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Abstract 

There are more and more expectations of research that it will be able to "solve" 

society's problems. Library and Information Science (LIS) is also expected to 

contribute. One of the current topics that has been important in LIS research in recent 

years is integration. 

For this reason, the aim of this thesis in Library and Information Science is to examine 

the role of library staff in strengthening the integration process for the target group of 

adult immigrants. The emphasis is on how relationships are created at interactions in 

public libraries and how libraries are used as an arena for integration. The theoretical 

framework is based in the integration model by Ager and Strang, their ten core 

domains of integration process, and Social Capital’s theory. The method used is 

qualitative interviews with 7 library staff members in seven public libraries in small 

to medium-sized cities in Sweden. The interviews were recorded, except one which 

was conducted via e-mail, and the content was analyzed using a thematic content 

analysis through the theoretical framework. 

The result of this study show the kind of interactions that occur which can affect 

society and the individual’s level of social inclusion. The result support the assertion 

that public libraries have an important role to play in strengthening the integration of 

immigrant groups into society. The thesis show that library staff are a strong resource 

when it comes to achieving social interactions, and that the relationships created at 

public libraries helps support integration. 
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1 Inledning 

Att folkbiblioteken är en viktig del i en integrationsprocess för många invandrare är 

något som de flesta håller med om. Flera tidigare studier har visat bibliotekets 

betydelse ur ett integrationsperspektiv (Audunson, Essmat & Aabø, 2011; Paola 

Picco, 2008; Pilerot, 2018; Vårheim, 2014). Integration är en viktig fråga både i den 

offentliga allmänna diskussionen, men också för forskningsfältet biblioteks- och 

informationsvetenskap (BOI). Biblioteksforskning om integration kan till exempel 

handla om hur folkbiblioteket som plats inbjuder till integration eller hur 

biblioteksanvändare ser på biblioteket som ett verktyg för integration. 

När det gäller diskussionen om folkbibliotekens roll i samhället har fokus på många 

sätt flyttats från de traditionella funktioner ett folkbibliotek har, till hur biblioteken 

bidrar till sociala interaktioner och stärker samhällsmedborgares förmåga att delta i 

samhället och nyttja sina demokratiska rättigheter. Biblioteket kan därmed hjälpa till 

att rusta användarna för livet i samhället. När invandrare möter ett nytt land och ett 

nytt samhälle krävs nya resurser både hos individen samt i samhället som de skall 

integreras med. Därför kommer den här uppsatsen att undersöka hur det teoretiska 

perspektivet som kallas socialt kapital hjälper oss att förklara vad det är som sker i de 

sociala interaktioner som äger rum inom folkbiblioteken. Vad är det i dessa 

interaktioner som bidrar till integration? 

För att förstå bibliotekets roll i integrationsprocessen kan fokus riktas mot 

användargruppen, i detta fall vuxna invandrare, men fokus kan även riktas mot sådana 

personer som arbetar med denna grupp. I den här uppsatsen kommer vi genom 

intervjuer att undersöka hur bibliotekspersonal genom att skapa relationer med vuxna 

invandrare kan bidra till integration i sitt dagliga arbete. Hur biblioteken fungerar i 

varje fall kommer att vara unikt men det måste finnas utrymme för samtal där 

bibliotekspersonalen på en övergripande nivå kan reflektera över hur de kan hjälpa 

invandrare framåt i deras integrationsprocess.      

De personliga erfarenheterna hos en av oss har, tillsammans med läsning av tidigare 

studier, hjälpt oss att identifiera några brännpunkter där en person som kommit som 

vuxen till ett nytt land får anstränga sig för att känna sig som en del i ett nytt samhälle. 

Dessa är: språket, förstå det sociala samspelet och kulturen, lära känna nya människor 

samt förstå hur det nya samhället som man skall bli en del av är uppbyggt. Enligt 

Pilerot (2018, s. 9) handlar ofta detta att lära sig att fungera och komma till rätta i det 

nya samhället om att läsa av olika miljöer och kunna interagera i dess sammanhang. 

Dessutom handlar det om att lära sig och rätta sig efter både uttalade och outtalade 

sociala spelregler samt lagar och bestämmelser eftersom dessa bidrar till skapandet 

av en trygg och förutsägbar tillvaro. 

1.1 Bakgrund 
Att biblioteken har lyckats med att nå personer med utländsk bakgrund är inget nytt 

fenomen. Exempelvis har Svensk Biblioteksförening (2008, s. 7–10) i rapporten 

Framgångsrikt, men förbisett - om bibliotekets betydelse för integration tagit fram 
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uppgifter ur SOM 1- undersökningarna för åren 1995–2005 som visade att antalet 

biblioteksbesökare i Sverige är högre bland dem som inte har svenskt medborgarskap 

än bland dem som har det. Dessutom används biblioteken av människor som växt upp 

utomlands mer än av dem som har växt upp i Sverige. Rapporten tar även upp att 

personalen spelar en kritisk roll för upplevelsen av biblioteken eftersom 

bibliotekarien kan vara en av de första svenskar som en invandrare bli bekant med 

(ibid., s. 49).  

Folkbibliotekens arbete med personer som har svenska som andraspråk, har sin grund 

i bibliotekslagen där det i den åttonde paragrafen står skrivet att biblioteken som ingår 

i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella 

minoriteterna och personer som har ett annat modersmål än svenska, till exempel 

genom att erbjuda litteratur på 

   1. de nationella minoritetsspråken, 

   2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 

   3. lättläst svenska (Bibliotekslag, 2013:801).  

Urban (2018, s. 109) diskuterar huruvida organisationen av samhället är en 

integrerande kraft, och om det kan verka ”sammanbindande”. Hon menar att det 

faktum att det finns olika verksamheter såsom bibliotek som samhällsmedborgarna 

kan ta del av och som finns tillgängligt blir inkluderande. En fråga som följer därav 

är, blir det så att de som av olika orsaker inte kan eller vill ta del av sådan verksamhet 

blir exkluderade? Att ”stadens sammanhållning brister (eller att 

samhällsintegrationen […] fallerar)?” (ibid, s. 109). Med det perspektivet blir 

bibliotekens verksamhet och möjlighet att nå ut till alla en viktig del i 

samhällsintegrationen.  

Landmark & Wiklund (2012, s. 13) påpekar (med hänvisning till Stier, 2006) att 

morgondagens svenska identitet skapas i dag av oss alla, oavsett vilken bakgrund en 

individ har. Med detta i åtanke handlar integrationsprocessen inte bara om att tillägna 

sig ett nytt språk. Det ska även finnas “möjligheten att sätta sig in i, förstå och 

eventuellt interagera i en ny kultur med den som individen kommit till det nya 

hemlandet med” (ibid., s. 34).  

Svensk Biblioteksförening kom 2016 med en rapport om Bibliotekens arbete med 

nyanlända (2016, s. 4–5) och där listas olika aktiviteter som biblioteken gör och kan 

göra för att främja integration. Förutom det konstaterar rapporten att även om den 

intensiva senaste flyktingvågen mattats något kommer det ändå att finnas mycket 

arbete kvar för folkbiblioteken, och deras verksamhet kommer att fortsätta påverkas 

av detta under lång tid framöver. Viktigt då att man drar lärdomar ur den dagliga 

 

1 SOM- står för Samhälle, Opinion och Massmedier och bedrivs av SOM-institutet vid 

Göteborgs universitet. SOM-institutet har arbetat tillsammans med forskare inom en rad olika 

forskningsfält för att belysa opinioner samt bidrar för svensk samhällsutveckling. 
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verksamheten eftersom det är de som befinner sig i de verkliga situationerna som vet 

var utmaningarna finns och vilka insatser som ger bäst resultat.  

Svensk biblioteksförening har i maj 2019 uttryckt en vision som skall vägleda arbetet 

vid svenska bibliotek med sikte på år 2030 och där uttrycker visionen att 

“Biblioteksverksamhet bedrivs med en mångfald av språklig och interkulturell 

kompetens” (Svensk Biblioteksförening, 2019, s. 10). Det visar på att man har fått 

upp ögonen för vikten av mångfald även bland bibliotekspersonalen för att 

folkbiblioteken skall kunna fortsätta främja integration.   

Det kan alltså konstateras att folkbiblioteken kan kopplas samman med integration 

samt att de har ett lagstadgat uppdrag att särskilt uppmärksamma personer med 

svenska som andraspråk. Därav belyses vikten av att undersöka hur folkbiblioteken 

bidrar till integration. Detta kan göras ur olika perspektiv, men för den här uppsatsen 

är perspektivet bibliotekspersonalens erfarenheter av arbete med användargruppen 

vuxna invandrare. För att kunna göra det på ett bra sätt definieras nu ett antal begrepp 

som är centrala i detta sammanhang. 

1.2 Begreppsdefinitioner 
I detta avsnitt behandlas några begrepp som det finns en risk att man kan tolka på 

olika sätt beroende på förförståelse och bakgrund. Därför definieras sådana centrala 

begrepp här samt att det ges en förklaring till hur de ska förstås i den här uppsatsen.  

1.2.1 Vad är integration? 

Eftersom integration är ett nyckelord i den här uppsatsen följer här en beskrivning av 

begreppet och hur det används i denna uppsats. Detta för att termen bör bestämmas 

närmare när den används eftersom begreppet kan användas på olika sätt i olika 

sammanhang. Dessutom har begreppet integration upprepats vid flera tillfällen i den 

tidigare forskning som ligger som grund för den här undersökningen, och även där 

kan man se variationer på förståelsen av begreppet. 

I artikeln ”Understanding integration: A conceptual framework” presenterar Ager och 

Strang (2008, s. 167) en detaljerad analys av begreppet integration. Med hänvisning 

till Robinson (1998) kallar författarna integration för ett “kaotiskt begrepp” ett ord 

som används av många men ofta förstås på olika sätt. Vidare skriver de att konceptet 

är “individualiserat, ifrågasatt och kontextuellt”. Även Urban (2018, s. 15) beskriver 

integration som ett begrepp som det inte råder konsensus kring. Definitionen och 

förståelsen av begreppet varierar efter kontext, diskurs och politiska agendor. Ager 

och Strang (2008) använder även ett citat av Castles et al. (2001) där det står:  

There is no single, generally accepted definition, theory or model of immigrant 

and refugee integration. The concept continues to be controversial and hotly 

debated. (Ager och Strang, 2008, s. 167)  

I studierna av internationell migration och etniska relationer används integration 

särskilt för att beteckna de sociala processer genom vilka minoriteter, exempelvis 

invandrade etniska grupper, släpps in och får möjlighet att vara delaktiga i det nya 
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samhälle de flyttat till. Det kan gälla deras arbets- och bostadsmarknad eller deras 

sociala, kulturella och politiska liv (NE, 2019).  

Susanne Urban för i sin bok Integration och grannskap (2018) ett intressant 

resonemang om två olika synsätt på integration och kallar de olika varianterna 

assimileringsintegration och samhällsintegration (Urban, 2018, s. 10). Urban 

argumenterar för att det synsätt man har påverkar till exempel hur samhället 

organiseras. Hon menar att ordet integration infördes som begrepp för att man ville 

beskriva en process som innebar anpassning både från invandraren och 

mottagarsamhället, men att förståelsen av begreppet numera har gått tillbaka till att 

vara processen att invandraren skall anpassa sig och försöka smälta in, integreras i 

mottagarlandets kultur. Begreppet assimileringsintegration blir alltså att invandraren 

anses behöva anpassa sina värderingar och sätt att leva till mottagarsamhället, medan 

samhällsintegration blir den ömsesidiga anpassningen (Urban, 2018, s. 9–11). 

För den här uppsatsen och problemområdet anses förståelsen av ordet integration vara 

assimileringsintegration. Inte för att författarna av uppsatsen anser det vara den mest 

verkningsfulla och positiva formen av integration utan för att det är den formen av 

integration som respondenterna tycks avse i sina svar vid intervjuerna. Även Urban 

(2018, s. 15) beskriver hur det allmänt är den förståelsen av integration som många 

tänker på när man diskuterar integration. Att det är invandrarnas ansvar att anpassa 

sig, skaffa sig kunskap om mottagarlandet, och att samhällets ansvar i processen är 

att se till att rätt hjälp och verktyg erbjuds för att den integrationsprocessen skall vara 

möjlig.  

Till sist vill vi nämna att Pilerot (2018, s. 2 - 3) konstaterar att integration inte ska ses 

som ett abstrakt begrepp för något som sker på ett allmänt nationellt plan. Den ska 

snarare ses som något konkret som äger rum där människor finns och möts, som i det 

här fallet på ett folkbibliotek. Därför utgår vi i det följande från denna tolkning av 

begreppet: att det är något konkret som sker för enskilda individer och som rustar dem 

för sitt fortsatta liv i sitt nya hemland. Det handlar till stor del om att hitta verktyg 

som gör integrationsprocessen möjlig för individen. Sådana verktyg handlar om 

språk, kulturell förståelse och att lära känna nya människor i sitt nya hemland. 

1.2.2 Vem är invandrare? 

Det är viktigt att definiera begreppet invandrare så som det används i detta arbete. 

Eftersom ordet i Sverige ibland fått en negativ klang försöker man hitta varianter som 

skall ge en positivare känsla. För denna uppsats har vi inte fokuserat särskilt på 

nyanlända utan vi är intresserade av både personer som nyligen kommit till Sverige 

och de som levt här en längre tid. Dessutom gör vi här ingen skillnad på om de är 

flyktingar som tvingats lämna sitt hemland eller om de är immigranter som valt att 

vistas eller bosätta sig i ett nytt land av andra orsaker. Denna förståelse av ordet 

invandrare stöds av Nationalencyklopedin (NE, 2019b) som beskriver invandrare 

(immigrant) som en person som har flyttat från ett land till ett annat för att bosätta sig 

där en längre tid, enligt folkbokföringen i Sverige minst ett år. Begreppet 

“invandrare” förekommer inte i utlänningslagen. Det är opreciserat, varför det inte 

går att uttala sig om antalet invandrare utan att ange om man avser personer som är 
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utländska medborgare, utrikes födda eller har minst en utrikesfödd förälder (NE, 

2019). 

Jönsson-Lanevska (2005, s. 130) betecknar invandrare som en person som lämnat sitt 

hemland frivilligt, bosatt sig i ett annat land och som kan återvända om den så önskar. 

Här används dock begreppet “invandrare” i en bredare mening såsom författaren 

beskriver - det indikerar en person som har permanent bostad i Sverige men “does not 

concern his/her personal belonging” till svenska kulturen (ibid., s. 130). Även vi har 

använt begreppet i denna bredare betydelse. Vi avser alltså personer av utländsk 

härkomst som av olika anledningar vistas en längre tid i Sverige.  

I avsnittet om tidigare forskning som behandlar folkbiblioteken och integration ser vi 

att det har använts olika beteckningar för att visa vilken användargrupp man fokuserar 

på. De har beskrivits som invandrare, nybyggare, nyanlända, invånare, migranter, 

immigranter och flyktingar. Exempelvis använder Nekolová et al. (2016), Beretta et 

al. (2018), Paola Picco (2008), Jönsson-Lanevska (2005) och Audunson et al. (2011) 

termen migranter. Shepherd, Petrillo & Wilson (2018) och Pilerot (2018) använder 

termen nyanlända. Vårheim (2014) använder termen flyktingar. Respondenterna vid 

intervjuerna som är det empiriska materialet till den här uppsatsen använder uttryck 

som nysvenskar, nyanlända, utlandsfödda, personer med utländsk bakgrund, personer 

med svenska som andraspråk och invandrare. I denna uppsats kommer alla dessa olika 

uttryck att användas utan inbördes ordning eller värdering. Det är helt enkelt olika 

sätt att uttrycka vilken användargrupp i folkbiblioteket som är i fokus. 

När vi pratar om användargruppen vuxna invandrare i den här uppsatsen är det alltså 

flera olika kategorier av människor som avses. Även om vi, när vi använder termen 

vuxna invandrare, kan ge intrycket att en homogen grupp avses så är det naturligtvis 

inte fallet. Vi är mycket medvetna om att vuxna invandrare är en diversifierad grupp 

som kommer till Sverige av vitt skilda orsaker och med väldigt olika erfarenheter i 

bagaget. Det finns stora skillnader inom gruppen vad avser språk, kultur, etnicitet, 

utbildningsnivå, religion, kön och en rad andra personliga egenskaper. Alla inom 

gruppen är unika och vi vill inte förlora det perspektivet. För syftet med den här 

uppsatsen använder vi termen vuxna invandrare alltså med detta i minne och endast 

för att vara konsekventa med vilken målgrupp vi avser. 

1.2.3 Socialt kapital 

Inom forskningsfältet biblioteks- och informationsvetenskap (BOI) använder man 

detta teoretiska perspektiv för att rama in, kategorisera och utvärdera de sociala 

interaktionerna mellan till exempel bibliotekarier och biblioteksanvändare. En 

definition av socialt kapital som är hämtad från Johnson (2012) är följande:  

Social capital is often defined as the norms and networks that are established 

between people and communities that give rise to greater levels of trust, and 

the ability of people to work together to solve problems. (Johnson, 2012, s. 52)  

Vårheim (2014) har utforskat begreppet socialt kapital och menar att en viktig 

indikator på samhällelig integration skulle vara generaliserat förtroende, det vill säga 

tillit till främlingar. Som betrodda institutioner kan biblioteken vara mycket lämpliga 

som en arena för att bygga förtroende eftersom de kan underlätta informella kontakter 
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mellan användare som inte känner varandra (Vårheim, 2014, s. 63–66). Enligt 

Johnson (2012, s. 52) kan vardagliga interaktioner mellan användare och 

bibliotekspersonal främja en känsla av förtroende gentemot både bibliotekarier och 

folkbibliotek. Vi återkommer till begreppet socialt kapital under avsnittet om 

teoretiska utgångspunkter där en mer utförlig definition ges. 

1.2.4 Mångkulturalism 

I tanken på politisk mångkulturalism ryms en strävan mot integration som går ut på 

att flera kulturer ska integreras, men att de integrerade kulturerna var och en ska kunna 

behålla sina kulturella särdrag (NE, 2019, s.n.). Som kunde urskiljas i diskussionen 

av begreppet integration finns det olika uppfattningar om vad det egentligen innebär. 

Även om mångkultur kan vara ett begrepp som ifrågasätts, kan det konstateras att 

Sverige är ett land där många språk och kulturer samexisterar, samtidigt som den 

omgivande världen ingår i ett ömsesidigt stort nätverk.  

På senare år har folkbiblioteken setts som en viktig arena för att skapa en gemensam 

mångfald och därför blir begreppet med det mångspråkiga biblioteket en självklarhet 

i Sverige. Detta återspeglas också i bibliotekslagen (2013:801) som, precis som det 

konstaterades tidigare, särskilt nämner personer med annat modersmål än svenska 

som en grupp som skall visas särskild uppmärksamhet. En bra utgångspunkt för att 

förstå begreppet är IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest som beskriver 

begreppet på följande sätt: 

Begreppet ”kulturell mångfald” eller ”mångkultur” syftar på den harmoniska 

samexistensen och interaktionen mellan olika kulturer, där kultur bör anses 

omfatta hela komplexet av de andliga, materiella, intellektuella och emotionella 

egenskaper som är utmärkande för ett samhälle eller en social grupp och 

omfattar, förutom konst och litteratur, livsstilar, samlevnadsformer, 

värdesystem, traditioner och trosuppfattningar” (IFLA, 2008, s.n.). 

Urban (2018, s. 18–20) beskriver idealet med det mångkulturella samhället som en 

smältdegel, där olika grupper skall samexistera och där anpassningar och 

kompromisser görs för att samhället skall fungera samtidigt som dessa olika grupper 

får behålla sina särdrag. De flesta samhällen idag kan sägas vara mångkulturella, det 

finns ytterst sällan samhällen som är helt homogena. Däremot finns det grupper som 

har större makt och inflytande i dessa samhällen. Därmed skulle idealet vara att man 

hittar sätt att integrera dessa olika grupper och kulturer utan att någon grupps särdrag 

förstörs. 

Det här avsnittet har uppmärksammat och tydliggjort vissa begrepp som kommer att 

vara centrala genom hela denna uppsats. De följande avsnitten kommer att förklara 

forskningsproblemet, avhandla syfte och frågeställningar samt vilka avgränsningar 

som gjorts för den här undersökningen.   

1.3 Problemformulering 
BOI-forskningen kännetecknas av att ofta vara grundad i samhällsproblem av olika 

slag, ett sådant samhälleligt problem är integration vilket är det som är ämnet för den 

här uppsatsen. När stora mängder migranter anländer till ett land, särskilt om det sker 

under kort tid som under flyktingkrisen 2015, ställer det krav på infrastruktur. 
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Folkbiblioteket är en del av den infrastrukturen och är en del av samhället som kan 

vara en kraft till integration. För att den kraften skall bli så verksam och som möjligt 

och vara relevant behöver man undersöka vilka faktorer som gör att folkbiblioteken 

bidrar till integration. Att undersöka detta är viktigt för biblioteken, 

bibliotekspersonalen, samhället man verkar i samt för målgruppen. 

Bibliotekspersonal, särskilt bibliotekarier, ser ofta på sina arbetsuppgifter i 

instrumentella termer - vilket är att ge tillgång till användbara informationsresurser 

(Johnson, 2012, s.52). Samspelet som utvecklas mellan bibliotekspersonal och 

användare ses möjligen inte som lika viktigt. Med stöd av den tidigare forskningen 

urskiljs ett behov av att studera vad det är i mötet och relationerna mellan 

bibliotekspersonal och användargruppen vuxna invandrare som bidrar till integration. 

Detta kommer i den här uppsatsen att undersökas genom att vi, med hjälp av enskilda 

intervjuer med ett antal bibliotekarier och annan bibliotekspersonal, frågar efter deras 

erfarenheter.  

1.4 Syfte 
Syftet med det här arbetet är att undersöka bibliotekspersonalens roll för att stärka 

integrationsprocessen för målgruppen vuxna invandrare. Lika viktigt är att undersöka 

hur relationer skapas vid möten i folkbiblioteken samt hur biblioteken används som 

plats för integration.  

1.5 Frågeställningar 
 Hur bidrar relationen mellan bibliotekspersonal och användargruppen vuxna 

invandrare till integrationsprocessen? 

 Vilken inställning och vilka attityder finns bland bibliotekspersonal när det 

gäller integration? 

 Vilka utmaningar finns för folkbibliotekens personal idag när det gäller 

användargruppen vuxna invandrare?  

1.6 Problemavgränsningar 
Det här avsnittet behandlar vilka avgränsningar som gjorts för den här 

undersökningen. Undersökningen är placerad i folkbibliotekets miljö och därför 

valdes till exempel skolbibliotek eller forskningsbibliotek bort här, eftersom 

folkbiblioteken har en annan roll i samhället än de senare. Vi avgränsade även 

målgruppen till vuxna användare av folkbiblioteken. Därmed har vi för denna 

undersökning inte riktat in oss på andra åldersgrupper såsom barn eller ungdomar. Vi 

har dessutom i denna undersökning inte sökt invandrarnas egen berättelse, utan 

bibliotekspersonalens. 

Vi valde dessutom att rikta in oss på mindre orters folkbibliotek, och valde bort 

storstadsområden eftersom vi upplever att många tidigare undersökningar fokuserat 

på storstäder och dess närområden. Många mindre orter fick under flyktingkrisen 

2015 och framåt ta emot många nyanlända, i förhållande till samhällets storlek, på 

kort tid och detta påverkade folkbibliotekens arbete. 
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2 Tidigare forskning 

Syftet med detta avsnitt är att göra en omvärldsbevakning och belysa de förändringar, 

utmaningar och problem som folkbiblioteken, runt om i världen, har ställts inför i 

samband med att antalet invandrare periodvis har ökat dramatiskt. Den tidigare 

forskning som presenteras här har använts som underlag för reflektion samtidigt som 

den har legat till grund för utvecklingen av uppsatsen. 

2.1 En introduktion till tidigare forskning 
I det här avsnittet presenteras tidigare forskning om folkbibliotek, folkbibliotekens 

användare som tillhör målgruppen vuxna invandrare och integration utifrån 

biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv. Forskningsproblemet är 

aktuellt i många delar av världen och mycket relevant för biblioteksforskning överallt 

där man har stora grupper immigranter som användare vid biblioteken. Därför ges 

exempel på forskning både från Sverige men även internationellt. De artiklar som 

redovisar undersökningar som tidigare genomförts i biblioteks- och 

informationsvetenskaplig (BOI) forskning om integration har använts för att ge olika 

perspektiv på folkbibliotekens roll i integrationsprocesser samt vad relationen mellan 

folkbibliotek och integration innebär.  

Även om det inom BOI har forskats kring integration och folkbibliotek tidigare så 

blev ämnet ännu mer aktuellt och angeläget när miljoner människor från 2015 och 

framåt drevs på flykt eller av andra skäl valde att lämna sitt hemland. Under 

flyktingvågen uppstod nya utmaningar i de länder som tog emot migranter i stor 

omfattning, nämligen att erbjuda samhällsfunktioner som bidrar till integration och 

inkludering. En sådan samhällsfunktion är biblioteken. Och biblioteken har, som 

tidigare forskning upprepade gånger visat, varit en viktig del i integrationen för 

migranter.  

Vi har även under arbetets gång gått tillbaka och letat fram ytterligare studier som 

stödjer de insikter vi fått ifrån det empiriska resultatet. Vårt empiriska resultat har 

alltså även påverkat vad vi väljer att ta upp från tidigare studier och det vi lärt oss av 

tidigare studier har påverkat utformningen av vår undersökning. Vi börjar med att titta 

på vad som kännetecknar forskning om integration och folkbibliotek och går sedan 

vidare till att se exempel på forskning både internationellt och i en skandinavisk 

kontext för att avsluta med exempel från Sverige. 

2.2 Vad kännetecknar forskning kring integration och bibliotek? 
I biblioteksforskningen framhålls ofta folkbibliotekets möjlighet att spela en social 

roll, man ser funktionen med folkbiblioteket som mötesplats som allt viktigare. Till 

exempel visar Beretta et al. (2018, s. 389) i en litteraturöversikt att biblioteken sågs 

som det viktigaste informationscentrumet i de artiklar som studerats. Detta eftersom 

biblioteken får en förmedlande roll mellan invandrare och deras informationsbehov å 

ena sidan och social integration och dess nödvändiga informationskontext å andra 

sidan.       

De flesta forskare vars artiklar nämns i detta avsnitt är överens om att biblioteken bör 

användas som en viktig del i invandrares integrationsprocess. Delvis för att det ofta 

är helt naturligt för dem att söka sig dit, bland annat för att de vill ha tillgång till teknik 
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eller få information om hur man lever i sitt nya hemland. Dessutom har de ofta en 

uppfattning om att folkbibliotek är en trygg och socialt acceptabel plats för att möta 

andra människor på. Forskarna har på olika sätt lyft upp vad som har varit viktigt för 

invandrarna under deras integrationsprocess. 

Gemensamt för den tidigare forskningen som behandlas här är att man har en positiv 

inställning till att biblioteket kan vara en kraft och möjlighet för integration. Man 

försöker därför med hjälp av olika undersökningar, modeller och teorier komma fram 

till hur man kan se till att de blir den kraften. Samt hur man bäst tar tillvara på de 

möjligheter som finns i folkbiblioteken, det vill säga hur man bäst använder de 

resurser som står till förfogande.  

Allmänt betonar artiklarna som tas upp i detta avsnitt den positiva roll som 

biblioteken, och då särskilt folkbiblioteken, spelar för social integration av 

invandrarna. Författarnas fokus på bibliotekens roll är ganska bred och den handlar 

inte bara om exempelvis att förse invandrarna med resurser, tjänster och utbildningar 

utan även att erbjuda olika möjligheter för social interaktion och aktiviteter som bidrar 

till invandrarnas integrationsprocess.  

När ett tillstånd eller situation påverkar samhället så mycket som flyktingvågen som 

startade 2015 har gjort är det naturligt att forskarsamhället börjar intressera sig för 

fenomenet i högre grad och vill studera, beskriva och ge förklaring till de situationer 

som iakttas. Så även i detta fall, och man kan se en ökning av artiklar som publicerats 

i ämnet sedan 2016 ungefär. Dock är det bäst att poängtera att det är olika grupper av 

invandrare som har studerats i forskningen, inte bara nyanlända. Bland annat har de 

beskrivits som invandrare, nybyggare, nyanlända, migranter och flyktingar.   

Svårigheterna i studier om och för invandrargrupper är att det kan vara svårt att fånga 

intresset och på ett bra sätt vinna förtroende hos denna grupp så att forskare kan få 

fram resultat som är generaliserbara och kan säga något relevant om företeelsen som 

helhet. Framförallt när det gäller studier där forskare vill göra undersökningar ur 

användargruppens perspektiv.  

2.3 Folkbibliotek och integration ur ett internationellt perspektiv 
I biblioteksforskning som är exempel på hur forskningsämnet beskrivs internationellt 

refererar forskare till folkbibliotekens engagemang för invandrare på olika sätt. Som 

exempel, visade Paola Picco (2008, s. 43) i ett exempel från Canada hur folkbibliotek 

hade bidragit till invandrares integrationsprocess i ett land där betydelse av 

multikulturalism främjats genom sin lagstiftning. Studien identifierade 12 tjänster 

som bekräftade folkbibliotekens bidrag till invandrarnas integrationsprocess samt till 

kulturella förbindelser med sina ursprungliga kulturer och språk. Dessa är: 

mångspråkavdelning, samlingar för nyanlända, tidskrifter på andra språk, kurser i 

franska och andra språk; franska litteraturverkstäder för invandrare; kulturaktiviteter, 

dokumentationscentra med information om tjänsterna i grannskapet, verkstäder eller 

tjänster för att underlätta sökandet efter ett jobb, guidade biblioteksbesök för 

invandrare, kontaktagent-tjänster som uppmuntrar länkarna mellan biblioteket och 

samhället, ”Livres dans la rue” och ”kontakt”, samt speciella program som erbjuds av 

Ville de Montre´al. Tjänsterna täckte olika områden av invandrarnas behov för att de 

skulle kunna gå vidare i sin utveckling (ibid., s. 44). 
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Branyon (2017) visar i en studie gjord i USA på vikten av folkbiblioteket som 

mötesplats för invandrarkvinnor samt för språkinlärning. I studien beskrivs hur 

folkbiblioteket tycks vara som en livlina för invandrarmödrar för att hitta resurser, 

samtidigt som det sågs som en säker plats där de kände sig välkomna. Artikeln visar 

på bibliotekens värde som en plats där man kan få svar på sina frågor och även dela 

med sig av sina berättelser. Dessutom visar studien på att biblioteket kan vara en 

viktig faktor för integration i nordamerikansk kultur och för att hjälpa mödrarna att ta 

itu med både sina barns och sitt eget utbildningsbehov (Branyon, 2017, s. 196). 

Två studier som båda fokuserar på en målgrupp som har en mer begränsad kunskap 

om folkbibliotek och vad de kan erbjuda är Shepherd, Petrillo & Wilson (2018) från 

Canada samt Nekolová et al. (2016). De undersöker hur nyanlända använder 

biblioteken, och vad man kan säga om skillnader mellan hur nyanlända och de 

inrikesfödda i ett land använder folkbiblioteket. Studierna fokuserar både på 

biblioteket som plats, men även på hur informationsbehovet ser ut för 

användargruppen. Det författarna kommer fram till är bland annat att de nyanlända 

använder biblioteket i högre utsträckning än inrikesfödda, de besöker biblioteken 

oftare och de stannar längre vid varje besök. De kom även fram till att biblioteken 

betyder mycket som plats och att det inte bara var samlingarna eller att ha tillgång till 

datorer som spelar roll för användargruppen. Så många som 40 procent av 

respondenterna uttrycker att biblioteket är ett ställe där man kan känna sig som en del 

av samhället.  

Det speciella med Nekolová et al. (2016) är att deras undersökningen vände sig både 

till användare och icke användare av biblioteket. De studerar vuxna migranters attityd 

till biblioteken i deras nya hemland, i detta fall Tjeckien. Författarna beskriver själva 

att biblioteken där inte är lika inriktade på utländska språkgrupper som andra länder 

med större andel migranter är. Trots det kan författarna dra slutsatsen att för 

respondenterna är det viktigt att de känner sig trygga i biblioteksmiljön för att de ska 

vilja använda biblioteken (Nekolová et al., 2016, s. 9). Författarna menar att om 

migranterna har upplevt negativt bemötande känner de sig mindre benägna att besöka 

biblioteken igen. Just hur stor vikt man kan lägga vid behovet av att känna sig trygg 

i biblioteksmiljön och uppleva förtroende för biblioteket som institution kan urskiljas 

i många andra studier exempelvis Audunson (2011) och Vårheim (2014).   

I en studieöversikt från Australien som heter ”Immigrants’ information experiences: 

an informed social inclusion framework” (Beretta, Sayyad Abdi & Bruce, 2018) 

presenteras en granskning av ett antal studier om invandrarnas erfarenhet ur ett 

informationsperspektiv. Även om artikeln handlar om informationsbehov har den 

ändå en plats här eftersom den betonar informationskompetens och folkbibliotekens 

roll som viktiga komponenter i social integration. Granskningen visade att det finns 

ett behov av att undersöka rollen som myndigheter, särskilt statliga myndigheter, 

folkbibliotek och andra integrerande funktioner har när det gäller invandrares 

informationsbeteende. Speciell uppmärksamhet bör ges till hur sådana organisationer 

kommunicerar och samarbetar med varandra för att förse invandrare med relevant och 

lämplig information för att ge möjlighet till integration i det nya samhället (Beretta et 

al., 2018, s. 389).   
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Eftersom begreppet socialt kapital kommer att spela en viktig roll i den här uppsatsen, 

vilket förklaras närmare under kapitel 3.2 är det intressant att se hur Johnson (2012, 

s. 56 - 59) i sin studie ”How do public libraries create social capital? An analysis of 

interactions between library staff and patrons” beskriver olika sätt på vilket socialt 

kapital byggdes i interaktioner vid några folkbibliotek i en stad i USA. Studien hade 

inte någon särskild användargrupp som inriktning, men den passar mycket väl in på 

de situationer som den här uppsatsen avser undersöka. Det vill säga exempel på hur 

bibliotekspersonalens relationer kan bidra till integration. Där tillfrågas personalen 

om särskilda situationer med användare där de insåg att de kunde ge stöd och hjälp 

för utveckling och hur man kan säga att det har samband med begreppet socialt 

kapital. 

Exemplen i detta avsnitt visar hur biblioteksforskningen, som en del av BOI, har 

utforskat ämnet folkbibliotek och integration ur många olika synvinklar. Även 

invandrares informationsbeteenden behandlas. Efter denna genomgång av den 

internationella BOI-forskningen om integration går vi nu över till några artiklar som 

har utforskat frågor som är angelägna i Skandinavien.  

2.4 Folkbibliotek och integration i Skandinavien 
Detta avsnitt har delats i två teman: Norge och Sverige för att få en bättre bild av hur 

forskningen behandlas i en mer lokal kontext.   

2.4.1 Norge 

Första artikeln handlar om att utveckla strategier för ett förbättrat konceptuellt 

ramverk för att forska och diskutera bibliotekets roll som mötesplats i ett 

multikulturellt och digitalt samhälle och skrevs av Audunson (2005). I artikeln som 

heter ”The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context” 

utvecklade han begreppen högintensiva kontra lågintensiva mötesplatser som har 

visat sig vara användbara begrepp för både forskningen samt den praktiska 

biblioteksverksamheten. Högintensiva mötesplatser är de arenor där människor 

investerar sitt primära engagemang, medan lågintensiva mötesplatser är arenor där 

människor utsätts för andras värderingar och intressen (ibid., s. 429). Författaren 

diskuterar även de lågintensiva mötesplatsernas roll för att främja tolerans i samhället, 

samt folkbibliotekets potential som en lågintensiv mötesplats. 

Den andra artikeln heter ”Public libraries: A meeting place for immigrant women?” 

och skrevs av Audunson et al. (2011). I den beskrivs hur folkbiblioteken representerar 

en komplex mötesplats som på olika sätt stöder invandrarkvinnor under 

integrationsprocessen in i det norska samhället. Artikeln visade att folkbiblioteket 

“seemed to have a potential as an arena for legitimate peripheral participation, 

opening up for a gradual and stepwise process of participation and integration” (ibid., 

s. 227). Biblioteket sågs även som en säker och välkomnande plats där 

invandrarkvinnor kunde få relevant information eftersom där byggdes broar mellan 

kultur i det nya landet och deras ursprungskultur.  

I artikeln ”Trust and the role of the public library in the integration of refugees: The 

case of a Northern Norwegian city” diskuterade Vårheim (2014) hur folkbiblioteken 

kan bidra till att skapa socialt kapital och social tillit bland flyktingar som deltar i ett 
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biblioteksprogram på folkbiblioteket. Artikeln visade att folkbibliotekens program för 

invandrare har bidragit till skapandet av social tillit inom biblioteks väggar, men man 

konstaterar att man kunde se att generaliserat förtroende (tillit till främlingar) fortsatte 

att vara låg medan studenterna deltog i programmen. Dessutom verkar allmänt 

förtroende ha minskat bland tidigare studenter under en tid efter deltagandet 

(Vårheim, 2014, s.68).  

I de två första norska artiklarna behandlas idén om folkbiblioteken som mötesplats 

medan den tredje artikeln fokuserat mer på programverksamhetens inverkan på 

integreringsprocessen. Dock har alla tre artiklarna visat på hur biblioteket som lokalt 

statlig institution har bidragit till att skapa förtroende för det norska samhället 

(Vårheim,2014; Audunson et al., 2011, Audunson, 2005).     

2.4.2 Sverige  

I en svensk kontext är artikeln ”The practice of public library-work for newly arrived 

immigrants” som skrevs av Pilerot (2018) intressant. Här valde författaren att ta 

utgångspunkt i bibliotekariernas perspektiv och skrev om folkbibliotekens arbete med 

bland annat aktiviteter riktade mot nyanlända under flyktingkrisen 2015 och framåt. 

Studien visade att biblioteksarbete för nyanlända ofta begränsas av materiella och 

ekonomiska faktorer, vilket riskerar att bidra till en situation där viktiga beslut som 

påverkar vad som kan göras i biblioteket tas utan inblandning av bibliotekspersonal, 

det vill säga de som sen faktiskt skall utföra arbetet. Studien betonar även att arbetet 

för nyanlända är grundat i implicita och explicita antaganden om hur arbetet borde 

genomföras, samt att bibliotekspersonalen använder sina kollegor som både ett 

känslomässigt och professionellt stöd (Pilerot, 2018, s. 8). 

I artikeln ”The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants” undersöker 

Jönsson-Lanevska (2005, s. 128) de speciella tjänsterna som erbjuds för invandrare 

av svenska bibliotek på olika nivåer (regional, lokal och skola) samt hur dessa tjänster 

kan bidra till utvecklingen av ett harmoniskt mångkulturellt samhälle. Artikeln visade 

att folkbibliotekens prestationer på olika nivåer verkar fungera på ett sätt som 

motsvarar de olika faserna i en trefasmodell av Gillis Herlitz. De lokala bibliotekens 

strategi är mer individuell och psykologisk och deras tjänster motsvarar de invandrare 

som befinner sig i ”besvikelsefasen”. Medan de regionala bibliotekens aktiviteter är 

mer informativa och lämpliga för ”balanseringsfasen”. Däremot menar hon att 

skolbiblioteken inte påverkas av någon av faserna för invandrarnas anpassning 

eftersom den stöds av utbildningsfunktionerna (ibid., s. 128). Vidare drar hon 

slutsatser att invandrarnas anpassning till den nya kulturen och inlärningen av det nya 

språket inte får uppnås på bekostnad av invandrarnas medfödda språk och kulturer. 

Dessutom att fullständig assimilering inte får äga rum: personlig identitet måste 

bevaras även om de gamla vanor och sedvanor kompletteras och existerar sida vid 

sida med de nya. Två kulturer istället för ett, två språk istället för ett – så att personen 

berikas och inte hindras (ibid., s.138–139).  

Lloyd (2017, s. 35–36) som är forskare i informationsvetenskap undersöker hur man 

kan skapa ett ramverk av terminologi för att kunna på ett mer ingående sätt studera 

flyktingar och migranters informationspraktiker. Hon introducerar termen fractured 



 

13(55) 

 

landscapes för att beskriva vad som händer med informationsmedvetandet när 

människor antingen drivs på flykt eller flyttar av andra orsaker. Informationslandskap 

kan beskrivas som alla de antaganden, beteenden, informationskällor och så vidare 

som en person subjektivt upplever som självklara i det sammanhang man befunnit sig 

i. När en individ så hamnar i den situationen att detta informationslandskap blir 

avbrutet eller splittrat (fractured) så påverkar det hela individens koncept och 

uppfattningar av information. Individen tvingas tänka helt annorlunda när det gäller 

vad information är, vart man kan hitta den information man måste skaffa sig och så 

vidare.  

A fractured landscape is characterised by disjunction between the familiar and 

unfamiliar. Where people become disconnected from the normative and non-

normative contexts and reference points […] associated with their established 

communities, institutions, organisations and practices, their new experiences 

may be underscored by uncertainty. […] Entering a new landscape requires that 

refugees reconcile their established ways of knowing with those of the receiving 

country. In turn, they must then connect with new information sources, 

modalities, media and ways of knowing, learning the normative rules about what 

constitutes information and understanding the affordances furnished to connect 

with primary and secondary information in new settings. (Lloyd, 2017, s.40) 

Pilerot (2019) har nyligen genomfört en förstudie som skall ligga till grund för ett nytt 

projekt och utbildning där man skall utbilda så kallade biblioteksguider. Denna 

utbildning skall avse personer med utländsk bakgrund som med rätt utbildning skall 

kunna arbeta på folkbibliotek för att kunna överbrygga språkliga och kulturella 

svårigheter. I studien intervjuar han både nyanlända som fått möjlighet att jobba som 

biblioteksguider och de etablerade bibliotekarier som arbetat tillsammans med dem. 

Han diskuterar de nyanländas föreställningar om, och erfarenheter av folkbibliotek 

innan de kom till Sverige. En viktig sak som man visar på är vilken positiv effekt det 

hade på användare med utländsk bakgrund när de upptäckte att det fanns någon som 

arbetade på biblioteket som talade deras språk.  

Efter att ha presenterat en del av den tidigare forskningen kring integration och 

folkbibliotek kan vi konstatera att det är ett forskningsämne som engagerar forskare 

över hela världen, men vi har även sett att det är ett mycket aktuellt ämne i den 

svenska kontext som vår undersökning befinner sig i. I nästa avsnitt skall vi diskutera 

den teoretiska utgångspunkten för den här uppsatsen. 
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3 Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter. De hämtas främst 

från Ager & Strangs integrationsmodell samt begreppet socialt kapital eftersom det 

finns en koppling mellan dessa. Båda teoribildningarna handlar om hur man kan 

utveckla sociala relationer och stärka sociala band som är viktiga faktorer för 

integration. Dessutom har båda teorierna en stark koppling till social inkludering 

samtidigt som de är relevanta för vårt problemområde.   

3.1 En integrationsmodell 
Eftersom begreppet integration har en nyckelposition i den här undersökningen 

används en modell för integration framförd av Ager & Strang (2008). I artikeln 

”Understanding integration: A conceptual framework” presenterar författarna 

modellen som har som syfte att kunna användas som en grund för vidare diskurs samt 

arbete för integration. Den är ett viktigt verktyg som kan göra det möjligt att kunna 

analysera samt förstå och dra slutsatser kring integration och folkbibliotek. 

Pilerot & Hultgren (2017, s. 26) har i rapporten Folkbibliotekens arbete för och med 

nyanlända - slutrapport gjort en översättning av modellen till svenska (se bild på 

nästa sida). Den blir där kallad Modellering av företeelsen integration och för 

tydlighets skull presenteras här de svenska begreppen, men förklaringen av de olika 

fenomenen kommer från Ager och Strang (2008). 

 

MARKÖRER &  

MEDEL 

 

SOCIAL KOPPLING 

 

FACITATORER  

 

FUNDAMENT 

 

 

 

Modellen består av tio kärndomäner som tillsammans utgör ett ramverk som 

tillhandahåller en sammanhängande konceptuell struktur för hur integration kan 

studeras. Domänerna är i sin tur indelade i fyra nivåer eller fält. Dessa är:  

ARBETE  BOSTAD  UTBILDNING  HÄLSA

SOCIALA BROAR, BAND & LÄNKAR

SPRÅK & KULTURELL 
KOMPETENS

SÄKERHET & STABILITET 

RÄTTIGHETER & 
MEDBORGSKAP

Figur 1 Ager och Strangs (2008) integrationsmodell. Baserad på Pilerots & Hultgrens (2017, s.26) 

översättning till svenska. 
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Markörer och medel: Möjlighet till arbete, utbildning, bostad och sjukvård utgör ett 

resultat av en lyckad integration (ibid., s. 169). Dessa nyckelområden kan ses som 

indikatorer eller medel för att kunna betrakta integration. 

Sociala kopplingar: Förstås som att ta bort "hinder" för integration. Det innebär att 

"tillhörighet" ses som det ultimata kännetecknet för att befinna sig i en integrerad 

gemenskap. Sociala kopplingar delas i sin tur in i tre olika typer (ibid., s.177–181):  

1) sociala band: i denna ingår familj eller människor av samma etnicitet, nationalitet 

och/eller religion. 

2) sociala broar: dessa diskuteras i form av deltagande i andra gemenskaper, bland 

annat genom gemensamma aktiviteter kring sport, studier, religion eller politik. 

3) sociala länkar: såsom samhälleliga strukturer, exempelvis i kontakter med 

offentliga myndigheter.   

Ager och Strang (2008, s. 177–181) skriver att begreppet socialt kapital är en 

betydelsefull indikator när det gäller att identifiera tillgångar eller attribut förknippade 

med sociala kopplingar och förtroende. Här ser vi en tydlig koppling mellan 

integrationsmodellen och teorin om socialt kapital som förklaras under nästa 

underrubrik. 

Facilitatorer: Den första faktorn är språklig kompetens och kulturell kompetens som 

båda är viktiga för att integration ska kunna äga rum. Att kunna tala huvudspråket 

som används i det landet man befinner sig i identifieras som centralt i modellen för 

integrationsprocessen (ibid., s. 182). 

Den andra faktor är stabilitet och säkerhet. Här framhålls att en känsla av personlig 

säkerhet var mycket viktigt, medan stabilitet ansågs som en viktig faktor för 

integration (ibid., s. 183). Båda faktorerna beskrivs i ramverket som viktiga element 

som kan bidra till att minska eller radera hinder för integration. 

Fundament: De teman som skapar mer förvirring och oenighet om förståelsen för 

integration är medborgarskap, och de rättigheter och skyldigheter som är förknippade 

med dem. Dessa fenomen kan tolkas och förstås på olika sätt. Ager och Strang menar 

att en nations definitioner av integration beror oundvikligen på nationens känsla av 

identitet, dess "cultural understandings of nation and nationhood" (ibid., s. 173). 

3.2 Socialt kapital 
Begreppet socialt kapital är även sammankopplat med integrationsmodellen av Ager 

och Strang (2008) som presenterats i föregående avsnitt. Vi väljer här att fortsätta 

använda de engelska termerna. 

En teori som ofta återkommer när integration diskuteras är socialt kapital och 

framförallt de två begreppen bonding och bridging socialt kapital så som de förklaras 

av Johnson (2012, sid. 54). Bonding social capital betonar de starka band och 

relationer som skapar förtroende mellan människor på grund av familjeband, 

kulturellt medlemskap eller på grundval av ekonomiska, sociala eller religiösa 

anknytningar. Här finns en vilja att främja gruppmedlemmarnas intressen. Medan 

bridging social capital hänvisar till svagare relationer och länkar mellan människor 
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som passerar gränserna för sociala nätverk (Lloyd, Pilerot & Hultgren, 2017). Enligt 

Johnson (2012, sid. 54) handlar bridging social capital om när en individ behöver 

skaffa sig nya resurser eller förmågor för att klara av en ny situation, därmed vänder 

de sig till en källa de inte har en nära, naturlig relation till.  För den här uppsatsen har 

vi valt att lägga större fokus på det sistnämnda begreppet eftersom det är den 

betydelsen av begreppet socialt kapital som kan anses byggas upp i relationerna 

mellan bibliotekspersonal och användargruppen. 

Även Lloyd (2017, s. 41–42) diskuterar socialt kapital i förhållande till hur man 

använder begreppen bonding och bridging social capital inom biblioteksvärlden. Hon 

menar att det har varit ett omdiskuterat begrepp eftersom Bourdieus ursprungliga teori 

sammankopplas med koncept som makt och maktstrukturer men menar, med 

hänvisning till Putnams (2000) definition av socialt kapital, att begreppet har tolkats 

på ett annat sätt och därför är användbart för biblioteksvärlden. Putnams definition av 

begreppet socialt kapital är att det är “connections among individuals – social 

networks and the norms of reciprocity and trustworthiness that arise from them” 

(Lloyd (2017, s. 42). Lloyd kopplar alltså precis som Johnson begreppet bridging 

social capital till länkar mellan människor som inte har naturliga starka kopplingar 

till varandra, utan där man för att något särskilt behov skall kunna fyllas, överbryggar 

det faktumet. 

3.3 Motivering till val av teoretiskt perspektiv samt förklaring till hur 

teorierna används i denna uppsats 
När vi nu har sett närmare på våra teoretiska utgångspunkter, så skall vi här förklara 

hur de används i den här uppsatsen. Varför vi valt att använda båda dessa teoretiska 

utgångspunkter är för att de är tätt sammankopplade med varandra och används i vår 

analys med syftet att skapa struktur i, och förståelse av det insamlade empiriska 

materialet. Intervjuerna analyseras med hjälp av begreppet bridging social capital 

som det förklaras här i avsnitten ovan samt två nivåer av Ager och Strangs 

integrationsmodell. Den första handlar om olika sorters sociala kopplingar inom och 

mellan samhällsgrupper, som bibliotekariernas arbete kan bidra till att stärka, dessa 

kan bestå av broar, band och länkar. Den andra benämns i modellen som facilitatorer 

det vill säga språkutveckling och kulturell kompetens samt stabilitet och säkerhet 

såsom strukturella hinder relaterade till språk, kultur och den lokala miljön.  

3.4 Hur de teoretiska begreppen relaterar till varandra  
För att identifiera vilka typer av sociala interaktioner mellan bibliotekspersonal och 

invandrare som kunde bidra till socialt kapital och faktorer såsom sociala kopplingar 

i integrationsmodellen, används dessa båda teorier tillsammans. Detta för att teorierna 

hänger samman och hjälper till att identifiera de mänskliga kopplingarna som inte 

bara resulterar i instrumentell hjälp utan också känslomässig hjälp när det gäller att få 

tillgång till användbara informationsresurser. Johnson (2012, s.53) menar att ett 

viktigt sätt på vilket bibliotek kan bidra till socialt kapital är genom att biblioteken 

erbjuder personlig hjälp till de som inte kan dra nytta av denna sorts av resurser i sina 

egna sociala nätverk.  



 

17(55) 

 

Socialt kapital hjälpte oss att förstå hur sociala interaktioner ägde rum medan Ager 

och Strangs integrationsmodell, särskilt sociala kopplingar: band, länkar och broar, 

hjälpte oss att identifiera olika nivåer i dessa interaktioner och hur de kan bidra till en 

lyckad integration.  Med hänsyn till detta läggs i analysen extra vikt vid vilka typer 

av sociala interaktioner som ägde rum mellan bibliotekspersonal och invandrargrupp 

för att kunna belysa denna process. 
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4 Metod 

I förra avsnittet förklarades de teoretiska utgångspunkter som används i den här 

uppsatsen, det vill säga integrationsmodellen av Ager och Strang och teorin om socialt 

kapital. Det förklarades även hur de använts i den här undersökningen. Nu går vi 

vidare till att presentera hur vi har gått tillväga när den empiriska undersökningen 

som består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer har genomförts. Vi ser först 

allmänt på vilken metod som använts och sedan följer en beskrivning på hur vi 

genomfört undersökningen och vilka lärdomar som gjorts under tiden. 

4.1 Den kvalitativa studien 
Den här studien är en kvalitativ undersökning och metoden kvalitativa 

forskningsintervjuer. Fokus i en kvalitativ undersökning är att ta reda på hur deltagare 

upplever vissa situationer och man använder olika metoder för att studera detta. 

Bryman (2018, s. 455) menar också att man har ett konstruktionistiskt synsätt vid 

kvalitativa studier. Med det menas att kunskapen skapas i situationen och att det inte 

finns något påtagligt att hämta in eller mäta, som står för sig själv utan människans 

medvetande. 

Traditionellt bedöms inom kvantitativ forskning olika undersökningars värde utefter 

termerna reliabilitet och validitet samt reproducerbarhet (Bryman, 2018, s. 71–75). 

Reliabilitet som handlar om huruvida undersökningen skulle ge samma resultat om 

det var någon annan som genomförde samma undersökning i ett annat sammanhang. 

Reproducerbarhet liknar detta och det handlar om tillförlitlighet. Validitet innebär att 

man faktiskt mäter det man säger sig mäta. Att undersökningens utformning passar 

för det som undersöks.  

För en kvalitativ undersökning krävs dock andra sätt att bedöma undersökningens 

kvalitet eftersom det är människors situationer och tolkningar som undersöks och 

dessa kan förändras över tid. Bryman (2018, s. 467–470) presenterar ett sätt att 

formulera kriterier för att bedöma en kvalitativ undersöknings kvalitet, nämligen 

tillförlitlighet (trustworthiness) och äkthet (authenticity). Till detta sammanhang har 

vi främst tagit fasta på begreppet tillförlitlighet vilket bland annat innebär att 

undersökningen är trovärdig, överförbar och pålitlig. Det betyder till exempel att alla 

regler för forskningen följs samt att man är transparent i sin redovisning av sina 

metoder och forskningsresultat. Argumentation för val av forskningsdesign, urval, 

insamlingsmetod och så vidare presenteras. Dessa val och argument beskrivs så att 

andra kan granska och avgöra huruvida man agerat på ett forskningsetiskt sätt.  

4.2 Den kvalitativa forskningsintervjun 
Eftersom det är bibliotekspersonalens egna tankar och berättelser kring folkbibliotek 

och integration som är fokus i denna undersökning, är metoden kvalitativa semi-

strukturerade intervjuer. Detta innebär att "den är varken ett öppet vardagssamtal eller 

ett slutet frågeformulär" (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 45). Enligt Bryman (2018, s. 

561) använder man ofta intervjuer som insamlingsmetod inom kvalitativ forskning. 

Den kvalitativa forskningsintervjun erbjuder möjligheten att rikta uppmärksamheten 

på de personer som intervjuats och deras berättelser. Den kvalitativa intervjumetoden 
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ger också möjlighet till mer flexibilitet och lyhördhet i intervjusituationen (Bryman, 

2018, s. 561, 562). 

Det finns olika typer av kvalitativa forskningsintervjuer och den variant som används 

här kallas alltså semi-strukturerad. Detta innebär att en intervjuguide använts med 

olika teman som intervjuerna skall fokusera på. Intervjufrågor utformades för att få 

igång en berättelse. Semi-strukturerade intervjuer ger också möjlighet till att följa 

respondentens berättelse och ställa följdfrågor samt byta ordning på frågorna utefter 

hur intervjun utvecklas (Bryman, 2018, s. 563, 564). En av fördelarna med intervju 

som metod är den mänskliga relationen och den kunskapsproduktion som denna leder 

fram till. Om intervjudata är väl presenterade kan man få läsaren att delta i samtalet 

och argumentera med det som blir sagt (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 374).  

4.3 Genomförande av intervjuerna 
De kvalitativa semi-strukturerade forskningsintervjuerna i vår undersökning har 

genomförts enligt en intervjuguide (se Bilaga 1) som var uppdelad i två olika teman. 

Den första delen handlade om biblioteket och verksamheten och fokuserade på hur 

verksamheten såg ut i det bibliotek där intervjun genomfördes. Den andra delen 

handlade om folkbibliotek och integration, och bibliotekariernas upplevelser och 

uppfattningar kring detta. Uppdelningen gjordes med intentionen att få berättelser 

som både utgjorde svar på faktafrågor såsom vilken typ av aktiviteter biblioteken 

anordnar för målgruppen, men även personliga upplevelser. Intervjuguiden har 

använts som ett stöd under intervjuerna, men vi ställde även uppföljande frågor 

beroende på utvecklingen av samtalet.  

Det som undersöks med hjälp av intervjuerna är bibliotekspersonalens berättelser om 

deras personliga erfarenheter av möten och relationer med användargruppen vuxna 

invandrare. Eftersom en av de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för 

denna undersökning handlar om socialt kapital tillfrågades deltagarna om deras 

interaktioner med målgruppen vuxna invandrare. Exempel på frågor som behandlade 

detta är “Har det funnits situationer där du har utvecklat någon speciell relation med 

någon i denna användargrupp?” och “Upplever du att en sådan relation bidrar till 

integration?”. Deltagarna ombads alltså att beskriva några händelser eller situationer 

där de observerat att sociala interaktioner hade ägt rum mellan dem som 

bibliotekspersonal och användargruppen. De blev även tillfrågade om de hade 

utvecklat några speciella relationer med användare, hur de etablerades och om de 

kände att dessa relationer hade gått utöver deras normala arbetsuppgifter. De flesta 

respondenter kunde berätta flera exempel på sådana interaktioner. 

Intervjuerna genomfördes enskilt med en person åt gången och vi delade upp det så 

att vi genomförde tre intervjuer var, dessutom tillkom det en intervju som 

genomfördes via e-mail. Anledningen till det var att respondenten ville delta i vår 

undersökning men avböjde att bli inspelad, därför använde vi oss av detta alternativ. 

En viss skillnad mellan den intervju som genomfördes via e-mail och de övriga kunde 

urskiljas, den främsta var att vid intervjun som gjordes via e-mail gavs en väldigt 

utförlig beskrivning om verksamheten såsom vilka aktiviteter som bedrivs, medan de 

andra intervjuerna gav bättre svar på hur relationerna uppstod. Dessutom avstod 

respondenten som svarade skriftligt via e-mail från att svara på några av frågorna, 
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särskilt de som handlade om relationer. Vi ansåg ändå att många av svaren vid den 

intervjun var relevanta för vår undersökning varför vi valde att ta med dem i vårt 

resultat.  

Eftersom vi genomförde flera intervjuer var kunde vi ta med oss lärdomar från den 

första intervjusituationen in i nästa och så vidare. Vi lärde oss till exempel att någon 

fråga var lite svårare att svara på för respondenten samtidigt som den inte gav så 

mycket relevant information och därför la vi inte så stor vikt vid den frågan vid de 

senare intervjuerna. Exemplet på detta är frågan numret två ”Hur och vilken 

utsträckning, upplever du att den användargruppen använder biblioteket?”.  Vi lade 

också märke att en del frågor engagerade respondenterna mycket och då stannade vi 

kvar just vid den frågan och ställde flera följdfrågor för att få en bra berättelse. Ett 

exempel på det var den tredje frågan som var “Tycker du att det finns några särskilda 

svårigheter och utmaningar för folkbiblioteken idag när det gäller denna 

användargrupp”. När vi ställt den frågan kunde vi följa upp med flera följdfrågor 

eftersom respondenterna nämnde flera olika utmaningar inom vitt skilda områden.  

 

En del intervjuer genomfördes vid huvudbiblioteket på orten, medan andra gjordes 

vid filialbibliotek eller närbibliotek. Intervjuerna varierade i längd, men pågick i 

ungefär 25–45 minuter. Alla intervjuerna, förutom en som nämnts tidigare, spelades 

in för att sedan transkriberas och den skrivna texten tillsammans med inspelningen 

blir då det viktigaste materialet och föremålet för analysen.  

4.4 Urval 
Urvalet bestod alltså av bibliotekarier och annan bibliotekspersonal som arbetar på 

folkbibliotek med integrationsfrågor eller som på något sätt påverkar till exempel 

vilka aktiviteter som genomförs på biblioteken eller vilken litteratur som införskaffas. 

Deltagare till undersökningen eftersöktes genom att välja ut ett antal folkbibliotek i 

mindre orter i olika områden i Sverige.  

Till vår undersökning har vi i enlighet med Brymans beskrivning (2018, s. 495–496) 

gjort ett målstyrt urval. Detta innebär att vi inte valt ut våra intervjupersoner 

slumpmässigt, utan vi har låtit våra forskningsfrågor styra vem vi valt att skicka 

intervjuförfrågan till. Eftersom våra forskningsfrågor handlar om folkbibliotek och 

integration blev det naturligt att vi vände oss till bibliotekarier och annan 

bibliotekspersonal vid olika folkbibliotek. Man kan även argumentera för att det till 

viss del var ett bekvämlighetsurval eftersom vi intervjuade de personer som anmälde 

sig intresserade av att ställa upp. 

För att få deltagare till intervjuerna skickades en intervjuförfrågan (se Bilaga 2 och 3) 

till ett antal olika folkbibliotek, vilket ledde till att sju stycken intervjuer genomfördes. 

En av respondenterna ville, som tidigare nämnts, inte bli inspelad och valde därför att 

svara på intervjufrågorna i skriftlig form istället. Vi fick positivt svar från alla 

bibliotek vi skickade förfrågan till. Intervjuer genomfördes med bibliotekarier som 

arbetar på folkbibliotek i mindre kommuner som var i storleksordningen från ungefär 

7000 invånare upp till 60 000 invånare som mest. Biblioteken där intervjuerna 

genomfördes befann sig i en stor geografisk spridning, vilket gav möjlighet till att 

undersöka hur det ser ut på olika platser i Sverige. 
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Intervjuförfrågan skickades via mail som inte var riktade till specifika personer utan 

till bibliotekets kontakt-mail. Det var ett sätt att inte styra så mycket kring urvalet, 

utan låta bibliotekens personal själva bestämma vem som kunde ställa upp. Detta 

ledde till att bibliotekarier och annan personal som på något sätt arbetade med de 

frågor vi ville undersöka hörde av sig och intervjuerna genomfördes på respektive 

respondents arbetsplats.  

4.5 Analysmetod 
Den analysmetod som användes för att analysera intervjuresultatet från den här 

undersökningen kan sägas ha drag av en tematisk analys enligt Bryman (2018, s. 702–

709). Även om vi inte följt alla steg som beskrivs som kriterier för att det skall kunna 

sägas vara en fullständig tematisk analys så har vårt angreppssätt varit att identifiera 

teman och gemensamma nämnare i deltagarnas berättelser. Ett tema är enligt Bryman 

(2018, s. 703) “kopplat till forskningens fokus” och betyder också att man utifrån det 

empiriska materialet identifierar olika kategorier som resultatet delas in i. 

När intervjuerna var genomförda transkriberades inspelningarna. Detta gällde alla 

intervjuer förutom den som var en skriftlig intervju via e-mail. En första 

genomläsning av de cirka 48 sidorna gav en överblick av resultatet. Sedan 

genomfördes en noggrann läsning av materialet med målet att identifiera 

gemensamma nämnare och vid denna genomläsning användes färgmarkeringar för att 

identifiera olika teman i intervjuresultat. Dessa teman användes för att belysa vad i 

intervjumaterialet som kunde kopplas till integrationsmodellen av Ager och Strang 

(2008) samt teorin socialt kapital. 

Intervjuresultatet analyserades med hjälp av begreppet bridging social capital samt 

två nivåer av Ager och Strangs integrationsmodell. Den första handlar om olika 

sorters sociala kopplingar inom och mellan samhällsgrupper, som bibliotekariernas 

arbete kan bidra till att stärka (dessa kan bestå av broar, band och länkar). Den andra 

benämns i modellen som facilitatorer det vill säga språklig och kulturell kompetens 

samt stabilitet och säkerhet. Både integrationsmodellen samt teoribildning kring 

socialt kapital har varit enkel och tydlig att använda när det gäller att förstå integration 

och identifiera hur denna ägde rum. Dessutom visade det sig att båda teorierna 

passade bra till den här typen av undersökning eftersom de gav oss de nödvändiga 

verktygen för att analysera de upplevda berättelserna hos respondenterna.  

4.6 Forskningsetiska ställningstaganden 
I den här undersökningen har vi tagit vissa forskningsetiska ställningstaganden när 

det gäller humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, det vill säga forskning som 

involverar mänskliga förhållanden. Det finns fyra stycken etiska riktlinjer eller 

huvudkrav som en forskare behöver förhålla sig till (Vetenskapsrådet, 2017, s. 6). 

Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. De fyra kraven presenterar vi kortfattat här nedan tillsammans med 

en beskrivning på hur de tillämpas i undersökningen. 

Informationskravet innebär att forskaren ska berätta tydligt för deltagarna vad 

undersökningen handlar om. Vad man har för syfte och metod samt vad är det som 

gäller för deras deltagande. Deltagaren ska också informeras om att deras medverkan 
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i undersökningen är helt frivillig, samt att de har möjlighet att avbryta sitt deltagande 

när som helst (Vetenskapsrådet, 2017, s. 7). Vi insåg betydelsen av att informera 

bibliotekarierna om vad intervjun skulle fokusera på redan vid första kontakten. 

Deltagarna informerades redan innan de tog ställning till sin medverkan om att det 

gällde en kandidatuppsats inom Biblioteks- och Informationsvetenskap, samt att 

intervjuerna skulle spelas in för transkribering. 

Samtyckeskravet syftar till grundregeln att forskning bara får utföras om 

forskningsdeltagare har lämnat sitt samtycke till den forskningen som de kommer att 

medverka (Vetenskapsrådet, 2017, s. 9). Samtycket ska vara både skriftligt och 

muntligt. Detta är något som deltagarna blev informerade om innan intervjun ägde 

rum, och deras samtycke till att delta vid intervjutillfället samt tillåtelse för 

inspelningen inhämtades skriftligt via e-mail. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla som ingår i en undersökning ska 

ges största möjliga konfidentialitet samt att personuppgifter ska förvaras så att inga 

obehöriga kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2017, s. 12). Detta innebär att man bör 

hantera sina forskningsdata på ett ansvarsfullt sätt så att obehöriga inte får ta del av 

den data som finns med i undersökningen. I vår undersökning har vi valt att utelämna 

både namnen på intervjupersonerna och deras arbetsplats. Under intervjun framkom 

namn på både personer, institutioner, projekt och platser men vi valde att vid 

transkriberingen anonymisera dessa uppgifter och helt enkelt markera det som [namn] 

eller [plats].   

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet från personerna som har 

intervjuats endast får användas i forskningsändamål. Det får inte användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 

2017, s. 14). Intervjupersonerna blev informerade om att vår avsikt endast var att 

använda inspelningen för att kunna transkribera intervjuerna och använda materialet 

för vår uppsats och ingenting annat. 
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5 Resultat 

Denna del inleds med en presentation av respondenterna och deras arbetsplatser, där 

intervjuerna genomfördes. Resultatet från de olika intervjuerna redovisas sedan under 

de olika teman som framträdde ur det empiriska materialet. Sedan följer i ett 

analysavsnitt en jämförelse av resultatet med integrationsmodellen av Ager och 

Strang (2008), samt begreppet bridging social capital som beskrivits ovan under 

avsnittet 3.2.  

5.1 Sammanfattande presentation av respondenterna  
Här följer en sammanfattande presentation av respondenterna, efter det följer en kort 

beskrivning av varje respondent. Alla respondenter arbetar med vår målgrupp, som är 

vuxna invandrare, men i olika hög grad. Några av intervjupersonerna är 

barnbibliotekarier men har ändå mycket kontakt med vår målgrupp. Vi lägger märke 

till att det skiljer sig en del åt när det gäller hur mycket aktiviteter och vilka aktiviteter 

som anordnas för målgruppen vid de olika respondenternas arbetsplatser.  

När folkbiblioteket ifråga låg i anslutning till där SFI (Svenska för invandrare) 

anordnade kurser eller där vuxenutbildningen bedrevs, så märktes ett större och mer 

omfattande samarbete. Flera av respondenterna nämnde också att aktiviteterna ökade 

och ansträngningarna att nå många var större under perioden från 2015 och några år 

framåt när den senaste flyktingvågen var som intensivast. 

5.2 Respondenterna 
Här presenteras något om varje respondent och om det sammanhang som de arbetar 

i. Eftersom deras respektive arbetsplats skiljer sig från varandra påverkar det deras 

svar och engagemang, och därför beskriver vi något om varje respondent här. Namnen 

är fiktiva och används endast för att det skall vara lättare att följa deras berättelser i 

texten.  

Anna arbetar på ett kommunbibliotek som ligger inte långt ifrån stadskärnan i en 

ganska liten kommun. Hon är bibliotekspedagog samt ansvarar för ett barn och 

ungdomsavdelning och samverkar med förskola och skola. Läsfrämjande insatser är 

en stor del av hennes arbete och på hennes arbetsplats har de lagt stor vikt vid arbetet 

med integration för både barn och vuxna. Tillika är hon en eldsjäl som är väldigt mån 

om sitt arbete, särskilt med nyanlända. Så här sa hon själv om sitt arbete: “Jag älskar 

mitt jobb skulle jag säga. Det är det bästa jobb jag, det passar mig verkligen”. 

(Intervju, Anna, 2019-10-10)  

Birgitta arbetar på ett huvudbibliotek som ligger centralt i stadskärnan i en medelstor 

kommun. Hon är en relativt nyutbildad bibliotekarie som blev klar i början av året 

och har fått en ny tjänst för att jobba med integrationsfrågor. Tanken är att hon ska 

utveckla arbetet med mångspråk och nya svenskar, och det pågår just nu ett projekt 

som drives med pengar från Stärkta bibliotek2. (Intervju, Birgitta, 2019-10-04) 

 

2 Stärkta bibliotek – det är ett bidrag från kulturrådet till folkbiblioteket. Bidraget har som syftet att öka utbudet och 

tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Mer information finns på https://www.kulturradet.se/sok-

bidrag/vara-bidrag/starkta-bibliotek/. 

https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/starkta-bibliotek/
https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/starkta-bibliotek/
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Niklas är ansvarig bibliotekarie för både mångspråksavdelningen och för barn- och 

ungdomsverksamheten på ett stadsbibliotek som ligger centralt i stadskärnan i en 

medelstor kommun. Han har arbetat på samma bibliotek i mer än tio år och det lät på 

honom som att han längtade efter förändringar på sin arbetsplats. (Intervju, Niklas, 

2019-10-17)   

Ulrika arbetar på ett folkbibliotek som ligger lite utanför stadskärnan i en liten 

kommun. Hon ansvarar för inköp av media för både barn och vuxna samt ordnar sedan 

2016 olika aktiviteter som har som målgrupp personer med annat modersmål än 

svenska. Aktiviteterna anordnas både på svenska och andra språk. På biblioteket 

satsar man mycket på verksamhet för invandrare och detta var en av anledningarna 

till att hon fick sin tjänst. (Intervju, Ulrika, 2019-10-15) 

Annelie arbetar som vuxenbibliotekarie på ett stadsbibliotek som ligger i centralt i 

stadskärnan i en medelstor kommun. Hon är ansvarig för mångspråksavdelningen på 

biblioteket och håller i biblioteksvisningar för till exempel SFI-elever. I kommunen 

finns även ett närbibliotek som ligger i ett mer segregerat bostadsområde och där har 

man ett ännu större fokus på målgruppen vuxna invandrare. Även vid 

huvudbiblioteket har man många användare från målgruppen, eftersom SFI och andra 

integrationsfrämjande aktiviteter för vuxna invandrare finns i närheten. I intervjun 

framgår att man under en tid arbetat aktivt för att komma in så tidigt som möjligt i 

integrationsprocessen med information om folkbiblioteket och vad det kan erbjuda. 

(Intervju, Annelie, 2019-10-17) 

Erikas arbetsplats är ett integrerat skol- och folkbibliotek som ligger i ett mycket 

segregerat och socio-ekonomiskt utsatt bostadsområde en bit från stadskärnan i en 

medelstor kommun. Erika arbetar som barnbibliotekarie, men har även mycket 

kontakt med vuxna användare. Eftersom hon beskriver att nästan alla användare är 

personer med svenska som andraspråk innebär det att hon arbetar med målgruppen 

vuxna invandrare dagligen. Vid det här biblioteket är nästan alla aktiviteter anpassade 

efter att användarna är personer med svenska som andraspråk och det tas stor hänsyn 

till att det är ett mångspråksbibliotek, när det gäller aktiviteter för både vuxna och 

barn. Litteratur på många olika språk samt lättläst svensk litteratur har en 

framträdande plats i bibliotekets fysiska rum. (Intervju, Erika, 2019-11-19)  

Gunilla är en relativt nyutbildad bibliotekarie som arbetar med 

mångspråksverksamhet och aktiviteter riktade till vuxna invandrare i en mindre 

kommun. Biblioteket ligger centralt på orten med närhet till köpcentrum och annan 

kommunverksamhet. Man har en stor andel användare med utländsk bakgrund och 

anordnar många aktiviteter med hänsyn till det. (Intervju, Gunilla, 2019-10-18)  

Efter presentationen av våra respondenter kommer vi nu gå över till att se på resultatet 

av intervjuerna. Med utgångspunkt i frågorna i vår intervjuguide fick vi möjlighet att 

ta del av respondenternas berättelser och uppfattningar kring integration och 

folkbibliotek. Vissa av berättelserna var mer omfattande med en mängd exempel ur 

det dagliga arbetet vid folkbiblioteken, medan andra svar var mer kortfattade direkta 

svar på frågorna.  

Vi presenterar här intervjuresultatet under ett antal olika teman som framträdde under 

genomläsning av det empiriska materialet. Vi urskiljer två huvudteman, dels det som 
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berör hur respondenterna ser på folkbibliotek och integration och hur biblioteken är 

en del i integrationsprocessen och dels de utmaningar som biblioteken ställs inför. I 

nästa avsnitt redovisar vi alltså respondenternas berättelse och först därefter följer 

avsnittet där resultatet analyseras. 

5.3 Folkbibliotek och integration 
I detta avsnitt görs en redovisning av resultatet av det empiriska materialet med fokus 

på hur folkbibliotek, som en samhällsresurs, kan bidra till en lyckad integration. Detta 

bland annat genom att göra det möjligt för människor att arbeta tillsammans för att 

åstadkomma positiva förändringar. 

5.3.1 Attityder till folkbibliotek och integration 

Inledningsvis kan sägas att alla respondenter ansåg att folkbiblioteket har en viktig 

del i integrationsprocessen. En inställning som stöds av de flesta forskare, som vi såg 

under avsnittet tidigare forskning. Sedan kan man urskilja olika synsätt på hur och i 

vilken grad folkbiblioteket bidrar. Anna uttryckte sig så här:  

Vi hjälper till med integrationen i samhället. Man märker det, att det att känna 

sig bekväm i ett bibliotek och kunna hitta i ett bibliotek, läsa vart boken står och 

hur det fungerar, hjälper ju till att känna att man är en del i samhället. (Intervju, 

Anna, 2019-10-10) 

Dessutom menar de flesta av respondenterna att det är till stor del de som arbetar på 

biblioteken, alltså personalen, såsom bibliotekarier och biblioteksassistenter och 

annan personal, som har betydelse för integration. Därför arbetar respondenterna med 

att visa upp sig och bjuda in till biblioteket så tidigt som möjligt i 

integrationsprocessen. Både Birgitta och Annelie nämner att det är en viktig faktor att 

biblioteket är synligt och att den anpassar informationen till målgruppen. Birgitta 

säger så här:   

Och något vi sett redan är ju att biblioteken måste liksom bli synligare. Det 

handlar mycket om förtroende, när man kommer hit så har man kanske inte något 

förtroende för myndighet och för institution och så utan […] handlar om att 

synas och liksom skapar band och också något man kan ha, är [något] som man 

kallar brobyggare. Att det finns någon med samma språk eller nån som […] kan 

skapa det här förtroendet. (Intervju, Birgitta, 2019-10-04) 

För Niklas är biblioteket en plats där alla kan få hjälp och där det sker någon form av 

möten människor emellan. Vidare menar han att det är denna typ av möte som ligger 

till grund för all integration och det är därför biblioteket har väldigt goda 

förutsättningar för att bidra till integrationsprocessen. Samtidigt utrycker Niklas en 

viss oro:  

Det är så att vi har möjlighet till de här mötena ändå där […] men jag tycker att 

det är viktigt också att, vi måste lära oss också att göra rätt prioriteringar och det 

är risken också att såna här rutinuppgifter som man gör kommer i vägen. 

(Intervju, Niklas, 2019-10-17) 
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5.3.2 Den inkluderande atmosfären 

Flera respondenter framhöll att det är just enkelheten och den inkluderande 

atmosfären som gör att användargruppen faktiskt kommer till biblioteket. Och som 

Gunilla uttrycker det "hittar dom hit, om man säger, då kommer dom 

tillbaka"(Intervju, Gunilla, 2019-10-17). Den ekonomiska faktorn spelar också in, det 

kostar inget att gå till biblioteket. Det finns andra aktiviteter som samhället erbjuder, 

som skulle kunna vara positivt för integration, men som kostar pengar och är svåra 

att ha råd med om man är i en socio-ekonomiskt utsatt situation som till exempel 

asylsökande. Gunilla fortsätter med att ge uttryck för varför biblioteket är så viktigt 

när hon säger att: 

Tröskeln är låg här, ekonomiskt, och att man inte behöver göra nånting. Man 

behöver liksom inte “ja har du läst färdigt den nu får du gå” utan man kan bara 

sitta. (Intervju, Gunilla,2019-10-17) 

Alla dessa faktorer bidrar till att alla människor ska kunna känna sig välkomna. Erika 

nämner också hur viktigt det är att folkbiblioteket finns som institution, och att den 

välkomnande, lättillgängliga miljön är oerhört viktig, särskilt i områden som är 

segregerade. 

Och det är ju samma tanke med sagostunderna vi har, det är ju även att vuxna 

ska kunna gå på dom också med sina barn för att liksom få höra svenska språket. 

Just att det liksom finns en kontaktyta där alla är välkomna, vi ställer inga krav, 

där man faktiskt kan träffa svenska språket utan att behöva ha ett 

myndighetsbeslut beviljat […] utan det är liksom fritt. Dom kan bara komma hit 

när dom vill, som dom vill och hur dom vill. Om man skulle ta bort den 

möjligheten, det tror jag skulle vara förödande för det är jätteviktigt. Det är ju 

många som kommer hit liksom både lite äldre och även yngre som har det här 

som sitt, ja men att man kommer ut en stund på dagen och faktiskt gör någonting 

och träffar någon och säger hej liksom. (Intervju, Erika, 2019-11-19) 

5.3.3 Folkbiblioteket som mötesplats 

Biblioteket betraktades av alla respondenter som en mötesplats. Bibliotekarierna 

beskrev hur de kunde se att användare kom till biblioteket för att träffa bekanta och 

möta nya människor. Erika uppfattar biblioteket som en mötesplats där alla kan träffas 

som väldigt viktigt, särskilt för de som inte har vänner med svenska som modersmål 

eller andra naturliga sammanhang där det talas svenska. Ulrika beskriver 

folkbiblioteket som en mötesplats där alla kan träffas oavsett bakgrund. Hon menar 

att “I de flesta fall är biblioteket första platsen där människor börjar lära sig ett nytt 

språk och får hjälp med olika ärenden från att skriva ut blanketter till att söka 

kurslitteratur” (Intervju, Ulrika, 2019-10-15).  

Annelie fortsätter med att beskriva hur biblioteket fungerar som en dörr in till det nya 

samhället: 

I och med att det är en av de få mötesplatserna som finns idag så blir det med 

automatik en mötesplats och framförallt tänker jag mindre bibliotek, ett 

närbibliotek där man har på [namn på bibliotek] har man ju även läxhjälp och 

såna aktiviteter och språkcafé. (Intervju, Annelie, 2019-10-18) 
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Erika summerar sin uppfattning om hur viktigt folkbiblioteket är för integration så 

här: 

Men jag tänker att det är jätte, jätteviktigt […] men som till exempel att barnen 

kan komma hit och prata på fritiden då efter skolan och bara sitta och prata med 

nån som, som har svenska som första, som modersmål. För att kunna träna sig 

och dels för det har dom kanske inte i sina kompisrelationer här utan dom […] 

har inte vänner som har svenska som förstaspråk [eftersom det är ett så 

segregerat område, vår anm.] det är min upplevelse att det är jätteviktigt. 

(Intervju, Erika, 2019-11-19) 

5.3.4 Folkbiblioteket som språkstöd 

Att på olika sätt vara ett stöd för att bygga upp språkkunskaper nämndes av alla som 

ett av folkbibliotekens viktigaste bidrag i integrationsprocessen. Både genom att 

erbjuda ett tillfälle till att få komma och prata svenska som vid språkcafé eller 

bokcafé, och genom litteraturen som erbjuds. Ulrika menade att biblioteks betydelse 

som en plats för integration ligger i att: 

På folkbiblioteket hittar man böcker och information om hur samhället fungerar, 

böcker på låntagarnas språk och det finns aktiviteter som är på annat språk än 

svenska. (Intervju, Ulrika, 2019-10-15).  

Ett annat exempel kommer från Anna när hon hänvisar till ett samtal med en 

användare, som uttryckte att det är svårt att få jobb, att hon uppmanar till att läsa. Och 

inte bara grammatik och på SFI utan att läsa så mycket man kan och prata så fort 

tillfälle ges. Hon menar att läsning och därigenom språkutveckling är som en nyckel 

till att kunna få ett arbete och därmed kunna känna sig som en del i samhället.  

Under en intervju kom det fram att när bibliotekspersonalen insåg att en förskola som 

låg i ett ganska utsatta bostadsområdet hade mer än 30% barn med ett annat 

modersmål än svenska, bestämde sig personalen att öppna ett förskolbibliotek där. 

Förskolan låg nästan fem kilometer ifrån stadsbiblioteket och det var svårt för 

förskolepersonalen att ta sig dit med barnen. Då gjorde bibliotekspersonal något för 

att introducera biblioteket för barnen.  Anna berättade om händelsen så här: 

Vi gjorde ett förskolbibliotek där just för att barnen skulle få tillgång till böcker 

och hjälpa personalen att jobba mycket med språket. Så det kommer ifrån 

biblioteket- att vi såg att det finns ett behov där. (Intervju, Anna, 2019-10-10) 

5.3.5 Medier, aktiviteter och digitalt inkluderande 

När det gäller integration försöker folkbiblioteken genom inköp av böcker på 

mångspråk och lättläst svenska och genom de olika aktiviteter som man anordnar att 

hjälpa målgruppen att lära sig ett nytt språk och att få kunskaper om hur samhället 

fungerar. “Det här jobbar vi mycket på att, att de ska bli intresserad av böcker och att 

läsa och så” (Intervju, Anna, 2019-10-10).  

På biblioteket finns även tekniska verktyg som datorer, skrivare, internetuppkoppling 

och liknande som man som nyanländ kanske inte har möjlighet att ha hemma. Att det 
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finns en plats dit man kan gå för att få tillgång till detta bidrar till en ökad chans att ta 

del i samhället och minskar också det digitala utanförskapet.  

Olika aktiviteter beskrivs när respondenterna ska förklara hur man får kontakt med 

målgruppen som till exempel biblioteksvisningar för SFI-grupper, språkcaféer och 

olika typer av kulturdagar som anordnas just för att nå målgruppen. Även den 

naturliga informella kontakten i biblioteksmiljön lyfts fram. Här nämndes vikten av 

att skapa en avslappnad, välkomnande miljö i biblioteket. Det som är fantastiskt och 

unikt med just folkbiblioteken som plats är att alla verkligen är välkomna, och 

bibliotekspersonalen i den här undersökningen är måna om att alla också ska känna 

sig välkomna.  

5.3.6 Att bygga broar 

Birgitta nämnde (Intervju, Birgitta, 2019-10-04) att något hon skulle uppskatta 

mycket var bibliotekspersonal, kollegor, som hade utländsk bakgrund för att 

underlätta i kontakten med användare med utländsk bakgrund. Anna (Intervju, Anna, 

2019-10-10) beskrev en situation där hon tydligt kommer ihåg ett första möte med en 

användare, där de fick en relation redan där. Den här användaren uttryckte ett intresse 

för att få göra praktik på biblioteket, vilket hon också fick göra och det ledde sedan 

till att hon fick arbete på biblioteket och blev en mycket uppskattad medarbetare. 

Anna beskrev att kollegan med utländsk bakgrund lyckades fånga intresset hos andra 

användare i samma situation som hon själv varit i, med aktiviteter och sin goda 

pedagogik. Denna första kontakt resulterade att Anna blev vän med hela familjen och 

haft flera samarbeten med dem eftersom de delade ett konstnärligt intresse.  

Att det var viktigt att bygga relationer med användarna för att kunna vara en verklig 

kraft till integration betonar Anna flera gånger. Att skapa en miljö och en stämning 

där alla känner sig välkomna, eftersom det leder till att man kanske lättare vågar ställa 

frågor samt skapar förståelse åt båda håll. Att det är i det personliga mötet och de 

personliga relationerna som integration främjas.  

Det gäller, det handlar om relationer hela tiden, hela tiden. Men jag brukar säga 

till mina arbetskamrater att relationer är nummer ett när man jobbar på 

biblioteket, ett folkbibliotek iallafall så är relationer det viktigaste. Skapar, 

skapar relationer med alla människor så att de känner sig välkomna och trygga 

och det gäller alla som kommer in. Alla. (Intervju, Anna, 2019-10-10) 

5.3.7 Våga ta kontakt 

Gunilla uttryckte att det är viktigt att man inte är rädd för att ta kontakt. Hon nämnde 

flera exempel där kontakter hon tagit och relationer hon skapat på biblioteket har 

fortsatt som bekantskaper även utanför biblioteket. Även att hon brukar uppmuntra 

personer hon möter i biblioteket att söka jobb på något företag och att hon hjälpt dem 

att våga gå dit och fråga. Vid flera tillfällen har det resulterat i att de faktiskt har fått 

ett arbete. Hon nämnde även ett tillfälle där hon tog sig tid att köra en användare som 

hon byggt upp en relation till, för att hon skulle kunna utveckla ett specialintresse som 

hon gett uttryck för, och att detta var mycket uppskattat från båda parter. Gunilla 

beskriver sin upplevelse så här: 
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Det var jättespännande för mig också att titta hur hon reagerade och vi var ute 

och åkte lite grann och sådär […] så att man inte behöver vara rädd för och ta 

lite kontakt och man kan. (Intervju, Gunilla, 2019-10-17). 

Flera respondenter menade att man bygger gärna upp relationer till de användare som 

kommer ofta, man kanske till och med lär känna dem vid namn. Särskilt de av 

respondenterna som brukade hålla i språkcaféer menar att man känner igen dem som 

kommer tillbaka och bygger upp relationer som senare kan leda till att man hjälper 

dem med något särskilt. Nedan följer ett exempel från Birgitta:     

Alltså det finns ju några som har kommit till språkcaféet som kommer varje 

gång. Och som, som man lär känna lite mer och som sitter kanske ofta som, det 

är de. Såna stammisar här på biblioteket som man känner igen. Som kommer 

och hej Birgitta, hur är läget? alltså [skratt]. Men det är bara roligt [skratt]. 

(Intervju, Birgitta, 2019-10-04) 

Niklas påpekade att projektet som kallas “Låna en svensk” var väldigt effektivt för 

att människor skulle kunna mötas och därför blev projektet väldigt populärt vid det 

bibliotek han arbetar på. Han tror att det är viktigt att biblioteket kan bidra till den här 

typ av möten. Det innebär, menar han, kanske att bibliotekspersonalen behöver ändra 

sitt sätt att arbeta när de är i yttre tjänst på biblioteket: 

Att man ska sitta mindre vid en datorskärm, kanske får bort det arbetssättet att 

man sitter i en disk. Att man rör sig mer liksom. (Intervju, Niklas, 2019-10-17).  

Även Niklas kunde ge exempel på hur han lärt känna några personer som han blivit 

vänner med i sitt privatliv också. En av de vännerna hade fått jobb på biblioteket som 

tolk och hon hjälpte till vid olika sorters aktiviteter i biblioteket.  

Jag tror att det är liksom denna typ av möten alltså som ligger till grund för all 

integration liksom. Och det handlar inte bara att, om att liksom invandrare eller 

nyanlända ska bli på ett visst sätt, det handlar om att vi också liksom får en 

inblick i hur andra människor har det liksom. (Intervju, Niklas, 2019-10-17)     

Erika uttrycker att hon tycker att man bygger upp relationerna med målgruppen varje 

dag, och att man aktivt gör ett val som bibliotekarie att vara intresserad av andras 

förhållanden: 

Och det handlar ju också om att vi ligger i det här området som vi gör och att vi 

vill liksom skapa band mellan oss och besökarna. […] Alltså det tänker jag hela 

tiden just genom att alltså gott bemötande, vara trevlig, vara artig, se glad ut. 

Hjälpsam och villig att hjälpa till och nyfiken på om dom har nånting att berätta. 

För det händer ju ganska ofta att människor vill berätta olika saker […] sen 

såklart har vi ju inte alltid tid liksom o stanna upp o stå i disken o lyssna så men 

gärna att man lyssnar att om dom har nåt att berätta. (Intervju, Erika, 2019-11-

19) 

5.3.8 Att vilja nå målgruppen 

Biblioteken hade flera aktiviteter bland annat språkcafé och författarbesök som var 

riktade till alla användare eftersom det är öppet för alla att komma. Flera kunde dock 
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se att man, för att nå den här specifika målgruppen, behövde göra en större 

ansträngning för att bjuda in. Det krävs att biblioteken gör en större insats, enligt 

Birgitta. Att se till besökarnas behov genom: 

Att vi tänker på att översätta affischer och att man till och med ordnar med någon 

buss som går och, att om vi bara skriver på Instagram och Facebook och sätter 

en affisch här så kanske ingen kommer dessutom. Att vi tänker till lite mer. 

(Intervju, Birgitta, 2019-10-04) 

Erika var också inne på samma spår och berättade att det inte fungerade att bara sätta 

upp en affisch det inte gav någon effekt. Erika beskriver att de istället jobbar med att 

skapa relationer och att kunna säga direkt till användare vad som skall hända och att 

alla är välkomna. Hon uttrycker det så här: “det skulle jag säga för det som funkar 

bäst är mun-till-mun eller vad man ska kalla det för” (Intervju, Erika, 2019-11-19). 

Gunilla påpekade att det inte behöver vara så komplicerat att hjälpa någon att komma 

igång med sin integrationsprocess. Hon menade att om hon någon gång mötte någon 

på torget och börjar att prata och personen säger jag ska gå till affären då går de 

tillsammans.  

Sen har jag ju, om det kommer folk och jag känner att åh, ja dom här vill jag 

hjälpa liksom. De här vill så mycket, de är duktiga och vill så mycket, då har 

jag- pushat dom litegrann” (Intervju, Gunilla, 2019-10-17).     

5.3.9 Att vara vaken för behoven 

Anna berättade att de hade under åren varit vakna för behoven som har uppstått och 

försökt starta de projekt som är passande för just de behoven. I och med att de är ett 

litet bibliotek har de fått söka hjälp av andra personer som kunde hjälpa till.  

Vi har engagerat människor, pensionärer och, det hjälps vi åt med allihopa. […] 

Det känns som vi har alltså, jag tycker att vi gör saker varenda dag som bidrar 

till integrationen. (Intervju, Anna, 2019-10-10) 

Enligt Niklas fanns det bland kollegorna en medvetenhet angående de här frågorna, 

men han upplevde att det var en del kunskap som saknades hos de som arbetade där. 

Fast han uttrycker att det hade blivit bättre, i och med pågående diskussioner som 

ökade medvetenheten kring att det är ett gemensamt ansvar. Sedan uttryckte Niklas 

även en viss oro angående arbetssätt som inte var förankrad i hela personalgruppen.  

Så det tycker jag är lite dubbelt det här, det är väldigt trevligt och det är väldigt 

givande, men det blir också att vi är väldigt beroende av vissa personer, om du 

förstå vad jag menar. Sådana här saker kan mycket väl stå och falla med liksom 

Att det finns eldsjälar i, personalgruppen, som tar på sig vissa saker. Snarare än 

att det är ett brett förankrad arbetssätt så att om de här personerna slutar då faller 

det liksom. (Intervju, Niklas, 2019-10-17) 

På frågan om vem som tar initiativet till olika aktiviteterna, om det är direktiv från 

huvudman och kommunledning eller om det är bibliotekarierna själva uttrycktes att 

det var mestadels bibliotekspersonal som kom med idéerna om vad man skulle 

erbjuda. Bibliotekspersonalen tog även till sig förslag från användare, och ibland fick 
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personalen riktlinjer från andra organisationer om hur de borde arbeta med frågorna. 

Alla respondenter visade en stor önskan att kunna jobba mer med läsfrämjande 

aktiviteter anpassade för målgruppen. De flesta av biblioteken hade resurser för att 

köpa böcker, men det fanns ett stort behov av resurser för att ordna andra typer av 

aktiviteter såsom lättlästa bokcirklar med författarbesök, sagostunder för barn och 

vuxna, föreläsningar, högläsning för vuxna, att kunna äga mer tid med målgruppen 

när de var på besök med mera.   

Det är ju samma tanke med sagostunderna vi har, det är ju även att vuxna ska 

kunna gå på dom också med sina barn för att få, liksom få höra svenska språket 

just att det liksom finns en kontaktyta där alla är välkomna. (Intervju, Erika, 

2019-11-19)   

Här ser vi hos alla respondenter en vilja att nå ut till målgruppen och exemplet ovan 

visar på hur man gör extra ansträngningar för att nå just vuxna invandrare inför olika 

aktiviteter och för att informera om vad folkbiblioteket kan erbjuda. I intervjuerna 

kan vi urskilja att respondenterna har en stark tilltro till att de kan erbjuda något, men 

att de kan känna en viss frustration i att det är svårt att nå ut och ibland att 

kommunicera på grund av språkförbistringar. Några olika utmaningar som 

respondenterna nämner redovisas nedan. 

5.4 Utmaningar  
I detta avsnitt blir det tydligt att respondenterna har många gemensamma nämnare 

när det gäller deras uppfattning om vilka utmaningar som biblioteken står inför men 

det syns också hur de var för sig försökte att lösa några av problem på egen hand.   

5.4.1 Otydligheter kring riktlinjer och lämplighet att hjälpa 

Något som alla respondenter nämner som en stor utmaning är att användare med 

invandrarbakgrund ofta kommer till biblioteket och vill ha hjälp med saker som 

bibliotekspersonalen känner sig tveksamma till att hjälpa till med. Det kan vara 

bankärenden, myndighetskontakter och hjälp med översättning av information som 

är av personligare natur. I bibliotekariens förhållningssätt ligger ofta att man väldigt 

gärna vill hjälpa till. Särskilt då om man känner att man fått en särskild relation till 

den användare som frågar om hjälpen. Vi erfar också under intervjuerna att man har 

olika syn på vad som är okej att hjälpa till med, och vad som inte fungerar, olika 

personliga preferenser som färgas av erfarenheter.   

Det som upplevdes som svårast är när det inte finns tydliga riktlinjer kring vad man 

får och bör hjälpa till med. Det blir upp till varje anställd själv att avgöra var gränsen 

går, vilket leder till att det kan bli stora skillnader i hur man hanterar situationen. Så 

här berättade en av de respondenterna: 

Det som ofta kommer fram i diskussionerna här, som mina kollegor ofta tar upp 

är det här med, med gränsdragningar egentligen. Vad är det som vi gör och vad 

är det som vi inte gör egentligen. (Intervju, Niklas, 2019-10-17).  

Anna uttryckte att man känner med personerna och deras utsatta position, och det kan 

göra att man vill hjälpa till lite mer än vad som kanske är lämpligt med tanke på 
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integritet och lagar om personuppgifter, något som aktualiserats ännu mer det senaste 

året i och med införandet av GDPR.  

Ett citat från Gunilla som visar på problematiken: 

[…] är ju svårt att veta vad dom vill. Vi erbjuder ju våra material, bibliotekets 

tjänster och material. Det erbjuder vi ju till alla personer som kommer och sen 

vad de har för förväntningar, det kanske inte är rimligt att lösa på ett bibliotek. 

För dom kommer ju ofta och vill ha underskrivet och dom vill ha faktiskt 

översatt, vi ska förklara dokument och blanketter för dom, vi får ju inte lov och 

fylla i en blankett för en annan människa. Jag vet ju inte om han heter det han 

säger att han heter. (Intervju, Gunilla, 2019-10-17) 

5.4.2 Digital kompetens 

En annan utmaning handlar om sådana saker som är kopplad till digital kompetens, 

exempelvis utrycker sig Niklas så här:  

Alla CSN-ansökningar, uppehållstillstånd online liksom den typen av 

ansökningar, utskrifter, kopieringar, det tycker jag att, att den här gruppen har 

stort behov av att lära sig (Niklas, intervjun 2019-10-17).  

Liknande funderingar hade också Ulrika som uttrycker att: 

Det behövs flera resurser för att hjälpa dem vid datorer då många är helt 

okunniga av att använda en dator och här saknar vi tid. (Intervju, Ulrika, 2019-

10-15). 

Annelie höll också med och uttrycker att man inte har den kompetens som krävs 

eftersom de inte hade fått någon utbildning i det nya som händer i tekniken. Hon säger 

så här:  

Jag tror att när den nya tekniken kom där på nittiotalet såg biblioteket sin chans 

att komma ut ur sin mossiga bild och man låg i framkant mycket när det gällde 

det men nu har tekniken sprungit om oss och alltså IT-avdelningen har vi ju inget 

stöd ifrån […] det här är ju jätte fascinerande jag vet ju att man lägger nu på 

biblioteken att fånga upp de som har en låg digital kompetens men man lägger 

det här i en miljö och […] vi som arbetar här har ju noll utbildning, pedagogisk 

utbildning och de flesta av oss har ingen fallenhet för det och då ska vi i ett kort 

möte med människor som kanske inte vill lära sig av olika anledningar då ska vi 

lära dem. (Intervju, Annelie, 2019-10-18) 

5.4.3 Språkliga utmaningar 

Flera av respondenterna tycker att stora utmaningar var kopplade till språkliga 

problem, exempelvis: 

Det här att en bok är utlånad och att man ska ställa sig på kö är inte så lätt och 

förstå. Kan vara svåra ord. (Intervju, Birgitta, 2019-10-04).  

Annelie upplevde liknande problem vid mötena i informationsdisken:  
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Det är ju inte bara jag i min roll, utan det gäller ju alla här, så har du ju ja, man 

får som dubbelkolla och bara att reservera en bok kan det ju bli missförstånd om. 

(Intervju, Annelie, 2019-10-18).  

Detta problem med språkliga missförstånd gäller även vid inköp av olika medier på 

mångspråk. Det kan vara svårt att veta vad man köper eller vart man skall få tag i 

litteraturen. Detta hade även Gunilla varit med om när de bestämde sig för att köpa 

böcker på arabiska under det senaste året eftersom de hade fått pengar öronmärkta för 

just det, men märkte då att det var en utmaning.  

Det kan man ju göra men då har vi, då finns det ju inte så många arabiska böcker 

i Sverige och köpa (Intervju, Gunilla, 2019-10-17).    

5.4.4 Ekonomi 

Ekonomiska faktorer nämner flera av respondenterna. I en tid med sparkrav i många 

kommuner behöver folkbiblioteken prioritera för att kunna uppfylla alla de lagkrav 

och förväntningar som ställs på dem. Det inkluderar att kunna erbjuda det som krävs 

för att kunna nå upp till lagkravet att särskilt prioritera personer med annat modersmål 

än svenska. Det är, som man kan förstå, inte alltid lätt att tillgodose allas behov och 

önskemål. Vilket märks på citaten nedan: 

Det är ju ekonomi alltså. Får att få det att gå ihop på ett sånt här litet stället... 

Och att ha personal så att vi räcker till liksom (Intervju, Anna, 2019-10-10). 

Eventuellt kommer besparingarna läggas på att bokbussen tas helt bort men det 

vill vi inte utan då kämpar vi och så får vi se […] vi är ju i ett folkbibliotek, 

många grupper, alla ska kunna hitta, och då är det svårt. Att man inte kan göra 

ett bibliotek bara för den här målgruppen (Intervju, Annelie, 2019-10-18). 

Det finns resurser att köpa böcker för den användargruppen, men jag skulle säga 

att det finns behov för resurser för att ordna flera aktiviteter. (Intervju, Ulrika, 

2019-10-15). 

5.4.5 Svårt att nå ut 

En sista utmaning som vi tar upp här är att kunna nå fler i målgruppen och i det 

avseendet kan folkbiblioteken ständigt förbättras. Birgitta berättade att under en 

pågående kartläggning av användare hade de lagt märke till att det var många som 

inte kände till så mycket om biblioteket. Här är ett bra exempel på vad Birgitta menar:  

Man kanske vet att det finns ett bibliotek men en del kanske tror att det kostar 

att gå dit och, alltså att det kan vara som ett stort steg att ens gå hit när man inte 

vet riktigt hur det funkar och så där. (Intervju, Birgitta, 2019-10-04) 

Erika nämner också utmaningen i att nå så många som möjligt med information om 

aktiviteter. 

Det som jag tycker är svårast, är nog att nå ut för, just att här så kan vi inte sätta 

upp en affisch och så ja men om två veckor på måndag klockan tre så har vi en 

barnaktivitet till exempel för då, folk kommer inte till det. Det ger ingen effekt 

utan här måste vi mer jobba på liksom att ha relationer och kunna säga till, ja 
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men vissa barn och vissa vuxna “har du sett att vi har det här, du är välkommen, 

det är gratis kom gärna förbi”. Och då kan det hända att det kommer folk […] 

för jag tänker att det vi gör är roligt och att många gärna skulle vilja komma men 

just att nå ut med informationen. Det är ju flera faktorer som gör att det är svårt, 

det är ju dels om man har svenska som andraspråk, att om vi har en affisch så 

kanske, ja, de inte förstår allt som står och lite vad innebär det, kostar det 

nånting? (Intervju, Erika, 2019-11-19) 

Även om det lånas ut flera böcker både på svenska och andra språk i denna grupp 

finns ändå en del som inte använder biblioteket när det gäller att lära sig ett nytt språk.  

Men det finns en del som inte tänker på bibliotek som ett första val när det gäller 

att lära sig språket eller de saknar vana att läsa romaner både på modersmålet 

eller svenska (Intervju, Ulrika, 2019-10-15). 

Följande avsnitt behandlar en analys av det empiriska materialet kopplade till vår 

teoretiska utgångspunkt. Därefter presenteras en diskussion av analysresultaten 

tillsammans med den tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkterna. 
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6 Analys 

Resultatet analyseras här i relation till integrationsmodellen av Ager och Strang 

(2008) som är en av de två teoretiska utgångspunkterna vi har haft till den här 

undersökningen och som förklaras närmare under kapitel 2.1. Vi kommer även att 

visa hur begreppet bridging social capital kan användas för att förklara delar av 

resultatet. Vi vill poängtera att i det som redovisas i det här avsnittet har vi framförallt 

tagit fasta på två domäner av Ager och Strangs integrationsmodell. Den första handlar 

om sociala kopplingar som bibliotekspersonal arbete kan hjälpa till att stärka såsom 

band, broar och länkar. Den andra benämns i modellen som facilitatorer, det vill säga 

sådana faktorer som språklig kompetens och kulturell kompetens samt säkerhet och 

stabilitet.   

6.1 Sociala kopplingar 
Det finns tre olika typer av sociala kopplingar: 1) band: kopplingar inom en familj 

eller människor av samma etnicitet, nationalitet och/eller religion; 2) broar: dessa 

förklaras som deltagande i andra gemenskaper, bland annat genom gemensamma 

aktiviteter kring sport, studier, religion eller politik; och 3) länkar: sådana kopplingar 

som finns mellan invandrare och samhälleliga strukturer, exempelvis i kontakter med 

myndigheter (Ager & Strang, 2008, s. 177–181). I vårt empiriska material och när vi 

behandlar relationer mellan bibliotekspersonal och invandrargrupp har vi framförallt 

identifierat två typ av kopplingar: broar och länkar. 

6.1.1 Sociala broar 

Respondenterna beskrev biblioteket som en mötesplats öppen för alla där alla kan 

träffas oavsett bakgrund. Det är ett resonemang som stämmer bra överens med Ager 

och Strangs idé om att stärka broar eftersom det hänvisar till invandrarnas deltagande 

i det nya samhället. Exempel på sådana deltagande hittas i vårt material när det gäller 

språkcaféet. Alla bibliotek i vår undersökning hade språkcafé och respondenterna var 

överens om att alla var välkomna dit. Detta visade på en ambition från 

bibliotekspersonalen att involvera “alla”, med en uttalad ambition att åstadkomma 

broar. Denna inställning kommer till uttryck i detta citat:  

Ja, ja men precis och språkcafé kan ju vara, kan ju vara en del av det. Om man 

nu får, får både nya svenskar och gamla svenskar då komma och mötas […] Det 

beror på vad man pratar om när man pratar om integration också men, när om 

man vill ha nåt möte liksom mellan människor så är det ju en sak. (Intervju, 

Birgitta, 2019-10-04) 

Samma ambition kan vi för övrigt urskilja när det gäller inställningen till andra typer 

av aktiviteter som biblioteken erbjuder som till exempel bokcirklar, läxhjälp, och 

språkträning. Även om det vid sådana tillfällen inte handlar om att skapa möten 

mellan flera människor samtidigt, men det visar på personalens vilja att skapa broar. 

Denna ambition kommer till uttryck i nedanstående citat: 

Sen har vi, träffpunkt med […] finskspråkig träffpunkt, det har vi en gång i 

veckan. När vi väljer program så brukar vi försöka att alltså tänka på att vi ska 

ha personer från olika kulturer eller lättlästa bokcirklar eller och så vidare så att 
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vi väljer programmet utifrån vad som passar här då. (Intervju, Erika, 2019-11-

19) 

Vi kan också se att det finns en ambition bland bibliotekspersonal att skapa broar på 

ett djupare plan där de upplever att de kan bygga både starkare relationer och 

förtroende med målgruppen.  I materialet kommer det fram flera exempel på hur 

denna typ av relationer med användarna kunde ske. Bibliotekarierna berättade om hur 

de byggde upp särskilda relationer med användare, där de gav mer än bara praktisk 

hjälp och svar på faktafrågor. I nedanstående citat ser vi ett bra exempel på: 

Jag har faktiskt lärt känna några personer här som har blivit mina vänner, privat. 

Så jag varit ut på en barnavårdscentral och pratade för en somalisk föräldragrupp 

om biblioteket. Och det var en somalisk tolk där som tolkade åt mig då, och hon 

var också inne på biblioteket med mig så att vi blev kompisar och jag hjälpte 

henne med en bokanalys. (Intervju, Niklas, 2019-10-17)  

6.1.2 Sociala länkar 

Det kommer också fram i intervjuerna att vissa användare fick särskild hjälp med 

olika saker. Bibliotekarierna beskrev att ibland kunde det bero på att det var saker 

som inte alla visste om att biblioteket kunde hjälpa till med. Men ibland ville man 

som bibliotekarie ge extra hjälp när man såg att det betydde mycket för individen, 

eller när man såg att det verkligen gav individen en fördel, samt att de faktiskt 

använde hjälpen. Detta kunde vara saker som att hjälpa till med datorkunskap eller 

kontakt med myndigheter. 

I det här fallet utgör biblioteket och dess personal en länk eftersom de gör det möjligt 

för målgrupp att komma i kontakt med andra delar av samhällsstrukturen. Anna 

berättade hur hon hade hjälpt en man som hade haft en extratjänst som upphört och 

han ville gå ur facket men inte visste hur: 

Då ringde jag till hans fack och pratade via honom- och löste där med 

fackförening att- för han kunde inte uttrycka sig i telefonen. Så det har vi gjort 

många gånger, det var till läkare, till andra myndighet, till migrationsverket och 

det har vi hållit på jättemycket. (Intervju, Anna, 2019-10-10) 

Den tankegång som framkommer i citatet ovan är intressant eftersom den belyser hur 

bibliotekspersonal har fått anpassa sina arbetsuppgifter på grund av små förändringar 

i samhällsstrukturen. Samhället kräver att varje individ på egen hand skall kunna 

uträtta sådana uppgifter själv. Detta kan utgöra ett hinder för de invandrare som 

varken kan förstå språket eller är vana vid digitala verktyg. Då löser de problemet 

genom att gå till biblioteket. Framförallt är bankärende och olika typ av 

myndighetsblanketter ett återkommande fall i våra intervjuer som framträder i 

följande citat: 

Det är också svårt [...] om man har väldigt mycket i disken när man arbetar och 

det är lång kö och mycket folk, om en person kommer och vill ha hjälp med en 

CSN-ansökan så kanske det inte fungerar den dagen. Och sen nästa dag kommer 

en person och så är helt tunt, man har ingenting att göra. Då tycker jag att det är 

väldigt svårt att säga nej. När jag vet vad jag ska göra och det är ingen kö alls, 
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och så kommer en person och ber om hjälp så klart, då försöker man hjälpa till. 

(Intervju, Niklas, 2019-10-17). 

Detta gör att, som det uttrycks i citatet ovan, bibliotekspersonalen ofta kan känna sig 

tveksamma till var gränsen går. Det blir upp till var och en att själv avgöra och detta 

leder till att bibliotekspersonalen arbetar på olika sätt när det gäller att skapa länkarna.  

Här kan vi även använda begreppet bridging social capital eftersom den hänvisar till 

svagare relationer och länkar mellan människor. Precis som vi tog upp i avsnittet 2.2 

beskriver Johnson (2012, sid. 54) begreppet som att en individ behöver skaffa sig nya 

resurser eller förmågor för att klara av en ny situation, därmed vänder de sig till en 

källa de inte har en nära, naturlig relation till. Erika berättar att det var väldigt många 

som kommer till biblioteket och vill ha hjälp med kontoutdrag och liknande bitar:  

Sen jobbar vi väldigt mycket med att vara flexibla i vårt arbetssätt, vilket innebär 

att om det kommer en person som behöver nån form av hjälp med datorer eller 

skriva ut eller så, så hjälper vi ju dom så mycket som vi kan på plats och det tar 

ju lite längre tid i och med att ah de kanske är nya i svenska språket. (Intervju, 

Erika, 2019-11-19) 

Ager och Strang skriver att begreppet socialt kapital har varit en betydelsefull 

indikator när det gäller att identifiera tillgångar förknippade med sociala kopplingar 

och förtroende. (Ager och Strang, 2008, s.178). Alltså hur begreppet social kapital 

bidrar till ökat förtroende som är en viktig kärnkomponent för att stärka sociala 

kopplingar.    

6.1.3 Sociala band 

Att biblioteken kan bidra till att stärka sociala band var inte lika framträdandet i det 

empiriska materialet. Däremot ser vi hur bibliotekets verksamhet kan hjälpa till att 

stärka sociala band bland annat mellan människor av samma etnicitet eller 

nationalitet. Med utgångspunkt i våra teoretiska verktyg, integrationsmodellen av 

Ager och Strang och teorin socialt kapital, kan vi konstatera att programaktiviteter 

såsom språkcaféer och bokcirklar kan vara grundläggande för att stärka de olika 

typerna av sociala kopplingar: broar, länkar och band. Detta är aktiviteter som kan ge 

effekt på många olika sätt och man kan nå alla dessa tre sociala kopplingar, beroende 

på hur den som är ansvarig för aktiviteten väljer att utforma den.    

I det empiriska materialet kommer fram bara ett exempel på hur sociala band byggs 

användare emellan. Respondenten beskriver hur hon trodde att användarna tog 

kontakt med varandra och blivit vänner.  

Folk lär känna varandra här på i språkcafét kanske, det finns ju dom som har 

blivit kompisar och kommer kanske varje tisdag då […] och så blir de lite 

kompisar och så kanske dom går och fikar efteråt. (Intervju, Gunilla, 2019-10-

17)  

I analysen belyses vilka typer av interaktioner som inträffar och som kan påverka 

samhällets och individens nivå av social inkluderande. Det återstår för oss att 

konstatera att vårt resultat stöder påståendet att folkbiblioteken har en betydelsefull 
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roll att spela för att stärka integrationen av invandrargrupper i samhället. Särskilt 

bibliotekspersonal är en stark resurs när det gäller att åstadkomma sociala 

interaktioner.      

6.2 Facilitatorer  
Facilitatorer beskrivs i modellen som sådana faktorer som hjälper till att minska eller 

ta bort hinder för integration, nämligen språklig kompetens och kulturell kompetens 

samt säkerhet och stabilitet. I vårt empiriska material framträder framförallt sådana 

faktorer som kan kopplas till språklig och kulturell kompetens och därför har vi valt 

att inte behandla säkerhet och stabilitet här. 

6.2.1 Språklig kompetens 

Att kunna tala huvudspråket som används i det landet som man befinner sig i 

identifieras som centralt i Ager och Strangs (2008) integrationsmodell (se bild av 

integrationsmodellen under kapitel 2.1). Författarna påpekade att främjande av 

samhällsintegration innebär att minska hinder för att viktig formation når ut till 

mottagare genom att material översatts till de språk som talas av flyktingar och andra 

migranter (ibid., s. 182). Exempelvis visas här nedan ett citat som Ager och Strang 

(2008) hämtade från flyktingrådets arbetsdokument från 1997 för att illustrera vad 

författarna menade med att minska hinder: 

A process which prevents or counteracts the social marginalization of refugees, 

by removing legal, cultural and language obstacles and ensuring that refugees 

are empowered to make positive decisions on their future and benefit fully from 

available opportunities as per their abilities and aspirations. (Ager & Strang, 

2008, s. 179–180) 

Här i Sverige har de flesta folkbibliotek, med stöd i bibliotekslagen, ett fokus på 

mångspråk. Mångspråk är en avdelning där folkbiblioteken erbjuder ett brett och 

aktuellt mediebestånd av utländsk litteratur såsom svensk litteratur på utländska 

språk, språkkurser samt lättläst litteratur på svenska. Att biblioteket utgör ett stöd för 

språkutveckling lyfts fram på flera ställen i det empiriska materialet exempelvis i 

nedanstående citat:    

Vi har den här avdelning ny i Sverige, och sen har vi ju läsa lätt och, ja sen brukar 

jag betona när jag har visningarna att vi, nu har vi den här ny i Sverige- hyllan 

(Intervju, Annelie, 2019-10-18).   

Att folkbiblioteket sågs även som ett slags stödverksamhet kan vi se i de resultat som 

presenterades under avsnitten 5.4 och 5.6. I vårt empiriska material kan vi tydligt se 

hur folkbibliotekens verksamhet, särskilt när man samarbetar med SFI-verksamheten 

i kommunen kan vara ett stöd till att stärka dessa språkliga och kulturella 

kompetenser. Vi hämtar ett exempel på detta från intervjun med Niklas som beskriver 

bokcirklar som riktade sig enbart till SFI-elever: 

Jag vet att en hel del av de som var med i bokcirklarna som vi hade, blev ju 

låntagare och fick då lånekort- och kommer tillbaka och varit här ganska ofta. 
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Och sen kan jag inte säga 100% säkert att det beror på att vi hade bokcirklar men 

nånstans hänger ihop. (Intervju, Niklas, 2019-10-17)  

Trots detta positiva exempel finns det ett dilemma för bibliotekspersonalen kring hur 

denna typ av arbete ska genomföras. Särskilt när det gäller bankärenden och olika typ 

av myndighetsblanketter som är ett återkommande fall i vårt material. Eftersom det 

saknas riktlinjer och kompetenser såsom pedagogisk- och språkkompetens för att 

kunna utveckla denna sorts stödverksamhet för målgrupp.  

När det gäller integration är en av bibliotekens viktigaste uppgifter att hjälpa 

målgruppen med språket, både med litteratur och att ge möjlighet till att få prata med 

andra. Dessa kopplas till integrationsmodellen eftersom biblioteken sågs av 

respondenterna som ett stöd för integration genom att erbjuda medel för 

språkutveckling. De resultaten som genererats utifrån analysen av materialet visar att 

biblioteket kan verka som ett viktigt stöd för målgruppen när det gäller att utveckla 

färdigheter i det svenska språket. Språklig och kulturell kompetens har en avgörande 

roll för att all integration ska kunna äga rum. Kulturell kompetens behandlas under 

nästa rubrik.     

6.2.2 Kulturell kompetens 

Även om frågan om språkkompetens får dominerande uppmärksamhet i det empiriska 

materialet från den här undersökningen urskiljs också värdet av en bredare kulturell 

kunskap för att möjliggöra integrationsprocesser av vuxna invandrare. Detta är ett 

ständigt aktuellt ämne, särskilt vid folkbiblioteken, eftersom det handlar om samband 

mellan de mänskliga resurserna, alltså hur personalen utvecklar och bygger upp 

kulturell kompetens.  

Nedan syns två citat från det empiriska materialet som lyfter fram folkbibliotekens 

potential som stöd för kulturell kompetens:  

Vi hade kulturkalas i lördags, vi hade nästan 500 personer här... men då var vi i 

hela huset, där inne också. Och då var den övervägande delen människor från 

andra länder som var med här och tyckte att det var jättekul. Kom sedan i 

måndags, “när ska det var nästa kulturkalas”. (Anna, intervju 2019-10-10)  

Och det handlar inte bara att- om att liksom invandrare eller nyanlända ska bli 

på ett visst sätt, det handlar att vi också liksom får en inblick i hur andra 

människor har det liksom, och att det är helt annan förståelse när man liksom har 

varit hem hos nån och umgåtts med nån, det man ser liksom- det blir helt annan 

sak. (Intervju, Niklas, 2019-10-17)     

I det andra citatet utrycker Niklas hur han ser på kulturell kompetens. Att det krävs 

förståelse från båda roller, bibliotekspersonal och invandrargrupp, och detta är något 

som inte bara kan uppstå utan det behövs en lång tid för att kunna utvecklas. Detta 

inkluderar att invandrare också ska få kunskap om de nationella och lokala 

förhållandena samt tillgång till den svenska kulturen. Även Anna var inne på liknande 

spår, att det behövs förståelsen i mötet för att personalen ska kunna göra ett gott jobb 

“Man måste göra med hjärtat. Man måste se- de har det tufft […]. Och det måste man 
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ha med sig när man träffar dem, att man har en viss förståelse för dem med det här” 

(Intervju, Anna, 2019-10-10).  
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7 Diskussion & Slutsatser 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av det empiriska materialet med hjälp av den 

tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkterna. Diskussionen presenteras 

här utifrån teman som hämtats från både frågeställningar och teori, förutom det näst 

sista temat som handlar om vårt bidrag till forskningen. Avsnittet är uppdelat i fem 

avdelningar som behandlar olika aspekter som vi vill lyfta fram till diskussion, 

grundat på vårt empiriska material och frågeställningar. Den första handlar om 

folkbibliotekens utmaningar, sedan följer en reflektion om samspelet mellan 

bibliotekspersonal och användargruppen, sedan handlar det om biblioteket som 

mötesplats för att till sist avslutas med några tankar kring vårt bidrag till forskningen 

om folkbibliotek och integration. Den sista avdelningen handlar om våra slutsatser.     

7.1  Folkbibliotekens utmaningar    
Även om det blivit belagt, både i den tidigare forskningen och av den här 

undersökningen, att folkbiblioteken kan vara en starkt bidragande faktor i en 

integrationsprocess finns det utmaningar som behöver lyftas fram i detta 

sammanhang. Dessa gäller frågor kring integritet, ekonomiska faktorer, språkliga och 

kulturella kompetens samt behov av kompetenser hos bibliotekspersonalen. 

7.1.1 Integritet 

Alla respondenter nämnde som en av de största utmaningarna i sitt arbete att 

användare i den berörda målgruppen ber om hjälp med saker som man känner att man 

inte kan eller borde hjälpa till med. Som till exempel bankärenden, 

myndighetskontakter och andra ärenden där den personliga integriteten riskerar bli 

lidande. Det som respondenterna särskilt nämner som svårt var att det inte råder 

konsensus kring vad de bör hjälpa till med och när hjälpen blir integritetskränkande.  

Det som behövs är det som Beretta et al. (2018) skriver om, nämligen att undersöka 

rollen som myndigheter, särskilt statliga myndigheter, folkbibliotek och andra 

funktioner som verkar för integration har när det gäller invandrares 

informationsbeteende. Författarna påpekar att särskild uppmärksamhet bör ges till hur 

dessa organisationer kommunicerar och samarbetar med varandra (Beretta et al., 

2018, s. 389). Man har också vid en del folkbibliotek inrättat olika typer av center för 

medborgarservice och drar nytta av den nivå av förtroende som medborgare har för 

folkbiblioteket som institution.  

Där sådana funktioner som medborgarservice inte finns vid biblioteket kvarstår dock 

utmaningen för bibliotekspersonal att avgöra var de ska dra gränser kring vad man 

kan erbjuda för hjälp till användargruppen som fokuseras på här. Eftersom 

bibliotekspersonal kan bli en länk till resurser, både sådana som finns på 

folkbiblioteket och i samhället i allmänhet, till exempel statliga myndigheter är det 

viktigt att de känner till hur de skall hantera situationer som uppstår. Vad har 

personalen mandat till att hjälpa till med, hur skall personalen ge den hjälpen och när 

bör de neka till att hjälpa till med hänvisning till den personliga integriteten och 

gällande lagstiftning. Eftersom detta är en generell utmaning vid de flesta 

folkbibliotek bör detta vara något som diskuteras på en övergripande nivå. 
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7.1.2 Ekonomi 

En annan utmaning handlar om ekonomi. I en tid då kommunala verksamheter står 

inför många besparingar är sparkrav ett hot för många folkbibliotek. Detta tema 

behandlas av Pilerot (2018). Artikeln visade att biblioteksarbete för nyanlända ofta 

begränsas av materiella och ekonomiska faktorer, vilket kan innebära att 

bibliotekspersonalen blir begränsad i sin verksamhet. Man kan ha idéer och 

ambitioner som inte går att genomföra eftersom besluten kring ekonomi tas på andra 

nivåer (ibid., s. 8). Detta är också något som flera av respondenterna i den här 

undersökningen nämner. De uttrycker oro för att verksamheten riskerar påverkas 

negativt när besparingar skall göras i kommuner. Samt svårigheten i att prioritera rätt 

i sådana situationer. 

I rapporten Framgångsrikt men förbisett (2008, s. 6) påpekas att filialbibliotek och 

närbibliotek är extra viktiga för personer med utländsk härkomst, ofta just eftersom 

de är lokaliserade i områden där många från denna användargrupp bor. Därför blir 

effekterna mycket negativa om just dessa läggs ner eller om öppettiderna minskar när 

det blir nödvändigt med ekonomiska besparingar inom olika kommuner. Men, som 

det står i rapporten Bibliotekens arbete med nyanlända från Svensk 

Biblioteksförening (2016, s. 7), så kan man inte när ekonomin blir ansträngd på grund 

av ökade behov hos en prioriterad grupp dra ner på andra prioriterade grupper helt. 

Bibliotekslagen specificerar vissa prioriterade grupper och om behoven ökar hos en 

av dom, som när en kommun får en större andel asylsökande under en period så måste 

det till mer resurser, inte att man tar resurser från andra grupper.  

7.1.3 Språklig kompetens 

Att en av bibliotekets viktigaste uppgifter när det kommer till integration är att hjälpa 

målgruppen med svenska språket, både genom att introducera litteratur och att ge 

möjlighet till att få träna att prata svenska med andra är kopplat till 

integrationsmodellen. Detta eftersom biblioteken bidrar till att invandrare kan 

utveckla det som benämns i modellen som språklig kompetens. I Branyons (2017) 

artikel syns exempel på det, där studerades vikten av folkbiblioteket som mötesplats 

för invandrarkvinnor samt för språkinlärning. Detta genom att hjälpa mödrarna att 

tillgodose både sina barns och sitt eget utbildningsbehov (ibid., s. 196). Alla 

respondenter nämner att en av de viktigaste funktioner folkbiblioteken kan ha i en 

integrationsprocess är att ge språkstöd. Att bibliotekspersonalen ser de stödfunktioner 

till språkstöd som bibliotek kan erbjuda som mycket viktigt är något som tydligt 

kommer fram i intervjuerna i den här undersökningen.  

Även Paola Picco (2008) har i sin artikel diskuterat folkbibliotekets betydelse för 

språklig kompetens för denna målgrupp. Hon identifierade 12 tjänster som bekräftade 

folkbibliotekens bidragande i invandrarnas integrationsprocess samt till kulturella 

förbindelser med sina ursprungliga kulturer och språk (ibid., s.55). I det empiriska 

materialet till den här uppsatsen identifieras fem av de 12 tjänsterna: 

mångspråkavdelning, samlingar för nyanlända (exempelvis Ny i Sverige - hyllan), 

språkkurser, biblioteksvisningar (exempelvis för SFI-elever) samt kulturaktiviteter 

(såsom kulturlördag och integrationsdag). Tjänsterna stärker olika områden av 

invandrarnas behov för att de ska kunna gå vidare i sin språkutveckling.  
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Det är viktigt att bibliotekspersonal är med i beräkningen när språklig kompetens 

diskuteras. Bibliotekspersonalen möter, i det dagliga arbetet, många människor med 

olika kulturella och etniska bakgrunder. Bibliotekspersonalen ställs inför inspirerande 

situationer, men även utmaningar, när de försöker anskaffa material som efterfrågas 

av invandrargrupper och detta innebär att den del av personalen som behärskar andra 

språk än svenska kan dra nytta av det i sådana situationer. Denna flerspråkighet 

uppfattas som användbar kunskap även för våra respondenter. 

7.1.4 Kulturell kompetens  

Folkbibliotekets potential som stöd för kulturell kompetens framkommer i det 

empiriska materialet till den här uppsatsen på ett lite mindre framträdande sätt. När 

det gäller frågan om kulturell kompetens ser vi dock att den har ett stort värde för att 

möjliggöra integrationsprocesser hos vuxna invandrare. Eftersom den oftast syftar till 

en förmåga att effektivt kunna samverka med andra människor oavsett bakgrund. 

Utifrån vårt empiriska material ser vi att det finns ett stort behov för främjande arbete 

när det gäller kulturella kompetenser både hos bibliotekspersonal och 

invandrargruppen och för detta krävs det mer insatser, särskilt när det gäller de 

mänskliga resurserna. 

Språkcaféer är en aktivitet från en idé som kan tyckas enkel men som kan göra mycket 

för invandrarnas integrationsprocess. Det är kravlöst och prestigelöst, det ger stora 

möjligheter till interaktioner samt språkligt och kulturellt utbyte. Just kravlösheten är 

något som flera respondenter nämner som viktigt när det gäller olika typer av 

aktiviteter som anordnas av folkbiblioteken. Både för målgruppen men även för 

volontärer som håller i eller deltar vid språkcaféer på biblioteken. Språkcaféer är även 

något som anordnas vid de allra flesta folkbibliotek förmodligen just på grund av de 

anledningar som nyss nämnts.  

7.1.5 Kompetens hos bibliotekspersonalen  

I Svensk Biblioteksförening vision (Svensk Biblioteksförening, 2019, s. 10) uttrycker 

man som nämndes tidigare att “Biblioteksverksamhet bedrivs med en mångfald av 

språklig och interkulturell kompetens”. För att kunna leva upp till den visionen 

behövs till viss del nya kompetenser. Det gäller språkliga kompetenser men även 

kunskap om och förståelse för olika kulturella uttryck som man kommer i kontakt 

med i det dagliga arbetet i biblioteket. Flera av respondenterna i den här 

undersökningen uttrycker också behovet av mer bibliotekspersonal med utländsk 

bakgrund. 

Pilerot och Hultgren (2017, s. 20) påpekar att bibliotekspersonalen ställs inför 

inspirerande utmaningar när de försöker anskaffa material som efterfrågas av 

invandrargrupper. Detta är bland annat språkliga utmaningar och innebär att den del 

av personalen som behärskar andra språk än svenska kan dra nytta det i av sådana 

situationer. Denna flerspråkighet uppfattas som användbar kunskap även för våra 

respondenter. I och med att vi lever i ett mångkulturellt samhälle finns behov av att 

anställa flerspråkiga medarbetare till folkbiblioteken. Inte bara för de fördelar som 

finns språkligt utan även för de kulturella insikter som flerspråkiga medarbetare kan 

bidra med.  
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Nyligen presenterades en rapport av Pilerot (2019, s. 3) där han presenterar hur 

nyanlända skulle kunna utbildas i de grundläggande kunskaper de behöver för att 

kunna fungera som medarbetare på folkbiblioteken, så kallade biblioteksguider. Detta 

för att på relativt kort tid kunna komma igång och arbeta vid folkbiblioteken och 

kunna nå invandrargrupper samt bredda ett språkligt och kulturellt utbud av service 

och tjänster hos bibliotekspersonalen.   

Vi kan allmänt konstatera att folkbiblioteken i de kommuner som våra respondenter 

representerar har lagt stor vikt vid arbete med integration. Något det finns behov av 

är bibliotekspersonal som inte är rädd för att skapa nya relationer och som är öppna 

för denna typ av möten, där människor interagerar, skapa relationer, upplever identitet 

och delar en känsla av samhörighet. Även den bibliotekspersonal som redan finns 

skulle kunna utbildas inom olika områden för att ännu bättre kunna tillgodose detta 

målgruppsbehov exempelvis utbildning i pedagogik och interkulturell förståelse. 

7.2 Samspelet mellan bibliotekspersonal och användargruppen  
Under denna rubrik diskuteras vad som påverkar samspel och relationer mellan 

bibliotekspersonal och användargruppen. Här ses att bibliotekspersonalens attityder 

till både användargruppen och vad integritet innebär spelar en stor roll. Vi ser på hur 

riktade aktiviteter kan vara till hjälp för att nå målgruppen samt vad som krävs för att 

bygga förtroende mellan parterna.  

7.2.1 Bibliotekspersonalens attityder 

Att bibliotekariernas syn på integration och attityd till målgruppen spelar roll i deras 

bemötande syns tydligt i det empiriska materialet till den här undersökningen. Men 

även hur relationer som bidrar till integration utvecklas. I de intervjuer där vi kunde 

erfara en positiv och bejakande inställning kom också de flesta exemplen på 

situationer där de relationer som byggts upp i biblioteket har gett resultat som kan ses 

som uttryck för lyckad integration. På det sättet hjälper bibliotekspersonal till social 

integration samt utveckling av socialt kapital.   

Bibliotekariers attityder till invandring och integration spelar en viktig roll i deras 

bemötande av användare och hur man blir bemött har betydelse för invandraren. 

Nekolová et al. (2016) som studerade vuxna migranters attityd till biblioteken i deras 

nya hemland visade på det. I studien drar man slutsatsen att om invandrare har upplevt 

negativt bemötande känner de sig mindre benägna att besöka biblioteken igen. Det 

visar på att bemötandet invandrare upplever spelar roll. Därmed spelar 

bibliotekspersonalens inställning och attityd till hur man skapar relationer med 

biblioteksanvändare en stor roll i hur förtroende för institutioner byggs upp. 

Alla respondenter i det empiriska materialet ger uttryck för en positiv inställning till 

integration, att det är önskvärt och nödvändigt både för samhället och invandraren 

själv. I alla intervjuer framkommer den syn på integration som Urban (2018) kallar 

för assimileringsintegration. Det vill säga att det är den invandrades integration i det 

befintliga samhället som avses. Respondenterna diskuterade möjligheten att lära sig 

språket i sitt nya hemland som en mycket viktig del för att lyckas med integration. 

Det visar på just detta att respondenterna har inställningen att integration innebär att 
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hjälpa och stödja en invandrare med olika färdigheter så att man kan inlemmas i det 

nya samhället. 

Något som är väldigt tydligt i vårt empiriska resultat är att bibliotekspersonalen har 

en stark uttryckt vilja till att vara ett stöd till integration. Respondenterna uttrycker ett 

stort engagemang för frågor kring integration i allmänhet och deras personliga 

intresse för människor i den här situationen är tydligt. Vi kan också utläsa en 

frustration när faktorer som ekonomi, tidsbrist och en upplevelse av kunskapsluckor 

utgör hinder för det respondenterna skulle vilja genomföra. Flera av respondenterna 

uttrycker ett behov av kompetensutveckling för att bättre kunna bemöta de olika 

problem som syns i deras dagliga verksamhet. 

Det kan hända att de relationer som byggs upp mellan bibliotekspersonal och 

invandrargruppen inte är generella för alla bibliotek i Sverige. Trots det kan urskiljas 

att de flesta av de exempel på relationer som beskrivs i denna undersökning blev 

verklighet när bibliotekspersonal gick utöver de vanliga arbetsuppgifterna och vågade 

ta ett steg längre för att skapa ett positivt första intryck. Detta är precis vad Johnson 

(2012) menar i sin studie hur det går till när socialt kapital bildas och kan vara 

resultatet av ett sådant förhållande. Detta kan hjälpa människor att känna sig mer 

knutna till det nya samhället eller resultera i att de får lite extra hjälp eller information 

som kan leda bland annat till ett arbete, något som vi fick flera exempel på vid våra 

intervjuer (ibid., s. 56–59).    

7.2.2 Riktade aktiviteter   

Programaktiviteter kan skapa känslor av tillit och förtroende bland invandrargruppen, 

till exempel språkcaféer, integrationsdagar och bokcirklar. Denna tankegång delas 

med Vårheim (2014) som studerar hur deltagarna av ett regeringsprogram för 

flyktingar i ett folkbibliotek i Norge blev vanliga användare av biblioteket med hjälp 

av sådana aktiviteter. Han skriver att aktiviteterna bidrog till att flyktingarna litade på 

folkbiblioteket, bibliotekspersonal och andra biblioteksanvändare, men att sådana 

känslor av förtroende utsträcktes sedan inte till främlingar utanför bibliotekets väggar 

(ibid., s. 68).  

Folkbibliotekens arbete i detta område måste ändå betraktas i relation till de beslut 

som fattas och de aktiviteter som bedrivs i varje kommun. Biblioteken måste försöka 

stärka det som de redan är bra på genom att arbeta bland annat med läsfrämjande 

gentemot den vuxna invandrargruppen. Att erbjuda böcker och litteratur är en del men 

det behövs mer insatser för att kunna nå fler vuxna invandrare. Förutom språklig 

kompetens kan biblioteken även lägga mer ansträngningar på andra faktorer som 

bidrar till integration sådant som i integrationsmodellen benämns kulturell 

kompetens. Det kan handla om möjlighet att få lära sig outtalade kulturella skillnader 

för att främja förståelser mellan olika kulturer.  

En av respondenterna (Intervju, Erika, 2019-11-19) nämner att man kan behöva vara 

mer aktiv med marknadsföringen av aktiviteter riktade till den här målgruppen. Att 

det kanske inte räcker att sätta upp en affisch för att väcka intresset. Här kommer 

återigen fram att det är viktigt med personligt engagemang hos bibliotekspersonalen 

och att bygga relationer med målgruppen för att de riktade aktiviteterna faktiskt skall 

nå fram och ge resultat. Det är viktigt att biblioteken lyfter frågan om 
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bibliotekspersonalen har den kompetens och kunskap som krävs för att kunna nå fram. 

För att de riktade aktiviteterna skall kunna ge önskat resultat måste man kunna nå 

användargruppen på ett sätt som fungerar.  

Resultatet från intervjuerna visar att bibliotekspersonal har ett brett urval av 

aktiviteter i sina arbetsuppgifter. Dessutom visade alla respondenterna på ett stort 

intresse för att utveckla både inkluderande och väl fungerande aktiviteter riktade till 

användare med annan bakgrund än det svenska. Dock krävs det mer kunskap, 

engagemang och personliga egenskaper för att sådana verksamheter ska kunna 

bedrivas och fortsätta att utvecklas.   

7.2.3 Hur skall man bygga förtroende? 

Det märks av en balansgång mellan professionalitet och medmänsklighet hos 

respondenterna i vårt material. Trots det är just resonemangen om medmänsklighet 

det som är mest framträdande, då den ligger nära till hands att relatera till sociala 

kopplingar: band, broar och länk i Ager och Strangs integrationsmodell samt socialt 

kapital. För Lloyd (2017, s. 44) är framgångsrik social integration och integration i 

ett samhälle beroende av uppbyggande av både bridging och bonding kapital. Detta 

för att säkerställa att invandrare inte bara har tillgång till kunskapsbasen i sina nära 

sammankopplade samhällen och familjer.   

Lloyd (2017, s. 44) introducerar termen fractured landscapes för att beskriva vad som 

händer med informationsmedvetandet när människor vars kunskapsbas har förändrats 

och på grund av detta måste engagera sig i en ny informationsmiljö för att få tillgång 

till kunskapsbaser och information som inte tillgodoses genom familjära eller 

kulturella band såsom länkar och broar (ibid., s. 44). Detta forskningsresultat är något 

som vår undersökning också kan bekräfta även om vi gör det med hänvisning till 

bibliotekspersonalens berättelser snarare än invandrargruppens. I bemötande av 

denna målgrupp behöver personalen vara medveten om att det inte är bara 

kommunikationsbarriär och språkproblem som gör tillvaron problematisk till 

målgruppen. De känner även en stor oro i mötet med ett främmande 

informationslandskap.  

Flera respondenter nämner också den positiva effekten av när man tagit hjälp av 

frivilliga, praktikanter eller anställda som själva har en utländsk bakgrund. Att det 

bidrar till att bygga broar och stärker integrationsprocessen. Detta har diskuterats på 

senare tid som nämndes tidigare av Pilerot (2019) i rapporten Nyanlända 

biblioteksguider - en studie av nyanlända medarbetare på folkbibliotek som 

presenterades under kapitel 2.4 och som nämndes kort under 7.1.4. Han menar att det 

finns flera goda anledningar till att utbilda nyanlända för att de ska kunna arbeta som 

biblioteksguider. Detta skulle vara en positiv insats både för de som får ett arbete, 

uppdraget skulle utgöra en meningsfull sysselsättning för den nyanlände såsom en 

väg in till en bibliotekarieutbildning i framtid. Dessutom kan biblioteksguider utgöra 

ett värdefullt inslag i biblioteksverksamhet eftersom de förutom att de behärskar ett 

eller flera andra språk än svenska samtidigt har erfarenheter från andra länder och 

kulturella sammanhang (ibid., s. 4). Detta kan vara ett sätt att bygga förtroende mellan 

bibliotekspersonal och användargruppen.  
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I nästa avsnitt fortsätter diskussionen kring hur relationer skapas mellan invandrare 

och bibliotekspersonal men denna gången är utgångspunkten folkbibliotekens 

betydelse som mötesplats.  

7.3 Biblioteket som mötesplats  
Tidigare forskning har tillsammans med den här undersökningen visat att 

folkbiblioteket är ett viktigt instrument när det gäller att hjälpa invandrarnas 

integrationsprocess. Vid diskussioner om folkbiblioteken som mötesplats kan 

koppling göras mellan integration och ett socio-kulturellt synsätt. Med det menas att 

integration i det här sammanhanget handlar om när sociala kontakter uppstår mellan 

inrikes födda och invandrargruppen. 

Folkbiblioteket som mötesplats där sociala kontakter kan uppstå är något de flesta 

respondenter nämner i det empiriska materialet. Särskilt Ulrika (Intervju, Ulrika, 

2019-11-19) beskriver folkbiblioteket som en mötesplats där alla kan träffas oavsett 

bakgrund. I tidigare forskning har vi några exempel som bekräftar detta.  Den första 

exempel är en artikel av Audunson et al. (2011) som beskriver hur folkbiblioteket 

representerar en komplex mötesplats som på olika sätt stöds invandrarkvinnor under 

integreringsprocessen in i norska samhället. Biblioteket sågs som en säker och 

välkomnande plats där invandrarkvinnor kunde få relevant information eftersom där 

byggdes broar mellan kultur i det nya landet och deras ursprungskultur. 

I ett ytterligare exempel skriver Audunson (2005, s. 429) om folkbiblioteket som 

mötesplats och i den utvecklade han begreppen högintensiva kontra lågintensiva 

mötesplatser. Audunson beskriver att det är viktigt att etablera arenor där människor 

som tillhör olika kulturer kan träffas och kommunicera, på det sättet kommer tolerans 

förmodligen att växa. Att använda det lokala biblioteket är därför i sig en form av 

deltagande i samhället med länkar och kanaler till ett brett urval av arenor och 

aktiviteter (ibid., s. 432). Folkbiblioteket representerar därmed en typ av institution 

som är mer nödvändig nu än någonsin tidigare. Även Johnson (2012, s. 61) är på 

samma spår och kan användas här som ett till exempel. Hon uttrycker det så här: “At 

a time when public libraries are offering more and more services online, the 

importance of the physical space and face-to-face interactions between patrons and 

staff is also emphasized”.  

Det sista exemplet som stödjer tanken på biblioteket som mötesplats är skriven av 

Shepherd, Petrillo & Wilson (2018) som kom fram till att biblioteken betyder mycket 

som plats och att det inte bara var samlingarna eller att ha tillgång till datorer som 

spelar roll för invandrargruppen. Ett liknande resonemang ses även i intervjuerna i 

den här undersökningen där respondenter uttrycker att biblioteken är en viktig plats 

dit alla kan komma utan att det behövs förklaras varför någon är där.    

Utifrån denna diskussion kan konstateras att det finns många fördelar med det som 

respondenterna lyfter fram i vårt resultat. Att fokusera på möten och relationer är en 

uppenbar del eftersom resultatet av dessa möten kan bidra till många positiva effekter. 

Det kan urskiljas i resultatet att när bibliotekspersonalen inte var rädda för att möta 

nya människor kunde de erbjuda målgruppen något mer än bara de traditionella 

bibliotekstjänsterna. Det personliga mötet i folkbiblioteket och relationer mellan 
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bibliotekspersonal och användargruppen kunde på olika sätt verka 

integrationsfrämjande.   

Biblioteket som mötesplats har diskuterats brett under ett antal år, och kan ibland ses 

som ett sätt för folkbiblioteken att hävda sin relevans i en tid när en del ifrågasätter 

dem. Men även om diskussionen kommer att fortsätta kan det konstateras att 

folkbiblioteken har relevans som mötesplats, vilket är något som tydligt framträder i 

det empiriska materialet till denna uppsats. För människor som befinner sig i en socio-

ekonomiskt utsatt situation blir mötesplatsen som folkbiblioteket utgör en viktig del 

i livet. Oavsett vad orsaken är att de söker sig till folkbiblioteket så utgör det en öppen 

och välkomnande plats dit man kan gå utan att det kostar något eller att det krävs 

något av en individ. En plats där man kan möta andra människor, lära och utvecklas. 

7.4 Vårt bidrag samt förslag till vidare forskning  
Den tidigare forskningen som utgjort en grund för denna undersökning har kunnat 

påvisa vilka förändringar, utmaningar och problem som folkbibliotek ställts inför i 

samband med att antalet migranter ökat dramatiskt. I vår undersökning har vi kunnat 

visa på liknande resultat och vi har dessutom, med hjälp av Ager och Strangs (2008) 

integrationsmodell, bidragit till att visa hur bibliotekspersonalens relationer med 

användargruppen vuxna invandrare kan bidra i en integrationsprocess. Särskild 

uppmärksamhet har vi lagt vid vad det är som gör att människor möts och kan skapa 

sociala kopplingar. Dessutom har vi identifierat ett behov av att bygga på 

bibliotekspersonalens kompetenser vad gäller användargruppen.  

Vår analys och diskussion har visat på liknande resultat som flera tidigare studier, 

men vårt fokus har alltså varit relationerna, hur de byggs upp och hur man skapar 

förtroende hos användargruppen. Denna diskussion har vi saknat i tidigare forskning. 

De insikter och den kunskap som producerats i den här undersökningen hoppas vi kan 

vara av intresse och komma till användning för yrkesverksamma bibliotekarier, 

bibliotekspersonal samt utgöra underlag för reflektion och verksamhetsutveckling.   

Något som tydligt kommer fram i det empiriska materialet är bibliotekspersonalens 

frustration kring ämnet integration. Respondenterna vill väldigt mycket med sitt 

arbete med de här frågorna men man känner sig begränsad av de olika anledningar 

som tas upp i diskussionen tidigare i detta avsnitt. De uttrycker behov av ytterligare 

kompetens och ekonomiska medel för att kunna var det stöd till integration som man 

upplever att man kan vara under rätt förutsättningar.  

Det finns ett stort behov av ytterligare undersökningar för att utforska begreppet om 

socialt kapital, som ett förklarande koncept för integrationsprocesser. Till exempel en 

fördjupad undersökning om hur sociala kopplingar: band, broar och länkar bidrar till 

integration. Det behövs undersökas ur både användarnas och bibliotekspersonalens 

perspektiv.   

Dessutom hur biblioteken kan arbeta för att skapa sociala kopplingar, särskilt i det 

område som inte framkom så tydligt i den här undersökningen nämligen arbetet med 

att skapa sociala band. Hur bidrar bibliotekspersonalens bemötande till att skapa 

sociala kopplingar. Vad påverkar bibliotekspersonalens bemötande, vilka attityder 
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och grundantaganden är orsaken till att man kanske har olika inställning till 

integration och invandring.  

När vi nu har sett hur viktigt det är med rätt kompetens för att kunna möta behoven 

av denna särskilda användargrupp kan man föreslå forskning om vilka kompetenser 

som behöver utvecklas hos bibliotekspersonal. Bibliotekarieyrket utvecklas ständigt 

och man behöver vara lyhörd för förändringar i samhället som påverkar 

folkbibliotekens verksamhet och prioriteringar. 

Fördjupad undersökning av invandrarnas egna erfarenheter, attityder och 

inställningar till biblioteken. Vad har de för förväntningar på folkbiblioteket, och hur 

väl anser man att biblioteken lever upp till de förväntningarna. Vad anser de själva 

har varit de viktigaste funktionerna i biblioteket med fokus på integrationsprocessen. 

Även inom forskningsfältet informationsvetenskap behövs djupare studier kring 

flyktingars och migranters informationsbehov och informationsbeteenden. Hur 

förändras de allteftersom en person går igenom olika steg i integrationsprocessen, från 

nyanländ till etablerad i det nya landet. I nästa avsnitten presenteras våra slutsatser. 

7.5 Slutsatser 
När miljontals människor världen över drivs på flykt eller migrerar av andra orsaker 

varje år finns det också miljontals människor som startar en integrationsprocess in i 

ett nytt samhälle, ett nytt land. Olika samhällsfunktioner bidrar till den här processen 

på olika sätt, och folkbiblioteken har visat sig vara viktig i det här avseendet. I den 

här uppsatsen har vi ställt oss frågan om hur relationer mellan bibliotekspersonal och 

användargruppen vuxna invandrare kan främja integrationsprocessen. 

Genom att göra intervjuer kunde vi lyssna till bibliotekspersonalens berättelser och 

erfarenheter av folkbibliotek och integration. Därmed har vi kunnat få en inblick i hur 

integrationsprocessen främjas inom folkbibliotekets väggar i det dagliga arbetet. Vi 

kunde se att bibliotekspersonalens engagemang och inställning till integration 

påverkar hur man lyckas bygga upp relationer med användargruppen. Vi har sett 

exempel på hur detta engagemang verkligen främjat integration till exempel via 

språktränande aktiviteter. I det här sammanhanget vill vi uppmärksamma den 

potentiella resurs som utgörs av bibliotekspersonal i integrationsprocess.     

Vi kunde se att bibliotekspersonalen inser vikten av integrationsfrämjande aktiviteter 

och även arbetet med att se till medieförsörjningen, både på lättläst svenska samt på 

mångspråk. Men man tar också upp utmaningar i arbetet. För att kunna bygga upp de 

relationer som kan påverka målgruppens integrationsprocess positivt krävs 

kompetenser som skulle behövas utvecklas mer. Man skulle behöva se mer mångfald 

bland bibliotekspersonalen samt kompetens i språkträning, pedagogik interkulturell 

kunskap samt klarare riktlinjer när det gäller integritet.  

Trots utmaningar kan folkbiblioteken verkligen vara en kraft för integration. Det 

faktum att folkbiblioteken är öppna för alla, har en välkomnande attityd och upplevs 

som en trygg plats är grundläggande för att folkbiblioteken som institution fortsätter 

att vara en viktig social arena. Biblioteken är inte bara ett verktyg för 

informationsförsörjning, även om dess roll där naturligtvis också är viktig för att 

kunna förse varje medborgare med den information de behöver för att kunna känna 
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till och utöva sina demokratiska rättigheter. Men det kan vara så mycket mer. En 

mötesplats, en fristad, ett ställe där man förhoppningsvis känner sig sedd och där alla 

kan känna sig inkluderade.   

Folkbibliotekets bidrag till integrationsprocessen och dess betydelse för samhället i 

stort. Kan det sägas något om det utifrån våra resultat i den här undersökningen? Det 

var redan känt att biblioteken är en oerhört viktig resurs för invandrare och med 

verksamheter anpassad till deras behov bidrar biblioteken till individens möjlighet att 

delta i samhällslivet och utöva sina demokratiska rättigheter. Om personer som drivits 

på flykt undan konflikter eller flyttat av andra orsaker skall kunna få lyckas med sin 

integrationsprocess krävs både något av individen själv, men också väl motiverade 

och förankrade insatser från samhället. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om folkbibliotek och integration. Biblioteksforskningen om 

integration kan till exempel vara att iaktta hur biblioteket som plats och funktion 

inbjuder till integration eller hur biblioteksanvändare ser på biblioteket som ett 

verktyg för integration. Biblioteket kan därmed hjälpa till att rusta användarna för 

livet i samhället. Det har även konstaterats att folkbiblioteken kan kopplas samman 

med integration eftersom de har ett lagstadgat uppdrag att särskilt uppmärksamma 

personer med svenska som andraspråk. Därav kan vi inse vikten av att undersöka hur 

folkbiblioteken bidrar till integration. Detta kan göras ur olika perspektiv, men för 

den här uppsatsen har vi valt att fokusera på bibliotekspersonalens erfarenheter av 

arbete med användargruppen vuxna invandrare.  

Bibliotekspersonal, särskilt bibliotekarier, ser ofta på sina arbetsuppgifter i 

instrumentella termer - vilket är att ge tillgång till användbara informationsresurser 

(Johnson, 2012, s.52). Däremot kanske det samspelet och de relationer som utvecklas 

mellan bibliotekspersonal och användare under tillhandahållandet av dessa tjänster 

inte ses som lika viktigt som den instrumentella. Med hjälp av den tidigare 

forskningen kan vi se att det finns ett behov av att studera vad det är i mötet och 

relationerna mellan bibliotekspersonal och användargruppen vuxna invandrare som 

bidrar till integration.  

Syftet med arbetet är att undersöka bibliotekspersonalens roll för att stärka 

integrationsprocessen för målgruppen vuxna invandrare. Lika viktigt är att undersöka 

hur relationer skapas vid möten i folkbiblioteken samt hur biblioteken används som 

plats för integration. Frågeställningar blir då:   

 Hur bidrar relationen mellan bibliotekspersonal och användargruppen vuxna 

invandrare till integrationsprocessen? 

 Vilken inställning och vilka attityder finns bland bibliotekspersonal när det 

gäller integration? 

 Vilka utmaningar finns för folkbibliotekens personal idag när det gäller 

användargruppen vuxna invandrare?  

Eftersom detta arbete handlar om en kvalitativ undersökning har vi valt att genomföra 

semistrukturerade intervjuer. Det empiriska materialet grundar sig därmed på sju 

intervjuer, varav en är en intervju via e-mail. Urvalet består av bibliotekarier och 

annan bibliotekspersonal som på något sätt arbetar med integrationsfrågor, som 

bestämmer vilken litteratur som införskaffas och vilka aktiviteter som genomförs på 

folkbiblioteken för målgrupp vuxna invandrare.   

Studien genomförs utifrån två teorier: Ager och Strangs (2008) integrationsmodell 

samt socialt kapital. Genom att knyta samman dessa två teorier kunde vi identifiera, 

i det empiriska materialet, hur sociala interaktioner byggs upp mellan användare och 

bibliotekspersonal. En god utgångspunkt för analysen gäller faktorerna som i 

integrationsmodellen kallas för facilitatorer; som bidrar till att utveckla språkliga och 

kulturella kompetenser samt sociala kopplingar: band, broar och länkar såsom 

”bonding” och ”bridging” socialt kapital.    
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Resultatet visar flera exempel på hur engagerad och kunnig bibliotekspersonal med 

rätt attityder har lyckats etablerat långvariga kontakter med vuxna invandrare, vilket 

har betytt mycket för utvecklingen av de enskilda individerna. I undersökningen är 

det särskilt två typer av sociala kopplingar som framträder: broar och länkar. När det 

kommer till integration är en av bibliotekens viktigaste uppgifter att hjälpa 

målgruppen med språket, både med litteratur och att ge möjlighet till att få prata med 

andra. Dessa kopplas till de faktorer som i integrationsmodellen kallas för 

facilitatorer: språklig och kulturell kompetens. Folkbiblioteken sågs av 

respondenterna som ett stöd för integration genom att erbjuda medel för 

språkutveckling. 

I diskussionen redogörs för hur bibliotekspersonal spelar en stor roll när det gäller att 

hjälpa invandrare i deras integreringsprocess. Genom att titta närmare på vad som 

påverkar samspel och relationer mellan bibliotekspersonal och användargruppen 

kunde det samtidigt belysas hur personalens attityder till användargruppen och 

integration påverkar deras arbete. Studien lyfter fram hur riktade aktiviteter kan vara 

till hjälp för att nå målgruppen samt vad som krävs för att bygga förtroende mellan 

parterna. Även om det blivit belagt att folkbiblioteken kan vara en starkt bidragande 

faktor i en integrationsprocess finns det utmaningar som behöver lyftas fram i detta 

sammanhang. Därför lyfts här även frågor kring integritet, ekonomiska faktorer, 

språkliga och kulturella kompetenser samt behov av utveckling av kompetenser hos 

bibliotekspersonalen.  

Slutsatsen dras att hur väl folkbiblioteken lyckas med att bidra till 

integrationsprocessen beror till stor del på bibliotekspersonalens attityder till 

integration. Med en positiv inställning till integration är man villig att både verka 

integrationsfrämjande inom ramen för sin yrkesutövning, men även göra den lilla 

extra insatsen som kan göra stor skillnad för en enskild individ. Sammanfattningsvis 

har den här undersökningen återigen kommit fram till att biblioteket har stor potential 

för att bidra till integrationsprocessen för målgruppen vuxna invandrare. För att 

lyckas med det spelar relationer och de personliga mötena i biblioteket en viktig roll. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 

Biblioteket och verksamheten 

1. Hur ser er vuxenverksamhet ut för invandrare, har ni några särskilda 

aktiviteter eller tjänster för den användargruppen? Vem tar initiativet till dessa 

aktiviteter? 

2. Hur och i vilken utsträckning upplever du att den användargruppen spontant 

använder folkbiblioteket? 

3. Tycker du att det finns några särskilda svårigheter och utmaningar för 

folkbiblioteken idag när det gäller denna användargrupp?  

Biblioteket och integration 

4. Tycker du att det finns behov hos denna grupp som biblioteket inte har 

möjlighet att tillgodose (p.g.a. att det saknas tid, resurser och/eller 

bibliotekarie kompetens)? 

5. Vill du berätta om hur du har sett att aktiviteterna, tjänsterna har positiva 

effekter för integration av målgruppen?  

6. Vad tror du att det är som sker i biblioteket som kan bidra till integration? 

Vilka förmågor, resurser, verktyg kan folkbiblioteken vara med och bygga upp 

hos invandrare? 

7. Vilken typ av aktivitet eller tjänst skulle du helst vilja utveckla mer, något 

du känner att det inte riktigt finns möjlighet till idag (t ex medier på fler språk 

etc.)? 

8.  Finns det några saker ni ofta får hjälpa användare med utländsk bakgrund 

där det skiljer sig mycket från andra användargrupper? Hur upplever du det?  

9. Har det hänt funnits situationer där du har utvecklat någon speciell relation 

med någon i denna användargrupp? Upplever du att en sådan relation bidrar 

till integration? 

 

10. Hur ser du på folkbiblioteket som en plats för integration?   

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuförfrågan 1 

Hej! 

Jag heter Rutilene Emilsson och studerar till bibliotekarie för programmet 

Biblioteks- och informationsvetenskap på Linnéuniversitet i Växjö på distans. 

Jag och min kollega har i den här terminen för uppgift att göra en 

kandidatuppsatskurs som anknyter till biblioteks- och informationsvetenskap. 

Vi valde att skriva om folkbiblioteken och integration. Syftet med uppsatsen 

är att studera vad det är som sker i den dagliga interaktionen mellan 

invandrargrupp och bibliotekarierna inne på folkbiblioteken. För att ta reda på 

det har vi valt att intervjua bibliotekarier som arbetar på ett folkbibliotek med 

integrationsfrågor eller som på något sätt påverkar till exempel vilka 

aktiviteter som genomförs på biblioteken eller vilken litteratur som 

införskaffas. Detta genom att fråga efter eras erfarenheter.   

Intervjuerna kommer att ske på 3 folkbiblioteken i (Län i Sverige) och min 

kollega ska också göra tre intervjuer i (Län i Sverige). Ert svar behandlas helt 

anonymt. Resultat av undersökningen kommer att användas bara för 

uppgiftens syfte. 

Vi söker deltagare till vår undersökning genom att leta upp på folkbiblioteken 

i mindre orter i de två nämnda områden. Det här mejl är inte riktade till 

specifika personer utan till bibliotekets kontakt-mail. Det är ett sätt att inte 

styra så mycket om urvalet och låta ni, som är bibliotekenspersonal, själva 

bestämma vem som kan ställa upp.  

Har ni frågor till mig eller läraren kontakta oss på följande e-postadress: 

Rutilene Emilsson (rd222de@student.lnu.se)  

Mobil:073-101 8845 

Ansvarig lärare: Charlie Järpvall (charlie.jarpvall@lnu.se) 

Handledare: Sara Ahlryd (sara.ahlryd@lnu.se) 

  

Tack i förhand för din hjälp. 

Mvh Rutilene Emilsson 
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Bilaga 3 

Intervjuförfrågan 2 

Hej! 

Jag heter Ellinor Renfors och studerar till bibliotekarie på programmet 

Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitet i Växjö på distans. 

Jag och min kollega har i den här terminen för uppgift att göra en 

kandidatuppsats som anknyter till biblioteks- och informationsvetenskap. 

Vi har valt att skriva om folkbiblioteken och integration. Syftet med uppsatsen 

är att studera vad det är som sker i den dagliga interaktionen mellan 

invandrargrupp och bibliotekarierna inne på folkbiblioteken. För att ta reda på 

det har vi valt att intervjua bibliotekarier som arbetar på ett folkbibliotek med 

integrationsfrågor eller som på något sätt påverkar till exempel vilka 

aktiviteter som genomförs på biblioteken eller vilken litteratur som 

införskaffas. Detta genom att fråga efter deras erfarenheter. 

Intervjuerna kommer att ske på ett antal folkbibliotek i (Län i Sverige) och 

(Län i Sverige), eftersom det är i de områden vi bor. Om någon hos er skulle 

kunna tänka sig att delta skulle vi uppskatta det mycket. Ert svar behandlas 

helt anonymt. Resultat av undersökningen kommer att användas bara för 

uppgiftens syfte. 

Vi söker deltagare till vår undersökning genom att leta upp på folkbibliotek på 

olika orter i de två nämnda områdena. Detta mejl är inte riktade till specifika 

personer utan till bibliotekets kontakt-mail. Det är ett sätt att inte styra så 

mycket om urvalet och låta ni, som är bibliotekenspersonal, själva bestämma 

vem som kan ställa upp. 

 

Har ni frågor till mig eller läraren kontakta oss på följande e-postadress: 

Ellinor Renfors: ellinor.renfors@gmail.com 

Mobil:0768-106960 

Ansvarig lärare: Charlie Järpvall (charlie.jarpvall@lnu.se) 

Handledare: Sara Ahlryd (sara.ahlryd@lnu.se) 

 

Tack på förhand 

Mvh Ellinor Renfors 
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