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Som stipendiater av Svensk biblioteksförenings resestipendium fick vi möjligheten att
under några hektiska dagar i början av 2019
besöka sex bibliotek i ett rekordkallt och rekordvarmt Queens i New York för att lära
oss mer om hur de arbetar med mångfald
och inkludering.
Syftet med resan var att ta del av erfarenheter
av förutsättningar, utmaningar och möjligheter
att skapa en biblioteksverksamhet med service
och program som återspeglar befolkningen och
motsvarar de behov som finns i mångkulturella
områden. De två bibliotek som vi arbetar på
ligger i Angered, en Göteborgsstadsdel där en
majoritet av befolkningen har flera kulturella
och språkliga tillhörigheter. Vår önskan är att
skapa en biblioteksverksamhet som är relevant,
efterfrågad och villkorad av våra besökare, snarare än av oss bibliotekarier. Vi skulle vilja bli
bättre på att tillvarata och anpassa oss efter de
behov, intressen och erfarenheter som finns i
vår stadsdel. För att få en uppfattning om hur
detta kan göras valde vi att söka oss över Atlanten och till biblioteken i Queens, som under
decennier framgångsrikt har arbetat med frågor
som dessa.

Av de fem boroughs, vart och ett också ett eget
county, som utgör staden New York City är
Queens den till ytan största och den näst mest
befolkade. (Övriga boroughs är Manhattan, the
Bronx, Brooklyn och Staten Island.) Utöver att
ha fött upp celebriteter som Donald Trump, 50
cent, Simon & Garfunkel och Nicki Minaj, är
Queens också känt för att vara USA:s – och
troligen världens – mest mångkulturella urbana
område. Nästan 50 % av den 2,3 miljoner stora

Queens, New York
Karta över Queens (rödmarkerat) och New York City.

befolkningen är födda utanför USA, störst andel i Latinamerika följt av Öst- och Sydasien
och Europa (siffror från 2010). 200 olika språk
talas och omkring 190 länder representeras.
Queens Library System
I New York City finns tre biblioteksorganisationer: Queens Public Library (QPL), New
York Public Library (NYPL) och Brooklyn
Public Library (BPL). Kortfattat är förklaringen till de tre separata organisationerna att de
redan existerande när staden New York fick det
geografiska och organisatoriska utseende det
har idag, och en sammanslagning av biblioteksorganisationerna har inte genomförts.
Idag består QPL av 62 bibliotek, varav några
har tillhörande men särprofilerad barn- och/eller ungdomsverksamhet. På sju ställen finns
också särskilda avdelningar med medier och
miljöer avsedda för studier i nybörjarengelska
och läs- och skrivträning för vuxna, så kallade
Adult Learning Center.
QBL drivs på uppdrag av New York stad som
ett icke vinstdrivande bolag och styrs genom
en förtroendevald styrelse med en VD/ordförande i toppen. Biblioteken finansieras till
största del via medel från New York City, men
då verksamheten inte är garanterad bedrivs
mycket lobbyarbete. Likaså är fundraising viktigt för att få in extra medel för projekt, verksamhetsutveckling, specialsamlingar och liknande.
Bara omkring 30 % av QBL:s anställda är bibliotekarier, en anmärkningsvärt låg siffra med
svenska mått. (30 % bibliotekarier enligt samtal med personal och information från biblioteket, faktarutans andel är högre. Förmodligen
ligger siffran någonstans däremellan, eller under om deltidspersonal räknas med.) En av förklaringarna till detta är troligen att stödfunktioner som HR, kommunikation, fastighetsservice
och administration etc. är inräknade. Vidare är
de Queenska biblioteken, som de amerikanska
institutioner som de är, mer hierarkiska och av
de anställda som rör sig ute i biblioteken är få
bibliotekarier. I stället är de bokuppsättare, biblioteksassistenter, ofta med specialinriktning

mot exempelvis teknik, och liknande befattningar som bemannar och hjälper användarna
ute i biblioteken. Ytterligare en förklaring, den
mest intressanta, är att också yrken som lärare,
personer som jobbar med folkhälsa, socialarbetare m. fl. finns representerade bland personalen. Det är yrken som vi som svenska bibliotekarier ofta tangerar till att utöva då behovet av
dem finns, men som går utanför vår kompetens
och våra uppgifter som bibliotekarier. Dit räknas också de tekniskt inriktade assistenter
(clerks) vid de lite större biblioteken vilkas
uppgift bland annat är att assistera användare i
behov av hjälp med datorer, skanning och annan IT.

Biblioteken är av olika karaktär och storlek.
Olika är också områdena de ligger i; från
Woodside, en medelklassvillaförort till Manhattan, via mer blandade bostadsområden till
Corona och Flushing som är mycket präglade
av dess befolkning, främst invandrad från Latinamerika respektive Östasien. Ett av biblioteken, det i Elmhult, helrenoverades för bara
några år sedan och upplevs modernt, något som
inte riktigt kan sägas om alla de övriga biblioteken, några biblioteksbyggnader är riktigt slitna och trötta. Samtliga bibliotek är dock välbesökta och livliga, och samtliga, oavsett storlek,
har imponerande mycket programverksamhet
för både vuxna och barn.

Utöver anställd personal har biblioteken också
ett stort antal volontärer samt en vänförening,
Friends of the Library. I de flesta fall har de
enskilda biblioteken också egna vänföreningar.
Förutom att de bedriver lobbyarbete, fundraising och arbetar för att stärka bibliotekets roll i
samhället hjälper volontärerna även till vid arrangemang, återkommande programverksamhet och vid uppsökandeverksamhet. Queens
har arbetat med volontärer i över 30 år och det
märks att det är en väl etablerad och viktig del
av biblioteksverksamheten. Registrerade volontärer kan ansöka online för utannonserade
arbetsuppgifter, exempelvis att hålla i eller
hjälpa till vid en koreanskakurs för engelsktalande.

New Americans Program och biblioteket som samhällsvägledare
På huvudbiblioteket i Jamaica ska vi träffa Mr.
Fred J. Gitner som arbetar med programverksamhet riktad mot nya amerikaner. Det är med
honom vi har haft kontakt inför resan och det
är han som har planerat vår vistelse i Queens.
Mr. Gitner är dock lite sen efter att ha fastnat i
tunnelbaneförseningar och i väntan på honom
blir vi tilldelade kaffe och varsin kasse full
med broschyrer, information och reklamprylar i
form av pennor, skrivblock och magneter med
Queens Public Library-tryck. Reklamprylar,
eller swags som vi får lära oss att det heter, är
något QBL använder sig mycket av för marknadsföring och ökad synlighet i området.

De sex biblioteken
Under våra dagar i Queens – tack vare ett
nästintill på minuten detaljerat schema med
inräknade lunch- och restider som vi fått inför
vår ankomst – får vi en rundvandring och en
pratstund med respektive bibliotekschef på sex
av de 62 biblioteken:
• Huvudbiblioteket i Jamaica, samt filialerna
(community libraries) i
• Elmhurst,
• Broadway,
• Flushing,
• Corona och
• Woodside.

Så småningom anländer Mr. Gitner, vars fullständiga titel är Assistant Director of New
Americans Program and International Relations. Han har arbetat med New Americans
program, förkortat NAP, sedan 1996 och verkar
brinna för frågor som rör mångkultur, integration och målgruppen nya amerikaner. New
Americans Program, berättar Fred, är namnet
på den programverksamhet som sedan 1977
har riktats specifikt mot immigranter. Programmet, som är helt kostnadsfritt för användarna, omfattar bland annat:
•

ESOL-kurser (English for Speakers of Other Languanges). Kurserna leds av lärare.

•
•
•

•

•

•

Litteracitetsträning för personer som lär sig
läsa och skriva i vuxen ålder.
Engelska språkkursmedier.
Informationsmaterial, föreläsningar, kurser
och stöd i frågor som rör det amerikanska
samhället, uppehållstillstånd, medborgarskap och myndighetsfrågor.
Särskilda studiemiljöer för vuxna, Adult
Learning Center, som finns på ett antal bibliotek.
Kulturprogram för att uppmärksamma och
bekräfta de olika kulturer och språk som
finns representerade i området.
Mångspråkig media.

dan vi som bibliotekarier lägger en hel del tid
på att hjälpa, eller säga nej till användare som
vill skriva ut, kopiera, söka medborgarskap,
fylla i blanketter och söka jobb, är det i Queens
andra yrkeskategorier som gör det. Ibland är
det andra aktörer som befinner sig i bibliotekens lokaler, och ibland speciellt avsedd personal som hjälper till med en viss typ av frågor.

Programmets innehåll visar, oavsiktligt, hur
Sverige och USA skiljer sig åt vad gäller etablering och mottagning, åtminstone i vissa avseenden. Mycket av den service och de tjänster
som erbjuds via programmet ges i Sverige i
första hand av myndigheter och via kommuner,
och biblioteken fungerar mer som komplement
till exempelvis SFI. Motsvarande SFI finns inte
i USA, åtminstone inte i NYC, varför engelskakurserna är särskilt populära – det händer
att personer försöker registrera sig för kurserna
redan innan de anländer till USA.
Språkfrämjande aktiviteter i lättsammare form,
som språkcaféer, finns på alla bibliotek vi besöker. Däremot arbetar man inte med bokcirklar med lättläst skönlitteratur i språkfrämjande
syfte, något som är vanligt förekommande på
våra svenska bibliotek, åtminstone i Göteborg.
Det är kulturprogrammen som intresserar oss
mest. De kan utgöras av kurser i något av de
språk som representeras i området, eller lyftande av litteratur, dans eller andra kulturella uttryck. Ofta är programpunkterna tvåspråkiga
för att locka en blandad publik, integration sker
ju alltid från två olika håll.
Utöver NAP erbjuder QPL mycket samhällsinformation och vägledning i andra frågor genom
jobbsökarforum, deklarationshjälp och liknande. Efterfrågan på datorer och IT-hjälp är mycket stor och även i USA sker alltmer myndighetskontakt digitalt. De behov som finns känner vi igen från våra egna bibliotek. Men me-

Mr. Gitner ledsagar oss i tunnelbanan.

Uppsökandeverksamhet
I Jamaica träffar vi också en sprudlande Kim
McNeil-Capers, ansvarig för Community Engagement och Outreach program på QPL. Hon
inleder med att berätta att rummet vi sitter i
också används för Video Visitation – en tjänst
för att hjälpa interner och deras anhöriga att
hålla kontakt via videolänk. Correctional Outreach, biblioteksservice för frihetsberövade och
deras familjer, är ytterligare ett av hennes ansvarsområden. Förutom videosamtal erbjuder
biblioteket ex-kriminella hjälp och vägledning
i att återanpassa sig till samhället efter fängelsevistelse.
För QPL är uppsökandeverksamhet en viktig
del av verksamheten och de driver flera uppsökande projekt ute i Queens, för en mängd olika
målgrupper. Kim betonar hur viktigt det är att

vara ute i närsamhället, att träffa och utveckla
relationer med Queens-borna för att, som hon
uttrycker det, ”set deeper into the community”.
Genom att verksamheten flyttar ut dit människor redan är tillgängliggör och synliggör de
biblioteket och dess tjänster. Det är också ett
utmärkt tillfälle att värva nya volontärer.

tigt, menar Kim. Hennes hetaste tips är att hitta nyckelpersoner som har kännedom om och
förtroende bland medlemmarna i respektive
community. Och i de fall målgruppen har ett
annat förstaspråk än majoritetsspråket är
språkkompetens bland bibliotekspersonal och
volontärer ovärderligt.

Förutom sådant vi känner igen från svensk biblioteksverksamhet som bokbussar, besök i föräldragrupper och Queens version av Boken
kommer, söker sig QPL till flygplatser för att
träffa blivande New York-bor och skaffa dem
lånekort. De söker sig till studenter genom besök på både High Schools och på studiemässor
och liknande. I samarbete med Libraries Without Boarders håller barnbibliotekarier i
Laundromat Storytimes, vilket är precis vad
det låter som – sagostunder på tvätterier. Där
möter de massvis med barn och föräldrar och
detta är ett sätt att både jobba läsfrämjande och
locka familjer till biblioteket.

Barn- och ungdomsverksamhet
Vi ser en högst levande barnverksamhet på
samtliga bibliotek vi besöker, med massvis av
välbesökta barnaktiviteter, flera om dagen på
de större biblioteken. Interiören och den fysiska miljön är däremot i sämre skick än vad vi
hade väntat oss, slitna möbler, slitet bestånd
och i många fall tafflig biblioteksskyltning.
Inte heller ser vi barnanpassade möbler eller
inredning som inbjuder till läsning och interaktion, utan mestadels kala, hårda golv och troligen inte ett enda bilderbokstråg.

Det bedrivs också samarbeten med lokala föreningar, idrottsklubbar och mer etablerade institutioner som museer, och många föreningar vill
hålla i programpunkter på biblioteken. Andra
metoder testas också för att locka nya användargrupper. Bland annat har de knutit Queenssonen och hiphop-legendaren Ralph McDaniels
till sig, för hålla i program som ska lyfta hiphop som kulturform och för att tilltala nya
målgrupper.
QPL arbetar demographic friendly. För att strategiskt välja ut när och var de ska befinna sig
finns som underlag demografiska områdesrapporter framtagna av en vid QPL anställd demograf. Rapporterna som beskriver hur befolkningen i ett visst område ser ut, vilka språk
som talas, hur de rör sig, och dess behov, fungerar också som underlag för utveckling av
bibliotekens övriga verksamhet och medieplanering. Vi får känslan av att det demografiorienterade arbetssättet verkligen är mer än ledord, de bibliotekarier vi träffar har alla stor
kännedom om närområdet och dess befolkning.
Demografiska rapporter till trots, att lyckas
knyta fruktsamma kontakter är svårt men vik-

Medan svensk barnbiblioteksverksamhet bygger på och betonar frivillighet och kravlöshet,
noterar vi på flera av biblioteken vi besöker
olika former av kvantifiering av barns och
ungas läsning. Det är
tävlingar och aktiviteter
som syftar till att läsa
så många böcker som
möjligt, exempelvis
Read Away Your Fees
som går ut på att barnen
genom att läsa en viss
tid kan reducera sina
förseningsavgifter. På
liknande sätt skiljer sig
QPL:s After School-/
läxhjälpsverksamhet,
STACKS, från den vi är
vana vid i en svensk
bibliotekskontext: Det
är inget ovanligt i sig
att bibliotek erbjuder
läxhjälp men till skillnad från den frivilliga
läxhjälp för barn på ett
svenskt bibliotek går
STACKS mer att likna
med den läxhjälp

svenska skolor erbjuder, eller ska erbjuda, efter
skoldagens slut för att klara måluppfyllelsen.
Till STACKS måste var och en ansöka, och för
de som blir antagna väntar obligatorisk närvaro
varje eftermiddag. De som leder STACKS är
vanligen pedagoger eller liknande. Obligatorisk närvaro vid antagning har också bibliotekens Summer Reading Program.
Mer inspirerade blir vi av de olika sätt som
tonåringar involveras och engageras i biblioteksverksamheten. Flera aktiviter sker på ungdomars initiativ, de står för innehållet och driver sedan aktiviteten så gott som helt själva.
Det kan handla om att skapa innehåll till Friday Happy Hour, att delta i Youth Leadership,
diskussionsgrupper där de deltagande tonåriga,
utan vuxnas närvaro diskuterar samhällsfrågor,
eller som i Teen Led by Teen, lära ut något man
är kunnig inom till andra barn och tonåringar,
exempelvis programmering. Många ungdomar
engagerar sig också som volontärer och hjälper
användare vid bibliotekets datorer eller håller i
läxhjälp för yngre barn. Hur helhjärtat deras
engagemang är vet vi dock inte då de flesta
volontära tjänster för ungdomar ger Community Service Credits som behövs till senare studier. Språklig anpassning för representation och
integration

liotek, säger med stolhet att ”our library collection reflects the diversity”, och syftar på deras
bokbestånd som till 20–25% utgörs av kinesiska titlar. I Flushing finns även datorer med
operativsystem på kinesiska, och tillgång finns
till nationalbiblioteket i Sydkoreas katalog
samt till en koreansk fulltextdatabas. Datorerna
och databaserna är resultat av internationella
samarbeten och donationer. Biblioteket i Corona, som är det som storleksmässigt är mest likvärdigt de vi arbetar på, har troligen minst lika
mycket spanskspråkig media för vuxna som
engelskspråkig och på barnavdelningen står
knubbtexterna på både spanska och engelska.
Att ha en mediestrategi för mångspråkig media
för det enskilda biblioteket är viktigt, säger
Yang Zeng. Delar av QPL:s bestånd flyter, men
inte mångspråk, vilket hon menar är en förutsättning för att bygga ett till lokalområdet anpassat bestånd. Inköpen kan ske lokalt eller
centralt, beroende på var bibliotekarier med
kompetens i språken finns, om sådana finns.
När det kommer till barnböcker prioriteras inköp av titlar för barn upp till sju år.

Språklig anpassning för representation och intergration
På de bibliotek vi besöker betonas vikten av att
anpassa bibliotekets bestånd och verksamhet
efter närområdet och dess behov, inte minst
språkligt. Hur sådan anpassning görs ser vi
många exempel på; information och skyltar
finns oftast på flera språk än engelska eller är
flerspråkiga, bestånd på minoritetsspråk finns
på biblioteken och vi och vi får uppfattningen
att flerspråkighet hos personal (åtminstone i de
stora minoritetsspråken) och volontärer är både
vanligt förekommande och önskvärt.
Språklig och kulturell inkludering och anpassning är mest påtaglig på biblioteken i Flushing
och Corona, områden vars befolkning till stor
andel har kinesiska respektive spanska som
modersmål. Yang Zeng, chef för Flushings bib-

Sektionen för kinesiska filmer. Elmhurst Library.

Även programutbudet tar stor hänsyn till den
mångfald som finns i området och är flerspråkiga för att så många som möjligt ska kunna

delta och känna sig inkluderade och synliggjorda. De kulturprogram som nämnts tidigare
i samband med New Americans Program är ett
exempel på hur minoritetskulturer lyfts fram
och får ta plats. Och om bara någon dag infaller kinesiska nyåret, eller det mer inkluderande
New Lunar Year som det också heter. Högtiden
uppmärksammas på många bibliotek med pysselverkstäder, kulturprogram och firande, några
bibliotek ska även gå med i nyårs-parader.

Elmhurst Library förbereder firande av New Lunar Year.

Många programpunkter ges som nämnt på flera
språk samtidigt, som de tvåspråkiga sagostunderna Bilingual Birdies. Flerspråkiga aktiviteter är inte bara mer inkluderande utan främjar
också integration genom att möjliggöra möten
mellan människor som inte har ett gemensamt
språk. I samma syfte ges också, utöver engelskakurser, också kurser i andra språk som
talas i området, som spanska eller koreanska.
”Vi vill att grannar ska kunna prata med
varandra”, som Yang Zeng uttrycker det.
En del programpunkter ges enbart på ett av minoritetsspråken eller riktar sig specifikt mot
särskilda språkgrupper för att deltagarna i
största mån ska kunna tillgodogöra sig programinnehållet. Sådana initiativ verkar upp-

skattas av besökarna – biblioteket i Coronas
datorkurser på spanska är fulltecknade, medan
mycket få deltar i de som ges på engelska.
Flerspråkig verksamhet har ytterligare vinster.
För att kunna ha aktiviteter på andra språk än
engelska är volontärer en nyckelfaktor. Deras
språkliga kunskaper liksom deras kontaktnät
och lokalkännedom är till stor hjälp för biblioteksverksamheten, samtidigt som det engagemang och de intressen som finns i närområdet
tillvaratas. På så sätt bidrar det på flera sätt till
inkludering och integration.
QPL vs. biblioteken i Angered – en
kort jämförelse
Under dagarna i Queens fick vi ta del av
många goda exempel på och resonemang kring
hur biblioteken kan arbeta inkluderande och
integrationsfrämjande i kulturellt och språkligt
heterogena områden. Vi konstaterar också att
svenska folkbibliotek, våra bibliotek inkluderade, har bra verksamheter och gör mycket för
framför allt gruppen nyanlända. Det vi inspireras av är hur olika språk och kulturer får ta
plats i biblioteken och deras program. Att i
högre grad synliggöra de minoritetskulturer
som finns representerade i vårt närområde är
något vi kan arbeta mer med, och i det syftet
finner vi vänföreningar och volontärsnätverk
med lokal förankring särskilt intressanta och
värda att utforska.
Vikten av anpassning är ytterligare något vi tar
med oss. Göteborg är en segregerad stad, och
biblioteken ska kunna återspegla detta i bestånd och programverksamhet. Trots de enorma
skillnaderna mellan Queens och Angered (och
USA och Sverige) gällande storlek, samhällsfunktioner och kultur, känner vi igen oss mycket i hur QPL-bibliotekarierna beskriver sina
verksamheter och de behov som deras användare har. Behov som troligen inte är desamma i
en annan Göteborgsk stadsdel.

