
Examensarbete

Folkbibliotek som mötesplats för flyktingar
En undersökning av två folkbibliotek och deras potential att öka  
socialt kapital i samhället

Författare: Therese Blomfelt
Handledare: Lars Seldén &
Magnus Torstensson
Examinator: Angela Zetterlund
Termin: VT14
Ämne: Biblioteks- och
informationsvetenskap
Nivå: C, Kandidatuppsats
Kurskod: 2BO01E



Abstract
This essay points at the importance of public libraries as arenas of meetings between refugees and 
the local population, and by this - creating social kapital in the society as a whole.
   The researchers Aabø, Audunson and Vårheims have created theories about low-intensive  
meeting places, that means – neutral, public places where accidential meetings with different 
strangers can happen, which can create social capital and trust among each other. To complement 
these theories I also use Vårheim who have implementet social capital-theories to the sphere of 
public libraries. These two theories complement each other and can help me investigate two public 
libraries in a rural area in Sweden.
   My purpose is to see how these two libraries are used as low-intensive meeting places for 
refugees and if the libraries contribute to build social capital in the society. I am interviewing 
library personal and the two heads of the libraries. I want to see what services etc. they provide for 
refugees and overall their thoughts and attitudes towards the library as a meeting place for refugees. 
In conclusion I have found that neither library is very strong when it comes to the function of 
creating meetings between refugees and the local population. But overall they have open attitudes 
towards it, and they try in different ways to provide services for immigrants. I can see in the 
material that these libraries have a good platform and possibilites of creating social capital in the 
society, and in many ways they contribute to this.

Nyckelord
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biblioteksverksamhet, glesbygd
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1 Inledning 
När jag sommarvikarierade på ett bibliotek under två somrar så märkte jag att många 
flyktingar/invandrare kommit dit för att först och främst låna datorer, internet, att faxa, 
kopiering etc. Men jag har också sett att biblioteket är ett naturligt ställe för dessa att vistas på 
under nästan hela dagen - nästan som ett vardagsrum. Jag märkte att biblioteket verkar vara 
en naturlig och logisk plats för att kunna skapa möten och integration i samhället. När jag 
sedan har läst forskning kring bibliotek och hur de bidrar till integration i samhället så hittade 
jag begreppet “mötesplats” - hur biblioteket kan fungera som en sådan på olika sätt, t.ex. i 
funktionen att skapa ett socialt kapital, alltså en social gemenskap och förtroende mellan 
samhällsmedborgarna. Eftersom flyktingar är en utsatt grupp, med ett lågt socialt kapital, 
men även en grupp som inte ser ut att minska utan snarare öka i samhället, så föll det sig 
naturligt för mig att fokusera på denna målgrupp. Med flyktingar menar jag de som av olika 
skäl tvingats lämna sina hemländer för att söka asyl här i Sverige. Jag blev intresserad av hur 
två bibliotek i ett skogslän fungerar som en mötesplats gentemot flyktingar. I och med att det 
är glesbygd så finner jag det mer intressant, då majoriteten av tidigare undersökningar jag 
tittat på, koncentrerats till folktätare städer.
   Det ledde fram till att Aabøs, Audunsons och Vårheims (2010) forskning blev ett bra 
underlag till att analysera min undersökning. De har kommit fram till att lågintensiva  
mötesplatser främjar socialt kapital bäst, då det är ytliga kontakter, snarare än välkända 
kontakter med liknande intressen, som ökar förtroendet för samhället och dess medborgare. 
För min undersökning var jag främst intresserad av bibliotekspersonals- och chefernas 
attityder, samt de verksamheter och den service som biblioteken har gentemot flyktingar. 
Därför föll det sig naturligt att göra min undersökning med hjälp av kvalitativa intervjuer. 
Undersökningen kan ge bra indikatorer och fungera som grund till vidare forskning inom 
ämnet.
   En mötesplats kan definieras på många sätt och tolkas från olika synvinklar, men jag 
fokuserar (såsom också Aabø, Audunson och Vårheim gör i sin forskning) på fysiska möten 
som sker eller kan ske på biblioteket mellan en mångfald av människor och grupper, där jag 
inriktar mig på möten mellan flyktingar och andra ur ortsbefolkningen.

2 Bakgrund 
Sverige tar emot mycket flyktingar och av dessa hamnar en hel del i glesbygdskommuner 
p.g.a att där finns gott om plats och många tomma lokaler. År 2013 bestod den svenska 
befolkningen av ca. 16 % utlandsfödda (migrationsinfo.se). Det finns inget som visar på att 
invandringen kommer att minskas, snarare tvärtom. Därför är ämnet väldigt aktuellt och 
viktigt att belysa, särskilt ur folkbibliotekens perspektiv och hur de tar sig an detta. De två 
folkbiblioteken i de två kommuner som jag valt att fokusera på är inte så stora, de ligger i en 
glesbygdskommun där det är långt mellan ställena, dessutom är det avfolkningsbygd. 
Tidigare har det inte fokuserats så mycket på “vanliga” folkbibliotek i glesbygdskommuner, 
inte i den forskningen jag har letat fram. Det behövs därför mer undersökningar på hur 
bibliotek i sådana miljöer påverkas av invandring och hur de tar hand om den målgruppen 
och vilka attityder som finns hos de som jobbar på biblioteken. 
   De två kommuner jag valt att fokusera på ligger i ett skogslän. År 2010 bestod lite över 9% 
av befolkningen i detta skogslän av invandrare (migrationsinfo.se). Länets tidning skriver i en 
artikel (Länsstyrelsen vill fördubbla /.../, 2014) att ansvaret hittills varit ojämt fördelat mellan 
kommunerna inom länet, de som har, eller har haft fler lediga lägenheter har haft större 
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mottagande. I en annan artikel (Flyktingar ska öka /.../, 2014) skriver tidningen att 
mottagandet av flyktingar är en överlevnadsstrategi för skogslänet, befolkningen här har inte 
den tillväxt som man skulle vilja ha. De skriver också att jobb uppstår där människor finns, 
men att det även handlar om att vara solidarisk. Migrationsinfo.se skriver under rubriken 
Befolkningstillväxt: ”Framförallt små kommuner i norr är beroende av invandring för att 
klara befolkningstillväxten/.../”. En mer utförlig introduktion av kommunerna finns senare i 
uppsatsen under rubrik 8.1.

2.1 Begrepp
Under denna rubrik vill jag förtydliga tre begrepp som återkommer ständigt genom 
uppsatsen. 

Flyktingar
Jag fokuserar på målgruppen: flyktingar, som enligt Sveriges Riksdag (Utlänningslag 
2005:716) definieras såhär: 

1 § Med flykting avses i denna lag en utlänning som 
– befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner 
välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller 
på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och 
– inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd.
Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att utlänningen riskerar 
att utsättas för förföljelse eller om dessa inte kan antas erbjuda trygghet mot förföljelse från enskilda.

Jag väljer att koncentrera min undersökning främst på flyktingar, snarare än på invandrare. 
Begreppet invandrare är mer brett och innefattar alla (inklusive flyktingar) som av olika 
anledningar anländer till Sverige.

Folkbibliotek
Det är folkbibliotek och inga andra typer av bibliotek jag undersöker - alltså de offentliga, 
allmänna bibliotek som är öppna och tillgängliga för alla - folkbiblioteken. Där jag skriver 
”bibliotek”, eller ”biblioteken”, så menar jag fortfarande folkbibliotek, men har skrivit de 
kortare orden för bekvämlighetens skull. De huvudbibliotek jag undersöker är folkbibliotek, 
men också huvudbibliotek för de kommuner jag undersöker. För en djupare och exaktare 
definition av folkbibliotek, se Unescos folkbiblioteksmanifest (1994) eller Bibliotekslagen, se 
även under min rubrik: 8 Stödjande dokument för folkbibliotekets uppdrag.

Mötesplats
Bibliotekslagen säger:

6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga
för alla och anpassade till användarnas behov.
Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet
och kvalitet.

Folkbiblioteket ska som synes i paragrafen vara tillgängligt för alla och anpassade efter 
användarnas behov, samt präglat av allsidighet. Folkbiblioteket är alltså en öppen plats, en 
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flexibel plats, en plats för alla att vistas i. Att biblioteket då kan ses som en mötesplats är helt 
naturligt och en del av bibliotekets essens och en del av deras uppgift för att kunna fungera 
som en demokratisk arena. Som bibliotekslagen skriver i paragraf 2:

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och
fri åsiktsbildning.

Kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning kräver ofta någon typ av interaktion med andra 
människor och där ska biblioteket kunna fungera som en arena där detta kan ske. En arena 
där olika människor kan mötas kravlöst och komma i kontakt med sådant de annars kanske 
inte kommer i kontakt med i det vardagliga livet. Såhär skriver Jochumsen m.fl. (s.592, 2012) 
om mötesplatsens funktion på biblioteket:

The meeting space provides the frames for non-committal, accidental meetings in both small intimate 
spaces as well as lounge areas with newspapers and cafe´ facilities and as, in more organized meetings, 
where topics and problems can be analyzed and discussed. Meetings can take place live as well as on 
the net through chat groups, blogs or other social technologies. The meeting space particularly 
underpins empowerment and involvement.

När jag skriver om mötesplats och möten så gör jag det i förhållande till folkbiblioteket och 
till dess demokratiska och användaranpassade uppdrag. I min uppsats handlar det om hur 
folkbiblioteken fungerar som en fysisk mötesplats mellan flyktingar och andra ur 
lokalbefolkningen.

3 Problemformulering 
Ett problem som kan skönjas är att flyktingar som kommer till glesbygden inte har så många 
platser att vända sig till, där de kan vistas helt förbehållslöst - det kostar oftast något eller 
medför vissa krav. Det finns inte så många naturliga platser att vistas på och få en chans att 
knyta kontakter för att kunna bygga upp ett socialt kapital. Glesbygd har inte lika många 
resurser att erbjuda som en större stad. Det kan därför bli ett problem hur möten kan ske 
mellan flyktingar och övrig ortsbefolkning i samhället, då det är främst genom sådana möten 
som både flyktingars och samhällets sociala kapital kan öka. Om flyktingar blir en egen 
grupp som är utestängd från samhället så kan det bli ett samhällsproblem, flyktingar kan få 
svårt att bli aktiva medborgare och övrig ortsbefolkning utestängs från en berikande och 
viktig mångfald som kan få dem att växa. En avskärmning mellan olika folkgrupper kan leda 
till främlingsfientlighet och ökad segregering i samhället, vilket då kan leda till brist på 
socialt kapital i samhället. Migrationsinfo nämner vilka samhällsskikt som är mest positiva 
till flyktinginvandring:

År 2009 ansåg 46% att det var ett bra förslag att ta emot färre flyktingar. Minst negativa till 
flyktinginvandring är kvinnor, högutbildade i akademikerhem och storstadsbor, det saknas dock 
fortfarande forskning om hur dessa variabler samverkar med varandra. Generellt är äldre personer mer 
negativa än yngre till att ta emot flyktingar. 

I citatet ovan kan man skönja att glesbygden verkar vara ett samhällsskikt som kan ha 
negativare attityder i denna fråga, detta kan bero på att det i storstäder finns en större 
mångfald av olika människor och fler platser för dessa att mötas på. Folkbiblioteket kan ses 
som en naturlig plats för alla i samhället, däribland flyktingar att uppsöka och använda sig av 
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i sitt vardagsliv. Här kan flyktingar t.ex. söka information, hitta litteratur som stödjer 
språkinlärningen, samt träffa andra i samhället som de annars kanske inte skulle träffa m.m. 
Den stora frågan blir då: kan man se att folkbibliotek används som en mötesplats och att de 
hjälper till att bygga upp ett socialt kapital hos flyktingar och i samhället? 

3.1 Problemavgränsning 
Jag har avgränsat mig till två huvudbibliotek från två kommuner i ett skogslän. Fokus ligger 
på bibliotekets personal och chefer. Att jag väljer just flyktingar beror på deras omedelbara 
och uppenbara behov av snabbt stöd från samhället, samt att jag i denna undersökning måste 
välja att fokusera mig för att arbetet inte ska gå utanför ramarna för vad som är möjligt att 
undersöka. Det är också intressant att undersöka bibliotek i glesbygd då annars mycket fokus 
i tidigare forskning brukar ligga på större bibliotek i städer och i mer folktäta kommuner. I 
den här undersökningen finns inget utrymme för ett stort empiriskt material och därför väljer 
jag att  fokusera utifrån bibliotekets synvinkel på sig själva som mötesplats gentemot 
flyktingar. Denna undersökning kan peka ut en del viktiga indikatorer för vilket potential 
folkbibliotek i glesbygdskommuner har i att kunna fungera som mötesplats gentemot 
flyktingar och personalens attityder kring detta. Det finns trots allt många 
glesbygdskommuner i Sverige och en sådan här undersökning kan ge en öppning till att 
undersöka liknande kommuner ur liknande perspektiv. 

Mitt fokus och perspektiv ligger på biblioteksorganisationen och dess personal, därför har jag 
valt bort (även p.ga. utrymmesskäl) att intervjua t.ex. flyktingar och flyktingsamordnare, men 
i en större undersökning hade ett mer vidgat perspektiv varit relevant.

Det är framförallt två teorier jag använder mig av i min undersökning. Jag analyserar främst 
utifrån teorin om låg och -högintensiva mötesplatser (Aabo, Audunson och Vårheim, 2010), 
där de och även jag fokuserar på lågintensiva mötesplatser – platser där man exponeras för 
andra värden och intressen än de man själv står för, till skillnad från högintensiva platser där 
man lever sitt vardagliga liv, först och främst med med människor som delar ens intressen 
(s.6). 
   Socialt kapital definieras (Vårheim, 2009) genom att man i samhället har ett generellt 
förtroende för de flesta människor, inklusive okända människor, motsatsen innebär att man 
har ett begränsat förtroende för människor, t.ex. enbart för en viss grupp (s.374). Jag går på 
Vårheims linje och fokuserar på två perspektiv (s.375), som hör till begreppet Socialt kapital: 
institutionellt perspektiv där man ser på vilket sätt en institution skapar ett förtroende hos 
samhällets invånare, samt socialt perspektiv som handlar om hur olika människor i samhället 
kan skapa och få förtroende för varandra genom möten. Om dessa valda teorier skriver jag 
mer utförligt under kapitel 6 Teorier och begrepp.

Denna uppsats ligger inom den sociala grenen av Biblioteks och -informationsvetenskap, 
därför har jag inte funnit någon relevans eller utrymme för att ha med teorier eller 
frågeställningar kring informationssökning/användning (INSU). 
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3.2 Syfte 
Syftet med min uppsats är att undersöka bibliotekens verksamheter och attityder gentemot 
flyktingar som använder biblioteket. Samt om man kan se vilken roll biblioteket har eller kan 
ha som mötesplats för flyktingar och övrig ortsbefolkning. En mötesplats innebär en plats där 
man kan möta olika människor, en plats som är öppen och förbehållslös för alla. Jag kan 
därför göra det antagandet att om biblioteket fungerar som mötesplats gentemot flyktingar, så 
bidrar det till att öka deras sociala kapital i samhället och därigenom även ortsbefolkningens 
sociala kapital. Jag vill även se bibliotekens potential att öka flyktingars och samhällets 
sociala kapital genom att undersöka vilka verksamheter biblioteken har, vilka styrdokument 
som finns och vilka attityder som finns. 

3.3 Frågeställningar 
Utifrån de problem jag uppmärksammat har jag valt att formulera och fokusera på tre 
relevanta frågeställningar som blir mitt underlag för undersökningen. Dessa frågeställningar 
är färgade av de teorier jag här innan gett en kort beskrivning av:

- Hur fungerar de två biblioteken som en lågintensiv mötesplats mellan flyktingar och övrig 
ortsbefolkning enligt bibliotekschefer och -personal? 

- Hur ser de två bibliotekens förhållningssätt och attityder ut gentemot riktad 
biblioteksservice till flyktingar? 

- Vilka slutsatser kan man komma fram till i huruvida de två biblioteken gynnar socialt  
kapital ur ett institutionellt och socialt perspektiv för flyktingar eller ej?

4 Tidigare forskning 
Här ger jag en översikt över vilken tidigare forskning jag hittat som är relevant för det jag 
tänker undersöka. Främst har jag tagit ut ett urval från den nordiska forskningen då den är 
mest relevant. De nordiska länderna har liknande politik, policyer etc. och forskningen brukar 
ofta färga varandra över landsgränserna, därför finns det mycket man kan använda sig av 
även i det svenska sammanhanget. Det finns dock inte ett så stort urval att välja mellan när 
det gäller just det tema jag valt för min uppsats. Dock finns det en hel del forskning kring 
integration och hur biblioteket kan vara behjälpligt när det gäller t.ex. litteratur, sociala 
medier, och olika riktade verksamheter, men det är mer tunnsått när det gäller undersökningar 
av biblioteket som en oberoende och kulturöverskridande mötesplats.
   För att underlätta läsning av den tidigare forskningen jag valt ut, så har jag förtydligat 
sammanfattningen av dessa genom egna rubriksättningar här nedan. På så sätt vill jag kunna 
ge en bredare och lättöverskådligare bild över hur den tidigare forskningen bedrivits och ge 
bra inblick i just den forskning som är till grund för min undersökning.

Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen och Dorte Skot-Hansen (2012). The four 
spaces – a new model for the public library
Introduktion: 2010 stängdes många folkbibliotek i Danmark p.g.a. stora kommunala reformer 
som drastiskt minskade antalet kommuner. En kommitté (Committee on the Public Libraries 
in the Knowledge Society) blev då tillfrågad att komma med lösningar för att hitta nya 
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koncept för folkbiblioteken i kunskapssamhället. De tre författarna för denna rapport fick då i 
uppdrag att skapa en modell för folkbiblioteket. Vilket utmynnade i modellen: “four-space 
model”. (s.586).
Teori/modell: De nämner “from collection to connection” och “collection to creation” 
(s.588), för att visa på att de med sin modell avviker från den mer traditionella värdegrunden 
som biblioteken tidigare stått på. De skapar något nytt, en egen modell, vilket kan ses som en 
ny teori. De har tagit inspiration från en tidigare modell från 1990 som såg biblioteket ur 
olika center-perspektiv: “/.../cultural center, knowledge center, social center and information 
center, i.e. centers that relate somewhat statically to specific sectors in (local) society (Skot-
Hansen, 1996a, b).” (s.588). Deras egen modell visar att folkbiblioteken ska sträva mot 
följande fyra mål: 
“(1) experience; (2) involvement; (3) empowerment; and (4) innovation.” (s.589). 
Modellen i sig är ett analysverktyg för att se till att dessa mål kan bli uppfyllda. Modellen 
består av fyra “rum” som kan finnas och överlappa varandra i biblioteket: 
“(1) inspiration space; (2) learning space; (3) meeting space; and (4) performative space.” (s. 
590). Dessa olika “rums” möjligheter kan uppfyllas i det fysiska biblioteket (i hur det 
utformas, hur service och verksamheter ser ut etc.) och i cybervärlden. De förklarar sedan hur 
vart och ett av dessa “rum” kan användas och vad de innebär, samt ger en del exempel från 
olika bibliotek som använt sig av modellen. Om bibliotek som mötesplats skriver de: 

Whenever the library’s potential as a meeting place is discussed the concept of “third places” is often 
heard. A third place can be defined as a place in which people can meet crosswise of generations, 
cultures and ethnical background. (s.592). 

Sedan refereras även till Ragnar Audunsons forskning kring samhällets behov av lågintensiva 
mötesplatser.
Resultat: Modellen har använts av t.ex. folkbibliotek i Danmark och Norge för att omforma 
existerande bibliotek genom design av lokalen, samt utformandet av verksamhet, 
biblioteksplaner och policyer m.m., men också som verktyg för hur man bygger upp helt nya 
bibliotek. (s.594). Modellen används också i diskussioner om bibliotekets framtida roll i 
utvecklandet av ett demokratiskt samhälle (s.595).

The four space model här ovan är ett exempel på innovativ och slagkraftig forskning som jag 
inte först och främst kommer att använda mig av i min analys och diskussion. Dock är det ett 
viktigt exempel på forskning som påverkat många bibliotek och den tar tydligt upp begreppet 
mötesplats på biblioteket som ett vikigt uppdrag. Det kunde t.ex., om utrymmet funnits, varit 
intressant att undersöka biblioteken utifrån denna modell, att se om biblioteken har något av, 
eller alla dessa fyra ”rum”, och hur de i så fall ser ut i just mina valda bibliotek. Om de inte 
har det, kan man då undersöka varför och om potentialet finns? 
   De nedanstående forskningsrapporterna är den forskning jag primärt står på i min uppsats, 
här finns också de teorier och begrepp som jag kommer att använda mig av i min analys och 
diskussion:

Andreas Vårheim (2009). Public libraries: places creating social capital?
Introduktion  :   Han studerar socialt kapital i folkbiblioteken, både som en institution och som 
sociala mötesplatser. Rapporten visar olika mekanismer som ökar socialt kapital och vilken 
roll folkbiblioteken har och kan ha i att bidra till socialt kapital i samhället. (s.373). Han ser 
att lite forskning gjorts kring just socialt kapital och folkbibliotek, medan mer forskning finns 
kring folkbiblioteken som mötesplatser och instrument för integration. (s.377). 
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Teorier: Vårheim använder sig av framförallt Putnams, men även av b.l.a. Rothsteins och 
Vårheims eget perspektiv kring socialt kapital. Fokuset i rapporten ligger på de sociala och 
institutionella perspektiven av socialt kapital. (s.373-374).
Metod  :   Han demonstrerar olika teoretiska perspektiv, diskuterar och analyserar tidigare 
empiri och forskning.
Resultat  :   Han kommer fram till att institutionellt förtroende kan öka möten mellan en 
mångfald av människor på biblioteket och att dessa möten i sin tur kan öka socialt kapital 
också ur det sociala perspektivet. Det institutionella förtroendet byggs upp genom 
folkbibliotekens ideal att vara till för alla som en verkligt universell institution, det visar sig 
genom att de erbjuder mötesplatser och anordnar aktiviteter mellan olika grupper. Han 
avslutar: 

This knowledge is necessary for developing policies, strategies, and activities making public libraries 
better institutions for creating social capital and as a result better at running their daily business. 
(s.378).

Svanhild Aabø, Ragnar Audunson och Andreas Vårheim (2010). How do public libraries  
function as meeting places?
Introduktion  :   Forskning baserad på PLACE-projektet som fick stöd av Norwegian Research 
Council, 2007-2011. Samhället blir mer och mer komplext p.g.a. multikultur och 
digitalisering, det behövs mötesplatser där social inkludering och socialt kapital stöds. 
Digitaliseringen öppnar upp för fler människor att bilda samhällsgrupper, kommunicera med 
politiker och andra medborgare, vilket leder till ett mer demokratiskt deltagande. Multikultur 
kan öppna upp för betydelsefulla och dynamiska utbyten mellan olika kulturer. Kan 
folkbiblioteken vara en plats som uppmuntrar allt detta? (s.3).
Teoriperspektiv  :   De använder sig av begreppen socialt kapital och hög/lågintensiva 
mötesplatser, med betoning på de lågintensiva. De fokuserar på den sidan av socialt kapital 
som vill skapa ett ytligt, men stort kontaktnätverk (till skillnad från ett välkänt, litet nätverk) 
och de menar att lågintensiva platser är ställen där detta kan vara möjligt. Lågintensiva 
platser kännetecknas av allmänna platser där en mångfald av människor med olika intressen 
kan mötas, till skillnad från högintensiva, där bara likasinnade möts. (s.5-7).
Metod  :   Undersökning av tre stadsdelar i Oslo och folkbibliotekens roll som hög- och/eller 
lågintensiva mötesplatser. 250 personer från fyra samhällen valdes slumpmässigt ut för 
telefonintervjuer och med innan fixerade frågor. Frågorna baserades på att man ville 
utvärdera olika typer verkliga möten som tog plats på folkbiblioteken. (s.8-9, 11).
Resultat: Folkbiblioteken används både som högintensiva (folk träffar vänner, grannar etc.) 
och lågintensiva (man interagerar med främlingar) mötesplatser (s.29). De ser också att det 
finns en relation mellan socialt kapital och användandet av biblioteket som en mötesplats. 
Biblioteket som mötesplats visar också att det är möjligt att vara en aktiv medborgare oavsett 
sociala och ekonomiska skillnader. Dock finns det vissa skillnader på hur folk använder det 
beroende på hög- eller låg inkomst, samt hög- eller låg utbildning. Människor med lägre 
utbildning t.ex. använder biblioteket mer frekvent på alla sätt än högutbildade, även när det 
gäller biblioteket som arena för  låg- och högintensiva möten (s.26).
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5 Stödjande dokument för folkbibliotekets uppdrag
Finns det några övergripande policyer eller lagar som stärker folkbibliotekens roll att nå ut till 
målgrupper som t.ex. flyktingar och ge stöd för integration? I Unescos folkbiblioteksmanifest 
(1994) uttrycks följande: 

Folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk eller 
samhällsklass. Särskilda tjänster skall kunna erbjudas dem som av någon anledning inte kan utnyttja 
det gängse utbudet, exempelvis språkliga minoriteter, personer med olika handikapp, patienter på 
sjukhus eller interner inom kriminalvården.

De nämner även 12 olika uppgifter som folkbiblioteket har, två av dem ser jag som mest 
relevanta i detta sammanhang: “3. Erbjuda möjligheter till kreativitet och personlig 
utveckling”, “7. Främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell mångfald”. 
Här kan jag se tydliga indikatorer på att biblioteket som mötesplats kan stimulera båda dessa 
uppgifter. Personlig utveckling kan också betyda utveckling av ens sociala kapital genom att 
skapa ett ytligt kontaktnät med olika människor, vilket leder in på kontakt mellan olika 
kulturer. För att kunna skapa kontakt mellan olika kulturer, så behövs en tillåtande och 
förtroendeingivande möteplats.

Paragraf 5 i Bibliotekslagen (2013:801) under rubriken “Prioriterade grupper” lyder såhär: 

5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella 
minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda 
litteratur på 
1. de nationella minoritetsspråken, 
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 
3. lättläst svenska.

Visserligen skriver de först om de nationella minoriteterna, vilket är vissa bestämda 
minoritetsgrupper i Sverige som har rötter sedan långt tillbaka i landet. Men direkt efter det 
nämner paragrafen också personer med annat modersmål än svenska och förtydligar sedan att 
biblioteken även ska tillhandahålla litteratur på andra språk än minoritetsspråken och 
svenska.  

Under rubriken “Ändamål” i paragraf 2 står följande: 

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling 
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning 
och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Här kan man se hur paragrafen förtydligar bibliotekens offentliga, demokratiska och öppna 
uppdrag gentemot alla i samhället. Man kan nu tydligt förstå att olika möten mellan 
människor på biblioteket kan främja demokratin, åsiktsbildningen och kulturell verksamhet. 
Via en oberoende mötesplats kan människor känna sig fria att uttrycka sig och ett öppet 
klimat kan gynna möten över kulturgränserna, vilket i sig kan gynna en integreringsprocess. 
   Dessa manifest och lagar talar sitt tydliga språk i att målgrupper som flyktingar och 
invandrare är viktiga för biblioteken att nå ut till, de säger inte hur, men att det är av stor vikt 
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och att detta ligger i bibliotekens uppdrag. (Det finns även kommunala styrdokument att 
stödja sig på1.)

6 Teorier och begrepp
I analysen använder jag först och främst teorin om lågintensiva och högintensiva  
mötesplatser myntat av forskarna Aabo, Audunson och Vårheim (2010). Denna teori 
förklarar sambandet väldigt bra mellan användandet av biblioteket som mötesplats och hur 
det främjar socialt kapital, vilket är själva kärnan i min undersökning. I samband med 
mötesplatsteorin använder jag teorin kring socialt kapital, där jag stödjer mig på Vårheims 
(2009) perspektiv. Begreppet socialt kapital är övergripande för min undersökning, men 
tolkningen av socialt kapital är bred och jag behöver därför en tolkning av detta som passar in 
i bibliotekssammanhang, Vårheim (2009) har precis en sådan tolkning av begreppet som är 
relevant för min undersökning och folkbibliotek. Det var även framförallt dessa två rapporter 
som gav mig inspirationen till ämnet av denna uppsats, de är därför relevanta och kan ge bra 
ramar för min analys och diskussion. 

6.1 Lågintensiva och högintensiva mötesplatser
Aabø, Audunson och Vårheim (2010), använder sig i sin rapport av: How do public libraries  
function as meeting places? - begreppen socialt kapital och hög/lågintensiva mötesplatser, 
med betoning på de lågintensiva. De fokuserar på den sidan av socialt kapital som vill skapa 
ett ytligt, men stort kontaktnätverk (till skillnad från ett välkänt, litet nätverk) och de menar 
att lågintensiva platser är ställen där detta kan vara möjligt. Ställen där lågintensiva möten 
kan ske kännetecknas av allmänna platser där en mångfald av människor med olika intressen 
kan mötas, till skillnad från högintensiva, där bara likasinnade möts. (s.5-7) De beskriver 
själva kärnan i sin teori såhär:

The essence of the concept of low-intensive meetings is that at such meetings the participants are 
exposed to otherness, i.e., values and interests different from those the person in question cherishes, 
whereas the essence of the concept of high-intensive meetings is that participants meet with people 
with whom they already share values and interests. (s.6-7)

Otherness som står beskrivet här ovan i citatet kommer jag att referera till som ”det andra”, 
innebörden i detta är hur stor är chansen är att möta, träffa på, exponeras av ”det andra”, 
andra personers värderingar, intressen, på biblioteket. De menar att ska man kunna verka för 
ett samhälle med skiftande kulturer så måste man bygga socialt kapital med hjälp av arenor 
där människor kan bli exponerade för andra värden och intressen än det de själva står för 
(s.6). En sådan arena kan folkbiblioteken stå för:

When public libraries organize meetings, they seldom invite participants adhering to a specific set of 
values. More often, they invite community members across such affiliations. Therefore, they tend to be 
low-intensive, public-sphere meetings. (s.7)

Dock beskriver de även att lågintensiva möten inte behöver ses så positivt av alla. Men det är 
just det som innefattar ett lågintensivt möte – oftast är det ett möte man själv inte skulle ha 
tagit initiativet till. De skriver t.ex.:

1 Se Biblioteksplanerna under rubrik: 11.2
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The deeply devoted black-metal enthusiast probably feels a need to associate with other black-metal 
enthusiasts, but he or she may not, when meeting with fellow enthusiasts, also want to be exposed to 
the viewpoints and musical tastes of lovers of opera and country music enthusiasts, and vice versa. 
Low-intensive meeting places that open up for exposure to (and thus accept as legitimate) other values 
and interests than the ones people already cherish need to be consciously planned and constructed.  
(s.6)

6.2 Socialt kapital
Vårheim (2009) menar att biblioteken är en viktig plats som kan verka till att öka socialt 
kapital och generellt förtroende i samhället. Han menar att bibliotek som är offentliga och 
öppna platser har potential att främja ett ökat förtroende mellan en mångfald av människor på 
ett generellt plan. Det är Vårheims definition av socialt kapital jag använder mig av i denna 
uppsats, eftersom det är mest relevant för mig och då vi också har en liknande 
problemformulering, hans titel på rapporten är: Public libraries: places creating social  
capital?  
   Vårheim ser på socialt kapital (s.375) ur två synvinklar: socialt perspektiv och 
institutionellt perspektiv. Det sociala perspektivet koncentrerar sig på verkliga, fysiska möten 
mellan människor, att möta och interagera med olika sociala grupper i samhället. Hypotesen 
här är att fysiska, interaktiva möten mellan olika etniska grupper kan öka det sociala kapitalet 
i samhället. Vårheim menar att folkbiblioteken kan uppfylla de kriterier som krävs för att 
olika människor ska kunna mötas förbehållslöst, därför är folkbiblioteken intressanta att 
studera ur detta perspektivet. 
   Det institutionella perspektivet koncentrerar sig på hur institutioner kan skapa social kapital 
i samhället. Detta kan ske genom att offentliga institutioner är opartiska, öppna, och har 
rättvisa policyer etc. Hypotesen här är att förtroende för offentliga institutioner också kan ge 
ett generellt förtroende sinsemellan människor överlag i samhället. Även här är 
folkbiblioteken intressanta att studera då det är en universell institution som är öppen för alla 
utan några begränsningar (s.376).

Vårheim beskriver även dilemmat av att vissa människogrupper inte vill möta andra och 
enbart har förtroende för sin egen grupp:

Sometimes members of social networks only trust each other. As opposed to generalized
trust, this signals particularized trust, trust limited to your own group of people. Networks
can also be based on fear and the existence of external enemies. Trust based solely on race
and ethnicity, and organized crime, are two examples. (s.374)

När vissa grupper bara vill hålla sig för sig själva, så kan det lätt utvecklas till 
främlingsfientlighet och en social stratifiering av samhället. Det är först när man möts på ett 
oberoende och öppet vis, som socialt kapital kan byggas.
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7 Metod 
I detta metodkapitel redogör jag för vilka metoder jag använt för mina intervjuer, min analys 
och hur urvalet av respondenter har gått till.

7.1 Intervjumetod
Genom egna kvalitativa, semistrukturerade intervjuer som sedan analyseras med hjälp av 
valda teorier om mötesplatser och socialt kapital, ville jag svara på mina frågeställningar. De 
kvalitativa intervjuerna är relevanta eftersom det är komplexa begrepp som ska undersökas. 
Det behövs i denna undersökningen snarare öppna samtal kring temat än fixerade 
frågeformulär, framförallt för att komma fram till bibliotekens attityder, samt deras tankar 
kring arbete och planering gentemot flyktingar. Monica Dalen är professor för 
Specialpedagogik vid universitetet i Oslo och har skrivit boken: Intervju som metod (2008) 
som jag har tagit inspiration från när det gäller metoder för mina intervjuer och analysen. 
Dalen skriver om semistrukturerade intervjuer, vilket är en delvis strukturerad intervju, där 
samtalet är inriktat på förbestämda ämnen som forskaren kommit fram till (s.31). 
   Rent konkret gick det till så att jag först kontaktade bibliotekscheferna via mail för 
respektive huvudbibliotek, jag skrev vilket tema jag har för uppsatsen, samt att jag ville 
intervjua dem och bibliotekarier på huvudbiblioteket. Från ena chefen fick jag ett svarsmail 
med vilka ur bibliotekspersonalen jag kunde intervjua, samt tid och datum. Jag skickade även 
mail till de utvalda ur bibliotekspersonalen där jag skrev lite kort om mig och temat för min 
uppsats etc. (se Bilaga 2), detta för att så snabbt som möjligt kunna börja med intervjun när 
jag väl ringde upp dem. Den andra chefen skrev i sitt svarsmail vilka ur bibliotekspersonalen 
som var intresserade men nämnde inga tider och datum. Jag skickade ett liknande mail till 
dessa, men gav även förslag på datum. När jag sedan ringde upp var och en för att ha mina 
intervjuer, så började jag med att ställa den första frågan (vilka arbetsuppgifter de har i 
biblioteket) och sedan den andra frågan (hur de uppfattar att flyktingar använder biblioteket). 
Om de då själva valde att använda ordet ”mötesplats”, så nappade jag på det och frågade 
vidare kring hur biblioteket används som mötesplats av flyktingar, men jag såg hela tiden till 
att hålla mig inom ramarna för mina frågeställningar som jag radat upp i intervjuguiden. 
Intervjuerna hölls alla inom tidsspannet, 10-15 minuter. Som kan ses i Källförteckningen så 
ser dock en del intervjuer längre ut, detta beror på att jag inte stoppade vissa inspelningar när 
själva intervjun var klar, utan när hela samtalet var slut. En del inspelningar innefattar alltså 
även prat (mot slutet) om en del andra saker som inte hade med själva intervjufrågorna att 
göra.

Dalen (s.31) skriver om vikten att utarbeta en intervjuguide när man använder sig av 
semistrukturerade intervjuer, en sådan gjorde jag också innan jag hade intervjuerna (se Bilaga 
1). Dock har jag inte gjort en så detaljerad intervjuguide som Dalen beskriver. Först skrev jag 
viktiga fakta respondenterna måste få reda på innan jag kan starta intervjun, detta ledde till att 
jag skrev ett mail till var och en som innefattade bl.a. dessa viktiga fakta (se Bilaga 2). De 
frågor jag har i intervjuguiden utformade jag så att de höll sig inom ramarna för mina 
frågeställningar i uppsatsen, så att jag lättare kunde hålla fokus på vad jag ville undersöka i 
intervjusamtalen. Respektive chef fick en extrafråga angående problem/möjligheter med 
glesbygd, då jag ansåg att dessa borde ha mer koll på bibliotekets ekonomi, möjligheter och 
svårigheter i att ha verksamheter/service gentemot flyktingar när det gäller glesbygd. Man 
kan sammanfatta med att jag använde mig av en delvis semistrukturerad intervjumetod, 
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eftersom de två första frågorna var ganska fixerade medan resten av intervjun hölls mestadels 
öppen. 
   Innan och under mina intervjuer har jag följt de riktlinjer som finns när det gäller etiska och 
konfidentiella åtaganden, detta skriver jag mer om i kapitel 8.4 och 9.
   

7.2 Analysmetoder
Min analys är uppdelad i två steg. Inspirationen för mitt första analyssteg kommer från Dalen 
(2008). Hon skriver att man kan använda sig av tematisering (s.84) för att presentera 
intervjudatan. Detta innebär kortfattat att man använder sig av sina frågeställningar för att 
utarbeta teman som man sedan kan strukturera upp i intervjudatan och utefter dessa teman 
föra in intervjuresultaten. Inom detta kan man sedan använda Den tematiska metoden (s.108) 
som innebär att man väljer ut lämpliga citat inom varje tema. Intervjuresultatkapitlet kan 
alltså ses som en första analys.
   Jag formulerade fem teman (se under rubrik 10) som följer mina frågeställningar och valde 
ut, samt förde in passande intervjumaterial och en del bra direktcitat under respektive tema. 
Då detta innebär att jag måste bestämma vad som i intervjumaterialet kan tänkas höra till 
vilket tema, så blir det en första tolkning jag måste göra av materialet och därför en typ av 
första analys. Dock har jag inte alltid kunnat ta direktcitat för varje person och varje tema, 
eftersom kvalitén på intervjuerna blev ganska olika beroende på hur personen i fråga lade 
fram sina tankar och sitt samtal. 
   Det andra steget var att analysera intervjuresultatet efter de valda teorierna. De 
teorier/begrepp jag valt att använda till min analys är: lågintensiva mötesplatser och socialt  
kapital. Dessa är relevanta eftersom de är väldigt breda, de går att tillämpa på många olika 
situationer och målgrupper, men de förklarar också sambanden mellan mötesplats, 
folkbibliotek och ökad delaktighet i samhället, samt hur detta hänger ihop med socialt kapital. 
Jag förtydligade analysprocessen genom att dela in även detta stycke i olika teman. Jag valde 
tre teman som följer mina frågeställningar (se under rubrik: 14 Analys & Diskussion) och 
sedan analyserar/diskuterar jag utifrån lämpliga teorier etc. och intervjumaterial som passar 
respektive tema.
   Den undersökning Aabø, Audunson & Vårheim (2010) gjorde var enbart 
användarcentrerad, de undersökte helt enkelt hur olika grupper i samhället använde sig av 
biblioteket och utformade frågeformulären så att de kunde få fram på vilka sätt biblioteken 
användes av dessa som mötesplats. Då jag ser att det finns en brist i att enbart vända sig till 
användarna, gör jag tvärtom och vänder mig enbart till bibliotekspersonalen. Det är ändå 
uppenbart att det finns en viss brist i att överhuvudtaget vända sig enbart till antingen 
användare eller bibliotekspersonal. Dock ansåg jag att det var mer relevant att i denna 
undersökning vända sig till enbart bibliotekspersonalen, då jag vill undersöka just attityderna 
från bibliotekets håll och hur införstådda de är med bibliotekets uppdrag.

7.3 Urval
Jag intervjuade två personer ur bibliotekspersonalen från respektive bibliotek, samt de två 
bibliotekscheferna, för att undersöka de två biblioteken utifrån mina frågeställningar. I detta 
fall då biblioteken är relativt små och inte har så mycket personal i jämförelse med bibliotek i 
folktätare kommuner, så blir mitt urval ändå ganska omfattande och representativt.  
   Bibliotekscheferna fick, som jag skrev tidigare, uppdraget att välja ut relevant personal för 
min undersökning då de har vetskap i hur alla i personalen jobbar, vilken kompetens de har, 
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samt vilka målgrupper och verksamheter var och en har hand om etc. Man skulle här kunna 
anta att en nackdel med att jag lät cheferna välja ut respondenterna är att vissa 
åsikter/uppfattningar kan få en framskjuten ställning och att de på så sätt indirekt skulle 
kunna påverka de åsikter som förs fram. I min undersökning har jag dock inte använt mig av 
värderande eller känsliga frågor och kan därför inte se att detta varit någon nackdel här. Man 
kan också se fördelar med detta förfarande, t.ex. att cheferna vet om vilken kompetens 
personalen har och vad de kan vara lämpade att svara relevant på. 

8 Introduktion av kommunerna, folkbiblioteken och respondenterna
Här ger jag en kort introduktion av de valda folkbiblioteken, kommunerna och 
respondenterna, samt beskriver kort biblioteksplanerna utifrån hur de använt begreppet 
mötesplats.

8.1 Kommunerna
Kommun 1 är en stor kommun till ytan men inte till folkmängden som enligt Statistiska 
Centralbyrån (2013) endast ligger på runt 12 000 personer där lite över 1000 är utrikesfödda 
(migrationsinfo.se, 2010). Befolkningstätheten ligger på 2,9 invånare/km2. Landareal för 
kommun 1 är runt 4 100 km2.

Kommun 2 är en ganska stor kommun, men mindre än kommun 1. Enligt Statistiska 
Centralbyrån (2013) ligger den totala folkmängden även här på ca. 12 000 personer, varav lite 
över 1000 är utrikesfödda (migrationsinfo.se, 2010). Befolkningstätheten är dock tätare och 
ligger på 6, 6 invånare/km2. Landareal för kommun 2 är runt 1 800 km2.

8.2 Folkbiblioteken
Enligt Statistiska Centralbyrån (2012) hade den största kommunens folkbibliotek i min 
undersökning 5 bibliotekarier och 5 i övrig bibliotekspersonal. Den andra kommunens 
folkbibliotek hade 3 bibliotekarier och 6 i övrig bibliotekspersonal. Eftersom det ena 
biblioteket bad om anonymitet, var jag tvungen att även anonymisera det andra biblioteket, 
då man annars lätt hade kunnat räkna ut vilket det anonyma biblioteket är. Det först nämnda 
biblioteket i den största kommunen väljer jag att kalla folkbibliotek 1 (och kommun 1), det 
andra för folkbibliotek 2 (och kommun 2). Som man kan se har respektive folkbibliotek inte 
mycket personal och därför finns det inte så mycket att göra ett stort urval ur. 
   Enligt folkbiblioteks 1 biblioteksplan (2011-2014) så har de två filialbibliotek och en 
bokbuss. Folkbibliotek 2 har enligt deras biblioteksplan (2012-2014) ett filialbibliotek. När 
jag kontaktade respektive bibliotekschef berättade jag att jag ville ha bibliotekspersonal (i 
första hand bibliotekarier om detta var möjligt) från själva huvudbiblioteket, eftersom det är 
dessa jag fokuserar min undersökning främst på och inte filialerna. Därför anser jag inte att 
det finns något problem med att urvalet skedde på detta vis, då det ändå inte fanns så många 
att välja bland. Cheferna såg till att jag fick intervjua i första hand bibliotekarier som hade 
mest insikt och mest att säga om inom det tema jag presenterade. Dock i folkbibliotek 2 blev 
det en bibliotekarie och en bibliotekspedagog.
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8.3 Biblioteksplanerna
Jag undersökte även folkbibliotekens respektive biblioteksplaner för att se huruvida de i dessa 
nämner något om folkbiblioteket som en mötesplats eller främjandet av möten mellan olika 
samhällsgrupper. 
   Folkbibliotek 1 skriver i sin relativt kortfattade biblioteksplan: “Biblioteket är en mötesplats 
för alla innevånare.”, samt att verksamhetens mål är att “/.../bidra till ökad medvetenhet och 
engagemang i den demokratiska processen.” De skriver också under rubriken “Vad händer i 
vår omvärld?” att fler offentliga mötesplatser försvinner och att biblioteket då får en ökad 
betydelse som mötesplats. Att det “/.../sker möten över generationsgränser, kulturgränser, 
över nationsgränser.” på biblioteket.
   Folkbibliotek 2 skriver i sin relativt omfattande biblioteksplan att biblioteket är viktigt för 
att motverka segregation i samhället och: “Genom att satsa på biblioteket som en öppen och 
demokratiskt mötesplats där kultur och information samsas om utrymmet/.../” De skriver att 
ett av bibliotekets viktigaste uppdrag är att vara en mötesplats och demokratisk arena, 
“Genom möten sprids kunskap och förståelse för olika kulturer och den mångfald vi har i 
Sverige.” De använder sig också av Unescos folkbiblioteksmanifest (1994), där en punkt 
lyder: “främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell mångfald”. Under 
rubriken: “Bibliotekens tillgänglighet” står bl.a. följande punkter: “Biblioteket ska aktivt 
arbeta för att förbättra den fysiska tillgängligheten men även tillgodose behovet av 
studieplatser samt mötesplatser kring litteratur och kulturutbud.” och: “Biblioteket är en 
demokratisk arena och en central plats för integration.” och vidare: “Biblioteket ska ha 
verksamhet som underlättar integration samt ha ett nära samarbete med både SFI och 
flyktingsamordnare.”

8.4 Respondenterna
Jag har valt att ge bibliotekspersonalen och cheferna pseudonymer efter kända 
sagor/bokkaraktärer, för att de ska hållas anonyma. Namnen har valts ut för att ge lite 
fantasirikare och roligare läsning, samt ett större djup till respondenterna. De kvinnliga 
sagokaraktärer jag valt är enligt min mening, starka och goda karaktärer och är menade att ge 
en positiv bild av mina respondenter. Jag har valt att ge alla respondender kvinnliga namn, då 
man säger att ”människan” betecknas ”hon” och då en majoritet av Sveriges 
bibliotekspersonal består av kvinnor. Mina valda bibliotek inte är några undantag när det 
gäller denna könsfördelning enligt Statistiska Centralbyrån (2012). Statistiska Centralbyrån 
(2012) visar också att det i Sverige finns ca. 2564 bibliotekarier av kvinnligt kön och ca. 513 
av manligt kön och en liknande fördelning mellan könen gäller för övrig bibliotekspersonal i 
riket.

Från folkbibliotek 1 intervjuade jag två bibliotekarier och kulturchefen. 
   Olympe Maxime (i Harry Potter) har varit kulturchef för kommunen och biblioteket i 13 år.
   Rapunzel har arbetat på biblioteket i 10 år, hon är verksamhetsansvarig, hon kommer att bli 
någon slags platsansvarig när den nuvarande kulturchefen gett plats till ny kulturchef i 
sommar. Hon har hand om allt som har med verksamheten att göra utom budget och personal.
   Madicken har arbetat ca. 9 år på biblioteket. Hon jobbar både på ett skolbibliotek och på 
huvudbiblioteket. Ansvarar tillsammans med en annan för barnavdelningen/barnverksamhet, 
men hon har också delat ansvar för vuxenavdelningen tillsammans med flera andra.
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Från folkbibliotek 2 intervjuade jag en bibliotekarie, en bibliotekspedagog och 
bibliotekschefen.
   Pippi Långstrump har varit chef för biblioteket i 5 år.
   Alice (i underlandet) har arbetat på biblioteket i 24 år med olika arbetsuppgifter. Hon har 
nu hand om talbokslåntagare inom Boken kommer, flyktingar tillsammans med SFI, Komvux, 
samt förberedelseklasser etc.
   Askungen har arbetat 2 år på biblioteket. Hon är bibliotekspedagog och ute i klasser med 
lässtimulerande åtgärder, främst för lågstadiet. Hon har mycket IT, t.ex. har hon kurser i att 
använda Ipads (för personal och låntagare). Hon har även hand om marknadsföring för 
evanemang, planerar och genomför även olika  arrangemang (t.ex. författarbesök, 
berättarevenemang etc.).

9 Etiska överväganden
Monica Dalen (2008) har skrivit ”Etiska reflexioner” i sin bok och nämner där flera punkter 
man ska ha i åtanke i samband med kvalitativ intervjuforskning (s.21-26), här är de punkter 
som är aktuella för mig att överväga:

• krav på samtycke
• krav på att bli informerad
• krav på konfidentialitet

Dalen utgår framförallt från etikprövningslagen. Lagen hon refererar har fått några ändringar 
och de senaste kom år 2008. Dock står det i paragraf 2 i denna lag (2003:460) att den inte 
gäller ”/.../sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på 
avancerad nivå/.../” Men det senare Dalen referar till (Forskningsetiska principer) är mer 
allmängiltigt och viktigt även för en C-uppsats att överväga. När det gäller de tre ovanstående 
punkterna har jag följt dom så tillvida att efter jag fått namn av cheferna på den 
bibliotekspersonal som ville ställa upp, så skickade jag ut ett mail till var och en av dessa. 
Detta mail finns som bilaga (Bilaga 2), där jag har bl.a. skrivit att biblioteket och de jag 
intervjuar kommer att hållas anonyma. Jag skrev även i mailet vilket tema jag valt för 
uppsatsen, att jag spelar in intervjuerna för min egen skull och avslutade med att de skulle 
kontakta mig om något är oklart eller om de inte går med på vad jag skrivit. 

10 Intervjuresultat 
Här har jag delat in intervjuresultaten utefter i mina fem teman:
 
Uppfattningar om flyktingars biblioteksanvändning
Bibliotekets verksamheter/service gentemot flyktingar
Uppfattningar om biblioteket som mötesplats för flyktingar
Egna tankar och funderingar kring ämnet
Svårigheter/möjligheter för folkbibliotek i glesbygdskommun

Jag har också delat in folkbiblioteken - så att jag börjar med resultaten från folkbibliotek 1, 
sedan följer resultaten från folkbibliotek 2.
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10.1 Folkbibliotek 1

● Uppfattningar om flyktingars biblioteksanvändning

Olympe Maxime : Kulturchefen uppfattar att flyktingarna använder biblioteket väldigt mycket 
för att det är det första stället de kan gå till, men främst för internetuppkopplingens skull: 
“Dom har fått lånekort, kanske i bästa fall lånar lite böcker på sitt hemlandsspråk. Men det är 
ju ofta internetuppkopplingar det viktigaste, därför då kan dom läsa tidningar hemifrån.” 

Rapunzel: “Dom är här för att få information och få lånekort och dom kommer hit då och då, men 
det är inget sånt konkret, aktivitet just för dom från vår sida.” Vidare säger hon att de använde 
datorerna en hel del i början, men inte så mycket nu längre, hon tror att det beror på att fler har egna 
datorer nu.

Madicken: Hon ser att många lånar datorerna, fast inte lika mycket nu p.g.a att det finns flera 
ställen med trådlösa nätverk i kommunen. Många läser nyheter från sina hemländer, får hjälp 
med utskrifter, lånar böcker på sitt hemspråk eller lättlästa böcker på svenska. En del kommer 
även och bara fikar, de har en kaffeautomat i tidningsrummet, samt utplacerade bord och 
stolar.

● Bibliotekets verksamheter/service gentemot flyktingar

Olympe Maxime : De hade Språkcafé innan, men det lades ner för några år sedan. Maxime 
uppfattar att det inte fungerade så bra då de mest tragglade grammatik och det blev inga 
möten med svenskar. Det var SFI som höll i denna verksamhet och hon förstod inte hur de 
tänkte med sitt upplägg. Med hjälp av bokbussen tar de med sig aktuella böcker till 
flyktingboendet. Dock uttrycker hon att det är problematiskt då flyktinggrupperna hela tiden 
byts ut.

Rapunzel: Verksamhetsansvarige säger att det inte är så mycket verksamhet gentemot 
flyktingar just nu. Det fanns Språkcafé för några år sedan som SFI höll i. Rapunzel nämner 
också ett företag som heter Miroi som har hand om dom om dagarna. Men att detta är något 
biblioteket bör satsa på.

Madicken: Företaget Miroi samarbetar med SFI och de söker även samarbete med biblioteket 
ibland, då handlar det främst om att bibliotekspersonalen ska berätta lite om hur biblioteket 
fungerar och hjälpa till med lånekort etc. Härnäst ska hon besöka dom och berätta om sin 
yrkesroll vid en föreläsningsserie som Miroi ordnat där olika personer från olika 
yrkesgrupper ska berätta om sitt yrke och vilken utbildning som krävs till det etc. Detta är då 
riktat till flyktingar/invandrare och är inte öppna träffar för allmänheten. Madicken berättar 
att de inte har så mycket programverksamhet på biblioteket: “Jag vet inte om vi har några 
konkreta planer just nu. Vi försökte ju att ha, och sen med programverksamhet, vi har inte 
haft särskilt mycket programverksamhet på vårt bibliotek, men vi försöker ändå ha en 
programverksamhet, det som vi har, så försöker vi ju ha en så bred målgrupp som möjligt, 
inklusive människor med annat ursprung.” De hade en workshop för ett tag sedan där 
människor med olika hemspråk fick skriva skyltar på sina egna språk där det stod Här finns 
böcker på lättläst svenska som de sedan satte upp på hyllan där det gällde. Hon pratar också 
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om flyktingboendet som ligger 4 mil utanför som fungerar som en mellanlandningsplats för 
flyktingar och att tankar finns på hur man kan fokusera verksamhet där.

● Uppfattningar om biblioteket som mötesplats för flyktingar

Olympe Maxime : Chefen beskriver att biblioteket används som en sorts frågecentral: “Men 
vi har ju väldigt mycket folk som kommer in och frågar oss om hur gör man, hur får man, hur 
kan man osv. Vi blir ju en slags frågecentral.” Hon berättar om problemet med att 
flyktingförläggningen de har nu ligger 4 mil från biblioteket och den enda service de har dit 
är ett stopp för bokbussen. Planer finns i kommunen att öppna ett närmare beläget 
flyktingboende och då kan hon tänka sig att biblioteket drar igång något mer inriktat 
gentemot dessa.

Rapunzel: Hon uppfattar inte att flyktingar använder biblioteket som någon sorts mötesplats. 
Stickcafét hade några invandrarkvinnor visat sig intresserade av, men de hade inte kommit dit 
vad hon sett. Dock tror hon att biblioteket måste vara med och “dra” lite för att det ska kunna 
ske möten och hon anser att det är viktigt att öka mångfalden i biblioteket.

Madicken: De hade innan något slags kulturfika, då man hade samtal kring olika teman, t.ex. 
om mat och traditioner från sina hemländer, men detta slutade för några år sedan. Kring 
anledningen till att det avslutades säger hon: “Och det här var också innan det var så speciellt 
organiserat, det fanns, nu finns det i kommunen en flyktingsamordnare t.ex. Det fanns det 
inte då, eller så var den ganska nyinrättad iaf. Det fanns inte sådär himla gott om 
mötesplatser, så att vi kände att det fanns ett behov, så då arrangerade vi. Medans nu så är det 
lite bättre omhändertaget tror jag från kommunens sida.” Hon tror att det finns andra 
mötesplatser som utnyttjas i högre grad nu. Vidare berättar hon att tidigare låg SFI på 
gymnasieskolan som ligger precis bredvid biblioteket och då utnyttjades biblioteket som en 
naturlig mötesplats p.g.a det.

● Egna tankar och funderingar kring ämnet

Olympe Maxime : Hon uttrycker att hon tycker att flyktingar haft en hård tillvaro och 
kommer från en kaotisk situation, samt att många är traumatiserade. Kommunen kommer in 
väldigt sent i det hela, flyktingarna hanteras främst av Migrationsverket som har väldigt lite 
kontakt med kommunen. Maxime säger: “Så att det är ju inte alltid enkelt att hantera. Jag 
tycker att det skulle vara en mycket mer samordnad insats, från migrationsverket och 
kommunens sida, så att alla krafter kunde gå in med sitt bidrag i det här.” 

Rapunzel: Verksamhetsansvarige tyckte att Språkcafét var rätt bra och hon anser att det är 
viktigt för flyktingar att kunna prata i mer avslappnade situationer. Hon tror att biblioteket är 
en naturlig plats för flyktingarna att besöka och hon vill gärna se fler idéer och förslag 
angående riktad verksamhet gentemot flyktingar. Det finns även möjlighet att kontakta 
lärarna på SFI eftersom de känner dem. Hon säger: ”Och jag känner också att det kanske är 
något vi bör göra, kanske inte bara att vi tycker att vi ska, utan att vi bör göra. Att det kanske 
är vår skyldighet också litegrann. Att försöka medverka till att dom blir integrerade i 
samhället. Jag tror ju att vår roll skulle kunna bli större.” Rapunzel tror ändå på bibliotekets 
potential som mötesplats eftersom det inte finns många ställen i samhället där man bara kan 
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“sitta”, utan att det kostar något, samt att biblioteket har bra öppettider och daglig personal. 
Dessutom säger hon att hon “är” biblioteket när hon går ut, invandrare känner igen henne och 
hälsar och hon tror att det också är ett sätt att tillhöra någon gemenskap att ha personer man 
kan knyta an till.

Madicken: Då hon har ansvar för målgruppen barn, så hade hon många tankar kring 
problematiken runt barnböcker, eftersom kulturen för att läsa barnböcker ser så olika ut 
överallt, samt att det är viktigt för barnen att både lära sig svenska och ha kvar sitt eget 
modersmål. Men mot slutet säger Madicken: “Vi försöker att vara lite flexibla, anpassa oss 
efter situationen. Men ja, det här med biblioteket som mötesplatser, flyktingar och nyanlända, 
det, ja, Vi ser det väl som såhär att vi är ju… öppna! Vi är öppna och just nu så tror jag inte 
att vi har någonting på gång med någon inbjudan, jag vet inte riktigt ifall vi kommer att 
arrangera någonting på Internationella bokdagen eller inte. Det har vi gjort någon gång då 
och då.”

● Svårigheter/möjligheter för folkbibliotek i glesbygdskommun

Olympe Maxime : Kulturchefen anser inte att de har mindre resurser för biblioteket än större 
kommuner, utan att de har resurserna för att klara av det de tänker göra. Hon anser också att 
glesbygden kan vara bra på att ta hand om flyktingar, det blir mer personligt och inte så 
anonymt som i en storstad. Hon säger: “Om det kommer femton personer och bosätter sig, en 
liten by där det kanske bor en 150, 200 personer. Det är så stort inslag i det hela, så att 
man..så folk börjar prata... och man bjuder på kakor, bjuder på kaffe, man sitter och pratar 
och gullar med ungarna och sen blir det kontakter sen blir det en..., något väldigt bra av det.” 
Maxime nämner också att inte många flyktingar stannar i bygden utan flyttar vidare till sina 
egna språkområden som t.ex. Sockholm, Göteborg, Malmö.

10.2 Folkbibliotek 2

● Uppfattningar om flyktingars biblioteksanvändning

Pippi Långstrump: Bibliotekschefen berättar att det kommer mycket flyktingar till 
biblioteket, att de använder informationstjänster, att dom använder det som en mötesplats för 
att Skypa med andra över nätet, de använder datorerna mycket och lite litteratur. Det kommer 
också flyktingar till Språkcafét de har varje tisdag.

Alice: Hon berättar att det är många flyktingar på biblioteket varje dag, barn och vuxna, 
främst bokar de dator, men en del har egen dator och bokar endast internet. Men de lånar 
också böcker på sitt modersmål, eller lättlästa böcker (t.ex. bilderböcker, ordböcker etc.) på 
svenska, samt tar hjälp till att faxa, ta emot fax och kopiera.

Askungen: “De använder det väl främst som en...en mötesplats och för att ha kontakt med 
sina anhöriga tror jag i sina hemländer via Facebook och sånt, mycket sånt, mycket 
datoranvändning kan man säga, en del sitter och ser på film, det är mycket Facebook, Skype 
också/.../” Bibliotekspedagogen berättar vidare att de lånar litteratur som har med 
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språkträning av svenska att göra, de lånar mycket filmer, läser hemlandets tidning, ser på 
nyheter från hemlandet.

● Bibliotekets verksamheter/service gentemot flyktingar

Pippi Långstrump: Hon berättar om projektet Världssjäl: “Sen så har vi ju andra projekt som 
jobbar mer, ännu mer med att dom ska skapa mötesplatser och att dom ska få en känsla av 
sammanhang, för både svenskar och våra invandrare. Världssjäl.. /.../ som är ett 
integrationsprojekt, som är ett samarbete mellan biblioteket och länsstyrelsen, två 
projektledare därifrån och så är biblioteket inblandade i det då. Och det är att skapa 
mötesplats genom kultur då, genom kulturmöten. Som musik, bild, dans, poesi, mat.” Men 
när jag frågade vidare, så visade det sig att det endast är detta projektet som är aktuellt just 
nu. Dock nämner Långstrump även Stickcafét som är öppet för alla och att de har en del 
samarbete med Migrationsverket, men det innebär endast att de har ca. två möten per termin. 
På dessa möten får de lite information om vilka grupper som är på väg in och vilka som finns, 
men hon säger också att ibland går det väldigt fort när flyktinggrupper plötsligt försvinner.

Alice: Den riktade verksamhet gentemot flyktingar/invandrare hon nämner är Språkcafét och 
projektet Världssjäl, men även att biblioteket tar in bok-depositioner från större bibliotek för 
att kunna bemöta de gruppers språk som för tillfället vistas i kommunen. Alice säger vidare: 
“Och så har vi en gång om året, Modersmålsdagen och där är vi inte mer inblandade än att vi 
också har öppet i foajén här utanför biblioteket, med alla språk och olika program och så. Och 
det vänder sig också till dom och ibland har vi haft böcker ute och skyltat, /.../”

Askungen: Hon har tidigare nämnt Språkcafét och nämner även Modersmålsdagen, ett 
integrationsprojekt som chefen är med och arrangerar då det blir uppvisning av mat, dans, 
musik. Integrationsprojektet Världssjäl berättar även hon om, hon säger att det drivs av 
tillfälligt anställda personer på biblioteket. Några ungdomar ska inom detta projekt utföra en 
show på Nationaldagen, då det blir poesi, mycket dans, musik och sång. Askungen säger: “Så 
det är, det är väl de sakerna som är lite större. Det finns väl att göra, men vi har inte kommit 
på någonting just nu i alla fall.” Hon tar också upp problematiken med de tillfälliga 
flyktinggrupperna som kommer och går och att det då är svårt att tillgodose behoven ibland, 
hon pratar då främst om litteraturen och att det är “mycket snurr på böcker”.

● Uppfattningar om biblioteket som mötesplats för flyktingar

Pippi Långstrump: Chefen tror att flyktingar kommer till biblioteket och träffar andra, i alla 
fall främst barnen som träffas där ofta och spelar dataspel. Det är framförallt Språkcafét hon 
tror kan skapa möten på biblioteket, men hon beskriver problematiken med att de flesta 
flyktinggrupper bara stannar tillfälligt och det är därför svårt att hitta bra verksamhet till 
dessa. Däremot har de verksamheter som inbjuder till möten mellan svenskar och ortens 
invandrare.

Alice: Här nämner hon Språkcafét och att det kan föda möten, ibland hänger någon svensk 
med och pratar med deltagarna i Språkcafét just den dagen. Hon ser ibland att olika 
invandrargrupper pratar med varandra, men oftast sitter de var för sig vid sin: “Sen, är det lite 
olika grupper, ibland...ser man att dom pratar med varandra och ibland gör dom inte det, fast 
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dom kommer från samma land, dom sitter var för sig vid sin dator.” Alice berättar också om 
projektet Världssjäl och att det handlar om att träffas och mötas, smaka på varandras mat, 
spela, sjunga, läsa dikter etc. Vidare säger hon att det är två ungdomar som håller i detta 
projekt och att biblioteket inte är så inblandat i det, mer chefen i så fall. Hon anser att 
biblioteket inbjuder till möten p.g.a. att det inte finns många andra platser de kan gå till, att de 
har generösa öppettider, att de använder biblioteket lite som ett vardagsrum. Själv har hon 
erfarenhet av att invandrare brukar bo ganska trångt i sina lägenheter och tror att det är en 
anledning till att de vistas på biblioteket såpass mycket.

Askungen: Bibliotekspedagogen tror att biblioteket är ett naturligt ställe för dom att komma 
till, man kommer och går, lånar dator, kanske pratar med någon etc. Hon tror att det är svårt 
att finna ett annat alternativ till mötesplats och hon anser att biblioteket som arena är en slags 
mötesplats dit flyktingar kommer. Askungen berättar om Språkcafét: “Det har vi ju en gång i 
veckan, så det blir ju också en form av mötesplats. Som de kommer och berättar om sin 
situation och de som leder där försöker att prata om svenska traditioner och ..sådär och..ja, 
man kan försöka att förklara varför vi gör som vi gör och varför de gör som de gör liksom, 
det blir ju också en form utav mötesplats.” Men när det gäller frågan om flyktingar och övrig 
ortsbefolkning möts säger hon att det möjligtvis kan ske lite på Stickcafét genom att man t.ex. 
utbyter mönster, tankar etc. när det gäller stickning, eftersom det ser ungefär likadant ut i alla 
länder.

● Egna tankar och funderingar kring ämnet

Pippi Långstrump: Bibliotekschefen tycker att biblioteket har en viktig roll när det gäller att 
verka emot rasism och verka för den demokratiska arenan, samt att biblioteket ska vara en 
mötesplats för alla oavsett etnicitet. Hon menar att detta måste de jobba på, samt uttrycker 
viljan att Världssjäl-projektet ska implementeras och bli en verksamhet. Långstrump ser att 
det överlag är mer män än kvinnor som är ute och hon skulle via Världssjäl jobba mer med 
kvinnorna, så att de får chansen att komma ut. Vidare berättar hon: “Det är ju inte svårt att 
möta invandrarna, det är svårare med att få blandningen svenskar-invandrare... Det tror jag 
man får jobba långsiktigt…”

Alice: Hon inleder samtalet med att fråga mig: “Gör du någon skillnad mellan flyktingar och 
asylsökande som väntar på besked och kommunplacerade invandrare eller så?” Sedan 
berättar hon att det är skillnad, hon tror att mot kommunplacerade så kanske biblioteket har 
större ansvar och plikt än gentemot flyktingar. Några fler egna tankar eller idéer kring detta 
hade hon inte, på slutet berättar hon att det är så mycket av allt så att man knappt hinner. De 
ska omorganisera samt byta datasystem till Book-It.

Askungen: Anledningen till att så många möten inte sker (mellan flyktingar och andra på 
biblioteket) anser hon beror på att de inte “/…/tillgodoser det, eller försöker att ordna, så att 
det skulle fungera, skulle jag kunna tänka mig. Alltså att vi skapar inte de möjligheterna för 
dom att träffas. Sen kan det även vara en...rädsla eller okunskap från ortsbefolkningen också. 
Och det är väl lite svårt också det eftersom...de som kommer är kanske här i några veckor och 
så försvinner de sen...så att, för någon ifrån orten om man säger, så blir det lite jobbigt att 
bind...eller liksom knyta an en kontakt och sen så försvinner den personen också. Så man ser 
de som kommer som människor som bara kommer och går, på genomresa litegrann.” Sedan 
berättar hon om pensionerade lärare som själva engagerar sig i att ha extra undervisning för 
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barn och ungdomar i matematik, samt att fungera lite som “coacher” och då har de använt 
biblioteket för sina träffar.

● Uppfattningar om svårigheter/möjligheter för folkbibliotek i glesbygdskommun

Pippi Långstrump: “Det jag ser med en glesbygd så, alltså svårigheterna kan ju vara det här 
med kunskap, att det behövs mycket kunskap i samhället för att se att det här är inget 
kortsiktigt, det här är...ja, det är en positiv resurs till oss som kan bli gott till (kommun 2) ja, 
vi behöver den kompetensen osv, inom våra invandrargrupper, (kommun 2) behöver det, den 
kompetens som invandrargrupperna har…” Chefen menar också att det finns mindre pengar i 
en glesbygdskommun och det är därför det är svårt att gå på projektmedel som tar slut en dag, 
så det gäller att få projektet Världssjäl i dagligdrift och hitta medel till det.
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11 Analys & Diskussion
Här börjar min analys, eller den andra delen av analysen - den mer djuplodande analysen där 
jag kopplar in mina valda teorier. Jag har slagit samman den med diskussionen då analysen är 
av ett mer diskuterande slag. Dessutom anser jag att skrivandet och flödet i texten blir 
smidigare om dessa två slås ihop. 

11.1 Folkbiblioteken som mötesplats
Här analyserar jag framförallt utifrån de teorier kring låg- och högintensiva mötesplatser (Aabø, 
Audunson och Vårheim, 2010) som jag avhandlade under teorikapitlet innan i uppsatsen. 

Folkbibliotek 1
När det gäller detta bibliotek kan man se i intervjumaterialet att de inte anstränger sig för att 
nå ut till flyktingar specifikt och de anstränger sig inte mycket för att skapa en atmosfär i 
biblioteket som kan gynna olika typer av möten mellan flyktingar och ortsbefolkning. Detta 
beror antagligen mycket på att flyktinganläggningen ligger såpass långt bort och att det därför 
blir svårt att göra någon riktad verksamhet gentemot dessa just när det gäller att främja 
möten. Stickcafét verkar dock ha ett potential för att vara en sorts mötesplats, men eftersom 
det då gäller likasinnade som möts, gör liknande saker och som har samma intresse (att 
sticka), så kan man inte se det som en potentiell lågintensiv mötesplats, istället skulle den 
klassas som en högintensiv mötesplats. På en sådan högintensiv mötesplats är inte chansen 
stor att utsättas för ”det andra” (”otherness”) än det man själv står för. Dock menar jag att när 
Stickcafét äger rum i ett bibliotek och att den verksamheten är riktad till alla, så är chansen 
ändå stor att oväntade möten äger rum inom denna verksamhet. En flykting från en annan 
kultur delar intresset stickning precis som en svensk person gör och dessa väljer då att delta i 
Stickcafét, men då sker det ändå en krock, man blir exponerad för ”något annat” än det man 
är van vid och är delaktig i till vardags. Kanske hade inte denna flykting valt att gå till 
verksamheten om inte stickning varit temat och då hade kanske aldrig detta möte mellan en 
svensk och en flykting inträffat. Men då biblioteken utgör en säker och offentlig grund som 
inte utesluter någon, så kan en sådan verksamhet kännas trygg att medverka i och på så sätt 
blir man nästan omedvetet exponerad för ”det andra”. Denna verksamhet kan kanske också 
ses som ett av de fyra rummen beskrivet av  Jochumsen, Rasmussen och Skot-Hansen (2012), 
som kan finnas i ett bibliotek - ”meeting space”, då det blir som en ”tredje plats” (”third 
place”) i samhället, en plats där olika sorters människor kan mötas över gränserna. 

Men som Rapunzel påpekade, biblioteket måste vara med och ”dra” lite för att det ska ske 
sådana möten. Hon menar att det oftast inte sker av sig självt, biblioteket måste ändå vara 
aktivt för att uppmuntra den typen av möten. Madicken trodde att det kan bero på att det nu 
finns andra mötesplatser i kommunen som konkurrerar med biblioteket. Det kanske är så, 
men de platserna har inte samma tydliga uppdrag som biblioteken i att fungera som 
demokratiskt arena och verka för kulturella möten. Biblioteket har därför en större potential 
att fungera som just lågintensiva mötesplatser. Dock måste förstås personal och chef vara 
medvetna om detta, för om de inte utformar biblioteket och verksamheter så att deras uppdrag 
som mötesplats blir tydligt, så ser inte heller resten av samhället biblioteket som en 
mötesplats. Det räcker inte att skriva om bibliotekets uppdrag som mötesplats i sin 
biblioteksplan, man måste även omsätta dessa ord i praktisk verksamhet och implementera 
dem hos chef och personal, så att det blir förståeligt och konkret. 
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Det finns dock en motsättning här, Madicken menar att antalet mötesplatser i samhället ökat, 
medan biblioteksplanen säger att mötesplatser försvinner, samtidigt menar Rapunzel att det 
inte finns många mötesplatser i kommunen som inte kostar pengar att använda. Man kan se i 
materialet att det råder lite förvirring när det gäller betydelsen ”mötesplats”, även fast detta 
begrepp tydligt står med i biblioteksplanen. I materialet kan man även se att kulturchefen inte 
hade så mycket att säga om biblioteket som mötesplats, hon pratade mestadels ur 
kommunperspektivet, trots att jag försökte leda in samtalet på biblioteket som mötesplats. 
Ändå är det kulturchefens namn som står under biblioteksplanen och då planen använder 
detta begrepp några gånger så kunde man anta att hon kanske skulle ha lite insikt i hur detta 
fungerar eller borde fungera för biblioteket.

Folkbibliotek 2
Utifrån intervjumaterialet verkar detta bibliotek kämpa lite mer för att det ska användas som 
en mötesplats, eller för att skapa möten mellan flyktingar/invandrare och svenskar. Här 
verkar det dock vara Språkcafét som kanske har störst potential att bidra till att biblioteket 
används som en lågintensiv mötesplats. Språkcafét är en öppen verksamhet och flyktingar 
som svenskar är välkomna att delta. Denna verksamhet kan därför ses som en plats där 
lågintensiva möten kan ske, då det inte finns något specifikt intresse som binder samman de 
deltagande, mer än att man kanske är intresserad av språk generellt eller av andra kulturer. 
Som deltagare på ett Språkcafé kan man knappast vänta sig vad som komma skall och kan 
därför bli exponerad av “det andra”, alltså något som man inte möter till vardags. Dessutom 
är den verksamheten ett bra exempel på en ”tredje plats” och ”meeting space” som kan skapa 
gränsöverskridande möten. Som Askungen berättar, att det blir en form av mötesplats där 
man pratar om traditioner i olika kulturer, varför man gör si och så i vissa situationer. Men 
hon säger också att det sällan är några svenskar med, bara ibland om någon råkar vara där när 
de har cafét och de blir intresserade. Det är kanske först och främst en lågintensiv mötesplats 
för olika invandrargrupper, men det är lika öppet för svenskar att vara med, det är ingen 
sluten träff, den bjuder in alla - chansen för oväntade möten finns därmed. Askungen nämner 
även Stickcafét som mötesplats, men det följer givetvis samma resonemang angående 
högintensiv mötesplats som jag förde för folkbibliotek 1 här ovan. 

Däremot kan projektet Världssjäl öppna upp för oväntade möten över kultugränser etc., det 
blir ett sorts avslappnat forum både för att det är på biblioteket, men även p.g.a dess 
utformande som innefattar att smaka på olika maträtter, spela, sjunga, läsa dikter etc. Ju 
bredare något är desto större chans att fler målgrupper kan känna sig delaktiga, intresserade 
och välkomna och desto större chans för oväntade möten och exponeringen för ”det andra”. 
Om detta till slut blir en del av den ordinarie verksamheten som Långstrump planerar, så kan 
det vara ett stort steg till att lyfta upp och visa biblioteket som en mötesplats för allmänheten. 

Alice nämnde att många flyktingar ser biblioteket som ett sorts vardagsrum dit de kommer 
och går under en stor del av dagen. Men alla respondenter för detta bibliotek är rörande 
överens om att de främst använder datorer eller internet när de vistas i biblioteket - för att 
kanske umgås med andra i cyberrymden och inte med de som vistas fysiskt på biblioteket. 
Därför kanske dessa aktiviteter närmast kan ses som högintensiva möten, då de främst umgås 
med folk de känner - fast i cyberrymden. Långstrump berättade att de flyktingbarn som 
använder biblioteket främst använder det för att träffa sina kompisar och spela dataspel, men 
även detta är ett exempel på högintensiva möten som äger rum.
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11.2 Folkbibliotekens attityder
Under denna rubrik analyserar jag bl.a. både utifrån teorierna om låg- och högintensiva 
mötesplatser (Aabø, Audunson och Vårheim, 2010), samt socialt kapital (Vårheim, 2009). 

Aabø, Audunson och Vårheim skriver att när bibliotek organiserar möten så är dessa öppna 
och till för alla oavsett värderingar och att dessa möten därför kan ses som lågintensiva 
publika möten. Men attityder hos personalen är minst lika viktigt som bibliotekens policyer, 
agendor och verksamheter, som Rapunzel poängterade - att hon ”är” biblioteket också när 
hon går ut. Bibliotekspersonalen representerar biblioteket när de jobbar, men även till viss del 
utanför jobbet. Därför är bibliotekspersonalens attityder och förhållningssätt viktiga att 
komma underfund med, då de är en nyckel till hur biblioteket ser på sig själv och sina 
uppdrag, samt hur detta visas utåt. Om t.ex. biblioteksplaner, policyer, verksamheter etc., 
avspeglas i personalens attityder så kan man anta att biblioteken ganska väl förmedlar ett 
institutionellt förtroende och detta kan ge en god grund och potential för lågintensiva möten 
att ske på biblioteket.

Folkbibliotek 1
I intervjumaterialet kan man ana att intresset överlag för att uppmuntra till möten mellan 
flyktingar och andra på biblioteket för närvarande är rätt svalt. De fokuserar främst på 
litteraturen och på att ordna med ett busstopp utanför flyktinganläggningen som ligger 4 mil 
utanför samhället. Maxime beskriver (när jag frågat just om biblioteket används som 
mötesplats) att många flyktingar använder biblioteket som en frågecentral. Men det kan 
knappast klassas under lågintensiva möten. Man kan snarare säga att det då är fråga om mer 
högintensiva möten, eftersom de kommer in med ett givet syfte och det finns just inget 
utrymme för att exponeras av ”det andra” i en sådan situation. Bibliotekarien som får frågan, 
svarar förhoppningsvis på frågan om hon kan, men det är inget möte som kan leda till så 
mycket mer än så. Här anar man hur luddigt detta begrepp verkar te sig för Maxime, eller så 
vet hon helt enkelt inte om flyktingar använder biblioteket som mötesplats och därför nämner 
hon bara det hon kan och vet. Språkcafét anser inte hon var någon succé, då var det förvisso 
mest SFI som höll i det, men i materialet kan man se att hon inte uttrycker några tankar på att 
biblioteket själva ska starta upp något liknande. Överlag berättar hennes attityd att detta 
område inte är så högprioriterat i nuläget, dock pratar hon varmt om flyktingar rent allmänt. 
Maxime har i alla fall planer för att kanske dra igång någon mer riktad verksamhet när det 
startat upp ett närmare beläget flyktingboende.
   Rapunzel var dock positiv till Språkcafét och hade antagligen sett att det fortsatt, hon har 
även lite egna funderingar kring detta och ett positivt förhållningssätt till bibliotekets 
potential som mötesplats. Madicken verkar inte ha tänkt så mycket i dessa banor, hon är 
främst intresserad av målguppen barn och barnböcker, dock verkar hon relativt öppen överlag 
och menar att ”vi” (biblioteket) vill vara flexibelt och anpassa sig efter situationen (dock 
säger hon det i ”vi”-form och inte explicit utifrån sina egna åsikter).

Läser man biblioteksplanen så är den ganska tydlig med att biblioteket ska fungera som en 
mötesplats och den är skriven väldigt öppet och välkomnande gentemot alla i samhället. Så 
det institutionella förtroendet kan ses som ganska gott enligt Vårheims (2009) teori. 
Biblioteksplanen följer också Bibliotekslagens linjer då de t.ex. skriver att möten sker över 
kulturgränser, Bibliotekslagen skriver i 2 § att biblioteken ska främja kulturell verksamhet 
och verka för en demokratisk utveckling i samhället. Frågan är dock om attityderna gentemot 
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att främja kulturell verksamhet ännu är så väletablerad i folkbibliotek 1. SFI och Miroi söker 
visserligen samarbeten ibland med biblioteket, men det är på deras initiativ snarare än på 
bibliotekets initiativ. Frågan är också hur många i samhället som läser biblioteksplanen och 
lagen, vet folk om vad som står där och vilka bibliotekets policyer är? Det är kanske 
egentligen först och främst genom de som jobbar på biblioteket man kan se hur biblioteket 
vill framstå och fungera i samhället, samt vilka agendor och förhållningssätt det har till olika 
målgrupper och vilka som prioriteras mest.

Folkbibliotek 2
I intervjumaterialet kan man se att detta bibliotek verkar ha en mer aktiv inställning till sina 
flyktingar, både i attityder och verksamheter. De har ett aktivt Språkcafé som bjuder in alla 
och respondenterna verkar överlag positiva till riktad verksamhet, dock har de som sagt inte 
sett så många möten mellan flyktingar och svenskar på biblioteket. Långstrump verkar ta 
detta problem på allvar och arrangerar därför Världssjäl och vill även få in det som en 
obligatorisk del i verksamheten istället för att enbart bli ett tillfälligt projekt. Genom 
materialet kan man utläsa att bibliotekspersonalen här inte verkar vara särskilt förvirrade över 
biblioteket som mötesplats för flyktingar, de verkar överlag positiva och ganska engagerade 
över frågan, även om de flesta av dem inte har detta som huvudprioritet i sina arbetsuppgifter. 
Dock påpekar alla problemet med att de flesta flyktinggrupper som kommer bara stannar 
tillfälligt och det är väl där det största problemet ligger för att kunna skapa någon levande 
verksamhet och mötesplats för just dessa på biblioteket.

Alice ser framförallt uppdraget gentemot kommunplacerade invandrare som en ”plikt”, mer 
än gentemot flyktingar - att de kommunplacerade hör mer till bibliotekets ansvar. Hon 
nämner även att hon nu för tiden inte har tid att tänka ut idéer etc. angående detta. Så även 
om hon kanske inte är väldigt positiv eller själv tänker mycket på detta, så ser hon ändå 
vikten i uppdraget att ha riktad verksamhet - men då främst gentemot de kommunplacerade. 
Alice pratade mer om verksamheterna än om biblioteket som mötesplats, samt lite kring att 
biblioteket fungerar ungefär som ett vardagsrum för invandrarna då de ofta bor trångt i sina 
lägenheter. Ett vardagsrum kanske kan benämnas mer som en högintensiv mötesplats 
egentligen, ett vardagsrum är en del av ens vardag och där känner man sig trygg, man vet att 
inget oväntat händer där. Men kan man då verkligen se biblioteket som ett vardagsrum? I så 
fall måste man se det som ett vardagsrum där chansen för lågintensiva möten existerar, 
eftersom man faktiskt inte kan vara säker på vilka man stöter på i biblioteket. Alltså kanske 
biblioteket i viss mån kan ha potential att fungera som en lågintensiv mötesplats för 
flyktingar, en plats där möten med ”det andra” är möjligt. Kanske kan detta vardagsrum 
därför ses lite som en ”tredje plats” (Jochumsen m.fl., 2012) av flyktingar, en plats som har 
potentialet att skapa möten över t.ex. kulturgränser.
   Askungen däremot ser på det hela mer optimistiskt och hon tar även upp de ideella krafter 
(de pensionerade lärarna) som coachar och undervisar flyktingar. Men hon nämner även att 
det kan vara svårt för ortsbefolkningen att engagera sig i de nykomna p.g.a att de stannar så 
kort, hon tror att det också kan vara en anledning till att sådana möten mellan flyktingar och 
svenskar så sällan sker. Hon har alltså tänkt en del på detta själv och hon ser bibliotekets vikt 
i uppdraget att vänta sig till flyktingar och skapa mötesplatser.

Deras biblioteksplan talar ännu mer om mötesplatser än folkbibliotek 1 gör, de nämner t.o.m. 
att ett av bibliotekets viktigaste uppdrag är att vara en mötesplats och demokratisk arena. 
Långstrump verkar vara den som har mest förståelse och insikt i biblioteksplanen bland de i 
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biblioteket, i intervjun säger hon även ungefär liknande saker som planen nämner. 
Biblioteksplanen här passar väldigt konkret ihop med Bibliotekslagens paragrafer både när 
det gäller 5 § som handlar om att erbjuda litteratur på andra språk, samt 2 § som handlar om 
att främja kulturell verksamhet etc. Snarare kan man se att biblioteksplanen kanske är mer 
konkret och tydlig på dessa punkter än vad Bibliotekslagen är. Eftersom man kan se att ingen 
av dessa respondenter verkar vara helt avig när det gäller bibliotekets användning som 
mötesplats, så antar jag att biblioteksplanen här är ganska levande och något de konkret 
försöker att följa. Dock märker man i materialet att bibliotekspersonalen inte är lika insatta i 
projektet Världssjäl som deras chef är. Om biblioteket vill visa sig som en mötesplats för 
flyktingar så är det något också personalen borde vara införstådda med, då detta färgar av sig 
på biblioteksbesökarna. Ju mer alla har inblick i bibliotekets uppdrag och verksamheter desto 
mer förtroendeingivande blir biblioteket utåt, mot allmänheten som en offentlig, öppen och 
demokratiskt institution och det kan då frambringa ett större institutionellt förtroende i 
samhället.

11.3 Socialt kapital
Jag slår nu ihop de båda folkbiblioteken i detta stycke, då det kan vara intressant att se direkt 
vilka skillnader som finns mellan dem. Här utgår jag först och främst från Vårheims (2009) 
teorier om socialt kapital utifrån hans två perspektiv.
   Vårheims (2009) hypotes utifrån den sociala perspektivet på socialt kapital var att fysiska, 
interaktiva möten mellan olika etniska grupper kan öka det sociala kapitalet i samhället, samt 
att folkbiblioteket kan vara en plats där detta kan ske. 
   Vårheims institutionella perspektiv utgick från hur institutioner kan skapa socialt kapital 
och förtroende i samhället. Bibliotekslagen i Sverige är tydlig med bibliotekets uppdrag och 
talar i klartext om att biblioteket ska främja kulturell verksamhet och vara tillgängligt för alla 
m.m. I Bibliotekslagen ser man därför tydligt att den bidrar till att ge biblioteken i Sverige ett 
gott institutionellt förtroende. Även Unesco talar sitt tydliga språk kring att biblioteken är till 
för alla och att särskilda tjänster ska erbjudas t.ex. till språkliga minoriteter. 
Biblioteksplanerna för båda biblioteken beskriver sina uppdrag på liknande sätt och 
framhäver vikten av att fungera som en mötesplats.

När det gäller att bidra till socialt kapital inom det sociala perspektivet ser det lite tunnare ut 
för mina valda bibliotek. De intervjuer jag gjort på folkbiblioteken visar tydligt att 
respondenterna inte upplever att möten mellan flyktingar och ortsbefolkning sker i så stor 
grad. Folkbibliotek 1 har inte kommunens flyktingar så nära inpå och har därför svårt att göra 
någon riktad verksamhet till dessa, särskilt när det gäller att erbjuda sig som en mötesplats. 
Folkbibliotek 2 har inte det problemet, deras största problem är att olika flyktingar kommer 
och går från kommunen hela tiden. Dock får de många besök av flyktingar och kanske 
framförallt invandrare som ofta kommer till biblioteket och använder sig av det på olika sätt. 
Därför ser potentialet för att möten mellan olika grupper ska ske, störst ut på folkbibliotek 2. 
Detta bibliotek försöker även ordna mer riktad verksamhet än folkbibliotek 1 som istället har 
förlorat verksamhet (Språkcafét) och nu inte har något särskilt riktat för just flyktingar. 

Men oavsett om de har riktad verksamhet eller ej så är båda biblioteken öppna platser till för 
alla. Folkbibliotek 2 visar det bl.a. genom att hålla sina Språkcaféer där alla som har lust till 
det, får vara med och samtala. Dessutom är personalen överlag ganska positiva gentemot 
verksamhet mot flyktingar, samt till biblioteket som en mötesplats. Folkbibliotek 1 har en 
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kaffeautomat i tidningsrummet med bord och stolar, och Madicken hade sett att en del 
flyktingar kommer dit bara för att fika. Detta kan ses som ett försök av biblioteket till att 
skapa ett av de fyra rummen - ”meeting space” och kan ha potential att fungera som en 
”tredje plats”. Dock antar jag att man oftast fikar eller besöker ett fik tillsammans med folk 
man känner och därför är det svårt att få till möten över t.ex. kulturgränserna, så begreppet 
”tredje plats” kanske inte passar in här. Inte är det heller primärt en plats där lågintensiva 
möten kan ske ske, även om förstås chansen finns. Personalen i folkbibliotek 1 är också 
positiva till att flyktingar och allmänhet använder biblioteket som en mötesplats. Dock är 
chefen här inte så införstådd med just användandet av biblioteket som mötesplats. Hon verkar 
inte heller ha några konkreta planer på riktad verksamhet just nu (mer än busstoppet vid 
flyktinganläggningen), även fast hon talar varmt om flyktingar och att samhället överlag haft 
ett gott bemötande gentemot dessa. Chefen i folkbibliotek 2 är mycket mer positiv och har  en 
konkret plan (Världssjäl) för hur biblioteket kan fungera mer som en mötesplats. Men då det 
är skillnad på kommunernas placering av flyktingarna så är det inte konstigt om också 
strategierna och möjligheterna blir olika. 

Man kan dock ana ett dilemma i huruvida olika människor vill mötas eller ej på biblioteket. 
Det är förmodligen så att det inte bara beror på bibliotekets verksamheter och utformande om 
folk vill mötas, utan också på vilka attityder som finns i samhället. Det är lätt att se att 
biblioteket kan påverka samhällets attityder till viss del, men samhällets attityder påverkar 
biblioteket till stor del. Folkbiblioteket och samhället kan på så sätt ses som beroende av 
varandra för att positiva attityder ska kunna skapas till att alltmer se och använda biblioteket 
som en mötesplats mellan likasinnade och oliksinnade människor. Ett annat dilemma man 
kan tänka sig är att möten inte alltid behöver vara av godo. När olika människor möts så kan 
det uppstå missförstånd, samt konflikter och det finns människor som absolut inte vill möta 
främlingar eller vissa folkgrupper. Denna problematik tar även Vårheim (s.373, 2009) upp, då 
han bl.a. beskriver att överlag i ett globalt perspektiv så är förtroende för sina medmänniskor 
i samhället inte vad de flesta människor känner och upplever och att:

Diversity in race and ethnicity, economic inequality, corruption, and non-universal welfare services are 
among the variables creating greatest distrust between people and decrease the amount of social capital 
in society (Uslaner, 2002; Rothstein and Uslaner, 2005; Uslaner, 2006; Putnam, 2007; Rothstein and 
Stolle, 2008). (s.373)

12 Slutsatser
Mina tre frågeställningar har nu fått sig sina svar och här nedan sammanfattar jag vilka 
slutsatser jag kommit fram till i min undersökning. Först repeterar jag mina frågeställningar:

- Hur fungerar de två biblioteken som en lågintensiv mötesplats mellan flyktingar och övrig 
ortsbefolkning enligt bibliotekschefer och -personal? 

- Hur ser de två bibliotekens förhållningssätt och attityder ut gentemot riktad 
biblioteksservice till flyktingar? 

- Vilka slutsatser kan man komma fram till i huruvida de två biblioteken gynnar socialt  
kapital ur ett institutionellt och socialt perspektiv för flyktingar eller ej?
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I materialet kan man i nuläget inte se att båda biblioteken används i så hög grad som 
mötesplats som gynnar möten mellan flyktingar och övriga i samhället. Dock kan man se att 
biblioteken har gjort och gör det de kan, men att det alltid finns mer att göra (vilket de flesta 
respondenter också poängterar i intervjuerna). Dessutom är kanske inget av biblioteken 
särskilt inriktat mot just flyktingar. Om de har verksamhet eller service så är den riktad 
gentemot den bredare målgruppen, invandrare, där också flyktingar ingår. 
   En positiv inställning och en öppenhet för nya idér kan ses hos många av respondenterna. 
Detta kan vara en god grund för att biblioteken än mer ska kunna verka för socialt kapital i 
samhället. Man kanske inte bara kan se på vad de gör och inte gör, utan på vad personal och 
chefer visar för attiyder utåt. Men överlag finns det en relativt positiv och öppen attityd för 
dessa frågor och för denna målgrupp bland chefer och personal på båda biblioteken. De båda 
biblioteken kan överlag ses som institutioner som utstrålar relativ öppenhet för alla och på så 
sätt skapar ett förtroende hos samhället. 
   Bibliotek överlag kan sägas inge ett institutionellt förtroende gentemot alla grupper i 
samhället p.g.a. vad Bibliotekslag, Unesco och biblioteksplaner säger. Båda biblioteken 
fungerar därför relativt bra utifrån att gynna socialt kapital ur det institutionella perspektivet, 
men i dagsläget är de mer svaga när det gäller att bygga socialt kapital ur det sociala 
perspektivet specifikt gentemot flyktingar. Där finns dock en liten skillnad mellan 
biblioteken. I materialet kan man se att folkbibliotek 2 är lite positivare och lite bättre på att 
gynna socialt kapital i samhället ur det sociala perspektivet, genom att de mer konkret 
försöker skapa potential för bibliotekets användande som mötesplats mellan flyktingar och 
övrig ortsbefolkning. 

13 Egna reflektioner
Här finner jag det lämpligt att föra några egna reflektioner kring för- och nackdelar om mina 
valda teorier och metoder, samt ge några förslag till framtida forskning.

Lågintensiva möten är inte alltid något man frivilligt utsätter sig för, då det kan vara 
obekvämt att möta främlingar och sådant som är främmande för en själv. Dock är detta en 
viktig del av en öppen, demokratisk mötesplats, ju mer man träffar andra, desto större 
förståelse och insikt kan man få, även om det kan vara ruffigt och obekvämt ibland. Men det 
är ändå genom möten som något kan hända och växa - hos och emellan människor - utan 
möten är det svårt att växa och yttra/omforma sina åsikter. Därför har folkbiblioteket en så 
viktig roll i att skapa sådana möten. 
   Teorierna kring låg- och högintensiva mötesplatser (Aabø, Audunson och Vårheim, 2010) 
var inte så svåra att tillämpa på intervjumaterialet, man kunde ganska snabbt se vad i 
materialet som kunde klassas som låg- eller högintensiva möten inom bibliotekens 
verksamhet. Dock kan jag tycka att det ibland blir lite väl förenklat, då vissa verksamheter 
faktiskt kan fungera lite ur båda mötesplats-perspektiven. Ta t.ex. Stickcafét, en verksamhet 
som båda biblioteken har, visserligen är det främst stickintresserade som kommer dit och då 
kan man argumentera att det är mest likasinnade som möts, alltså en plats för högintensiva 
möten. Men å andra sidan kan man argumentera för att Stickcafét faktiskt vänder sig till alla 
och att alla är välkomna dit. Därför finns chansen att en större mångfald människor kommer 
dit, t.ex. människor som bara vill träffa andra men är helt nybörjare eller måttligt intresserade 
av just stickning och då kan det plötsligt skapas lågintensiva möten. Det finns också en 
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dubbelhet i att beskriva biblioteket som ett vardagsrum. Det går att diskutera vilket perspektiv 
(låg- eller högintensiv) som är mest korrekt, men egentligen är det främst användarna själva 
som kan ge tydligast svar på detta, jag och bibliotekspersonalen kan bara gissa på vilket sätt 
detta ”vardagsrum” används och vilka möten som egentligen sker där.  Här anser jag alltså att 
dessa teorier inte är helt vattentäta och att det inte är helt svart-vitt vad som är vad.

Vårheims (2009) teorier kring socialt kapital är mer öppna och applicerbara på det mesta i 
samhället och här är tolkningsgraden mycket bredare. I ett sådant här humanistiskt 
forskningsfält så anser jag att breda teorier är det bästa. Inom mer mjuka forskningsfält är det 
väldigt svårt att ha fixerade och alltför hårt fokuserade teorier, det är trots allt människor det 
handlar om och detta är en kvalitativ - inte en kvantitativ undersökning med tydliga variabler 
och hårda data. Därför kändes Vårheims teorier öppnare att arbeta med och de gav utrymme 
för egna tolkningar som passar det fenomen man själv undersöker. Dessutom har Vårheim 
själv formulerat om teorierna kring socialt kapital så att de ska passa in i bibliotekskontexten, 
de ursprungliga teorierna är främst fokuserade på samhället överlag. Svårigheten med såpass 
öppna och tolkningsbara teorier är förstås att det är lättare att få till snedvridna tolkningar, 
tolkningar som kanske inte passar in i de ursprungliga teoribeskrivningarna. Då gäller det att 
man läser på ordentligt och kanske även kollar upp de referenser som använts för att skapa 
teorierna, för att på så sätt skapa sig en bredare och mer detaljrik bild kring dem.

Mina valda metoder för analyserna passade väl in i de forskningsfrågor jag ville besvara. 
Tematiseringen av intervjudatan gjorde arbetet tydligare och underlättade för mig att se vad 
som var relevant och som kunde besvara mina forskningsfrågor. Under 
tematiseringsprocessen gjordes också automatiskt en första analys och tolkning av hela 
materialet, eftersom intervjumaterialet jag valde ut skulle passa in under respektive tema. 
Detta gjorde att när jag väl skulle använda teorierna för den mer djupa anlysen, så blev det 
lättare att läsa av materialet och göra en relevant tolkning av det utifrån teorierna. Det finns 
säkert andra sätt man kunde ha använt för att lösa detta, men i detta fall anser jag att det 
fungerade bra. 
   Att jag använde mig av kvalitativa intervjuer för min undersökning anser jag nästan var helt 
nödvändigt, då t.ex. enkäter inte skulle ha blivit lika djuplodande och fångat upp lika mycket 
av attityder och egna tankar från respondenterna. Dessutom är kvalitativa intervjuer mer 
personliga och skapar en mer avslappnad atmosfär. 

Den största utmaningen har varit att försöka särskilja på begreppen flykting och invandrare. 
Respondenterna själva verkade inte använda en klar avgränsning utan använde ofta ordet 
invandrare och menade då alla invandrare (inklusive flyktingar). Detta kan bero på att 
verksamhet riktad för just flyktingar inte är främsta målet för dessa bibliotek, utan snarare en 
allmän verksamhet/service gentemot invandrare.

För framtida forskning inom detta ämne skulle jag rekommendera kvalitativa intervjuer, 
gärna med tematiserad analys, men då skulle jag även vilja se intervjuer av flyktingar som 
använder biblioteket - vilka behov, attityder etc. finns hos dem, när det gäller hur/om de 
använder och ser på biblioteket som mötesplats? Att intervjua flyktingsamordnare och t.ex. 
undersöka deras samarbete med biblioteket vore även det en intressant och relevant variabel. 
Det skulle också vara av intresse att se om det finns tydliga skillnader i behov, attityder etc. 
mellan olika flyktinggrupper som t.ex. kulturella skillnader, könsskillnader m.m. 
   Jag skulle även uppmuntra till att undersöka samarbeten mellan närliggande bibliotek som 
ligger i olika kommuner när det gäller dessa frågor. För skulle inte samarbeten kring sådana 
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här komplexa begrepp och målgrupper medverka till att ge biblioteken mer inflytande i 
samhället, samt till att ge inspiration och stöd till varandra? Eftersom jag inte undersökt 
denna fråga i den här undersökningen, så vet jag inte riktigt om de två undersökta biblioteken 
har något samarbete. Men ingen har nämnt något sådant och utifrån materialet ser man att 
deras planer och verksamheter skiljer sig väldigt mycket åt, så jag antar då att de har ytterst 
lite eller inget samarbete med varandra. Om man fastslår detta skulle det vara intressant att 
veta varför de inte har något samarbete, undersöka orsakerna till detta och om ett intresse 
finns, eller om samarbetet är litet – vad beror detta på, finns det intresse för större samarbete 
etc.?
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Bilaga 1

Intervjuguide

Innan frågorna (helst via mail):
Jag kommer att använda pseudonym för ditt och bibliotekets namn. Då ena biblioteket ville 
vara anonymt, väljer jag att hålla båda anonyma, inkl. de intervjuade.
Jag vill spela in samtalet för min egen skull, för att sedan kunna transkribera och använda 
materialet.

Temat: Jag vill veta hur/om biblioteket används som mötesplats för flyktingar. Samt vilken 
ev. service och vilka ev. planer biblioteket har gentemot flyktingar.

Telefonintervjun med bibl.personal:
Om de själva använder ordet “mötesplats”, haka på och samtala mer kring deras tankar runt 
det! Samtala, ställ inte frågorna rakt på, skapa en dialog. Frågorna är endast riktlinjer.

1) Hur länge har du arbetat på biblioteket? Vilka huvudsakliga arbetsuppgifter har du haft? 
Vilka arbetsområden har du idag, arbetar du med barn, vuxna eller någon annan målgrupp?

2) Hur uppfattar du att flyktingar överlag använder biblioteket? 

3) Uppfattar du att flyktingar stämmer möte i biblioteket? Har du sett om biblioteket leder till 
oväntade möten mellan flyktingar och t.ex. annan ortsbefolkning?

4) Har biblioteket någon särskild service riktad mot flyktingar och hur ser den isf ut?
(Om inte) - Vet om det finns några framtida planer kring detta och hur ser de isf ut? Egna 
tankar, idéer kring detta?

Telefonintervjun med bibl.cheferna:
Om de själva använder ordet “mötesplats”, haka på och samtala mer kring deras tankar runt 
det! Samtala, ställ inte frågorna rakt på, skapa en dialog. Frågorna är endast riktlinjer.
   När du pratar med cheferna, ha respektive biblioteksplan framför dig!

1) Hur länge har du varit chef för detta bibliotek? Har du haft andra arbetsuppgifter inom 
biblioteket innan och isf vilka?

2) Hur uppfattar du att flyktingar använder biblioteket? 

3) Uppfattar du att flyktingar stämmer möte i biblioteket? Har du sett om biblioteket leder till 
oväntade möten mellan flyktingar och t.ex. annan ortsbefolkning?

4) Har biblioteket någon särskild service riktad mot flyktingar och hur ser den isf ut? 
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(Om inte) - finns det några framtida planer och hur ser isf dessa ut? Egna tankar och idéer 
kring detta?

5) Du som är chef för ett folkbibliotek i glesbygd - kan du se och isf nämna några uppenbara 
skillnader i möjligheter och svårigheter mellan bibliotek i glesbygd och bibliotek i folktätare 
kommuner, när det gäller att tillhandahålla riktad service till flyktingar?
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Bilaga 2

Mailutskick

Hej!

Tack för att du ställer upp på en telefonintervju med mig! Det är väldigt viktigt, då dessa intervjuer är 
bas för den Kandidatuppsats jag ska skriva. Jag bor i Ljungby och studerar på Linnéuniversitet i 
Växjö, där jag går min sista kurs inom programmet Biblioteks -och informationsvetenskap.

Jag vill att du ska vara lite förberedd innan intervjun, så det är därför jag skickar ett mail först, så kan 
jag i princip bara ställa frågorna när jag ringer upp.

Temat för intervjun är: Jag vill veta hur/om biblioteket används som mötesplats för flyktingar. Samt 
vilken ev. service och vilka ev. planer biblioteket har gentemot flyktingar.

Intervjun kommer att ta ca. 10-15 minuter. 

Biblioteket och de intervjuade kommer att hållas anonyma med fingerade namn i uppsatsen. Detta 
beror på att det andra biblioteket jag har med i undersökningen vill vara anonymt, då är det lika bra att 
båda hålls anonyma.

Jag kommer att spela in samtalet, men detta är enbart för min egen skull, för att jag ska kunna 
transkribera och använda materialet.

Är något oklart, om du har frågor och funderingar, eller inte vill gå med på ovanstående villkor - så 
tveka inte att höra av dig! Annars hörs vi på det bestämda datumet och tiden.

Vänliga hälsningar

/Therese Blomfelt

Mobil: 073 816 44 25
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