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Abstrakt 
The purpose of this thesis is to examine how the public libraries work towards SFI 

(Swedish For Immigrants) based on the views of the overseeing librarians. To study this 

we have asked the following research questions: 

What distinguishes the public libraries’ work towards SFI according to the responsible 

librarians?  

What distinguishes the communication between SFI teachers and the librarians 

according to the responsible librarians?  

What opinions are held by the librarians in regards to their work with SFI? 

We have used a semi structured interview method with seven librarians in charge of the 

activities with SFI at small and medium sized public libraries in a rural area of Sweden. 

The theoretical framework is composed of Marianne Andersson and Dorte Skot-

Hansen’s model for analysis of the local public library profile and the authors’ 

definition of collaboration. The results of this study shows that the work with SFI is 

characterized by a variety of activities from guided tours of the library to book clubs. 

Although all of the library's four profiles identified by Andersson and Skot-Hansen can 

be found among the activities, the role of knowledge center and social center can be said 

to be predominant. Furthermore the collaboration between the libraries and SFI is 

subject to vulnerability due to time constraints and administrative changes that hinders 

the work between the librarians and the SFI teachers. Communication with the teachers 

occur in all respondents dictum but based on the theoretical definition, only two cases of 

actual collaboration can be found. The communication is characterized by an 

irregularity and actual collaboration is rare. 
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1 Inledning 
När det i litteraturen talas om folkbibliotekens arbete med integration handlar det ofta 

om dess betydelse för integrationsprocessen. Niclas Lindberg (2008), generalsekreterare 

för Svensk Biblioteksförening, konstaterar i förordet till rapporten Framgångsrikt men 

förbisett att “[...] biblioteken är framgångsrika arenor för integration. Samtidigt saknar 

biblioteken ett uttalat uppdrag och betraktas därmed inte som viktiga verktyg i arbetet 

för integration” (2008, s. 5). Denna avsaknad av ett tydligt uppdrag som folkbiblioteken 

har blir inte minst tydligt när man studerar olika riktlinjer och styrdokument som 

folkbiblioteken arbetar efter. 

 

Litteraturen och forskningen på området talar förutom det framgångsrika arbetet på 

folkbiblioteken kring integration sitt tydliga språk, det är ett relativt outforskat område 

som studerats i begränsad omfattning och då speciellt verksamhet riktad mot de 

användare som studerar svenska för invandrare. Mycket av litteraturen (se t.ex. 

Magnusson 2005, Lovdalen 2008, Björkander & Petterson 2011, Ericsson & Nordeman 

2011) knyter istället an till projekt och verksamheter som bedrivs i större städer, 

däremot har vi uppmärksammat en brist på studier som tar upp den 

integrationsfrämjande verksamheten som sker på mindre och medelstora orter på 

landsbygden.  

 

En uppsats som behandlar just användargruppen SFI och som vi valt att ta avstamp i är 

Ylva Jarenäs och Gustav Erlings (2009) magisteruppsats Biblioteket och svenska för 

invandrare. Som ett led i deras studie framkommer det att både folkbibliotekarierna och 

SFI-lärarna önskar en tätare samverkan dem emellan och det i sig skulle kunna innebära 

att SFI-deltagarnas språkundervisning gynnas. 

 

Med denna uppsats vill vi därmed bidra till att fylla det tomrum som finns inom 

forskningen kring folkbibliotekens integrationsfrämjande arbete gentemot SFI men även 

bidra med ett landsbygdsperspektiv genom att studera verksamheten på några mindre 

och medelstora bibliotek i södra Sverige. Vår studie kommer därmed fokusera på hur 

folkbibliotekarierna beskriver och uppfattar den verksamhet de bedriver mot SFI och 

vad som karaktäriserar kommunikationen och samverkan dem emellan. Då det saknas 

forskning på detta område torde uppsatsen därför vara av intresse både för forskare att 

bygga vidare på samt fungera som en inspiration för andra bibliotekarier verksamma på 

området. 

 

1.1 Bakgrund 
I detta stycke ges en beskrivning av den kontext uppsatsen knyter an till. Med 

utgångspunkt i denna beskrivning av det omgivande området ämnar vi sedermera att 

formulera uppsatsens syfte. Inledningsvis ger vi en kort presentation av SFI och dess 

verksamhet samt hur denna organisation verkar för att främja integration. 

Därefter ger vi en beskrivning av folkbibliotekens förhållande till integration med en 

genomgång av de styrdokument och lagar som biblioteken har att förhålla sig till. Med 

denna bakgrund ämnar vi att måla upp en bild av hur dessa två organisationer genom 

sitt enskilda arbete verkar för att främja integrationen i det svenska samhället. 
 
1.1.1  Svenska för invandrare  

Svenska för invandrare (SFI) är en vuxenutbildning i svenska för invandrare som saknar 

grundläggande språkkunskaper i svenska (Skolverket, 2012, s. 7). Huvudman för 

utbildningen är kommunen som har ansvar för att de berättigade individerna ges 
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möjlighet till utbildningen, antingen i egen regi eller under entreprenad (SFS 

2011:1108, kap 1, §4). Enligt Skolverkets föreskrifter för kursplan i SFI ska den 

enskilde individen sättas i fokus och utbildningen skall anpassas utefter dennes behov 

och förkunskaper. Ett av huvudmålen med språkundervisningen är att SFI-deltagarna 

efter avslutade studier ska kunna använda språket som ett redskap för att klara vardagen 

och de situationer som kan uppstå i det svenska samhället. Detta innefattar bland annat 

olika kommunikativa kunskaper såsom förmågan att tala, läsa och skriva svenska. 

Vidare skall SFI-utbildningen dessutom ge individen kunskap och möjligheter att 

reflektera över kulturella skillnader mellan den egna och den svenska kulturen 

(Skolverket, 2012, s. 7-8). SFI-utbildningen består av fyra olika kurser, från kurs A till 

kurs D. Kurs A syftar till mer grundläggande svenskkunskaper medan kurs D är den 

mest avancerade. Utbildningen är också indelad i tre olika studievägar som på olika sätt 

kombinerar dessa fyra kurser utefter individernas olika förutsättningar. Dock skall alla 

deltagare ges möjlighet att slutföra kurs D (Skolverket, 2012, s. 9, 46). 

 

Tillsammans med SFI räknas socialtjänster, flyktingmottagningar, migrationsverket 

samt arbetsförmedlingen till huvudaktörer inom integrationspolitiken. Dessa 

huvudaktörer skall i samverkan med olika samhälleliga organisationer som exempelvis 

hälso- och sjukvård, föreningsliv, utbildningsväsende och näringsliv arbeta kring 

integration (Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 36, 40). Utbildningen i SFI skall 

vara samhällsförankrad, i kursplanen står det att: “Undervisningen ska ge eleven 

möjlighet att använda omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande 

samt bidra till att eleven utvecklar förståelse för hur man söker, värderar, väljer och 

tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser” 

(SKOLFS 2012:18. s. 75). 

 

Marie Carlsson har i sin avhandling Svenska för invandrare - brygga eller gräns? 

undersökt synen på kunskap och lärande inom SFI. Hennes studie visade på en 

diskrepans mellan teori och praktik gällande SFI-utbildningens samhällsförankring. 

Carlsson kallar detta fenomen för ett socialt tomrum där individer inom SFI förblir en 

sluten grupp utestängd från det övriga samhället, främst rör det de personer som sedan 

tidigare inte skapat någon kontakt med en svensk medborgare. Detta innebär att dessa 

individer får minskade möjligheter att öva sig i det svenska språket samt erhålla de 

kulturella koderna som behövs för att etablera ett nytt liv i det nya samhället (2002, s. 

237). Svårigheterna med samhällsförankra SFI-undervisningen är något som på 

liknande sätt tas upp i Integrationsverkets rapport Ett förlorat år - en studie och analys 

av insatser och resultat under introduktionens 12 första månader där det beskrivs att en 

låg andel individer som genomgått SFI uppnår ett godkänt resultat. Detta beror enligt 

rapporten på att undervisningen i SFI ofta bedrivs utan att ha direkt kontakt med 

omgivande aktörer i samhället vilket innebär att SFI blivit en isolerad och 

institutionaliserad skolform (2007, s. 26-27). 
 
1.1.2 Bibliotekens styrdokument 

Folkbiblioteken tillskrivs i bibliotekslagen samt Unesco:s folkbiblioteksmanifest ett 

ansvar för att tillgodose invandrares specifika behov. I bibliotekslagen § 2 fastställs det 

att alla medborgare av folkbiblioteken skall erbjudas fri tillgång till litteratur, 

information och upplysning, utbildning och kultur (SFS 1996:1596). Vidare står det i § 

8 att “[f]olk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt 

funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda 

litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers 

behov”(SFS 1996:1596, §8). Sammantaget innebär dessa två paragrafer att 
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folkbiblioteken förutom att erbjuda invandrare anpassad litteratur dessutom skall verka 

för att också dessa individer skall kunna ta del av sina medborgerliga rättigheter som 

fastställs i lagen. 

 

Förutom bibliotekslagen finns det i Sverige ett antal nationella kulturpolitiska mål som 

fastställdes i mitten av december 2009 och som folkbiblioteken ska förhålla sig till 

(Rskr.2009/0:45). I propositionen menar man att: 

 
Den nationella kulturpolitiken ska, med utgångspunkt i demokrati och 

yttrandefrihet, bidra till samhällets utveckling genom att främja öppna 

gemenskaper och arenor som är tillgängliga för var och en. Den ska 

möjliggöra kommunikation mellan olika individer och grupper, skapa 

förutsättningar för kulturupplevelser och bildning samt verka för att alla ges 

möjlighet att fritt utveckla sina skapande förmågor. (Prop. 2009/10:3, s. 26). 

 

Utav de uppsatta målen i propositionen anser vi att några är mer centrala för vår studie 

då de knyter an till frågor som rör arbetet på folkbiblioteken i ett multikulturellt 

samhälle. Ett av dessa mål är ett deltagandemål och rör frågor kring allas rätt till 

bildning och kulturupplevelser. Detta mål ska verka mot diskriminering och utanförskap 

i det omgivande samhället samt verka för allas rätt att vidareutveckla kulturen (prop. 

2009/10:3, s. 29-30). Ett annat relevant mål är det som rör främjandet av kulturarvet. I 

propositionen framhålls att kulturarvet är i ständig utveckling i relation till det 

omgivande samhället och det är därför av största vikt att alla medborgare och andra 

aktörer ges möjlighet att delta i detta omformande (prop. 2009/10:3, s. 30-31). Dessa två 

mål kan, på samma sätt som bibliotekslagen, sägas verka för allas rätt att delta i 

kulturlivet och påverka i samhället utan risk för exkludering. Folkbibliotekens uppgift 

utifrån dessa mål blir därför att arbeta för att alla medborgare ska kunna vara med och 

bidra till omformandet och vidareutvecklingen av kulturarvet men också att arbeta mot 

diskriminering och utanförskap inom kulturlivet. 

 

På internationell nivå går liknande mål att finna i Unesco:s folkbibliotekmanifest. Detta 

är en deklaration utarbetad av FN-organet Unesco i samarbete med den internationella 

bibliotekssammanslutningen IFLA. I detta dokument, som ej är tvingande men i mångt 

och mycket samstämmer med den svenska bibliotekslagen, framhävs att biblioteket är 

till för alla, oavsett religion, kön, ålder, etnicitet eller samhällsklass (Svenska Unesco-

rådet, 1995, s. 17-18). Vidare fastställer man att “[f]olkbibliotekens huvuduppgifter är 

att verka för läskunnighet, information, utbildning och kultur[...]” (Svenska Unesco-

rådet, 1995, s. 18). Genom att bryta ner dessa huvuduppgifter till tolv stycken punkter 

kommer man fram till vad som ska ingå i folkbibliotekens verksamhet. Av dessa tolv är 

det några som kan anses ha större påverkan på vår studies problemområde:  

 2. Stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer  

 7. Främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell mångfald  

 9. Garantera medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation  

(Svenska Unesco-rådet, 1995, s. 18-19.) 

 

Folkbibliotekets uppgifter utifrån dessa ovanstående punkter korresponderar väl med 

både bibliotekslagen och de kulturpolitiska målen då vikten även här läggs på kulturell 

mångfald, bildning, alla medborgares lika rätt till olika typer av information samt 

främjande av interkulturella möten.  
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1.1.3 Något annat än böcker 

När de svenska folkbibliotekens arbete gentemot invandrare beskrivs i litteraturen 

framgår det att detta arbete ofta sker i form av olika projekt där nya arbetsmetoder och 

nätverk utvecklas. Francois Matarasso visade redan 1998 på bibliotekens faktiska 

betydelse för samhället och dess invånare när han publicerade sin studie Beyond book 

issues där han studerat olika biblioteksprojekt drivna på folkbibliotek i England. Dessa 

projekt visade att man på folkbibliotek arbetade med ett stort spektrum av uppgifter som 

inte främst rör litteratur eller utlån av böcker utan projekt med ett samhällsperspektiv 

där folkbibliotekets uppgift var att på olika sätt genom nätverkande stärka det 

omgivande lokalsamhället och kontakten med invånarna. Biblioteken skapade genom 

detta arbetssätt mervärden hos individerna och för samhället, värden som inte gick att 

mäta kvantitativt men som ändå spelade en stor roll för de deltagande i projekten (1998, 

passim). 

 

Influerat av upptäckterna från Matarassos studie som visade att bibliotek kan skapa 

mervärden för användarna och samhället har det genomförts ett antal biblioteksprojekt 

inriktade på biblioteket som mötesplats, ett samhällets vardagsrum där man, precis som 

Matarasso (1998) visar, kan ägna sig åt annat än läsning och boklån. Ett av dessa 

projekt är Ordbron som startades hösten 2002 och kan anses vara ett av de första och 

mest uppmärksammade biblioteksprojekt i Sverige som behandlade frågor kopplade till 

integration och biblioteksservice i ett mångkulturellt samhälle. Projektet pågick under 

två år på tre olika bibliotek i Skåne, Halland och Västra Götaland med strävan att 

genom bland annat samverkan med en rad intressenter, exempelvis SFI, ”[…] pröva att 

bygga broar gällande; integration - information - IT” (Jansson, Månsson & Sydow, 

2004, s. 4). 

 

Ett annat projekt som behandlade frågor kopplade till integration och biblioteksservice i 

ett mångkulturellt samhälle är paraplyprojektet Det mångspråkiga biblioteket - 

utveckling av interkulturella mötesplatser som pågick från hösten 2009 till våren 2011 

och riktade sig till bibliotekarier verksamma i Västra Götaland. Projektet som 

finansierades av Europeiska socialfonden och fokuserade på att utveckla kompetens, 

metoder och nätverk i syfte att sedan kunna användas av bibliotekarierna i det praktiska 

arbetet på de lokala biblioteken (Atlestam, Källgren & Stenberg, 2011, s. 3).  

 

En relevant och omfattande översikt som producerats över bibliotekens roll i ett 

mångkulturellt samhälle är Framgångsrikt, men förbisett: om bibliotekets betydelse för 

integration Svensk Biblioteksförenings sammanställning av svensk och nordisk 

forskning på området sedan år 2000. Det konstateras i rapporten att biblioteken spelar 

en betydelsefull roll i integrationsprocessen eftersom år av arbete mot denna 

användargrupp lett till en stor beredskap att nå och möta dessa användares behov i form 

av litteratur och information. Genom detta arbete framgår det i forskningsöversikten att 

folkbiblioteken främst bidrar till att främja individernas kommunikativa integration i 

samhället. Dock framhålls att bibliotekens utbud och arbetssätt inte alltid 

korresponderar med användargruppens behov och förväntningar då invandrarna i högre 

grad efterfrågar litteratur som kan stödja deras språkinlärning och utbildning medan 

biblioteken lagt stor vikt vid att kunna erbjuda litteratur för fritidsläsning på 

modersmålet (Almerud, 2008, s. 47-49). En viktig slutsats i rapporten är att bibliotekens 

betydelse för integrationsprocessen inte synliggörs i styrdokument och andra offentliga 

dokument vilket medför att biblioteken som samhällsinstitution där interkulturella 

möten sker inte når dess fulla potential. Med andra ord så innebär det att “[n]är det 
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gäller integration är biblioteken alltså framgångsrika, men förbisedda” (Almerud, 2008, 

s. 50). 

 

1.2 Syfte och Frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att utifrån yrkesverksamma bibliotekariers beskrivningar 

och uppfattningar undersöka folkbibliotekens verksamhet gentemot SFI med ett 

speciellt fokus på samverkan. Vår ansats med denna uppsats är att belysa den del av 

folkbibliotekets integrationsfrämjande arbete som tidigare varit relativt outforskad. 

Utifrån ovanstående syfte har följande tre frågeställningar utarbetats: 

 

– Vad karaktäriserar arbetet gentemot SFI på folkbiblioteken utifrån de ansvariga 

bibliotekariernas beskrivningar? 

 

– Vad karaktäriserar kommunikationen med SFI-lärarna utifrån de ansvariga 

bibliotekariernas beskrivningar?  

 

– Vilka uppfattningar finns bland bibliotekarierna kring verksamheten gentemot SFI? 

 

1.3 Avgränsningar 
I den här studien har vi valt att fokusera på folkbibliotek då vi anser att folkbiblioteken 

genom sin samhällsförankring riktar sig till alla medborgare till skillnad från andra 

bibliotekstyper. Fortsättningsvis har vi i denna studie en ansats att presentera ett 

alternativt perspektiv till det storstadsperspektiv som går att återfinna i många av de 

studentuppsatser som skrivits på området och bortom större biblioteksprojekt. Vi har 

därför valt att fokusera denna studie på folkbibliotek i mindre och medelstora 

kommuner på landsbygden. Slutligen har vi avgränsat till att studera verksamhet som är 

riktad till användargruppen SFI-deltagare, detta medför att verksamhet riktad till 

vuxenstuderande eller invandrare i allmänhet inte inkluderas i denna studie. 
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2 Integration i folkbiblioteksforskning 
Nedan kommer vi att presentera forskning som behandlar folkbiblioteket ur ett 

samhällsperspektiv, hur biblioteket som en mötesplats skapar värden, socialt kapital och 

därmed verkar för att främja integration i det omgivande samhället. Därefter kommer vi 

att ta upp forskning som behandlar bibliotekets praktiska arbete för att främja 

integration i samhället. Speciellt fokus kommer att läggas på att lyfta fram aspekter i 

detta arbete som rör frågor kring samverkan med andra aktörer i samhället. 

Vi vill påpeka att forskningsfältet som behandlar bibliotekets integrationsfrämjande 

arbete generellt och med inriktning användargruppen SFI-deltagare i synnerhet är ett 

relativt outforskat område. En stor del av kunskapsproduktionen inom detta fält sker i 

form av studentuppsatser på kandidat- och magisternivå, vilka därför utgör stor del av 

detta avsnitt. Vi gör slutligen inga anspråk på att täcka hela fältet utan har istället valt ut 

texter utifrån uppsatsens syfte. 

 

2.1 Folkbiblioteket som mötesplats 
Ragnar Audunson, professor vid institutionen för arkiv-, biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Högskolan i Oslo, har i sin forskning studerat och visat på 

vikten av hur biblioteken fungerar som mötesplatser och vilka värden de därmed skapar 

för det omgivande samhället och individerna i det. I The public library as a meeting-

place in a multicultural and digital context: The necessity of low-intensive meeting-

places utvecklar Audunson (2005) ett teoretiskt ramverk för hur man i ett multikulturellt 

samhälle kan tala om folkbiblioteket som en mötesplats för olika människor och 

kulturer. Audunson beskriver i artikeln ett nytt samhälle som växt fram i och med 

multikulturalism, segregation och en utbredd digitalisering som leder till växande 

klyftor mellan olika grupper i samhället. Detta samhälle medför enligt Audunson att 

folkbiblioteken ställs inför nya utmaningar som kan medföra en förändrad syn på dess 

uppdrag (2005, s. 430-432). Det nya uppdraget menar Audunson är att folkbiblioteken 

bör sträva efter att, utifrån ett demokratifrämjande perspektiv, förbli en länk mellan 

dessa olika grupper i samhället och därmed förmedla både information men också en 

förståelse för andra parallella kulturer som samexisterar i det omgivande samhället 

(2005, s. 232-233). 

 

Audunson (2005) identifierar i denna artikel två olika typer av mötesplatser, 

högintensiva och lågintensiva mötesplatser. Han beskriver högintensiva mötesplatser 

som “ [...] arenas where we can live out our major interests and engagements together 

with people who share them [...] ” (2005, s.436) och lågintensiva mötesplatser som “[...] 

arenas where we meet and are exposed to people with a quite different interests and 

values [...] ”(2005, s. 436). Vidare menar Audunson att folkbiblioteken framträder som 

unika eftersom de är en av få kvarvarande platser i samhället som kan räknas som 

lågintensiva mötesplatser där människor från olika kulturer och med skilda bakgrunder 

kan träffas (2005, s. 236-238).  

 

I artiklen How do libraries function as meeting places? bygger Audunsons tillsammans 

med Svanhild Aabø och Andreas Vårheim (2010) vidare på ovan nämnda resonemang 

om högintensiva och lågintensiva mötesplatser, detta genom att undersöka hur och av 

vilka norska folkbiblioteket används som en mötesplats. I studien identifierar Aabø et 

al. sex typer av möten som sker inom biblioteket varav den första berör dagliga möten 

med bekanta och främlingar. Bibliotekets funktion som mötesplats liknas i denna 

kategori vid ett torg, biblioteket blir en plats där människor stämmer möten för att gå 

vidare till andra ställen (2010, s. 22). Den andra typen av möten som Aabø et al. 
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identifierat hör till den lågintensiva mötesplatsen och innebär möten mellan människor 

som är olika varandra. Den tredje kategorin av möten berör möten med det omgivande 

samhället, hur människor deltar i politiken och söker information om samhället. Den 

fjärde typen av möten som beskrivs av Aabø et al. (2010) handlar om möten utifrån en 

högintensiv mötesplats. Biblioteket används av människor som är bekanta och delar 

samma intressen, antingen för att lösa skoluppgifter gemensamt eller för gemensamma 

fritidsaktiviteter. Den femte typen av möten kallas för metamöten och innebär att 

biblioteket genom att tillhandahålla information om samhället och olika grupper och 

institutioner bidrar till indirekta möten mellan människor och det omgivande samhället. 

Den sjätte och sista kategorin av möten som beskrivs kallas för virtuella möten och 

innebär att biblioteket ses som en virtuell mötesplats (2010, s. 22). 

 

Studien mynnar, förutom identifierandet av de sex olika typerna av möten, också ut i 

upptäckten av sambandet mellan låg inkomst och låg utbildning och användandet av 

biblioteket som en mötesplats. Detta medför enligt författarna att biblioteket verkar för 

att alla medborgare, oavsett inkomst eller utbildning, skall kunna delta i samhället 

(Aabø et al, 2010, s. 25). 

 

I artikeln Public libraries: A meeting place for immigrant women? fortsätter Ragnar 

Audunson, Sophie Essmat och Svanhild Aabø (2011) att undersöka vilken betydelse 

folkbiblioteket som mötesplats har och hur biblioteket utifrån ett mötesplatsperspektiv 

kan främja integration i det omgivande samhället. Genom att undersöka hur 

invandrarkvinnor uppfattar det norska folkbiblioteket och dess möjligheter kommer 

författarna fram till en rad intressanta aspekter i dessa kvinnors uppfattningar av 

biblioteket (2011, s. 220-221). För det första visar deras studie att de tidigare 

erfarenheterna av biblioteket från hemlandet påverkar hur man som invandrare i ett nytt 

samhälle uppfattar och använder biblioteket. Flera respondenter uppgav att de sedan 

tidigare saknade erfarenheter av att använda ett bibliotek, vilket kan kopplas till 

skillnader i bibliotekens tillgänglighet för allmänheten mellan olika länder (2011, s. 

223). För det andra beskriver Audunson et al. hur biblioteket bland invandrarna 

uppfattas som en trygg plats att vara på och menar att bibliotekarien ofta uppfattas som 

en vän, en person som kan anförtros med känsliga uppgifter, exempelvis journaler eller 

andra känsliga dokument (2011, s. 224, 225).  

 

Slutligen beskriver Audunson et al. (2011) att biblioteket uppfattas som en viktig arena 

för språkinlärning och för att lära känna det norska samhället. Norska barnböcker 

ansågs av respondenterna som en viktig ingång till att lära sig det norska språket och 

övrig litteratur användes för att lära sig om seder och bruk i det nya samhället. Viktigt 

ansågs även att biblioteket genom exempelvis litteratur på modersmålet kunde bidra till 

den fortsatta kontakten med hemlandet (2011, s. 224, 225). Författarna konstaterar 

därmed att biblioteket som en institution innefattande många olika egenskaper som 

ansågs som en viktig del i dessa individers integration i det norska samhället (2011, s. 

225-227). 

 

Utifrån ovan presenterad litteratur om folkbiblioteket som en mötesplats menar vi att 

det framgår att biblioteket har potential att vara en viktig samhällsinstitution som verkar 

som en bro mellan olika grupper och kulturer. Ragnar Audunson sätter på ett bra sätt 

ord på våra tankar och kärnan inom forskningen om folkbiblioteket som en mötesplats 

när han konstaterar att: 
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The local public library is an institution firmly embedded in the local 

community with links to practically speaking all sectors of activity in the 

community. Using the local library, therefore, is in itself a form of 

participation in the community with links and channels to a broad spectrum 

of arenas and activities. Via the public libraries, newcomers and excluded 

can be offered exactly that gradual introduction to the local community that 

the strategy of legitimate peripheral participation recommends. It is probably 

hard to find an institution that is better suited to serve such a purpose than 

the public library and this provides one path for rethinking and revitalising 

the library’s role as a meeting-place in today’s multicultural society. 

(Audunson, 2005, s. 432) 

 

2.2 Socialt kapital och samhälleligt förtroende 
Som litteraturen ovan även indikerar uppfattas biblioteket som en trygg och 

förtroendeingivande plats att vistas på. Andreas Vårheim har i sin forskning utifrån 

olika perspektiv studerat hur biblioteket som institution bidrar till att skapa socialt 

kapital och generellt förtroende för samhällsinstitutioner och för andra människor i 

samhället. I artikeln Do libraries matter? Public libraries and the creation of social 

capital beskriver Vårheim tillsammans med Sven Steinmo och Ide Eisaku (2008) ett 

samband mellan ett högt generellt förtroende och socialt kapital i ett land med dess 

prioriteringar av biblioteken (2008, s. 884). Författarna menar att en stark 

biblioteksinstitution kan skapa socialt kapital och samhälleligt förtroende. Främst lyfter 

Vårheim et al. fram bibliotekets verksamhet utifrån ett mötesplatsperspektiv, som 

bygger broar mellan grupper samt det faktum att bibliotekets verksamhet är till för alla, 

oavsett ställning i samhället, som de viktigaste faktorerna i bibliotekets 

mervärdesskapande för samhället. För att folkbiblioteken ska kunna öka chanserna till 

att skapa generellt förtroende i samhället menar författarna att ett viktigt område bör 

vara bibliotekets arbete gentemot utsatta grupper i samhället exempelvis invandrare. 

(2008, s. 888-890). 

 

Vårheim (2010) har i artikeln Gracious space: Library programming strategies towards 

immigrants as tools in the creation of social capital fortsatt att studera hur 

folkbiblioteken skapar socialt kapital och generellt förtroende genom att specifikt 

studera bibliotekens programverksamhet gentemot invandrare. Precis som i ovan 

beskrivna artikel finner Vårheim indikationer på att biblioteken genom sin 

programverksamhet gentemot invandrare bidrar till att skapa socialt kapital och 

generellt förtroende. Vårheim framhåller dock att det är svårt att isolera specifika 

faktorer hos biblioteket som en samhällsinstitution vilka skapar detta men att det är 

högst troligt att bibliotekets som en neutral arena och dess arbete för fri tillgång till 

information och främjandet av demokrati är bidragande faktorer. Det faktum att 

biblioteken och dess verksamhet är uppskattad framhåller Vårheim som ett tecken på 

förtroende (2010, s. 16-18). 

 

2.3 Social inkludering 
I artikeln Social inclusion of newcomers to Canada: An information problem? tillämpar 

Nadia Caidi och Danielle Allard (2005) ett helhetsperspektiv på bibliotekets roll i 

integrationsprocessen och kopplar samman socialt kapital och social inkludering med 

informationsförsörjning (2005, s. 302). Till skillnad från ovanstående beskriven 

litteratur som fokuserar mycket på bibliotekets roll som mötesplats och hur detta 

påverkar samhället och dess invånare menar Caidi och Allard att invandrare inte endast 
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är i behov av sociala kontakter ut i samhället för att integreras utan de också är beroende 

av samhällsinformation speciellt anpassad efter deras förutsättningar.  

 

Författarna beskriver att en bidragande faktor till att invandrare riskerar att hamna i ett 

utanförskap är att de saknar information om hur saker och ting fungerar i samhället 

vilket medför att de inte har samma möjligheter att delta som alla andra (Caidi & Allard, 

2005, s. 314). Enligt Caidi och Allard är en svårighet med att nå denna grupp är på 

grund av att det finns en stor variation bland de individer som invandrar till ett nytt land, 

vissa är flyktingar och andra flyttar till ett nytt land för att arbeta vilket innebär att 

gruppen invandrare är i mångt och mycket en heterogen grupp med olika behov och 

förutsättningar. Därför är en grundläggande kunskap om dessa individers behov en 

förutsättning för att biblioteken skall kunna möta deras informationsbehov och på så sätt 

bidra till en inkludering i samhället (2005, s. 304, 306). Slutligen betonar författarna 

vikten av att institutioner som biblioteken arbetar mer för att tillgängliggöra relevant 

och användbar information för dessa individer. För att på bästa sätt lyckas med detta 

menar Caidi och Allard att en viktig del är att öppna upp en dialog och ett samarbete 

med andra föreningar och organisationer som kommer i kontakt med dessa människor 

(2005, s. 319-320). 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras utifrån ovan presenterad litteratur att 

folkbiblioteken som institution indirekt kan påverka samhället och dess individer. 

Biblioteken kan ses som en länk mellan olika grupper i samhället och därmed skapa 

förståelse. Dessutom kan de via sin universalitet sägas öka förtroendet i samhället men 

dessutom motverka utanförskap genom att tillgängliggöra relevant information. 

 

2.4 Folkbibliotekets arbete och samverkan inom integrationsområdet 
Synnøve Ulvik (2010)  har i artikeln Why should the library collect immigrants' 

memories?: A study of a multicultural memory group at a public library in Oslo 

studerat en typ av programverksamhet på ett folkbibliotek i Norge riktad till 

invandrarkvinnor. Bibliotekets avsikt var från början att etablera en mångkulturell grupp 

av användare som genom diskussioner skulle dela med sig av sina respektive kulturella 

bakgrunder. Resultatet skulle sedan presenteras på en utställning i biblioteket där 

allmänheten skulle få en inblick i deras olika bakgrunder. Ulvik beskriver hur 

biblioteket stötte på ett flertal problem, varav kärnan var svårigheten för biblioteket att 

få deltagarna att återkomma. Lösningen på detta problem blev istället att utveckla denna 

aktivitet i samarbete med en lokal språkskola där eleverna tillsammans med läraren 

regelbundet besökte biblioteket för att delta i denna aktivitet. Författaren konstaterar att 

denna typ av problem, svårigheten att på egen hand nå ut med programverksamhet, 

tidigare förekommit och uppmärksammats i de norska folkbibliotekens arbete gentemot 

invandrare (2010, s. 157).  

 

Fokus i gruppen kretsade kring olika samtal utifrån de erfarenheter som deltagarna 

delgav varandra och aktiviteten sågs därmed som ett bra och tryggt tillfälle för 

deltagarna att öva det norska språket. Ulvik (2010) framhåller vidare att det av 

deltagarna uttrycktes en tacksamhet, det faktum att deltagarna gavs chansen att berätta 

sin egen historia för någon som lyssnade medförde en känsla av att bli sedd (2010, s. 

158). Författaren konstaterar även att den av biblioteket erbjudna aktiviteten hade en 

positiv effekt på deltagarnas fortsatta utveckling av det norska språket Framförallt 

bidrog minnesgruppen till en ökad motivation i arbetet med skoluppgifterna, både bland 

lärare och elever då delar av aktiviteterna implementerades i skolarbetet i form av 

hemläxor och presentationer (2010, s. 159). 
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Samtalen visade sig dock inte vara helt oproblematiska. För deltagare med traumatiska 

bakgrunder från exempelvis krig upplevdes det som något jobbigt att bringa fram dessa 

minnen. Dock beskriver Ulvik (2010) att den trygga atmosfären i gruppen öppnade för 

att dessa individer genom samtal fick möjligheten att bearbeta sina tidigare upplevelser, 

även om detta inte var den initiala avsikten (2010, 159). En annan positiv effekt av 

projektet var att det medförde en ökad förståelse och medvetenhet bland deltagarna för 

vad biblioteket var och hur de kunde använda det i sin vardag. Många av deltagarna 

hade sedan tidigare ingen erfarenhet av biblioteket men uppgav att de efter projektets 

avslut börjat besöka biblioteket mer regelbundet Ulvik menar slutligen att olika typer av 

programverksamhet, likt minnesgruppen, kan ses som ett redskap i bibliotekets 

integrationsfrämjande arbete (2010, s. 160). 

 

I ovan beskrivna artikel menar vi att kommunikationens och samverkans effekt på 

bibliotekets verksamhet tydligt framgår. I ett första skede av aktivitetens genomförande 

fanns tydliga problem med att nå ut till användarna och få dem att återkomma. När 

biblioteket istället valde att samverka med en utomstående organisation vändes detta till 

en framgång och värden som ej kunnat förutses skapades inom projektet. Nedan 

kommer vi att fortsättningsvis lyfta fram ett antal studentuppsatser på kandidat- och 

magisternivå som från olika perspektiv studerat bibliotekets integrationsfrämjande 

verksamhet. 

 

Emil Björkander och Karl Pettersson (2011) har i kandidatuppsatsen Folkbiblioteket - 

en plats för integration studerat hur yrkesverksamma bibliotekarier uppfattar den 

praktiska verksamheten som bedrivs på biblioteken och hur de relaterar detta arbete i 

förhållande till diskussionen om folkbiblioteket som mötesplats och främjande av 

integration. Studien visar att bibliotekarierna upplever den verksamhet de bedriver 

gentemot invandrare som social och kopplar den till delaktighet och biblioteket som 

mötesplats (2011, s. 25-27). Mycket av arbetet beskrivs kretsa kring att främja 

förekomsten av samtal i olika former exempelvis formaliserat vid språkcafé men också 

informellt mellan bibliotekarier och användare och användare sinsemellan. Just detta 

möjliggörande av dialog med andra är något som respondenterna ser som ett av 

bibliotekets främsta bidrag för att främja integration. Genom dessa samtal menar 

respondenterna att invandrarna får en chans att öva sig i att tala svenska, något som de 

uppmärksammat ett behov av (2011, s. 28-30). 

 

Mikael Lovdalen (2008) har även han i magisteruppsatsen Biblioteken som stöd för 

invandrare under integrationsprocessen kommit fram till liknande slutsats som 

Björkander och Pettersson (2011) när han studerat två folkbibliotek i Malmö och Lunds 

verksamhet gentemot invandrare genom att intervjua både bibliotekspersonal och 

användare. Lovdalen (2008) finner dessutom i intervjuer med användare att även de 

uppfattar biblioteket som ett viktigt redskap i deras språkutveckling. Respondenterna 

upplever svårigheter med att knyta sociala kontakter med svenskar och menar att 

biblioteket skulle kunna vara en viktig del i att göra detta genom att skapa möjligheter 

till samtal och diskussioner (2008, s. 49). 

 

Beatrice Ericsson och Michael Nordeman (2011) har å andra sidan i magisteruppsatsen 

Plötsligt var världen här - Bibliotek och integration i tre Stockholmsförorter studerat 

hur bibliotekarier, bibliotekschefer och kommunpolitiker i tre Stockholmsförorter ser på 

den egna biblioteksverksamheten i förhållande till integration. Studien visar att 

begreppet invandrare inte visar sig vara av betydelse i verksamhetens utformning. 
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Istället menar respondenterna att bibliotekets uppgift är att utforma en verksamhet som 

är anpassad till medborgarna i det omgivande lokalsamhället och gör således ingen 

skillnad på användarnas bakgrund eller den verksamhet som bedrivs gentemot dem 

(Ericsson & Nordeman, 2011, s. 64). Vidare finner Ericsson och Nordeman (2011), 

precis som Björkander och Pettersson (2011) och Lovdalen (2008), att fokus inom 

verksamheten också läggs på möjligheter till samtal och diskussioner (2011, s. 95). 

Detta dels genom att erbjuda olika typer programverksamhet som syftar till tillfällen för 

dialog och ses som ett komplement till undervisning i SFI men också mellan 

bibliotekarie och användare för att bättre kunna tillgodose användarnas behov (2011, s. 

67-68, 72-73). Något som dessutom framträder i respondenternas utsagor är behovet av 

olika typer av samhällsinformation och vägledning vilket leder bibliotekarierna in på 

frågor om gränsdragningar och hur långt bibliotekets uppdrag sträcker sig. Det beskrivs 

dock av flera respondenter en vilja att hjälpa till vilket medför att arbetsuppgifter som 

faller utanför bibliotekets uppdrag ändå förekommer (2011, s. 86-89). 

 

Gemensamt för samtliga tre uppsatser är att författarna i deras undersökningar av 

folkbibliotekens integrationsfrämjande verksamhet lyfter vikten av att denna 

verksamhet genomförs i dialog med andra institutioner och organisationer som kommer 

i kontakt med invandrare, exempelvis invandrarföreningar, flyktingmottagningar, 

arbetsförmedlingen eller SFI. 

 

Respondenterna i Björkander och Petterssons (2011) uppsats uppger att det förekommer 

ett samarbete med SFI och arbetsförmedlingen men hävdar samtidigt att detta skulle 

kunna utvecklas ytterligare och upptas i ett tidigare skede (2011, s. 29-30). Lovdalen 

(2008) beskriver att samarbete i varierande grad med olika organisationer förekommer 

på båda biblioteken. Respondenterna ger en bild av att samarbetet med SFI i de två 

olika kommunerna är skiftande och några framhåller att biblioteken borde arbeta mer 

med att nå ut till dem under deras SFI-undervisning (2008, s. 43). Ericsson och 

Nordeman (2011) finner i sin uppsats att samarbeten med andra institutioner och 

organisationer ökar bibliotekens kunskap om användarnas behov och förutsättningar 

vilket i förlängningen innebär att biblioteket på ett bättre sätt kan anpassa sin 

verksamhet. Respondenterna beskriver samarbetet med andra som en grundläggande 

faktor till att bedriva verksamheten men också något som gynnar alla deltagande parter 

men som samtidigt kräver resurser i form av tid och personal för att kunna upprätthållas. 

Författarna konstaterar också att närheten till de andra aktörerna i det omgivande 

samhället är en fördel då det även öppnar för informella kontakter med motparterna 

(2011, s. 74-76). 

 

Ylva Jarenäs och Gustav Erling (2009) tar ett specifikare grepp om folkbibliotekens 

integrationsfrämjande verksamhet genom att i magisteruppsatsen Biblioteket och 

svenska för invandrare - En undersökning av folkbibliotekets funktion i 

andraspråksinlärning specifikt studera bibliotekets verksamhet gentemot SFI främst ur 

SFI-deltagarnas perspektiv men som också kompletteras med SFI-lärarens och 

bibliotekariens uppfattningar. Författarna beskriver att både SFI-deltagarna och SFI-

läraren upplever att biblioteket tillför något till deras språkinlärning, då främst en 

kontakt med det svenska språket, men att biblioteket skulle kunna ta en större och mer 

aktiv roll i undervisningen, exempelvis genom olika aktiviteter som främjar samtal. 

Vidare beskriver SFI-läraren att ett visst samarbete med bibliotekarien förekommer, då 

främst i form av ett utbyte av erfarenheter av varandras arbete gentemot SFI-deltagarna. 

Ett problem som beskrivs av läraren är bibliotekariens okunskap gällande den nivå 

deltagarna befinner sig på språkmässigt vilket upplevs som svårt för läraren att nå fram 
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med (Jarenäs & Erling, 2009, s. 33-34, 36). Även bibliotekarien upplever det som svårt 

att avgöra hur stor språkkunskap SFI-deltagarna besitter och beskriver att kontakten 

med läraren hjälper henne att möta SFI-deltagarna på ett mer pedagogiskt vis (2009, s. 

39). Från samtliga respondenter uttrycks en önskan om ett mer utökat samarbete där 

biblioteket skulle kunna användas mer regelbundet i undervisningen och på så vis leda 

till en bättre anpassad biblioteksservice (2009, s. 34, 36, 41). 

 

Sammanfattningsvis menar vi att det utifrån ovan presenterad litteratur om 

folkbibliotekens praktiska verksamhet gentemot invandrare framgår att det inom 

folkbiblioteksväsendet finns en utvecklad och varierad verksamhet för att främja 

integration i samhället. Dock poängterar samtliga texter vikten av samverkan med andra 

aktörer som grundläggande för en väl fungerande och anpassad verksamhet. 

Utifrån litteratur presenterad i bakgrunden och tidigare forskning ämnar vi att undersöka 

folkbibliotekens verksamhet gentemot SFI med ett speciellt fokus på samverkan.  
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3 Teoretiskt ramverk 
Nedan beskrivs uppsatsens två teoretiska utgångspunkter, Andersson och Skot-Hansens 

(1994) modell över det lokala bibliotekets olika profiler samt författarnas beskrivning 

av folkbibliotekets samverkan med lokalsamhället. Med hjälp av dessa teorier kommer 

vidare det empiriska materialet att analyseras och tolkas utifrån de aspekter och 

kopplingar som framträder mellan intervjupersonernas utsagor och det teoretiska 

ramverket. 

 

3.1 Folkbibliotekets profiler i det lokala samhället 
Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen (1994) menar att man kan se bibliotekets 

roll utifrån fyra parallella uppdrag som styr bibliotekens verksamhet. Modellen kan 

enligt författarna dels användas för att beskriva vilken roll biblioteket arbetar utifrån 

men också för att analysera vilka områden man prioriterar inom biblioteksverksamheten 

(1994, s.19). Författarna menar att det är möjligt att bibliotekens verksamhet ser olika ut 

i olika kommuner, eftersom det inte finns ett klart och entydigt definierbart sätt att 

strukturera verksamheten, det är upp till varje kommun att sätta upp riktlinjer för den 

lokala biblioteksverksamheten (1994, s. 9-10). Eftersom det svenska bibliotekssystemet 

är uppbyggt på liknande sätt som det danska, med tolkningsbara nationella riktlinjer 

som styr biblioteksverksamheten, menar vi att denna modell kan anses tillämpbar även 

vid studier av svenska förhållanden.  

 

Andersson och Skot-Hansen (1994) utarbetade modell beskriver att biblioteken, som 

ovan nämnt, arbetar utifrån fyra roller. Den första kallas för kulturcentrum och innebär 

att biblioteket arbetar utifrån ett kulturellt perspektiv där upplevelser och uttryck står i 

centrum. Detta sker framförallt genom olika programverksamheter som till exempel 

bokcirklar, författarbesök och utställningar av lokala föreningar vilka ofta anordnas i 

samverkan med andra lokala aktörer. Centralt utifrån detta uppdrag är mötet med 

litteraturen och olika kulturer, som kan ske dels genom böcker men också via filmer, 

musik, konst och samtal. Den andra rollen är enligt författarna den som kallas för 

kunskapscentrum och innebär att biblioteket utifrån detta perspektiv kan ses som en 

utbildningsstödjare för alla nivåer av utbildning. Verksamhet kopplad till detta område 

kan vara till exempel utbildning i informationskompetens och bibliotekskunskap, hjälp i 

konkreta studiesituationer eller tillhandahållande av kurslitteratur och studiemöjligheter. 

Den tredje rollen kallas för informationscentrum och innefattar information för 

personligt bruk och samhällsinformation. Andersson och Skot-Hansen menar att en stor 

del av verksamheten inom detta område är den som riktas mot företag och det lokala 

näringslivet i form av referenslitteratur. Den fjärde och sista rollen rör biblioteket som 

socialcentrum och inriktar sig på arbete mot olika utsatta grupper verka för att främja 

social välfärd. Verksamhet kopplad till denna roll kan vara rådgivning, anpassade 

medier eller olika typer av uppsökande verksamhet. Biblioteken arbetar ofta utåtriktat 

genom nätverkande med andra organisationer i samhället för att gynna de utsatta 

användargrupperna (1994, s.12-19). 

 

Förhållandet mellan dessa olika roller är enligt författarna inte helt okomplicerat på 

grund av att biblioteken ofta handlar utifrån fler än ett perspektiv samtidigt. De olika 

verksamheterna som sker utifrån de fyra uppdragen är inte heller tydligt definierbara 

eftersom de i mångt och mycket i praktiken sammanstrålar, det vill säga är utlånet av en 

roman främst utifrån ett kulturförmedlande eller undervisningsstödjande uppdrag eller 

anordnas en aktivitet på biblioteket främst utifrån rollen som kultur- eller socialcentrum  
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Således menar Andersson och Skot-Hansen (1994) att man bör betrakta bibliotekets 

olika roller utifrån ett helhetsperspektiv där de olika uppdragen samverkar i olika 

konstellationer (1994, s. 17). 

 

Kritik menar vi kan riktas mot denna modell då vi anser att den kan framstå som något 

föråldrad. Detta i och med den teknikutveckling som skett och internets framväxt som 

under Andersson och Skot-Hansens (1994) studies tillkomst ännu var i sin vagga. Som 

ett resultat av denna utveckling har således de arbetsmetoder som bibliotekens 

verksamhet innefattar genomgått en förändring. Numera menar vi att bibliotekets fyra 

roller i mångt och mycket präglas av denna teknikutveckling, exempelvis genom 

litteraturbloggar, e-böcker, databaser och samhällsinformation på webben. Detta styrks 

på liknande sätt av Lars Höglund (2012) när han kommenterar och sammanställer 2011 

års SOM-undersökning. Höglund menar att i och med IT-utvecklingen har bibliotekens 

verksamhet delvis förändrats och nya medieformer tillkommit, dock ser han att boken 

fortfarande har en betydande roll i bibliotekens verksamhet (2012, s. 321). Därför menar 

vi att Anderssons och Skot-Hansens (1994) modell fortfarande är tillämpbar då det 

endast är arbetsmetoderna och inte verksamheten i sig som förändrats, biblioteken gör 

fortfarande samma saker men på ett annat sätt.  

 

Nedan presenteras en modifierad schematisk bild över Andersson och Skot-Hansens 

(1994) modell över bibliotekets profiler i det lokala samhället. 

 

 
Figur 1: Modell över bibliotekets lokala profil (Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 18, vår översättning) 

 

3.2 Samverkan  
Andersson och Skot-Hansen (1994) presenterar också i boken Det lokale bibliotek - 

afvikling eller udvikling en beskrivning av hur samarbete mellan folkbibliotek och 

lokalsamhället ser ut. Författarna definierar samverkan som att “man har hållit minst ett 

möte inom det senaste året och att man tillsammans planerar och koordinerar aktiviteter 

[vår översättning]” (1994, s. 237). 

Andersson och Skot-Hansen definition av samarbete medför att man kan urskilja det 

som kan betecknas som samverkan ifrån andra typer av aktiviteter som innehåller 

kommunikation med en motpart. Dessa andra typer av aktiviteter där kommunikation 

utanför den egna verksamheten förekommer menar författarna är aktiviteter som är väl 

inarbetade och sker kontinuerligt. Detta kan vara till exempel olika typer av 

biblioteksorienteringar som görs på många bibliotek mot olika typer av 

användargrupper (1994, s. 237). Andersson och Skot-Hansen (1994) gör i sin 
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undersökning av folkbibliotekens samverkan med andra aktörer också en skillnad 

mellan verksamhet riktad mot barn och verksamhet riktad mot vuxna. Nedan kommer vi 

endast att beskriva undersökningens resultat i förhållande till verksamhet riktad mot den 

vuxna användargruppen eftersom vår studies undersökningsobjekt är verksamhet riktad 

mot vuxna individer. 

 

I Andersson och Skot-Hansens (1994) studie framkommer det att flertalet av de 

tillfrågade bibliotekscheferna ålägger samverkan stor betydelse för 

biblioteksverksamheten. Vidare identifieras i undersökningen fem övergripande effekter 

av samverkan med andra aktörer i lokalsamhället medfört. Den första effekten av 

bibliotekens samverkan är att biblioteken kan visa på och stärka bibliotekets ställning 

gentemot politikerna. Samverkan blir härmed ett verktyg för att legitimera 

verksamheten samt tillvarata bibliotekets ekonomiska intressen. Den andra effekten som 

författarna lyfter fram är att samverkan är en möjlighet för biblioteken att kommunicera 

verksamheten till lokalbefolkningen och därmed öka medborgarnas användning av 

biblioteken. Den tredje effekten av samverkan och som åläggs extra vikt är att detta från 

bibliotekens sida blir en möjlighet att öka kunskapen om de olika användargrupperna 

och dess speciella behov samt anpassa servicen till användarna. Den fjärde effekten av 

bibliotekens samverkan är enligt Andersson och Skot-Hansen att det av biblioteken 

anses skapa värden för samarbetsparters verksamhet, biblioteken kan således när 

möjligheten finns, medverka till en förbättring. Den femte och sista effekten av 

samverkan med andra är att det anses öka personalens drivkraft och intresse för den 

egna verksamheten (1994, s. 243-244). 

 

Liknande kritik som riktades mot ovanstående modell menar vi också kan riktas mot 

denna beskrivning av folkbibliotekens samarbete med andra aktörer i lokalsamhället 

Eftersom det nästan är 20 år sedan Andersson och Skot-Hansen (1994) genomförde sin 

undersökning finns risken att dess resultat i dagsläget inte längre står sig. Som ovan 

påvisats av Höglund (2012) har bibliotekens verksamhet de senaste 20 åren förändrats 

då IT-utvecklingen medfört tillkomsten av nya medier och kommunikationsmetoder 

men folkbibliotekens verksamhet är till stor del fortfarande sig lik (2012, s. 321). Vidare 

menar vi att eftersom det i ovan genomgångna litteraturen uttrycks en önskan om ett 

ökat samarbete för att främja arbetet med integration i folkbiblioteken menar vi att 

samverkan fortfarande kan anses vara en del av folkbibliotekens verksamhet. Därmed 

menar vi att Andersson och Skot-Hansens (1994) beskrivning av folkbibliotekens 

samverkan med aktörer i lokalsamhället fortfarande kan anses tillämpbar för att 

analysera dagens folkbiblioteksverksamhet. 
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4 Metod 
Vi har valt en kvalitativ ansats i vår studie då vi menar att denna metod passar bäst för 

att svara på vårt syfte och frågeställningar eftersom vi är ute efter att fånga 

bibliotekariernas uppfattningar och erfarenheter vilket innebär att vi inte är i behov av 

kvantifierbar data i form av siffror eller tabeller. Steinar Kvale och Svend Brinkmann 

(2010) menar att en kvalitativ intervju syftar till att förstå fenomen ur den intervjuades 

synvinkel och söka en förståelse kring deras erfarenheter av ett specifikt fenomen från 

vardagen (2010, s. 17, 39).  

 

Vi har inte för avsikt att presentera en fullständig och heltäckande karta över alla 

folkbiblioteks verksamhet gentemot SFI-deltagare eller samtliga folkbibliotekariers 

uppfattningar kring detta. Det vi ämnar göra är att måla upp en bild av hur några 

svenska folkbiblioteks verksamhet ser ut samt hur de ansvariga för den uppfattar det. 

 

Vidare menar vi att vi inte på förhand kunde veta vad som skulle dryftas eller i vilken 

riktning intervjuerna skulle ta eftersom att ta reda på hur det förhåller sig är en del av 

undersökningens syfte. Vi har därför valt en semistrukturerad intervju eftersom att vi 

anser att denna typ av kvalitativa intervjuer lämnar det utrymme som krävs för att fånga 

dessa oanade aspekter i intervjupersonernas berättelser. Martyn Denscombe (2009) 

beskriver att den semistrukturerade intervjun är flexibel men baseras ändå på en 

grundstruktur som låter intervjupersonen utveckla sina svar och styra intervjun kring de 

på förhand bestämda ämnesområdena (2009, s. 234-235). 

 

4.1 Urval 
Eftersom uppsatsens syfte är att utifrån de yrkesverksamma bibliotekariernas 

beskrivningar kartlägga folkbibliotekens verksamhet gentemot SFI-deltagare fann vi det 

lämpligt att intervjua bibliotekarier som hade ett ansvar för arbetet gentemot SFI och 

som därmed hade någon form av erfarenhet av denna verksamhet. Vi var intresserade av 

att skildra ett landsbygdsperspektiv och valde därför utifrån ett strategiskt urval ut 

bibliotek i mindre och medelstora kommuner som är belägna på landsbygden. I nästa 

steg av urvalet använde vi oss av ett sorts snöbollsurval eftersom vi inte hade någon 

kunskap om vem i personalen som var bäst lämpad och kunde ge de mest uttömmande 

svaren (jfr Denscombe, 2009, s. 38). Vi skickade sedan ut en intresseanmälan via mail 

till åtta stycken bibliotek. Vi valde främst bibliotekens allmänna e-postadress eller i de 

fall denna inte kunde återfinnas till bibliotekschefen, med tanken att de skulle 

vidarebefordra mailet till den person som av organisationen ansågs ansvarig för 

verksamheten mot SFI. Vi fick övervägande positiv respons och sju av åtta utskickade 

mail resulterade i inplanerade intervjuer. 

 

4.2 Genomförande 

Vi genomförde totalt sju semistrukturerade intervjuer samt en pilotintervju (se stycke 

4.2.1), samtliga spelades in för att underlätta analysen av empirin. Vi genomförde 

intervjuerna gemensamt på intervjupersonernas respektive arbetsplats på en avskild 

plats för att minimera risken för eventuella störningsmoment. Intervjuerna varade 

mellan 30-45 minuter och intervjupersonerna upplevdes som öppna och villiga att dela 

med sig av sina erfarenheter och tankar varpå intervjuerna fortlöpt på ett smidigt och 

tillfredställande sätt.  

 

Innan intervjuerna genomfördes utarbetade vi en intervjuguide (se Bilaga A) utifrån vårt 

syfte och frågeställningar samt med de valda teorierna i åtanke (jfr Kvale & Brinkmann, 
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2010, s. 148, 150-152). Vidare kontrollerade vi intervjuguidens träffsäkerhet innan 

intervjuerna genomfördes med hjälp av en pilotintervju varpå vissa justeringar 

uppmärksammades som nödvändiga (se stycke 4.2.1). 

Intervjuguiden användes under intervjutillfällena som ett ramverk för att styra samtalet 

och som ett stöd för oss att kunna utröna om alla tänkta ämnesområden dryftats. Vi 

upplevde att intervjuguiden fungerade tillfredsställande eftersom empirin från 

intervjuerna blivit rikt och uttömmande. Intervjuguiden gav också intervjupersonerna 

stort utrymme att styra samtalet utefter sina egna erfarenheter och tankar vilket 

medförde att vi inte behövde forcera fram svar utan istället följde vi med 

intervjupersonens i dennes berättelse (jfr resenärmetaforen, Kvale & Brinkmann, 2010, 

s. 64). 

 

Innan intervjuerna påbörjades gavs intervjupersonerna ett informerat samtycke där deras 

rättigheter som intervjupersoner och våra skyldigheter som forskare gentemot dem 

framfördes (se stycke 5.4). Intervjuerna delades in i fyra faser där den första lät 

intervjupersonen själv berätta om sin yrkeskarriär och sitt huvudintresse inom 

bibliotekarieyrket. Detta upplevde vi fungerade bra som en uppvärmning, då 

intervjupersonen kunde vänja sig vid situationen och inspelningstekniken. Efter dessa 

inledande frågor strukturerades intervjun under fas två på varierande sätt kring de olika 

ämnesområdena som berörde arbetet och verksamheten, vilka på förhand utarbetats i 

intervjuguiden (se Bilaga A). 

 

Under den tredje fasen av intervjun berörde vi mer direkta frågor kring integration och 

biblioteket som mötesplats samt eventuella “mervärden” i anslutning till dessa områden. 

Valet att inte ställa dessa frågor under intervjuns tidigare faser gjordes för att vi ville se 

om dessa områden spontant nämndes av intervjupersonerna. Vidare menar vi att den 

tredje fasen av intervjun fungerade som verifiering av våra uppfattningar. Uttalanden 

från intervjuns tidigare faser kunde konkretiseras i förhållande till dessa mer abstrakta 

ämnen och därmed verifieras för att undvika missuppfattningar från vår sida. 

Innan samtalet avslutades gavs intervjupersonen genom frågan “Har du något du vill 

tillägga?” chansen att dryfta ytterligare aspekter som denne inte fått tillfälle till innan. 

Detta gjorde vi för att ytterligare minimera risken för att missa något i 

intervjupersonernas tankar och erfarenheter. 

 

Under den fjärde och sista fasen av intervjutillfället bad vi att få en rundvandring i 

bibliotekets lokaler med speciellt fokus på de avdelningar som av intervjupersonen 

ansågs relevanta i förhållande till SFI-deltagarna. Denna rundvandring spelades ej in 

men intressanta ämnen som förstärkte eller kompletterade det som sagts under intervjun 

antecknades utav en av oss (för vidare diskussion, se stycke 4.2.1). 

 

Efter respektive intervju lyssnade och diskuterade vi, utifrån ljudupptagningar och 

anteckningar som förts, igenom de intryck som intervjun gett oss. Detta arbetssätt 

medförde att vi under den senare analysen lättare kunde urskilja gemensamma nämnare 

mellan intervjuerna. Dessutom menar vi att denna arbetsmetod stärkte oss i rollen som 

intervjuare, den gav oss tillfällen att reflektera kring eventuella förbättringar som kunde 

göras inför nästkommande intervjutillfälle. Då samtliga intervjuer genomförts delades 

de sju intervjuerna upp mellan oss och transkriberades i sin helhet. Det transkriberade 

materialet följde stavningsmässigt det svenska skriftspråket men ordupprepningar, 

förkortade ord och oavslutade meningar togs med som de uttalats av intervjupersonerna. 

Längre pauser, skratt eller liknande markerades inom klamrar eller med punkter. 
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Eftersom vi hade för avsikt att fokusera på det innehållsmässiga i intervjupersonernas 

uttalanden ansågs en mer detaljerad transkribering inte som nödvändig. 

  
4.2.1 Pilotintervjun 

I samråd med handledarna beslutade vi oss för att genomföra en pilotintervju för att 

kunna utvärdera vår intervjuguide samt vår roll som intervjuare. Pilotintervjun 

genomfördes med en bibliotekarie som till stora delar uppfyllde våra urvalskriterier. 

Intervjun spelades in och utvärderades efteråt av oss gemensamt varpå intervjuguiden 

till viss del justerades och tydliggjordes. Detta gjordes exempelvis genom att 

omformulera frågorna om bibliotekariernas roll och uppdrag då dessa visade sig ha en 

tendens att misstolkas.  

 

Utifrån pilotintervjun kunde vi dessutom dra ett antal lärdomar kring intervjusituationen 

och vår roll som intervjuare. Den viktigaste lärdomen från pilotintervjun var att den som 

drev intervjun inte uppfattade vad som egentligen sas “på djupet” och därmed föll det 

sig naturligt att rollen som intervjuare delades upp emellan oss. En fick ansvar för att 

leda intervjun framåt och den andra fick en mer tillbakalutad och analyserande roll med 

ansvar att föra anteckningar under intervjuns gång samt ställa kompletterande 

följdfrågor. Med denna lärdom i åtanke beslutade vi oss för att fortsättningsvis 

genomföra intervjuerna tillsammans då vi insåg att vi tillsammans kunde erhålla en mer 

uttömmande empiri än vad vi skulle åstadkommit enskilt, detta på grund av vår relativa 

oerfarenhet som intervjuare. 

 

Efter att inspelningsutrustningen stängdes av ville intervjupersonen visa biblioteket. Då 

började respondenten genast återkoppla till saker sagt under intervjun och kunde med 

hjälp av biblioteket konkretisera och utveckla sin uppfattning om området. Vi insåg 

därmed att det kan vara förtjänstfullt inför framtida intervjuer att be om en kort 

rundvandring i anslutning till intervjuns avslut för att minimera risken att missa något i 

intervjupersonens erfarenheter och tankar samt för att kunna verifiera det som sagt 

tidigare under intervjun. Även eventuella motsägelser i respondenternas utsagor skulle 

under detta tillfälle kunna uppmärksammas. 

 

4.3 Analys av empirin 
Vi har under insamlingen av empirin lyssnat igenom ljudupptagningarna från 

intervjuerna vid ett flertal tillfällen men dessutom i anslutning till intervjun läst igenom 

det transkriberade materialet (se stycke 4.2) åtskilliga gånger för att bekanta oss med det 

och skapa oss en helhetsbild av empirin (jfr Denscombe, 2009, s. 371-372). Denna 

genomgång gjordes både gemensamt och enskilt för att utnyttja det faktum att vi var två 

med två delvis skilda tolkningar. Denscombe (2009) menar att kvalitativ dataanalys 

syftar till att ordna, strukturera och tolka den insamlade empirin (2009, s. 387). Detta 

var något som även vi tog fasta på då vi letade efter teman och gemensamma nämnare i 

de olika intervjupersonernas utsagor. Vidare försökte vi enskilt med utgångspunkt i 

teorin och den tidigare forskningen samla ihop dessa teman i olika kategorier. Därefter 

så jämförde vi våra respektive analyser och i de få fall det fanns skillnader kom vi 

genom diskussion fram till en gemensam konsensus. I följande steg har vi använt oss av 

preliminära rubriker under vilka materialet kategoriserats och som omarbetats och 

utvecklats i takt med analysens fortskridande.  

 

Dessa kategorier kopplades i ett senare skede till det teoretiska ramverket samt den 

tidigare forskningen. Riktlinjerna som användes för vår analys var folkbibliotekets fyra 

uppdrag (se stycke 3.1) kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum, 
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socialcentrum samt definitionen av samverkan (se stycke 3.2) “man har hållit minst ett 

möte inom det senaste året och att man tillsammans planerar och koordinerar aktiviteter 

[vår översättning]” (Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 237).  

 

4.4 Etiska överväganden 
Under arbetets gång och insamlingen av empirin så har vi vid ett flertal tillfällen stannat 

upp och reflekterat över vår egen eventuella påverkan på empirin och undersökningens 

resultat. Vid utformandet av intervjuguiden var vi extra uppmärksamma på hur vi 

formulerade våra frågor för att minimera risken att påverka intervjupersonernas svar 

genom att exempelvis avstå från att ställa ledande frågor. Vidare försökte vi under 

intervjutillfällena att förhålla oss objektivt till intervjupersonerna och inte lägga några 

värderingar i deras svar, varken positiva eller negativa (jfr Kvale & Brinkmann, 2010, s. 

188). 

 

Ytterligare ett etiskt övervägande som tagits i åtanke under insamlingen av empirin var 

frågor kring det informerade samtycket. Vi har varit extra noga med att förmedla 

intervjupersonernas rättigheter och våra skyldigheter gentemot dem. Ett par dagar innan 

intervjuns genomförande skickade vi ut ett e-postmeddelande där vi informerade om 

undersökningens syfte, frivilligheten att delta, anonymitet, rätten att avbryta sitt 

deltagande i undersökningen samt vilka som skulle ha tillgång till ljudinspelningarna. 

Vi informerade dessutom om att vi ämnade spela in intervjun samt att vi önskade få en 

kort rundvandring i biblioteket (jfr Kvale & Brinkmann, 2010, s. 87). I anslutning till 

intervjuns början påmindes intervjupersonerna ytterligare en gång om ovanstående 

informerade samtycke, samtliga intervjupersoner godkände detta. 

 

För att kunna garantera intervjupersonernas anonymitet var vi mycket noggranna med 

att inte vidarebefordra några e-postmeddelanden till intervjupersonerna så att någon av 

dem skulle kunna se vilka övriga detta meddelande skickats till. Varje meddelande 

skickades därför separat till varje enskild intervjuperson. Inte heller vid frågor från 

intervjupersonerna, i anslutning till intervjuerna, angående vart vi varit eller hur andra 

bedriver verksamheten lämnade vi ut några specifika uppgifter som kunde härledas till 

ett visst bibliotek eller en viss individ.  

 

4.5 Metoddiskussion 
Denscombe (2009) menar att den kvalitativa forskningens reliabilitet är svår att bedöma 

enligt konventionella naturvetenskapliga metoder eftersom det i praktiken inte går att 

återskapa en exakt kopia av den situation där datainsamlingen genomfördes då 

intervjupersonernas uppfattningar med tiden kan förändras. Inte heller är det enkelt att 

återigen samla ihop exakt samma personer ytterligare en gång. Dessutom menar 

Denscombe att forskarens involvering i analysen genom uttolkningen av teman och 

kategorier gör det problematiskt att senare upprepa exakt samma tolkning som i 

ursprungsanalysen (2009, s. 378-379). 

 

För att försöka minska problemen med den kvalitativa metodens reliabilitet har vi under 

undersökningens gång kontinuerligt fört loggbok som sedan legat till grund för 

utformandet av detta metodkapitel. Detta menar vi medfört att vi på ett korrekt sätt 

kunnat beskriva vårt tillvägagångssätt och därmed arbetat med att öka undersökningens 

genomskinlighet. Den noggrant beskrivna metoden menar vi därför kan vara ett 

hjälpmedel för läsaren att bedöma uppsatsens reliabilitet. Vidare genomfördes det första 
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steget av analysen separat vilket vi menar ytterligare bidrar till att öka undersökningens 

reliabilitet (se stycke 4.3). 

 

Denscombe (2009) menar att det vid intervjuundersökning är nästintill omöjligt att 

bedöma huruvida en intervjupersons utsaga är sann eller inte men framhåller samtidigt 

att det finns alternativa vägar kring detta problem som att exempelvis genomföra ett 

antal intervjuer eller på olika sätt försöka verifiera intervjupersonernas utsagor (2009, s. 

265-267). För att försöka parera detta problem har vi genomfört totalt åtta intervjuer, 

varav en pilotintervju, och därmed funnit en samstämmighet mellan de enskilda 

utsagorna. Vidare har vi kontinuerligt under intervjuernas fortskridande ställt 

följdfrågor när oklarheter uppstått.  
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5 Resultat och analys 
Under detta kapitel kommer vi analysera empirin med hjälp av Andersson och Skot-

Hansens (1994) modell över folkbibliotekets fyra profiler i lokalsamhället och 

författarnas beskrivning av samverkan samt tidigare forskning. Undersökningens 

empiriska material kommer att presenteras med hjälp av referat och citat. Vi börjar 

kapitlet med en presentation av intervjupersonerna, deras tidigare erfarenheter av yrkets 

olika delar samt det som de själva anger som specialintresse inom yrket.  

Vi har gjort valet att benämna intervjupersonerna som “respondenter” då vi menar att de 

till största del beskriver upplevelser och erfarenheter utifrån deras egna uppfattningar 

snarare än att återge objektiva faktabeskrivningar. När vi nämner respondenterna 

kommer vi att använda det könsneutrala pronomenet hen istället för han/hon. Detta 

kommer vi att göra för att i möjligaste mån garantera respondenternas anonymitet 

Respondentens kön menar vi inte kan sägas spela en avgörande vid tolkningen av 

empirin. 

I den löpande texten kommer vi fortsättningsvis att förkorta benämningen av de olika 

respondenterna med bokstäverna A-G för att behålla flytet i texten.  

 

Respondent A arbetar på ett stadsbibliotek i en mindre kommun där hen är bibliotekarie 

med ansvar för talböcker och lättlästa böcker. Hen har arbetat som bibliotekarie i totalt 

åtta år och har jobbat på den aktuella arbetsplatsen i tre år. A har förutom nuvarande 

arbetsuppgifter med specialanpassade medier även erfarenhet av arbete på barn-, 

ungdoms- och vuxenavdelningar. Hen beskriver att något hen brinner extra för inom 

bibliotekarieyrket är det nuvarande arbetsuppgifterna, något som hen menar växt fram 

och med tid blivit ett specialintresse.  

 

Respondent B arbetar på ett huvudbibliotek i en mindre kommun där hen är 

studiebibliotekarie med ansvar för vuxnas lärande. B har invandrat till Sverige och 

kommer ursprungligen från ett annat europeiskt land där hen arbetade som 

skolbibliotekarie och bibliotekschef under 15 år innan hen immigrerade till Sverige. I 

Sverige har hen arbetat under totalt fem år, varav två år på den nuvarande arbetsplatsen 

och har förutom detta skaffat sig erfarenhet av arbete mot äldre människor. Hen uppger 

det nuvarande arbetet som det viktigaste och med högst prioritet, vilket enligt hen 

menar är en förutsättning för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt. 

 

Respondent C arbetar på ett huvudbibliotek i en mindre kommun där hen är 

bibliotekarie med ansvar för inköp, fjärrlån, specialanpassade medier och utländska 

språk. C beskriver att hen började arbeta som bibliotekarie 2004 har under dessa år 

också hunnit arbeta som skolbibliotekarie innan hen 2009 började på sin nuvarande 

tjänst. Hen beskriver litteraturförmedling av alla slag som det roligaste med yrket men 

lyfter även fram den sociala biten, kontakten och samtalen med användarna som 

intressant då hen menar att hen lär sig mycket i dessa möten.  

 

Respondent D arbetar på ett stadsbibliotek i en mellanstor kommun där hen är 

bibliotekarie med ansvar för utländsk litteratur. D har arbetat som bibliotekarie sedan 

1987 och har då erfarenhet som fritidsgårdsbibliotekarie, skolbibliotekarie och 

barnbibliotekarie. På den nuvarande tjänsten och med de nuvarande arbetsuppgifterna 

har hen arbetat 10-12 år. D framhåller arbetet med utländsk litteratur som spännande 

och roligt då hen tycker att det är omväxlande och ger hen en inblick i andra läskulturer 

som berikar. 
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Respondent E arbetar på ett stadsbibliotek i en mellanstor kommun och har en lång 

erfarenhet inom yrket Hen har under 20 år arbetat inom en rad områden, på ett 

medicinskt bibliotek, bibliotekarie på filialer, med bokbuss och med barn innan hen 

slutligen för ett år sedan fick sin nuvarande tjänst som ansvarig för Fack- och 

Specialsamlingar. E uppger att hens främsta intresse inom bibliotekarieyrket är arbetet 

med det livslånga lärandet och kunskapsförmedlande. Det faktum att hen lär sig något 

nytt varje dag och att det är ett socialt yrke är enligt E drivkraften bakom att hen 

fortfarande tycker att det är ett roligt yrke.  

 

Respondent F arbetar på ett huvudbibliotek i en mindre kommun där hen arbetar under 

titeln vuxenbibliotekarie med ansvar för fjärrlån, lokalsamlingar och service till 

vuxenstuderande. Hen har varit yrkesverksam bibliotekarie i ungefär fem års tid sedan 

hen avslutade sin utbildning 1986 och har efter avslutad utbildning arbetat som chef och 

skrivit en avhandling. F menar att det som hen brinner mest för inom bibliotekarieyrket 

är historia och uppger att hen under sin tid som yrkesverksam bibliotekarie kunnat ägna 

sig åt detta, exempelvis genom arbete med släktforskning och lokalhistoria.  

 

Respondent G arbetar på ett huvudbibliotek i en mindre kommun som 

studiebibliotekarie och har gjort detta sedan hösten 2010. Hen har en lång men 

framförallt bred erfarenhet av bibliotekarieyrket och har sedan sin avslutade utbildning 

2002 hunnit med att arbeta som filialföreståndare, mot barn och unga samt vuxna men 

också som skolbibliotekarie, fängelsebibliotekarie och högskolebibliotekarie. G uppger 

att under sin långa erfarenhet så är det främst pedagogiskt arbete, marknadsföring samt 

samordning som har intresserat hen mest men G lyfter också fram den sociala kontakten 

med användarna som en stimulerande del i hens arbete.  

 

5.1 Verksamheten 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva det praktiska arbete som respondenterna uppger 

att de utför gentemot SFI samt några faktorer de lyfter fram i anslutning till denna 

verksamhet.  

 

Sammanfattningsvis ger respondenternas individuella utsagor av deras respektive 

verksamhet mot SFI en varierad bild av arbetets karaktär som samtidigt innehåller 

flertalet gemensamma beröringspunkter. Utgångspunkten i arbetet är rundvandringar 

och visningar av biblioteken och dess tjänster som sedan i varierande grad har 

utvecklats mer och mer, exempelvis genom en omorganisering av beståndet i form av 

“Ny i Sverige-avdelningar” samt arbete med olika bokcirklar. Respondenternas 

beskrivningar av kommunikationen och samverkan med SFI-lärarna kan även de sägas 

innehålla varierande grader av kommunikation, allt från enstaka e-postmeddelanden om 

rundvandringsbokningar till en mer utökad och regelbunden kommunikation där 

aktiviteter inom verksamheten planeras och utvecklas. Vidare uppger flera respondenter 

att de i många fall får hantera frågor som ligger utanför deras egentliga 

arbetsbeskrivning vilket i vissa fall har resulterat i ett ifrågasättande av hur långt den 

professionella rollen sträcker sig. 

 
5.1.1 Rundvandringarna 

Det som framkommer som gemensamt för samtliga respondenternas beskrivningar av 

sin verksamhet gentemot SFI och dess deltagare och som beskrivs som en grundstomme 

till all verksamhet är arbete med rundvandringar och visningar av biblioteket, dess 

lokaler och medier. Dessa rundvandringar kan utifrån Andersson och Skot-Hansens 

(1994) fyra olika profiler i lokalsamhället sägas tillhöra profilen kunskapscentrum, där 
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biblioteksorienteringar räknas som en utbildningsstödjande verksamhet. Detta 

exemplifieras på ett bra sätt av respondent F: “Så de är basen då att de här grupperna 

kommer hit, vi pratar med dom [...] och vi samlar dom här nere och det viktigaste 

egentligen av alltihop när dom kommer hit de är att vi går runt...i biblioteket och är 

väldigt sådär praktiska”(Respondent F). 

 

A, D och E beskriver på liknande sätt som ovan att den huvudsakliga verksamheten mot 

SFI-deltagarna till största delen innebär ett arbete bestående av dessa rundvandringar 

och visningar. Respondenternas ansats, att förmedla en bild av folkbiblioteket och dess 

möjligheter, menar vi utifrån Audunson et al. (2011) kan anses betydelsefullt för SFI-

deltagarna. Audunson et al (2011) studie fann att individernas tidigare erfarenheter av 

bibliotek i hög grad påverkade hur man använde biblioteket i det nya landet. Att på ett 

bättre sätt kunna kommunicera verksamheten till användarna kan jämföras med den 

effekt av bibliotekens samverkan med externa aktörer som beskrivs av Andersson & 

Skot-Hansen (1994). 

D beskriver att det vid några tillfällen i samband med den traditionella rundvandringen 

har skett utökade visningar anpassade efter önskningar från SFI-läraren utifrån speciella 

teman exempelvis Vilhelm Moberg eller Astrid Lindgren.  

 

Båda F och D framhåller att det inte är en verksamhet som i dagsläget är regelbunden 

eller tar en speciellt stor del av deras respektive arbetstid. F beskriver att den 

verksamhet och kommunikation som sker mot SFI är tillfredsställande och menar att 

den är en utarbetad och tillförlitlig metod som fungerar inom verksamhetens ramar och 

säger att ”Alltså den här basgrejen den har vi ju funnit en form av, den är det nog bara 

att jobba på med” (Respondent F). Detta menar vi är ett exempel på den kommunikation 

som Andersson och Skot-Hansen (1994) beskriver som parallellt förekommande med 

den kommunikation som definieras som samverkan.  

 

Något som blir tydligt i samtliga respondenters utsagor är att kontakt med SFI sker 

vanligtvis via e-post eller telefonsamtal vilket lyfts fram av många respondenter som en 

stadig grund att stå på samt någonting att utveckla vidare. Flertalet av respondenterna 

beskriver också att initiativ till kontakt och rundvandringar lämnas över till SFI-lärarna 

varpå de därefter avvaktar tills vidare kontakt sker. Denna mer rutinmässiga 

kommunikation sker enligt Andersson och Skot-Hansen (1994) ofta kring inarbetade 

biblioteksorienteringar, något som bekräftas i respondenternas utsagor. Respondent D 

lyfter fram att det tidigare skett en sådan skriftlig kontakt och presentation gentemot 

SFI-lärarna vid terminsstarterna, men som med tidens gång försvunnit då hen menar att 

SFI-lärarna visste att det var hen som de skulle kontakta och en presentation av sig själv 

därför inte ansågs vara nödvändig. D menar dock att denna skriftliga kontakt är något 

basalt och bör därför återupptas i verksamheten när nu resurserna tillåter det. 

Respondent F beskriver att det i anslutning till rundvandringarna sker en viss kontakt 

med SFI-lärarna och tillägger att det har hänt att biblioteket varit med på möten med 

SFI-lärarna men att detta då har berört Komvux i allmänhet. Vid dessa möten har 

biblioteket informerat om sin verksamhet och gett boktips. 

 

Respondent E berättar att kontakten med SFI-lärarna i nuläget inte är speciellt utvecklad 

och kopplar detta till hens relativt korta tid på tjänsten. Hen har i ett första steg tagit en 

kontakt med kommunens studieverkstad som finns på biblioteket och sett detta som 

ingång till att förstå användargruppens behov och därmed kunna utveckla beståndet. E 

menar att nu när bibliotekets bestånd är tillräckligt utvecklat är det tid att gå in i nästa 
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skede och upprätta en kontakt med de olika SFI-lärarna som är verksamma i kommunen 

och presentera sig själv och vad hen kan bidra med. 

 

Respondent A beskrivning av kontakten med SFI-lärarna överensstämmer till stora 

delar med hur F beskriver det, det kretsar kring eventuell bokning av rundvandringar 

med SFI-grupperna. A beskriver dock en ambition att utöka och fördjupa denna kontakt 

med SFI-läraren i framtiden för att på så vis kunna arbeta mer aktivt med verksamheten 

gentemot SFI-deltagarna. Anledningen till att verksamheten mot SFI i dagsläget inte är 

så omfattande beror på att den angränsande användargruppen talbokslåntagare tagit 

mycket tid i anspråk vilket gjort att tiden inte räckt till för att utveckla verksamheten 

gentemot SFI. I och med en hjälp från en kollega så beskriver A en hoppfull syn på 

framtiden “[...] [S]å det hoppas jag på att det ska lätta och att hon får vara kvar och då 

skulle jag vilja att kontakta då den här personen och höra mer, fördjupa [...]” 

(Respondent A). 

 
5.1.2 Bokcirklar 

Respondenterna B och G beskrivningar skiljer ut sig från övriga respondenters utsagor 

då dessa beskriver en tät kontakt som sker både formellt och informellt. Förutom de 

ovan beskrivna rundvandringarna. B och G förklarar att de gått ett steg vidare genom att 

de tillsammans med SFI-läraren utvecklar och planerar aktiviteter som sedan införlivas i 

verksamheten i form av veckovisa bokcirklar. Respondent B exemplifierar detta med att 

berätta om hur hen presenterat en idé om en bokcirkel på ett möte med samtliga SFI-

lärare. Denna idé mottogs positivt av en av SFI-lärarna som därefter tillsammans med B 

utvecklade bokcirkel. Då aktiviteten visat sig vara en succé spred det sig vidare till de 

övriga lärarna och eleverna som ville medverka med sina grupper. Tillsammans med de 

olika lärarna fick B därefter utöka med ytterligare aktiviteter som i samverkan med de 

olika SFI-lärarna anpassades till de olika gruppernas speciella språkkunskaper. Denna 

mer utvecklade kommunikation som respondenterna beskriver korresponderar väl med 

Andersson och Skot-Hansens (1994) definition av en samverkan. Respondent C berättar 

även hen om en liknande verksamhet som den hos respondent B och G men beklagar att 

denna aktivitet i dagsläget är vilande. 

 
Det är ju synd att ni inte kom förra året - eller förra terminen så att säga - i 

höstas för då hade jag en jättebra grej [...]. Ja, så att jag kände att det var 

jättekul och funkade jättebra. Sen var det så att, ska jag säga, att vi fick eh, ja 

vi skulle få nytt schema och det blev ju uppskjutet hela tiden [...] Så det låg 

liksom och hängde där, det gjorde att jag inte kunde fortsätta det här [...]  

(Respondent C)  

 

Detta påstående torde indikera att den kommunikation respondent C beskriver, vid det 

planerade återupptagandet, skulle kunna sägas överensstämma med Andersson och 

Skot-Hansens (1994) definition för samverkan.  

 

I samband med bokcirklarna beskriver de tre respondenterna att de i sin verksamhet 

fokuserar mycket på att på alla sätt verka för att stödja SFI-deltagarnas lärande på olika 

plan. Respondenternas förhållningssätt och arbete gentemot deltagarna, menar vi utifrån 

Andersson och Skot-Hansens (1994) modell kan sägas ske utifrån från rollen som 

kunskapscentrum där biblioteket på olika sätt arbetar för att stödja alla typer av 

utbildning. B, C och G uttrycker även att de ser en vinst med deras olika typer av 

bokcirklar eftersom de leder till samtal kring litteraturen och tidigare livserfarenheter. 

Respondenterna B och G poängterar att de inte har som syfte med bokcirklarna att lära 

ut svenska eftersom hen inte är någon lärare med grammatiska kunskaper. Att korrigera 
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böjningar av verb eller liknande ligger utanför deras kompetens, istället ser B och G 

aktiviteten som ett tillfälle för SFI-deltagarna att “testa” sitt språk och hitta luckor som 

sen kan fyllas i undervisningen. Respondent C tillägger också att det förutom att öva 

språket även handlar mycket om att ta korta pauser under läsningen för att räta ut 

eventuella frågetecken “vad betyder plötsligt” eller “vad betyder vågigt”. C upplever att 

SFI-deltagarna hade en tekniskt bra läsning, de kunde avkoda texten bra men behövde 

mycket hjälp med att förstå specifika ord och sammanhang.  

 

Vidare berättar B att hen också lägger mycket vikt vid att välja ut litteratur som 

behandlar typiskt svenska fenomen och tar upp exemplet “fredagsmys” som något 

typiskt svenskt. Valet av denna litteratur upplever hen förutom att öva det svenska 

språket också bidrar med en kulturell inblick i den svenska kulturen. Detta kan enligt 

Andersson och Skot-Hansens (1994) modell indikera att bokcirklarna även kan ses ske 

utifrån rollen som kulturcentrum där vikt läggs på att genom exempelvis litteratur 

främja möten med kulturen. 

 

Respondent G beskriver även att många av SFI-deltagarna bär med sig traumatiska 

upplevelser från sin bakgrund och därmed behöver känna en trygghet i gruppen och inte 

heller känna sig tvingad att dela med sig av sina upplevelser. Den beskrivning av 

bokcirklarna som respondenterna B, C och G målar upp påminner i mångt och mycket 

om de fynd Ulvik (2010) fann i sin studie av de norska folkbibliotekens verksamhet. På 

liknande sätt som respondenterna uttrycker det så lyfter Ulvik att denna typ av 

programaktivitet fungerar som komplement till språkundervisningen då det ger 

möjligheter till att öva sig i det nya språket.  

 
5.1.3 Beståndsutveckling 

En typ av arbete med beståndet som framkommer som gemensamt för A, B, C och E 

beskrivning av verksamheten är den egna avdelningen “Ny i Sverige” som är speciellt 

framtagen för att den här användargruppen lättare ska kunna hitta relevant information 

och litteratur. Att på olika sätt arbeta med att tillgängliggöra och erbjuda olika typer av 

anpassad samhällsinformation efter utsatta gruppers behov och förutsättningar är något 

som Caidi och Allard (2005) lyfter fram som viktigt för att motverka dessa gruppers 

risk att hamna i ett utanförskap. “Ny i Sverige-hyllan” kan därför ses som ett bra 

exempel på hur de olika respondenterna arbetar för att främja social inkludering i 

samhället. Respondent B beskriver på ett bra sätt innehållet i “Ny i Sverige-hyllorna”, 

även om vissa skillnader mellan respondenternas beskrivningar förekommer. 

 
Det första som jag gjorde här är att skaffa den nya hörnan här, Ny i Sverige, 

jag tror det fanns inte nånstans innan, att man skaffade ett litet bibliotek i 

biblioteket bara för den här användargruppen så och då, ni tittar ju på det 

sen, sen då finns jag att bruka språkkurser, lättlästa tidningar, lättlästa 

böcker, ehm, körkortsböcker, samhällsinformation ehm, om Sverige ja, seder 

och bruk och sånt och vad står det mer...lite historia och sedan 

parallellböcker, eh, det vill säga samma bok på svenska och på ett annat 

språk och ehm, ja! Som hjälper en att komma in språket [...] 

 (Respondent  B) 

 

Både A och E beskriver att de arbetat mycket med att organisera om och utveckla 

beståndet på biblioteken för att kunna tillgodose användargruppens behov. E har i sitt 

arbete med beståndet ett fokus på lättläst facklitteratur på svenska samt böcker under 

signum Fct, exempelvis språkkurser och lexikon medan A säger sig ha ett helhetsgrepp 

om användargruppens litteraturförsörjning som även inkluderar lättläst skönlitteratur 
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och skönlitteratur på utländska språk samt ljudböcker. E beskriver att hens första steg i 

att förstå verksamheten inleddes med en omvärldsbevakning där hen bland annat tagit 

inspiration från andra bibliotek och bloggar, läst på SFI:s kursplan samt talat med 

kommunens studierådgivning som finns på biblioteket A lyfter även fram vikten av att 

kunna erbjuda samhällsinformation på lättläst svenska eftersom det har varit en stor 

efterfrågan på det, en efterfrågan som även E uppmärksammat och planerar att utveckla 

vidare. På E bibliotek ingår hen i ett team som samarbetar kring biblioteksservicen mot 

invandrare, något som hen framhåller som ett stöd i sitt arbete. 

   

Förutom arbetet med rundvandringarna menar D att en stor del av hens verksamhet mot 

användargruppen är präglad av att kunna erbjuda individerna ett rikt utbud av litteratur 

för fritidsläsning och facklitteratur på det egna modersmålet, varpå en stor del av det 

praktiska arbetet sker i form av beståndshantering av den utländska litteraturen. 

 

Att döma av respondenternas olika beskrivningar av hur arbetet med beståndet utförs 

går det utifrån Andersson och Skot-Hansens (1994) modell att urskilja samtliga fyra 

olika roller i anslutning till detta. Som Andersson och Skot-Hansen menar är 

verksamhet utifrån de fyra olika rollerna inte alltid enkel att separera från varandra. När 

arbetet med skönlitteratur beskrivs av respondenterna kan detta härledas till rollen som 

kulturcentrum medan arbetet med den utbildningsstödjande facklitteraturen kan kopplas 

till rollen som kunskapscentrum. Lättläst samhällsinformation och lättlästa tidskrifter 

kan å andra sidan kopplas till både rollen som informationscentrum men också beroende 

av den speciella medietypen till rollen som socialcentrum för att hjälpa utsatta 

användargrupper. Således kan vi i respondenternas utsagor se att deras dagliga arbete 

sker utifrån flera parallella roller som på olika sätt samverkar. 

 
5.1.4 En rådgivande roll 

Något som framträder i flera respondenters utsagor är att arbetet med verksamheten på 

olika sätt karaktäriseras av en slags rådgivande roll. Några respondenter uppger att de då 

och då får hjälpa till med olika uppgifter exempelvis att med att formulera och rätta 

meningar i en skrivuppgift, plocka fram böcker eller svara på enkäter kopplat till SFI-

deltagarnas undervisning. Utifrån Andersson och Skot-Hansens (1994) modell kan 

denna typ av verksamhet av rådgivande karaktär sägas ske inom bibliotekets roll som 

kunskapscentrum som främjar alla nivåer av utbildning. 

  

Respondent C beskriver vidare att en del av hens arbete med användargruppen utgörs av 

olika typer av informella aktiviteter av rådgivande karaktär, aktiviteter som inte på 

förhand är planerade utan sker löpande i verksamheten. Dessa frågor som C stöter på 

ligger egentligen utanför hens arbetsbeskrivning men C uppger att dessa ändå besvaras i 

möjligaste mån. Hen beskriver att dessa frågor är av en spridd karaktär men har 

gemensamt att det rör olika typer av samhällsinformation, hur saker och ting fungerar i 

det svenska samhället som C beskriver är svåra för den enskilde individen att rikta till 

en specifik person, organisation eller myndighet. Dessa frågor går man därför till 

biblioteket med för att få besvarade. Även E och D instämmer i C beskrivning av 

förekomsten av denna typ av rådgivande samtal. Vid rundvandringen i biblioteket så 

lyfter både A och B fram utskrifts- och faxmöjligheterna som en mycket viktig del av 

bibliotekets service gentemot denna användargrupp då detta är en förutsättning för att 

dessa individer ska kunna ha en kontakt med olika myndigheter, framförallt 

migrationsverket. 
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[...] [M]an behöver nån som hjälper till med ah, just det här adresser och fax 

och så va å jag tycker det är jätteviktigt så dom ska scanna sina dokument 

och skicka till ambassader å det när det e ju ifyllda papper som är 

jätteviktiga å då utan att jag e på nått sätt i nån myndighet som liksom säger 

något om deras papper eller dömer dom så kan jag hjälpa dom att faxa i alla 

fall och tala om att nej, du ska inte skriva med blyerts det syns inte asså 

förstår ni? Liksom allt det här så å man behöver ju inte vara en bibliotekarie 

för att hjälpa till att faxa men mycket av det här är liksom lite detektivarbete 

hur löser vi det här? Och hittar vi den här informationen? [...] 

(Respondent  D) 

 

Det respondenterna ovan beskriver, behovet av att besvara frågor om det svenska 

samhället och hur det fungerar, kan å andra sidan snarare kopplas till rollen som 

informationscentrum där biblioteken i Andersson och Skot-Hansens (1994) modell 

beskrivs arbeta med att på olika sätt förmedla information för personligt bruk. 

  

Respondenterna C och E menar att den här typen av verksamhet leder till etiska 

överväganden som utmanar deras professionella roll som bibliotekarie. De beskriver att 

det får stanna upp och reflektera över om det är etiskt korrekt att exempelvis översätta 

känsliga myndighetsdokument eller patientjournaler. Att bibliotekarien anförtros med 

dessa typer av dokument är även något som framkommer i Aabø et al. (2010) studie. 

Den konflikt respondenterna beskriver kring var gränsen går mellan att hålla en 

professionell roll som bibliotekarie och en privat roll som medmänniska i förhållande 

till användargruppen är något som även framkommer i Ericsson och Nordemans (2011) 

studie där respondenterna också uttrycker svårigheter med gränsdragningar. Det tredje 

exemplet på rådgivande verksamhet, av mer prekär karaktär som beskrivs ovan 

indikerar att denna aktivitet kan sägas ske utifrån Andersson och Skot-Hansens (1994) 

socialcentrum, där rådgivning ska verkar för att främja social välfärd och stötta utsatta 

användargrupper. 

 

Sammantaget kan det därför utifrån Andersson och Skot-Hansens (1994) modell 

konstateras att respondenterna i den rådgivande verksamheten därmed arbetar utifrån tre 

parallella uppdrag; kunskapscentrum, informationscentrum och socialcentrum. 

 
5.1.5 Bibliotekariernas syn på sin yrkesroll  

När respondenterna själva blir ombedda att beskriva den roll de främst anser sig arbeta 

utifrån i kontakten med SFI och dess deltagare förekommer genomgående en viss 

tvekan. Respondent E beskriver att hens främsta uppgift är att genom samordning och 

beståndshantering stödja SFI-deltagarnas språkinlärning. På liknande sätt som E 

beskriver B sin roll men tar ett helhetsgrepp om användargruppen och beskriver sig som 

en “alltiallo”. D menar att hens främsta uppgift är att förmedla olika typer av 

information om biblioteket och samhället. I detta räknar D även in bibliotekets bestånd 

som en källa att finna information. 

 

F menar att hen i arbetet gentemot SFI ser sig som bibliotekets representant, det är hens 

uppgift att förmedla en rättvis bild av folkbiblioteket som samhällsinstitution. Förutom 

rundvandringarna ingår F arbete gentemot SFI som en del i det generella arbetet mot de 

vuxenstuderande på Komvux. En viktig del av arbetet är enligt F att förmedla en tydlig 

bild av biblioteket som ett verktyg i SFI-deltagarnas utbildning men även visa på dess 

nytta för de övriga delar av livet eftersom hen menar att det skandinaviska 

folkbibliotekssystemet är unikt.  
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På liknande sätt beskriver G sin roll men tillägger samtidigt att hen tycker det är viktigt 

att på olika sätt stödja SFI-deltagarnas utbildning. Hen förklarar att kommunens 

lärcenter under en längre tid varit hotat av nedläggning och att visa på dess betydelse för 

SFI-deltagarna och kommunens övriga vuxenstuderande är därför av största vikt. Det 

respondent G beskriver kan jämföras med Andersson och Skot-Hansens (1994) första 

effekt av samverkan; legitimering av bibliotekets verksamhet för att bibehålla 

ekonomiska resurser. 

 

Både respondent A och C beskriver sin roll gentemot SFI-deltagarna som en slags 

medmänniska, det viktiga för A och C är att SFI-deltagarna i kontakten med dem känner 

sig sedda och bekräftade. Dock framhåller båda att de givetvis också är bibliotekarier 

och hjälper SFI-deltagarna att finna relevant litteratur och information. Betydelsen av att 

bli sedd är något som deltagarna i Ulviks (2010) studie också uttrycker en tacksamhet 

inför. 

 

Förekomsten av de fyra profilerna i Andersson och Skot-Hansens (1994) modell som 

framkommer i beskrivningarna av den totala verksamheten skiljer sig något från 

respondenternas respektive beskrivningar av den egna yrkesrollen i arbetet gentemot 

SFI. När respondenterna beskriver viljan att på olika sätt genom sin yrkesroll stödja 

SFI-deltagarnas undervisning och förmedla en förståelse av biblioteket som institution 

kan rollen ses utifrån ett kunskapscentrum. Å andra sidan beskrivs samtidigt yrkesrollen 

som att syfta till att förmedla olika typer av samhällsinformation vilket istället kan ses 

utifrån ett informationscentrum. Då respondenterna beskriver att rollen som 

bibliotekarie främst ska syfta till att vara en medmänniska för SFI-deltagarna kan denna 

roll förstås utifrån rollen som socialcentrum där biblioteket verkar för att främja social 

välfärd. Den enda rollen som inte går att urskilja i respondenternas beskrivningar av den 

egna yrkesrollen är rollen som kulturcentrum. 

 

5.2 Uppfattningar om verksamheten 
I följande avsnitt kommer vi att beskriva de olika respondenternas uppfattningar om den 

egna verksamheten och kommunikationen som sker med SFI. 

 
5.2.1 Språknivån och spännvidden 

Flera av respondenterna beskriver att de uppfattar det som svårt att veta vilka 

språkkunskaper SFI-deltagarna besitter och vilken nivå de kan tänkas befinna sig på 

vilket många respondenter menar försvårar arbetet gentemot användargruppen. Den 

stora spännvidden kunskapsmässigt hos invandrare är något som också bekräftas i Caidi 

och Allards (2005) studie. Författarna menar att en grundläggande kunskap om 

gruppens behov därför är nödvändig för att kunna erbjuda ett anpassat bestånd. 

 

Respondent F menar att hen nästan aldrig kan veta vilken nivå SFI-deltagarna befinner 

sig på och uppger att de kan vara allt från analfabeter till högt utbildade i sitt eget 

hemland. Denna variation bland SFI-deltagarna kräver olika upplägg på hur man 

bemöter individerna och hur man utformar rundvandringarna. Respondent E upplever 

att spännvidden inom gruppen och svårigheten med att veta vilken nivå SFI-deltagarna 

befinner sig på gör att hen måste vara mycket mer engagerad och lägga mer tid på varje 

individ i jämförelse med andra användargrupper. Respondent C upplever också att det 

finns en stor variation inom gruppen och beskriver en osäkerhet kring SFI-utbildningens 

olika nivåer och menar att det medför att det är svårt att avgöra vilken nivå 

verksamhetens ska läggas på. Respondent B tillägger att man inte kan bemöta alla SFI-

grupper på samma sätt och menar att hen därför anpassar varje aktivitet efter den 
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specifika gruppens behov förutsättningar. Bibliotekariens svårighet att bedöma SFI-

deltagarnas språknivå är något som även framkommer i Jarenäs och Erlings (2009) 

studie. 

 

Respondent G upplever på liknande sätt som F att det inom användargruppen SFI-

deltagare existerar en spännvidd både kunskaps- och utbildningsmässigt men menar att 

det också finns en spännvidd åldersmässigt. Hen beskriver att denna användargrupp 

skiljer ut sig från andra användargrupper just på grund av deras heterogena karaktär. 

Detta är dock något som respondent G upplever som positivt och gör arbetet gentemot 

denna användargrupp roligt och intressant. 

 

När intervjupersonerna beskriver sin kommunikation med SFI-läraren och varför de 

överhuvudtaget upprätthåller denna menar flertalet att de ser denna kommunikation som 

en viktig del i hur de skaffar sig kunskap om användargruppen speciella behov och 

förutsättningar. Detta bekräftas även på liknande sätt av Ericsson och Nordeman (2011). 

Att skaffa sig kunskap om användargruppens behov och förutsättningar är också något 

som Andersson och Skot-Hansen (1994) lyfter som en av de mest primära effekterna av 

samverkan med externa aktörer. Flertalet respondenter beskriver hur SFI-läraren genom 

sin ingående kunskap om vilken nivå SFI-deltagarna språkmässigt befinner sig på kan 

hjälpa dem i sin yrkesroll och på vilket sätt man bäst kan bemöta dem. Respondent G 

exemplifierar detta genom att beskriva en speciell händelse:  

 
Då hade jag stått och pratat med gladhet, tyckte det verkade som om alla 

förstod ... Då fanns där ju en grupp som satt där och log hela tiden, och då 

tror man ju liksom "Åh, dom är nöjda", då säger läraren sen att "Nej, jag tror 

faktiskt inte att dom kunde ta in någonting för dom ligger på en helt annan 

nivå" och det kändes väldigt pinsamt. Och det är ju sådant där som, jag 

måste ju få veta och jag måste ju få lära mig.  

(Respondent G) 

 

Respondent C framhåller att hen förutom att få hjälp med vilken nivå dessa individer 

ska bemötas på också använder kommunikationen med SFI-lärarna i sitt urval av 

litteratur till att läsa i bokcirklarna. På liknande sätt menar E att hen skulle vilja använda 

den framtida kommunikationen med SFI-lärarna i arbetet med inköp av litteratur men 

också för att bättre kunna vägleda deltagarna till relevant litteratur i förhållande till 

deras språknivå. 

 
5.2.2 Tidsbrist och organisatoriska aspekter 

En faktor som sex av sju respondenter framhåller som ett hinder för arbetet med och 

utvecklingen av verksamheten mot SFI är bristen på tid och olika typer organisatoriska 

aspekter som påverkar arbetet. Respondenterna C och A beskriver att de på grund av 

tidsbrist inte har möjlighet att utveckla verksamheten i den mån de skulle önska. Både A 

och C uppger att det i deras respektive tjänster ingår många olika arbetsuppgifter 

förutom arbetet mot SFI, uppgifter som tar mycket av deras tid i anspråk. A beskriver 

ändå en positiv syn på framtiden då hen fått möjligheten att överlåta en del av de andra 

arbetsuppgifterna på en kollega och på så vis hoppas kunna ”[...] bända ut så att det 

finns mer tid för det [...]” (Respondent A) eftersom hen menar att det är mycket som ska 

hinnas med inom ramarna för tjänsten. 

 

Respondenterna D och F beskriver på liknande sätt som A och C att tiden är en faktor 

som begränsar verksamheten mot SFI men uttrycker ändå att de är nöjda med den 

verksamhet de bedriver och den nivå den ligger på.  
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[...] [V]i jobbar ju heltid så vi kan ju inte jobba mer än så men alltså...Vi vill 

ju att de ska använda oss mer va, det är, självklart är det ju så va men, det har 

jag ju redan sagt också, att vi, vi har ju inte kapacitet att...klara hur mycket 

som helst va...Som vissa skolbibliotekarier för grundskolan, dom kan ju bli 

helt uppätna alltså, så dom får ju sätta stopp då...Så det, det skulle vi ju inte 

klara.  

(Respondent F) 

 

Respondent E beskriver hur avsaknaden av tid har gjort att hen tvingats välja mellan 

kvantitet och kvalitet. E vill och tror att hen rent tidsmässigt skulle kunna utöka 

verksamheten ytterligare men menar att detta skulle kunna medföra en sämre kvalitet på 

det arbete hen utför gentemot användargruppen. Respondent G instämmer till viss del 

med A och C att det inom hens tjänst finns många arbetsuppgifter att utföra men 

förklarar att hen har frihet att själv kunna styra över hur hen disponerar sin arbetstid. G 

beskriver därmed att hen medvetet valt att låta denna verksamhet ta en stor del av 

hennes tid i anspråk.   

Respondent B beskriver att hen i sin verksamhet inte har några direkta 

tidsbegränsningar som hindrar verksamheten men B framhåller samtidigt att hen sitter i 

en gynnsam position som är ovanlig inom bibliotekssektorn: 

 
[...] [D]et är också klart att eftersom min tjänst har kommit till asso den 

fanns inte innan, så det var en nyskaffad tjänst som, det är också sällan att en 

tjänst blir på nytt, så och eh, därför fick jag ju dom bästa förutsättningarna 

eftersom man skaffade ju tjänsten för att jag var mot den gruppen så det är 

också något annat än om det fanns redan i 20 år och ah, man tillsätt den bara 

på nytt eftersom en gick i pension eller så det var ju inte det fallet, det är ju 

ett extra plus egentligen, mmm....  

(Respondent B) 

  

Övervägande menar flertalet av respondenterna att tiden även sätter begränsningar för 

hur kommunikationen med SFI-läraren skulle kunna se ut. Ericsson och Nordemans 

(2011) studie visar på liknande sätt på vikten av tillräckligt med tid och personal för att 

en samverkan skall kunna upprätthållas. Respondent A berättar att hen inte tidigare haft 

möjlighet att lägga den tid hen skulle vilja på att samverka med SFI-lärarna då en 

parallell användargrupp tagit mycket tid i anspråk.  

 

Respondenterna C, F och G beskriver å andra att SFI är en mycket pressad organisation 

med många arbetsuppgifter vilket gör att de därför inte har tid att utveckla en tät 

kommunikation med biblioteket G upplever att hen till och med tvingas lägga band på 

sig själv och sina ambitioner med verksamheten och kommunikationen då hen inte vill 

vara SFI-läraren till besvär eller ta för mycket tid i anspråk.  

På liknande sätt beskriver respondent B att omorganisationer inom SFI medfört att hen 

inte kunnat delta i SFI-lärarnas möten i den utsträckning som hen önskat.  

 

F beskriver å andra sidan hur turbulens inom SFI:s organisation inneburit en positiv 

effekt för kommunikationen med biblioteket: 

 
Jaa, det finns en rätt tråkig anledning till det som dom har sagt några lärare 

och det är att .... Att deras organisation fungerar  inte bra va, dom trivs inte 

och det är dålig arbetsmiljö, psykosocialt och så och då vill de gärna komma 

ut på andra ställen. Och det, det, det låter ju inte så bra va, ur någon 
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synpunkt va men. Att de är lite mer aktiva nu beror alltså på det då tydligen. 

Att då vill dom lämna huset ... Ja. 

(Respondent  F) 

 

Respondenterna A och G menar att kommunikationen med SFI bitvis varit svår att 

upprätthålla till följd av personalomkastningar. A beskriver att det inte alltid funnits ett 

lika stort intresse för kommunikation från SFI-lärarnas sida vilket G håller med om och 

tillägger att hen själv drabbats av att förlora en mycket engagerad kontakt. G fortsätter 

med att understryka vikten av att det från SFI-lärarnas sida finns ett intresse av att 

kommunicera med och använda sig utav biblioteket för att samverkan skall vara möjlig. 

Detta påstående är något som även D håller med om. G fortsätter att beskriva att det 

inom SFI finns två lärare som det trots flera försök inte kunnat upprättas en kontakt med 

eftersom hen uppfattar att kommunikationen från dessa två SFI-lärares sida uppfattas 

som alltför tidskrävande och säger att “dom andra är väl litegrann att ah dom får liksom 

ta sig igenom å det här ska gå runt” (Respondent G). 

 

Respondent B lyfter också fram det faktum att Komvux och biblioteket finns i samma 

hus som en viktig faktor till att hens kommunikation med SFI-lärarna fungerar på ett så 

bra sätt i dagsläget. Hen beskriver att hen på ett mycket enkelt sätt snabbt kan “byta ett 

par ord” med någon av SFI-lärarna i korridoren mellan biblioteket och Komvux eller att 

hen istället för att skicka ett mail snabbt kan gå in till SFI-lärarnas lokaler, något som B 

menar inte hade kunnat ske på samma sätt om inte närheten funnits. Respondent C lyfter 

på samma sätt som B fram närheten till SFI-lärarna som en viktig faktor. Hen menar att 

lärarna ofta kommer till biblioteket privat för att låna böcker och att hen då kan passa på 

att påminna om att det var ett tag sedan de besökte biblioteket med SFI-grupperna. 

Även respondent F betonar närheten som en positiv effekt på kommunikationen. Den 

fysiska närhetens betydelse för möjligheterna till samverkan är något som också på 

liknande sätt lyfts fram i Ericsson och Nordemans (2011) studie. 

 

5.3 Mervärdesskapande 
I nedanstående avsnitt kommer vi att beskriva hur respondenterna ser på sin verksamhet 

gentemot SFI och vilka värden de menar att denna verksamhet skapar. Vi inleder med 

att ta upp några generella utlåtanden om verksamheten för att sedan specifikt lyfta fram 

det som ur respondenternas utsagor framträder som betydelsefullt med verksamheten.  

 

Övervägande andel av respondenterna anser att arbetet med denna användargrupp är 

givande och roligt. Respondent B beskriver att hen upplever detta arbete som spännande 

och omväxlande, det finns alltid nya möjligheter att utveckla verksamheten vilket gör 

att hen aldrig har långtråkigt på jobbet. Respondent D håller med och menar att hen i 

kontakten med användargruppen lär sig mycket om andra kulturer och vilka läsvanor de 

har. Respondent C sätter ord på detta på ett mycket konkret sätt när hen beskriver vad 

arbetet medför för hen personligen:  

 
Ja, jo men absolut, det är ju så att det är ju väldigt, det är ju lite klyschigt att 

säga så, kanske låter lite politiskt korrekt men det är faktiskt så, det är jäkligt 

berikande faktiskt [...] det blev jättespännande diskussioner för det var, eh ... 

det fick ju mig att ... förstå saker och ting som jag inte riktigt har tänkt på - 

alltså som man inte reflekterar över. 

(Respondent C) 

 

Vidare beskriver flera respondenter att SFI-deltagarnas speciella behov och 

förutsättningar medför att de kräver ett respektfullt bemötande. Respondenterna 
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upplever att mycket i deras verksamhet gentemot användargruppen syftar till att få dessa 

individer att känna sig trygga i biblioteket. Både respondent B och D poängterar även de 

det respektfulla bemötandet men upplever att det i kontakten med SFI-deltagarna krävs 

en viss försiktighet vid rekommendationer av lämplig litteratur. De menar att 

barnböcker kan vara en bra ingång till att lära sig språket men upplever samtidigt att det 

skulle kunna uppfattas som kränkande då SFI-deltagarna är vuxna människor. 

 

Respondenterna B, C och G framhåller speciellt betydelsen av att skapa ett 

förtroendeingivande intryck gentemot SFI-deltagarna i arbetet med bokcirklar och 

språkcaféer för att möjliggöra tillfällen för diskussioner. Vårheim et al. (2008) och 

Vårheim (2010) framhåller i de två artiklarna att bibliotekets arbete mot invandare kan i 

förlängningen sägas leda till att skapa socialt kapital och generellt förtroende i 

samhället. Det som beskrivs av respondenterna, att de vill ge ett förtroendeingivande 

intryck, torde därmed vara ett första steg mot skapandet av socialt kapital och generellt 

förtroende.   

 
5.3.1 Språkträning och kulturella möten 

Audunson et al. (2011) beskriver att biblioteket uppfattas som en viktig arena för 

språkinlärning och för att lära känna det nya samhället. Detta bekräftas även av 

Björkander och Pettersson (2011) och Lovdalen (2008) där språkutvecklande samtal 

och möjliggörande av sociala kontakter lyfts fram som viktigt i bibliotekets arbete för 

att främja integration. Även i vår studie lyfter flera respondenter fram språkträningen 

och de kulturella mötena som något värdefullt och utvecklande med deras arbete 

gentemot SFI-deltagarna. De upplever att de genom sin verksamhet skapar möjligheter 

för dessa individer att öva sig i att tala svenska samt på olika sätt möta den nya kulturen.  

  

Respondent B upplever att bokcirklarna är ett av få tillfällen då SFI-deltagarna får chans 

att öva sin svenska utanför SFI-undervisning och konstaterar “vilka tillfällen finns att 

prata svenska? asså i affären pratar man inte så mycket som hej och tack ...men, eh, ah 

så det är ja jätteviktigt och därför kommer de, de frågar saker [...]” (Respondent B). 

Flera respondenter instämmer med B och tillägger att litteraturen också kan fungera som 

en ingång till att förstå det svenska samhället och hur saker och ting fungerar i det.  

 

Respondent D menar å andra sidan att litteraturen också kan vara en viktig länk för SFI-

deltagarna att kunna behålla kontakten med hemlandet och dess kultur. D ser det utifrån 

sitt eget perspektiv och menar att det skulle vara en stor förlust om hen bodde i ett annat 

land och inte hade tillgång till den svenska litteraturen. Respondent E instämmer på 

liknande sätt som D och menar att det är viktigt att man har kvar sina rötter, annars kan 

man inte ta till sig en ny kultur.  

 

Respondent C menar att det genom bokcirklarna i samarbete med SFI uppstått många 

intressanta diskussioner som lett till att de tillsammans samtalat om känsliga ämnen 

exempelvis månggifte där deltagarna resonerat kring hur de skulle förhålla sig till 

månggifte i hemlandet respektive i Sverige. C konstaterar att dessa diskussioner ledde, 

både för deltagarna och för hens egen del, till en ökad förståelse för varandras kulturer 

“[...] och man får sig en tankeställare också liksom hur man själv, det man tar för 

självklart inte är självklart, man kan vända och vrida på saker och ting ganska mycket, 

man får ju hjälp att se saker från andra håll [...]” (Respondent C). Respondent C 

reflektion kring vinsterna med verksamheten kan i mångt och mycket jämföras med 

Andersson och Skot-Hansens (1994) femte effekt av samverkan, där samverkan leder 

till ett ökat intresse och drivkraft för den egna verksamheten.  
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Respondent G lyfter förutom språkträningen även fram SFI-deltagarnas behov av 

sociala kontakter ut i det svenska samhället. B instämmer och förklarar att hon är av 

uppfattningen att SFI-deltagarna lätt kan bli isolerade från det svenska samhället och att 

kontakten med svenskar är begränsad. Ofta, menar B, att SFI-deltagarnas umgänge 

främst består av släkt och vänner med samma bakgrund som dem själva.  

Över hälften av respondenterna upplever även att de själva kan vara en av de första 

svenskar som SFI-deltagarna får kontakt med utanför myndigheter och SFI. Denna 

personliga kontakt beskrivs därför som mycket värdefull och som en trygghet, när SFI-

deltagarna kommer till biblioteket finns åtminstone ett bekant ansikte som de kan vända 

sig till. Respondenternas utsagor kan därmed kopplas till hur Audunson (2005) 

beskriver biblioteket som en av de få kvarvarande lågintensiva mötesplatserna som 

främjar möten mellan individer från olika kulturer med skiftande bakgrunder. 

 

Utifrån Andersson och Skot-Hansens (1994) modell över bibliotekets profil kan 

respondenternas uppfattningar därmed kopplas till tre olika roller. När respondenterna 

beskriver hur den verksamhet de bedriver möjliggör för SFI-deltagarna att öva sig i 

använda sin svenska kan dessa utsagor ses i förhållande till rollen som kunskapscentrum 

som främjar olika nivåer av utbildning. Att med hjälp av litteraturen förstå det svenska 

samhället samtidigt som man kan behålla kontakten med den gamla kulturen kan förstås 

utifrån rollen som kulturcentrum som främjar mötet med kulturer genom exempelvis 

litteratur. Ambitionen att möjliggöra för SFI-deltagarna att knyta sociala kontakter och 

på så vis motverka ett utanförskap kan å andra sidan tolkas utifrån biblioteket som ett 

socialcentrum där arbete för social välfärd står i fokus. 

 
5.3.2 Mötesplatsen och integration 

Under intervjuerna framgår det att aspekter i respondenternas utsagor i mångt och 

mycket liknar de aspekter som presenteras i kapitlet Integration i 

folkbiblioteksforskning och då speciellt de som kan härledas till begreppet mötesplats. 

Under intervjuernas sista delar ställdes därför ytterligare frågor om hur respondenterna 

ser på bibliotekets och sin egen roll i SFI-deltagarnas integrationsprocess. Vår tanke 

med dessa frågor var att få en tydligare uppfattning kring hur respondenterna ser på sitt 

eget arbete och vilka mervärden som de explicit kan tänkas koppla till detta (se stycke 

4.2). 

 

Merparten av respondenterna sätter efter frågorna på ett mer konkret sätt ord på sina 

tidigare tankar kring den verksamhet de bedriver. De upplever att bibliotekets och sin 

egen roll i SFI-deltagarnas integrationsprocess handlar mycket om att biblioteket 

fungerar som en mötesplats, en plats dit dessa individer kan gå och bli sedda och känna 

att de är del av ett sammanhang. Många upplever också att biblioteket fungerar som ett 

slags samhällets vardagsrum, en gratis plats dit man kan gå för att spendera sin fritid 

och knyta kontakter med andra människor. Respondent C exemplifierar detta på ett bra 

sätt:  

 
I en sådan liten ort som [XXX] så ... är det ju inte så lätt att hitta på 

någonting om man inte har pengar, alltså man kan ju inte springa in på ICA 

och köpa en banan varje timme liksom, och det här är ju någonting, och man 

kan inte sitta på fiket heller för det har man inte råd med, och efter någon 

timme kanske man ändå måste gå liksom. ... Men det här är ju, det är öppet 

för alla och vi frågar ju inte vad de gör här så att jag tror att det också är en 

sån sak som gör att det är så otroligt viktigt - att man får komma utanför 

hemmet lite.                                                                              (Respondent C) 
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Det faktum att biblioteket uppfattas som kravlöst är något som många respondenter 

också lyfter fram som viktigt. Många poängterar att man inte är någon myndighet som 

kommer fatta obekväma beslut om deras liv. På biblioteket, menar respondenterna F 

och C, att SFI-deltagarna inte skiljer sig från de övriga användargrupperna och blir 

därmed inte heller bemött annorlunda. De har samma rätt till alla bibliotekets tjänster 

som övriga medborgare. Att inte urskilja invandrare ifrån andra användargrupper är 

något som även lyfts fram av respondenterna i Ericsson och Nordemans (2011) studie. 

 

Att biblioteket kan vara en plats där sociala kontakter kan knytas lyfts även i samtalet 

om mötesplatsen fram av många respondenter. Vikten av att träffa människor med andra 

bakgrunder ses som lika betydelsefull som möjligheten att på biblioteket träffa dem som 

delar samma erfarenheter som sig själv. Förutom att träffa andra människor i den 

fysiska biblioteksmiljön lyfts av några respondenter dessutom tillhandahållandet av 

datorer som en möjlighet att virtuellt hålla kontakten med släkt och vänner. 

 

Respondent G upplever dessutom att biblioteket har en viktig roll som komplement till 

SFI-deltagarnas undervisning eftersom hen menar att biblioteket står för andra värden. 

G upplever att kravlösheten och det lustfyllda lärandet som kan ske på biblioteket 

verkar som en motpol till det mer institutionella lärandet som sker inom SFI. På 

biblioteket lär man enlig G för livet - på SFI lär man för att kunna få ett jobb. Det 

lustfyllda, livslånga lärandet är något som flera respondenter håller med G om och att 

visa på bibliotekets nytta ses som viktigt för SFI-deltagarnas livslånga lärande.  

 

Respondent F tar även hen upp mötesplatsen som ett samhällets vardagsrum där många 

individer spenderar stora delar av sin fritid. F skiljer ut sig från övriga respondenter då 

hen inte anser mötesplatsen som kopplad till SFI-deltagarnas integration i det svenska 

samhället  

 

Sammantaget visar respondenternas uttalanden om bibliotekets och sin egen roll i SFI-

deltagarnas integrationsprocess i det svenska samhället på stora likheter med hur 

Audunson (2005), Audunson et al. (2011) och Aabø et al. (2010) beskriver 

folkbiblioteket som en mötesplats i ett mångkulturellt samhälle som främjar en gradvis 

integration i samhället. Respondenterna lyfter också fram och beskriver en rad olika 

typer av möten som väl korresponderar med de olika typer av möten som lyfts fram av 

Aabø et al. (2010). Utifrån Andersson och Skot-Hansens (1994) modell kan 

respondenternas uttalanden om biblioteket och sin egen roll i SFI-deltagarnas 

integrationsprocess i mångt och mycket förstås utifrån rollen som socialcentrum där 

man på olika sätt verkar för social välfärd. Även om rollen som socialcentrum framstår 

tydligast förekommer dessutom inslag av uttalanden knutna till rollen som 

kunskapscentrum som kan urskiljas i exempelvis respondent G resonemang om det 

lustfyllda lärandet. 
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6 Slutdiskussion  
I föregående kapitel presenterades och analyserades olika aspekter ur undersökningens 

empiri. Analysen av respondenternas utsagor har gjorts med hjälp av Andersson och 

Skot-Hansens (1994) modell över folkbibliotekets fyra profiler i det lokala samhället 

och författarnas definition av samverkan samt utifrån tidigare forskning på området 

Nedan kommer vi fortsätta att diskutera uppsatsens empiri och lyfta fram de 

övergripande områdena som framträtt i förhållande till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Avsikten med denna uppsats var att utifrån de yrkesverksamma 

bibliotekariernas beskrivningar och uppfattningar undersöka folkbibliotekens 

verksamhet gentemot SFI. Ett speciellt fokus har också lagts vid att undersöka aspekter 

av samverkan och kommunikation med SFI-lärarna.   

 

6.1 Arbetets karaktär 
Uppsatsens första frågeställning lyder: Vad karaktäriserar arbetet gentemot SFI på 

folkbiblioteken utifrån de ansvariga bibliotekariernas beskrivningar? Som analysen har 

visat så förekommer det flera skillnader i hur de olika bibliotekarierna bedriver sin 

verksamhet. På de flesta bibliotek karaktäriseras arbetet av en stor oregelbundenhet 

vilket gör att den inte heller tar så stor plats i den totala verksamheten. Några 

respondenter upplever att de arbetar tillräckligt medan andra istället arbetar för att 

kunna frilägga mer tid. Tre av respondenterna ger å andra sidan en annan bild av 

verksamheten gentemot SFI. På dessa bibliotek ägnas användargruppen en större 

uppmärksamhet och verksamheten sker mer regelbundet utifrån olika former av 

bokcirklar. 

 

Något som framträder ur analysen som gemensamt i alla respondenters beskrivningar är 

arbetet med rundvandringarna vilket vi därmed menar kan sägas vara basen för den 

totala verksamheten och som sedan på vissa bibliotek utvecklas vidare. Det arbete som 

bibliotekarierna bedriver gentemot SFI menar vi kan sägas ske utifrån samtliga fyra 

roller i Andersson och Skot-Hansens (1994) modell och som i många fall överlappar 

varandra och är svåra att särskilja.  

  

Dock kan man utifrån analysen av respondenternas utsagor urskilja två övergripande 

roller i Andersson och Skot-Hansens (1994) modell som kan sägas karaktärisera arbetet. 

Den ena rollen är den kunskapsförmedlande utifrån ett kunskapscentrum där 

respondenterna lägger stor vikt vid att på alla sätt stödja SFI-deltagarnas lärande. I 

arbetet med bokcirklarna och rundvandringarna blir denna roll allra tydligast men även 

arbetet med beståndet kan sägas ske utifrån ett kunskapscentrum. Trots att 

kunskapscentrum framträder som ett dominerande perspektiv i de beskrivningar som 

respondenterna gör, menar vi att deras olika uppfattningar om verksamhetens värde och 

betydelse för SFI-deltagarna samtidigt kan förstås utifrån rollen som socialcentrum. Det 

respondenterna uttrycker som betydelsefullt med verksamheten och som skapar 

mervärden för SFI-deltagarna kan till skillnad från vad som direkt uttrycks sägas syfta 

till att på olika sätt verka för social välfärd snarare än kunskap och upplysning. 

Språkkunskaperna och kunskaperna om det svenska samhället och dess kultur kan ur 

respondenternas beskrivningar sägas vara en väg in i det svenska samhället och därmed 

motverka utanförskap. 

 

Enligt bibliotekslagen §8 skall invandrare ägnas särskild uppmärksamhet och utifrån 

analysen av respondenternas beskrivningar av verksamheten blir det tydligt att det 

förekommer en skillnad i hur denna paragraf tolkas och i förlängningen hur 
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respondenterna väljer att utforma verksamheten. Att ägna särskild uppmärksamhet 

betyder i för respondenterna allt ifrån några enstaka rundvandringar vid terminsstarter 

till veckovisa aktiviteter. Eftersom lagtexten öppnar för sådana skilda tolkningar menar 

vi att det både får positiva och negativa konsekvenser för verksamheten. Den positiva 

effekten är att varje bibliotek kan anpassa verksamheten utifrån den egna 

organisationens förutsättningar och de specifika användarnas behov vilket också kan 

urskiljas i den variation av arbetsuppgifter som förekommer i respondenternas utsagor. 

 

Den öppna formuleringen kan å andra sidan även medföra negativa konsekvenser. Detta 

anser vi blir tydligt i respondenternas beskrivningar av den tidsbrist och de 

organisatoriska förändringar som verksamheten karaktäriseras av. Flera respondenter 

uppger att de i sin tjänst har många andra arbetsuppgifter att hinna med och beskriver 

hur exempelvis schemaändringar kan sätta stopp för en väl fungerande verksamhet. 

Vidare menar vi att den öppna formuleringen i lagtexten också kan bidra till att öka 

osäkerheten bland bibliotekarierna verksamma inom området. Denna osäkerhet är något 

som uttrycks av flertalet respondenter i undersökningen där de själva beskriver sin egen 

verksamhet som “inte speciellt bra” eller “inte så utvecklat” men som av analysen i 

många fall visar på det motsatta. 

 

Vår överblick av forskningsområdet har visat på en dominans av storstadsdrivna projekt 

vilket skulle kunna härledas till bibliotekariernas osäkerhet kring sin egen verksamhet. 

En förklaring till att de inte känner att de gör "tillräckligt" skulle kunna vara  

att respondenterna på liknande sätt som vi tagit del av litteraturen på området och sedan 

jämför den egna verksamheten med den bild som presenteras i litteraturen. De 

storstadsdrivna projekten har ju trots allt en helt andra förutsättningar både gällande tid 

och ekonomi avsatt till skillnad mot de bibliotek som ingår i denna studie. 

 

I respondenternas utsagor framträder varierande ambitioner med verksamheten där 

några är nöjda med mindre utvecklad verksamhet medan andra kämpar hårt för att 

frigöra tid till att utveckla och utöka verksamheten ytterligare eftersom det anses vara av 

prioritet. Bristen på tillräckligt med tid avsatt för verksamheten i kombination med dess 

varierande karaktär menar vi leder till att folkbibliotekens verksamhet gentemot SFI kan 

sägas bygga på motiverade och drivna bibliotekarier, eldsjälar, för att kunna utvecklas 

fullt ut. Vi anser således att verksamheten gentemot SFI också kan sägas karaktäriseras 

av en viss sårbarhet. 

 

6.2 Samverkan  
Uppsatsens andra frågeställning lyder: Vad karaktäriserar kommunikation med SFI-

lärarna utifrån de ansvariga bibliotekariernas beskrivningar? Som i föregående avsnitt 

påvisats så finns det en variation i hur verksamheten gentemot SFI bedrivs av de olika 

respondenterna. Liknande mönster framträder även i respondenternas beskrivning av 

kommunikationen med SFI-lärarna som sker i varierande grad. Gemensamt för samtliga 

respondenter är att de kan sägas till största delen inneha en reaktiv roll i 

kommunikationen och samverkan med SFI-läraren. Det uttrycks en oro över att genom 

en tät kommunikation belasta SFI och ta upp värdefull tid varpå den egna verksamheten 

gentemot SFI-deltagarna blir lidande. På liknande sätt som när det gäller den totala 

verksamheten gentemot SFI kan även kommunikationen med SFI-läraren sägas vara 

sårbar och beroende av tid och eldsjälar för dess fortlevnad. 

  

Utifrån Andersson och Skot-Hansens (1994) definition där samverkan innebär att: ”man 

har hållit minst ett möte inom det senaste året och att man tillsammans planerar och 
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koordinerar aktiviteter [vår översättning]” (Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 237) går 

det utifrån respondenternas utsagor att urskilja speciellt två fall där en samverkan med 

SFI-läraren faktiskt sker. Respondenterna B och G beskriver på olika sätt hur de 

tillsammans med SFI-läraren planerar och utvecklar bokcirklarna vilket vi menar talar 

för att den kommunikation de beskriver skulle kunna sägas vara samverkan. Å andra 

sidan finns det i respondenternas utsagor aspekter som talar emot att den 

kommunikation som sker skulle kunna definieras som samverkan enligt Andersson och 

Skot-Hansens (1994) modell då de uppger att de har svårt att få till stånd och delta i 

formella möten med SFI. De två respondenterna beskriver dock på olika sätt 

förekomsten av informella möten med SFI-lärarna som vi menar ändå tyder på att 

samverkan i dessa två fall sker. Även den kommunikation med SFI-lärarna som 

respondent C beskriver tidigare skett i samband med bokcirklarna menar vi på samma 

sätt som respondenterna B och G kan räknas till samverkan enligt Andersson och Skot-

Hansens (1994) definition även om den inte i dagsläget sker. 

 

Den kommunikation som övriga respondenter beskriver menar vi snarare tyder på att 

den skulle kunna räknas till den mer rutinmässiga kommunikationen kring exempelvis 

rundvandringar som Andersson och Skot-Hansen (1994) beskriver och som därmed inte 

räknas in i definitionen av samverkan. När respondent A talar om vidareutvecklingen av 

kommunikationen med SFI-läraren, att genom möten tillsammans komma fram till hur 

en ny verksamhet skulle kunna se ut, anser vi dock att detta uttalande skulle indikera på 

möjligheten till att en framtida samverkan skulle kunna ske också i detta fall. 

 

Sammantaget framgår det att inom de undersökta folkbibliotekens verksamhet gentemot 

SFI är samverkan ännu ovanlig. Detta menar vi kan te sig något märkligt då olika typer 

av samverkan och nätverkande inom de respektive organisationerna kan sägas vara en 

naturlig del av verksamheten. Som framgår i bakgrunden finns det för SFI till och med 

ett uttalat uppdrag att samverka med olika lokala aktörer för att främja integration. Vi 

frågar oss varför inte folkbiblioteken räknas till dessa eftersom de, som påvisats i 

bakgrund och tidigare forskning, genom sin verksamhet främjar integration. Finns det 

genom en större förståelse för verksamheten och i förlängningen ett mer uttalat uppdrag 

att verka för integration, möjligheter till en större samverkan organisationerna emellan? 

 

Trots att samverkan i vår studie ännu är ovanlig kan de effekter av en samverkan som 

Andersson och Skot-Hansen (1994) beskriver skönjas i samtliga respondenters 

berättelser. Tydligast framträder att samverkan och kommunikationen med SFI leder till 

en ökad kunskap om SFI-deltagarnas behov och förutsättningar, något som påverkar 

verksamheten positivt. Många respondenter uttrycker att kunskapsutbytet med SFI-

läraren är den primära vinsten med att samverka. Även möjligheten av att på ett bättre 

sätt kunna visa på bibliotekets betydelse för SFI ses som en effekt av en kommunikation 

och samverkan.   

 

Utifrån analysen av respondenternas utsagor så framträder det ett samband mellan 

samverkan och aktivitet inom verksamheten. De respondenter som kan sägas ha en 

samverkan med SFI-läraren har också en mer utvecklad verksamhet. Dessa 

bibliotekarier har tagit sin verksamhet till en högre nivå och arbetar mer aktivt med den. 

De respondenter vars verksamhet till största delar består av rundvandringar har inte 

heller en så välutvecklad kommunikation med SFI-lärarna. Detta menar vi skulle kunna 

tyda på att det finns ett samband mellan graden av kommunikation och hur utvecklad 

verksamheten är. Dock menar vi att detta samband likväl skulle kunna vara 

slumpmässigt och därmed också påverkas av ytterligare faktorer såsom den fysiska 
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närheten mellan organisationerna eller det personliga engagemanget hos de ansvariga. 

Det faktum att det finns aspekter av närhet och engagemang även hos de respondenter 

vars verksamhet inte är så väl utvecklad anser vi därmed talar för att antagandet kring 

den effekt samverkan kan ha på verksamheten torde vara sannolikt. Sammantaget menar 

vi att också kommunikationen med SFI-lärarna karaktäriseras av en oregelbundenhet 

och sårbarhet, egentlig samverkan kan sägas vara ovanligt förekommande. 

 

6.3 Uppfattningar om verksamheten 
Uppsatsens sista frågeställning lyder: Vilka uppfattningar finns bland bibliotekarierna 

kring verksamheten gentemot SFI? Som analysen av respondenternas utsagor visar så 

framhålls det att denna verksamhet av många upplevs som viktig och berikande på 

många olika plan, både personligen och för SFI-deltagarna. 

 

Framförallt lyfts av respondenterna att verksamheten är betydelsefull eftersom de 

genom bokcirklarna men också i mer informella samtal kan skapa möjligheter för SFI-

deltagarna att öva det svenska språket, ett behov av kopplingar till den svenska kulturen 

är också något som lyfts fram respondenterna. Biblioteket och den verksamhet de 

bedriver uppfattas därför övervägande av respondenterna i form av en mötesplats där 

SFI-deltagarna ges möjlighet att knyta kontakter med det svenska samhället, antingen 

indirekt genom datorer, litteratur och samhällsinformation som tillhandahålls eller 

direkt genom skapandet av sociala kontakter med bibliotekarierna och andra användare. 

Utifrån Audunsons (2005) resonemang om högintensiva och lågintensiva mötesplatser 

menar vi därför att det går att identifiera dessa två typer av mötesplatser bland 

organisationerna i vår studie och utifrån respondenternas utsagor. Biblioteket och dess 

verksamhet lyfts fram som ett komplement till SFI och dess svenskundervisning som av 

respondenterna inte fullt ut upplevs kunna tillgodose SFI-deltagarnas behov av 

språkträning och sociala kontakter med svenskar. Biblioteket kan därmed ses som en 

lågintensiv mötesplats och SFI som en högintensiv med olika särdrag. Biblioteket, som 

en lågintensiv mötesplats, kan i vår studie därmed liknas vid en bro mellan SFI-

deltagarna och det svenska samhället, dess kultur och aktörer som medför att biblioteket 

skiljer sig från SFI.  

 

Det faktum att respondenterna dessutom i beskrivningarna av mötesplatsen lyfter fram 

aspekter av att verka för att ge ett förtroendeingivande intryck, ett respektfullt 

bemötande, att biblioteket är till för alla och att de som bibliotekarier inte är några 

myndighetsutövare menar vi på ett liknande sätt som Vårheim et al. (2008) och 

Vårheim (2010) kan sägas bidra till att de hos SFI-deltagarna upplever sig skapa ett 

socialt kapital och generellt förtroende för det svenska samhället.  

 

Att biblioteken är en kravlös plats det är gratis att vistas, låna olika typer av medier och 

att använda datorerna uttrycks som unikt av respondenterna. Speciellt viktigt ses denna 

funktion i förhållande till SFI-deltagarna som respondenterna många gånger upplever 

har begränsade ekonomiska förutsättningar. Ur ett demokratiskt perspektiv menar vi 

därmed att biblioteket är ett viktigt redskap för att utjämna sociala klyftor och 

möjliggöra allas rätt till delaktighet i samhället. 

 

Att flera av respondenterna också lyfter fram vikten av att tillhandahålla 

specialanpassad samhällsinformation, lättlästa böcker och tidskrifter samt “Ny i 

Sverige-avdelningar” kan därmed i jämförelse med Caidi och Allard (2005) bidra till 

uppfattningen av verksamheten gentemot SFI-deltagarna som viktig ur ett 

integrationsperspektiv. Verksamheten kan, utifrån bibliotekariernas uppfattningar, sägas 
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fylla ett viktigt behov hos SFI-deltagarna genom att svara och förmedla frågor av 

samhällskaraktär. För oss två som är födda i Sverige kan frågan om hur man till 

exempel köper en tågbiljett eller vem man ska vända sig till när något gått sönder i 

hemmet te sig något basalt. Respondenterna upplever dock att för alla är detta inte en 

självklarhet vilket gör att de tar sig an uppgifter som faller utanför en bibliotekaries 

arbetsbeskrivning. 

 

6.4 Avslutande reflektioner 
Vi har i den här uppsatsen undersökt folkbibliotekens verksamhet mot SFI genom att 

intervjua sju bibliotekarier ansvariga för användargruppen och arbetet med den. 

Eftersom verksamhet gentemot SFI och samverkan i synnerhet har visat sig vara relativt 

outforskat så har vi därför haft intentionen att detta skulle vara en explorativ studie. 

Således har vi under studiens fortskridande arbetat utifrån ett förutsättningslöst 

förhållningssätt och låtit empirin vara vägledande. Det teoretiska ramverket har delvis 

valts på grund dess breda täckning och därmed möjliggjort för oss att bibehålla detta 

förutsättningslösa förhållningssätt under analysens fortskridande. Vår ansats med denna 

studie var inte att undersöka frekvensen av förekomna fenomen inom verksamheten 

eller att konstatera huruvida ett speciellt förhållningssätt var rätt eller fel. Istället sökte 

vi finna svar på hur man som yrkesverksam bibliotekarie uppfattar och beskriver det 

arbete man bedriver. Vi har inte heller fokuserat på i vilken grad utan snarare OM 

samverkan sker eller inte och hur denna samverkan i dessa fall ser ut och uppfattas av 

de som bedriver den.  

  

Eftersom en del av vår studie var att fånga upp de uppfattningar som finns kring 

verksamheten är vi medvetna om att alternativa respondenter självklart skulle kunnat 

leda till en något förändrad bild och därmed andra slutsatser, en personlig upplevelse är 

ju trots allt subjektiv. Denna studie hade kunnat genomföras med kvantitativ ansats där 

insamlingen av empiri istället skett via en enkätundersökning. Resultatet skulle 

troligtvis blivit bredare och fångat upp arbetsmetoder som vi i denna studie missat. 

Dock anser vi att man utifrån en kvantitativ ansats inte kunnat fånga upp det djup och 

den förståelse av verksamheten som respondenterna via deras utsagor förmedlar. 

 

Vi hade inte heller för avsikt att presentera en fullständig och heltäckande bild av 

verksamhetsområdet. De slutsatser som gjorts i denna studie ämnas inte att tolkas som 

gällande för hela bibliotekssverige. Dock anser vi utifrån mängden genomförda 

intervjuer att resultatet ändå i någon mån skulle kunna ses som en utgångspunkt för 

studier av liknande biblioteksorganisationer med ungefär samma storlek och karaktär 

som de som ingått i denna studie. Avsikten med denna uppsats var att presentera en 

första förståelse och inblick i detta verksamhetsområde som sedan kan användas som en 

ingång för vidare studier av området, något som vi med hjälp av respondenternas 

kvalitativa förståelse av verksamheten menar har lyckats med. 

  

Vi menar att det fortsättningsvis skulle vara intressant att utföra en liknande studie 

utifrån SFI-lärarnas perspektiv och därmed ytterligare bidra till att skapa en mer 

heltäckande bild av området men dessutom för att undersöka huruvida det bland SFI-

lärarna finns liknande uppfattning om samverkan och kommunikation som hos 

bibliotekarierna. Vidare anser vi också att det fortsättningsvis hade varit intressant att 

upprepa vår studie i andra delar av landet för att verifiera om våra slutsatser står sig eller 

om en parallell bild av verksamheten skulle framträda. En fortsatt belysning av området 

menar vi är av största vikt då det som vi tidigare konstaterat fortfarande finns luckor i 

forskningen på området att fylla. 
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Vi kan slutligen konstatera att bibliotekarierna i vår studie, precis som titeln på Svensk 

Biblioteksförenings (2008) forskningsöversikt indikerar, i många fall är framgångsrika 

men av olika skäl förbisedda. Den verksamhet och kommunikation som i 

undersökningen framträtt kan på flera håll sägas vara relativt välutvecklad och inneha 

stor potential. Paradoxalt nog ses respondenternas verksamhet, i likhet med hur Niclas 

Lindberg i denna uppsats inledning beskriver det, inte alltid av den egna 

biblioteksorganisationen eller SFI som ett viktigt verktyg i arbetet för integration trots 

att vår studie visar på det motsatta. 
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Sammanfattning 
En litteraturstudie på forskningsområdet visar att folkbibliotekens integrationsfrämjande 

verksamhet är relativt outforskad, speciellt den delen som är riktad gentemot SFI. I 

bakgrunden presenteras den kontext uppsatsen knyter an till och relevanta styrdokument 

och riktlinjer beskrivs utifrån de två organisationerna. Ett litteratur- och 

forskningsperspektiv indikerar att olika typer av projekt utifrån ett multikulturellt 

perspektiv dominerar bilden av verksamhetsområdet. 

 

Syftet med uppsatsen är att utifrån de yrkesverksamma bibliotekariernas beskrivningar 

och uppfattningar undersöka folkbibliotekens verksamhet gentemot SFI med ett 

speciellt fokus på samverkan. Vår ansats med denna uppsats är att belysa den del av 

folkbibliotekets integrationsfrämjande arbete som tidigare varit relativt outforskad. 

Utifrån syftet har tre frågeställningar utarbetats: 

- Vad karaktäriserar arbetet gentemot SFI folkbiblioteken utifrån de ansvariga 

bibliotekariernas beskrivningar? 

- Vad karaktäriserar kommunikationen med SFI-lärarna utifrån de ansvariga 

bibliotekariernas beskrivningar? 

- Vilka uppfattningar finns bland bibliotekarierna kring verksamheten gentemot SFI? 

  

Det teoretiska ramverket utgörs av Andersson och Skot-Hansens (1994) modell över 

bibliotekets olika profiler i lokalsamhället samt författarnas definition och beskrivning 

av folkbibliotekets samverkan med externa aktörer. Det teoretiska ramverket visar att 

folkbiblioteket i lokalsamhället arbetar utifrån fyra olika roller, kulturcentrum, 

kunskapscentrum, informationscentrum och socialcentrum. Samverkan innebär att 

biblioteket tillsammans med en andra part planerade och genomförde aktiviteter samt att 

minst ett möte skulle ha skett det senaste året. 

 

Det empiriska materialet består av sju semistrukturerade intervjuer med 

folkbibliotekarier ansvariga för verksamheten gentemot SFI. Urvalet har i ett första steg 

gjorts utifrån ett strategiskt urval med avsikten att intervjua bibliotekarier verksamma på 

folkbibliotek i mindre och medelstora kommuner på landsbygden. Uppsatsen har en 

kvalitativ ansats eftersom vi är ute efter att fånga bibliotekariernas uppfattningar och 

erfarenheter och vi har inte för avsikt att presentera en fullständig och heltäckande 

kartläggning över alla folkbiblioteks verksamhet gentemot SFI-deltagare eller samtliga 

folkbibliotekariers uppfattningar kring detta. Empirin analyserades i flera steg och 

kategorier växte fram succesivt vilka sedan kopplades samman med det teoretiska 

ramverket och den tidigare forskningen. 

 

Resultatet och analysen av empirin visar att verksamheten gentemot SFI karaktäriseras 

av en variation med allt från rutinmässiga rundvandringar till mer utvecklade 

verksamheter som arbetade med olika typer bokcirklar. I många fall beskrivs denna 

verksamhet som oregelbunden och utgör endast en liten del av det totala arbetet medan 

det av andra respondenter visar sig vara något regelbundet och veckovist. Verksamheten 

kan utifrån det teoretiska ramverket sägas ske utifrån alla fyra profiler som i många fall 

överlappar varandra. Dock visar analysen att rollen som kunskapscentrum och 

socialcentrum dominerar. Vanligt förekommande är dessutom olika typer av anpassning 

av beståndet genom utformandet av “Ny i Sverige-avdelningar” samt en rådgivande roll 

där bibliotekarien fick hjälpa till att svara på och hänvisa vidare olika typer av frågor 

om samhället vilket i vissa fall sägs leda till problem med gränsdragningar.  
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Alla respondenter beskriver en kommunikation med SFI-lärarna som visar sig ske 

utifrån ett liknande mönster som den egna verksamheten med allt från enstaka e-

postmeddelanden till en tät kommunikation och gemensam planering av aktiviteter. 

Utifrån det teoretiska ramverket kan två fall av egentlig samverkan identifieras varpå 

samverkan kan sägas vara ovanligt förekommande. Utifrån det teoretiska ramverket kan 

dessutom effekter av samverkan identifieras även i de fall en egentlig samverkan inte 

sker, den mest framträdande effekten var en ökad kunskap om SFI-deltagarnas behov 

och förutsättningar.  

 

Överlag uppfattas verksamheten som berikande och värdefull både för respondenterna 

och för SFI-deltagarna. Störts vikt läggs vid att verksamheten ska syfta till att ge SFI-

deltagarna möjligheter att öva sin svenska samt genom litteratur, samhällsinformation 

och sociala kontakter möta det svenska samhället och dess kultur. Uttalanden om dess 

betydelse kan sägas korrespondera väl med beskrivningar av biblioteket som en 

mötesplats. I anslutning till beskrivning av verksamheten lyfts aspekter av tidsbrist och 

olika typer av organisatoriska förändringar vilka upplevs försvåra såväl det egna arbetet 

som kommunikationen med SFI-lärarna. Folkbibliotekens verksamhet gentemot SFI kan 

i denna studie således sägas karaktäriseras av en sårbarhet.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 
Intervjun inleds med en kort presentation av oss själva och uppsatsens syfte och ett 

informerat samtycke: 

 Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur du i dagsläget arbetar mot 

användargruppen SFI-deltagare samt SFI som organisation och om du har några 

tankar kring hur det skulle kunna se ut 

 Definiera hur SFI-deltagarna skiljer sig från användargruppen invandrare och 

vuxenstuderande 

 Frivillighet, rätt att avbryta 

 Anonymitet 

 Vad intervjun sak användas till och vilka som har tillgång 

 Vi kommer spela in och anteckna under rundvandringen 

 Påverkan på intervjupersonerna 

 

Syftet med denna uppsats är att utifrån de yrkesverksamma bibliotekariernas 

beskrivningar och uppfattningar undersöka folkbibliotekens verksamhet gentemot SFI 

med ett speciellt fokus på samverkan. Vår ansats med denna uppsats är att belysa den 

del av folkbibliotekets integrationsfrämjande arbete som tidigare varit relativt 

outforskad.  

 

Uppvärmningsfrågor ex: 
– Kan du berätta lite för oss om dig själv?  

– Skulle du vilja berätta lite för oss om vad du gör på din arbetsplats? 

– Är det något speciellt inom biblioteksverksamheten som du finner extra viktigt? 

 

Forskningsfrågor: 

 

– Vad karaktäriserar arbetet gentemot SFI på folkbiblioteken utifrån de ansvariga 

bibliotekariernas beskrivningar?  
Ex på frågor: 

– Skulle du kunna berätta för oss hur du arbetar mot SFI/användargruppen SFI-elever? 

– Är det endast vissa personer som arbetar med detta eller är många delaktiga? 

– Utifrån bibliotekets olika uppdrag, hur skulle du beskriva att ni arbetar mot 

SFI/användargruppen SFI-elever? 

– Hur tycker du att ditt bibliotek lyckas med att tillgodose användargruppens behov? 

– Skulle du vilja beskriva dina tankar och idéer om hur du kommunicerar med 

användargruppen SFI-deltagarna? 

– Har du någon gång kontakt med lärarna på SFI? 

– Om ja - skulle du kunna beskriva denna kontakt? 

– Upplever du kommunikationen med SFI-lärarna som viktigt i ditt arbete? För att 

kunna utföra ditt arbete? 

– Är detta en fråga som diskuteras på biblioteket? 

 

Uppföljningsfrågor/Sonderande frågor ex: 

– Hur känner du inför det? 

– Vad har du för uppfattning om den här frågan? 

– Kan du ge något exempel? 

– Vad gjorde du då? 

– Hur upplevde du det? 
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– Kan du säga något mer om det? 

– Har du något ytterligare att tillägga? 

– Hur tror du andra gör/ställer sig till detta? 

– Hur skulle det kunna vara? 

– Vad menar du då? 

– Kan du förtydliga det? 

 

– Vad karaktäriserar kommunikationen med SFI-lärarna utifrån de ansvariga 

bibliotekariernas beskrivningar?  
Ex. på frågor: 

– Hur skulle du ställa dig till en tätare samverkan? 

– Har du några tankar eller idéer om hur en sådan samverkan skulle kunna se ut? 

– Vad tror du att ett sådant samarbete skulle medföra? 

– Skulle du säga att det på ditt bibliotek finns möjligheter till detta? 

– Om nej - Vad skulle det då krävas? 

– Är detta en fråga som diskuteras på biblioteket? Bland kollegorna? 

 

Uppföljningsfrågor/Sonderande frågor ex: 
– Hur känner du inför det? 

– Vad har du för uppfattning om den här frågan? 

– Kan du ge något exempel? 

– Vad gjorde du då? 

– Hur upplevde du det? 

– Kan du säga något mer om det? 

– Har du något ytterligare att tillägga? 

– Hur tror du andra gör/ställer sig till detta? 

– Hur skulle det kunna vara? 

– Finns det någon nytta med det? - om svar blir negativt till samarbete... 

– Vad menar du då? 

– Kan du förtydliga det? 

– Tror du att en närmare samverkan skulle påverka hur du bedriver ditt arbete i nuläget? 

Skulle det ha några negativa/positiva effekter? 

 

När vi upplever att alla teman kopplade till de tre första forskningsfrågorna är uttömda 

kommer vi att ställa lite direkta frågor om integration och bibliotekens roll i 

integrationsprocessen (om detta ämne inte kommit upp tidigare). 

 

– Vilka uppfattningar finns bland bibliotekarierna kring verksamheten gentemot 

SFI? 
 

Ex. på frågor: 
– Hur ser du på bibliotekets roll i integrationsprocessen i relation till användargruppen 

SFI-deltagare?  

– Hur ser du på biblioteket som mötesplats i relation till användargruppen SFI-

deltagare? 

– Hur skulle du vilja beskriva ditt arbete mot användargruppen i förhållande till 

folkbibliotekets uppdrag som informationsförmedlare? Som kultur- 

och litteraturförmedlare? Som utbildningsstödjare? Som viktig samhällsinstitution 

(demokratifrämjare)? 

– Vilka mervärden tror du bibliotekets roll som mötesplats utifrån de fyra uppdragen 

kan skapa för SFI-deltagarna? 
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