen på Hagagymnasiet och Välkomstcentrum berättar
att de brukar gå till biblioteket för att studera.
”Jag lånar studierum. Det är bättre där. Jag kan inte studera hemma.”
Man, Somalia, 16-20

5.1.14 Tillgång till litteratur på modersmålet
Många ungdomar berättar att de kan tala sitt modersmål, men inte läsa eller skriva.
Flerspråkiga personer uttrycker frustration över att de inte kan formulera sig till fullo på
något av de språk de behärskar.
De behöver tillgång till böcker på modersmålet för att inte förlora språket och för att
läsandet ska hållas igång även innan de kan läsa på svenska.
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De föräldrar som läser för sina barn läser både svenska barnböcker och böcker på
modersmålet. Det är därför viktigt att det finns tillgång till barnböcker på många olika
språk. Barnböcker med parallelltext (tvåspråkiga) är också efterfrågade på biblioteket.

5.1.15 Tillgång till en öppen plats
Med en öppen plats menas flera saker:
Ett ställe att vara på - Frälsningsarmén hänvisar ofta personer till biblioteket när de själva
har stängt, särskilt de ensamkommande ungdomar från Afghanistan som ofta besöker
Frälsningsarmén.
En kvinna som deltar i arbetsmarknadsinsatsen Trappa upp säger:
”Det är inte bra att bara sitta hemma. Tråkigt.”
Kvinna, Somalia, 40-45

Som nämndes tidigare anser en stor andel intervjudeltagare, både aktörer och personer
som bor i Västra Borlänge, att det vore fördelaktigt om det fanns en biblioteksfilial där.
Förutom att det skulle ge ökad tillgång till böcker i området, skulle det även innebära en
plats att vara, mötas och studera på.
En mötesplats - Att känna gemenskap är ett stort behov, enligt många aktörer som har
intervjuats och personer i Västra Borlänge önskar att det skulle anordnas fler aktiviteter på
biblioteket.
”Det är ett sätt att lära känna andra människor.”
Man, Kazakstan, 25-30 år

”Det vore bra om biblioteket kunde ordna så att ungdomar får träffas och
prata om olika saker.”
Kvinna, Somalia, 16-20 år

En demokratisk plats - Biblioteket beskrivs återkommande som en demokratisk plats där
känslan av att vara välkommen råder. För många är det något nytt.
”I Sverige är bibliotek mycket demokratiskt. Det finns böcker på alla språk, till
och med kurdiska. Likaså Tyskland och andra europeiska länder. I Syrien och
många andra länder tillåts inte kurdiska.”
Kvinna, Syrien, 30-35 år

”I Sverige har man demokrati. Man kan få tag på alla böcker man vill. Men så
är det inte i Eritrea. När jag går till biblioteket här, så frågar jag och får hjälp.”
Man, Eritrea, 20-25 år

5.1.16 Aktiviteter för barn
Enligt kommunens behovsanalys för social hållbarhet från 2017 deltar barn med
utrikesfödda föräldrar i lägre utsträckning än barn med svenskfödda föräldrar i fritids- och
idrottsaktiviteter och utländska flickor deltar allra minst.81
Flickor är till exempel i behov av att lära sig simma. Det berättas att flickor inte får betyg i
idrott på grund av att de inte kan simma. Eftersom undervisningen sker för pojkar och
flickor samtidigt, får flickor från vissa kulturer inte delta. Insatser för att lära flickor simma
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genomförs av olika aktörer.
Föreningsledare berättar att det dessutom är svårt att motivera föräldrar i Västra Borlänge
att låta sina barn syssla med fritidsaktiviteter eftersom de inte har råd att betala för något.
Ett exempel som ges är fotboll; att betala pengar för att ett barn ska spela fotboll anses
”absurt”. Det prioriteras inte utan anses som ”slöseri med tid”. Aktörerna menar att det
handlar om kulturskillnader.
Eftersom barn i Västra Borlänge inte deltar i fritids- och kulturaktiviteter i lika hög grad som
barn med svensk bakgrund, behöver de fler möjligheter att vara med – gratis.

5.1.17 Aktiviteter för kvinnor
Det berättas att många kvinnor och flickor är väldigt bundna till hemmet och därför behövs
aktiviteter för just dem. De har dock svårt att planera på grund av att de till stor del tar
hand om barnen själva.
Vid frågan om önskemål på aktiviteter för dem föreslår många kvinnor aktiviteter för barn
och unga. De menar att barnens upplevelser är viktigast och de vill att barnen ska få en
chans att göra och uppleva saker som de själva inte kan erbjuda dem. När de däremot får
möjlighet att föreslå något att göra samtidigt som barnen till exempel lyssnar på sagor, blir
de entusiastiska och ger förslag som att träna svenska, lära sig använda datorer, lära sig om
odling eller syssla med matlagning.
Det har även framkommit att unga kvinnor upplever svårigheter gällande kroppen,
menstruation, sex och samlevnad eftersom det inte är något det pratas om i vissa kulturer.
Detsamma gäller att få barn, förlossning och förlossningsdepression. Det finns behov av
information och stöd.

5.1.18 Aktiviteter för äldre
Det har framkommit att det är ovanligt att äldre personer i Västra Borlänge lär sig svenska
eller går på SFI. Pensionärer får läsa på SFI men de omfattas inte av
etableringsprogrammet. Enligt en kontaktperson på Somaliska pensionärsföreningen tror
dessutom äldre inte att de kan lära sig ett nytt språk, så de försöker inte ens.
De är ofta hemmasittare och rör sig sällan utanför området, många bor hemma hos barnen
och är till stor del beroende av andra. De behöver bli mer självständiga vilket kräver
kunskaper i svenska språket, digitala kunskaper och mer information om närsamhället.
”De bor i Borlänge, men de vet ingenting om Borlänge.”
Kontaktperson, Somaliska pensionärsföreningen
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6 Lärdomar från andra bibliotek
Som en del av kartläggningen har studiebesök gjorts på andra bibliotek i kommuner som
står inför liknande utmaningar som Borlänge kommun, med segregerade områden. Syftet
var att undersöka hur de arbetar för att nå målgruppen, vad de anordnar och vad de lärt sig
längs vägen. Studiebesök har gjorts på Motala bibliotek, Eskilstuna stadsbibliotek samt
Märsta bibliotek. Nedan sammanfattas dessa lärdomar.
Anställ en ”brobyggare” - Värdet av att ha en brobyggare förmedlades av Eskilstuna
stadsbibliotek, som tidigare spenderat mycket tid och pengar på att försöka nå personer i
segregerade områden med hjälp av riktad kommunikation på olika språk men ändå inte
lyckats. När de anställt en arabisktalande kvinna som startade kvinnogrupper i områdena
förändrades detta och de kulturevenemang de anordnade för målgruppen blev fullsatta. En
förtroendeingivande personlig kontakt som inger en känsla av trygghet, som tipsar, bjuder
in och som finns på plats gör en enorm skillnad enligt dem.
Långsiktighet - För dessa tre bibliotek är det mesta av arbetet som riktar sig mot
segregerade områden till största del projektbaserade. Det är något som är ”extra” och
”utöver” den vanliga verksamheten, även om det vardagliga arbetet innebär mycket
kontakt med målgruppen. Detta gör det svårt att behålla långsiktigheten då de extra
resurserna (personal, tid, budget) försvinner vid projektets slut. Det är därför viktigt att
satsa på insatser som kan fortsätta efter projektets slut eller som har långsiktiga effekter.
Volontärer och samarbeten - Eftersom bibliotek ofta jobbar med begränsade resurser är
samarbeten ett bra sätt att ändå kunna erbjuda aktiviteter. De flesta aktiviteter som riktar
sig till personer med ett annat modersmål än svenska, som till exempel språkcafé,
samhällsinformation och olika typer av sammankomster, sker i samarbete med andra. Det
kan vara välgörenhetsorganisationer som Röda Korset och Rädda barnen,
Mottagningsenheten eller privatpersoner som jobbar ideellt som volontärer. Det tar tid och
arbete i anspråk att hitta volontärer och starta upp en fungerande verksamhet, men det har
gett biblioteken möjligheten att anordna aktiviteter som annars inte vore möjliga. Märsta
bibliotek har med hjälp av medel från Länsstyrelsen anställt en projektledare som arbetar
främst med volontärsamordning, vilket inneburit att de har cirka hundra volontärer som
anordnar en mängd olika aktiviteter på biblioteket.
Samarbete med länderföreningar - Att få till långvariga, återkommande samarbeten med
länderföreningar leder till att bibliotek lättare kan nå personer i prioriterade grupper.
Motala bibliotek anordnar årligen Internationella veckan vilket innebär att de bjuder in
kända författare, föreläsare, musiker från olika länder och anordnar evenemang som romsk
afton och litterär after work. Veckan avslutas med en stor fest i biblioteket då olika
länderföreningar bjuder på mat från sitt hemland och uppträder med dans och musik.
Biblioteket bidrar med 500 kr för att köpa ingredienser. För Motala bibliotek medför
Internationella veckan ett utökat kontaktnät och samarbete med föreningar, bibliotekets
arbete blir känt i nya kretsar och det har även lett till att föreningar har fått kontakt med
varandra.
Tillgodose kulturella skillnader - I möjlig (och rimlig) mån har biblioteken anpassat sig efter
kulturella skillnader, till exempel vid krav på att män inte får vara volontärer om kvinnor ska
delta i en aktivitet eller att vissa aktiviteter och evenemang är till för endast kvinnor. Det
viktigaste är att även flickor och kvinnor får ta del av bibliotekets insatser.
Sänk tröskeln in till biblioteket - Att skapa en hylla eller ett hörn för personer som är nya i
Sverige, som de vet att de kan gå direkt till kan stötta de personer som känner sig osäkra
inför att besöka ett bibliotek. Biblioteket i Märsta har även betalat bussavgiften (med
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projektmedel) så att personer ska kunna ta sig dit. Det har även varit värdefullt för personer
att få en ”brobyggares” telefonnummer för att kunna ha sms-kontakt inför ett evenemang.
Verka i områdena - Att synas och finnas i områdena är viktigt. Motala bibliotek har med
hjälp av medel från bland annat Internetstiftelsen och Kulturrådet kunnat ha en bokbuss
med gratis wi-fi, dator, skrivare och projektor som kan användas. Bokbussen gör längre
stopp i de socioekonomiskt svaga områdena i Motala, så att de kan hjälpa till med digitala
ärenden. Med sig har de språkkunniga ”integrationsledare”, som anställts genom
Arbetsförmedlingens extratjänster.
Börja litet och låt det växa - Ofta krävs det tid och förtroende innan en aktivitet blir
välbesökt. Detta sker oftast genom att deltagare berättar för andra om aktiviteten. När
Eskilstuna stadsbibliotek började anordna kvinnogrupper kom det endast tre personer, men
sedan spred sig ryktet och de som kom tog med sig andra kvinnor. Idag finns det tre
grupper med tjugo personer i varje.
Låt personer från andra länder möta biblioteket tidigt - Ju tidigare en person får komma
till biblioteket och lära sig om det, får känna att det är en trygg och välkomnande plats och
att personalen finns där för att hjälpa desto större är chansen att de fortsätter komma.
Samarbeten med Välkomstcentrum och SFI – både att besöka och få besök från biblioteket
– är därför viktiga. Eskilstuna stadsbibliotek har dessutom bidragit till ett klassbibliotek på
Välkomstcentrum.
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7 Avslutning
7.1 Effekter av kartläggningen
Här presenteras några av de positiva effekter av kartläggningen som uppkommit under
kartläggningens gång.
Förändring av bibliotekets arbetssätt - Bibliotek arbetar ibland på ett slutet sätt, utan en
övergripande strategi – alla sysslar med sitt. Borlänge bibliotek väljer att ta ett kliv ut i
samhället genom att ta reda på hur det ser ut idag, skapa en strategi, arbeta mer utåt och
börja samverka. Det gäller dock att ta ett steg i taget eftersom biblioteket har den personal
och de resurser det har.
Resultatet inkorporeras i biblioteksplanen - Borlänge biblioteks nya biblioteksplan arbetas
just nu fram och kartläggningen används som underlag.
Samverkan med civilsamhället - Redan nu har samverkan med föreningar inletts i samband
med evenemang, information om biblioteket samt visning av biblioteket.
Läsfrämjande arbete med skolor - En skola i Västra Borlänge kontaktades och bibliotekarier
besökte ett föräldramöte och informerade föräldrar. Besöket var mycket uppskattat och ska
upprepas under våren. Andra skolor som hört talas om det har blivit intresserade och
kontaktat biblioteket, och besök även på dessa skolor är inplanerade.
Samarbete gällande läsfrämjande aktiviteter - Bokcirklar för ungdomar i Västra Borlänge
som startats av personer vi fått kontakt med under kartläggningen. Biblioteket bidrar med
stöd, bokcirkelpåsar med lättlästa böcker och lokal.
Riktad aktivitet för att locka nya besökare från Västra Borlänge - En föreställning för barn
med artisten Nassim al Fakir anordnades med bidrag från Kulturrådet. Bussar hämtade
besökare från Västra Borlänge för att få de som vanligtvis inte besöker biblioteket att
komma dit.
Nya upplägg och tider för aktiviteter - Efter att intervjudeltagare som studerar på SFI
berättat att tidig eftermiddag är en bra tid för dem att delta i aktiviteter på biblioteket,
lades ett tillfälle med språkcafé till på en tid som passar dem.
Ansökan till Stärkta bibliotek för 2020 - Tidigt i arbetet med kartläggningen insågs värdet
av ha en biblioteksanställd ”brobyggare” med utländsk bakgrund, språkkunskaper och stort
kontaktnät för att nå personer i segregerade områden. Därför ansökte Borlänge bibliotek
om bidrag från Stärkta bibliotek för att anställa en somalisktalande person, vilket nu har
gjorts och brobyggaren börjar hösten 2020.
Följeforskning - En forskare från Högskolan Dalarna kommer att utföra följeforskning på
Borlänge biblioteks andra år med medel från Stärkta bibliotek.
Uppdatering av informationsmaterial - Bibliotekets broschyrer har omarbetats för att bli
mer relevanta och lättillgängliga och därefter översatts till olika språk. Broschyrer om
bibliotekets olika tjänster har också skapats.
Strategiskt kommunikationsarbete - Borlänge bibliotek jobbar mer med kommunikationen
utåt – skriver artiklar som publicerats i lokaltidningen, jobbar mer aktivt på sociala medier
och informerar verksamheter och föreningar vid aktiviteter och evenemang. Broschyrer har
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även spridits till verksamheter som till exempel Mottagningsenheten, AME, Gemensamma
krafter och Medborgarcenter för att nå fler personer i Västra Borlänge.
Rekrytering av volontärer - För att kunna erbjuda fler aktiviteter utifrån de behov som
kartläggningen påvisat rekryterar Borlänge bibliotek volontärer som håller i språkträning
och läxhjälp.
Ny i Sverige-hörna - Med inspiration från Eskilstuna stadsbibliotek har en tydlig och skyltad
Ny i Sverige-hörna skapats på Borlänge bibliotek, där lättlästa böcker samsas med böcker
för att lära sig svenska och informationsmaterial.
Inköp - Biblioteket har fått inköpsförslag och tips på böcker att köpa in, samt förståelse för
vilka behov som finns. Bland annat fanns önskemål från lärare att det skulle finnas
klassuppsättningar av vissa lättlästa böcker, vilket ledde till att biblioteket med hjälp av
Kulturrådsbidraget har börjat göra bokcirkelpåsar med 20 stycken lättlästa böcker. Dessa
kan användas både av lärare men även av personer som vill använda dem för bokcirklar.
Kontaktnät - Ett stort kontaktnät har skapats vilket används för samverkan och
information. Biblioteket har nu ett register över verksamheter och vad de hjälper till med,
som personalen kan hänvisa besökare till.
Ökad synlighet inom kommunen - Bibliotekets arbete har blivit mer synligt inom
kommunen och förstärkt bibliotekets roll som social aktör.

7.2 Reflektion
Genom projektet har vi lärt känna många av de verksamheter och personer som verkar i
Västra Borlänge som vi inte kände till tidigare. Det som slog oss var vilket stort jobb alla
dessa aktörer gör med riktade insatser i Västra Borlänge. Dels från kommunens sida, men
väldigt mycket görs av civilsamhället.
Det framkom dock att det saknas en övergripande samordning av dessa insatser och att det
inte heller görs någon uppföljning. Aktörerna som deltog i undersökningen önskar
information om vad andra aktörer gör eftersom det skulle kunna leda till mer samverkan
och lärande istället för att alla gör sitt, och kanske samma saker, på eget håll.
I intervjuerna har det berättats om många behov. Allt från konkreta saker som att lära sig
svenska, tillgång till studieplatser och läxhjälp, till stora utmaningar när det gäller att
”komma in i det svenska samhället” och behov av emotionellt stöd och motivation.
Bilden som framträder är att det krävs oerhört mycket av individen som har anlänt till
Sverige – att vara motiverad, att övervinna motgångar, att söka hjälp och stå upp för sig
själv, i en stad där det kan upplevas som att svenskar inte vill ha dem där. Ryktesspridning,
informationsbrist och rädslan som följer på det försvårar ytterligare.
Det finns även en del missnöje över hur integrationsarbetet i kommunen ser ut, samtidigt
som vi har förstått hur pressad kommunen varit och hur bristen på resurser har påverkat.
Under en längre tid har det handlat om att släcka bränder – som till exempel att korta
köerna till SFI. Detta har lett till att vissa grupper har hamnat mellan stolarna.
För att komma in i det svenska samhället måste segregationen brytas eftersom personer
som är nya i Sverige främst lever och umgås med sina landsmän och det framkommer att
många knappt pratar svenska över huvud taget förutom i klassrummet.
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Under kartläggningens gång har begreppet förebilder förekommit frekvent. Förebilder
behövs för att stödja motivationen och känslan av inkludering. Det saknas representation
inom kommunen menar många. Biblioteket har en stor roll i arbetet med målgruppen och
därför är det viktigt att biblioteket arbetar inkluderande och speglar samhället. För att
rätten till information och lärande ska vara jämlik är det viktigt att alla i målgruppen känner
till och har tillgång till biblioteket, vilket inte är fallet idag.
Genom projektet har situationen för målgruppen blivit tydligare och biblioteket har nu
något att arbeta utifrån. Vi vill därför slå ett slag för att det som bibliotek eller annan aktör
är värdefullt att kliva ut i närsamhället och prata med sina användare, andra
samhällsaktörer och bibliotek i andra städer – för att skapa sig en bild av det samhälle vi
verkar i, se vilka behov som finns, hitta möjligheter till samarbeten och för att lära av
varandra.
Vi är tacksamma för att så många tagit sig tid att träffa och prata med oss.
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8 Bilaga
8.1 Aktörer och intervjudeltagares förslag på samarbeten och
aktiviteter
När vi diskuterat vad som skulle kunna möta behoven har vi fått följande förslag:
Kurser i:







Svenska
Banktjänster, främst att använda bank ID
Fotografi
Kalligrafi på arabiska
Att starta eget
Datakurser på kvällstid och bl.a. lära ut hur man fyller i blanketter online

Läsfrämjande aktiviteter:







Poesiverkstad
Bokcirkel (lättläst, på olika språk)
Sagoläsning (på olika språk)
Högläsning (på biblioteket eller ute hos verksamheterna)
Biblioteket informerar på skolors föräldraträffar
Biblioteket kommer på besök och ger boktips

Evenemang








Konstutställning med konstnärer från Västra Borlänge
Föreläsningar av förebilder
Utländska föreläsare på olika språk
Informationsträffar
Temakvällar (t.ex. Om Borlänge, naturområden i Borlänge, odling)
Barnteater
Poesikväll med poeter från olika länder och kulturer

Stöd:






Att få hjälp med att söka jobb
Språkträning (språkcafé, kurs)
Vägledning när det gäller myndigheter, sjukvård, asylprocessen m.m.
Läxläsning
Ett forum där man kan diskutera det svenska samhället och kulturen utifrån ett
upplevelseperspektiv. De har fått samhällsinformationen, men hur fungerar det i
praktiken? Många är även okunniga vad gäller deras rättigheter och skyldigheter i
samhället. Att få prata med någon som själv har varit i samma situation skulle vara
mer värdefullt än att endast få information om det.
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