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Sammanfattning 

Det har skett en samhällsförändring eftersom Sverige har tagit emot ett stort antal 

asylsökande, vilket har uttryckt sig i en ny bibliotekslag (2014) som understryker att 

biblioteken skall ha särskild fokus på prioriterade grupper. Uppsatsen undersöker hur 

biblioteken arbetar med integrationsfrämjande insatser, om bibliotekarier upplever att sin 

arbetsroll har förändrats, vilka resultat de anser att man uppnår, samt om det finns 

skillnader i hur det integrationsfrämjande arbetet upplevs bland olika typer av 

bibliotekarier, i olika typer av bibliotek och i olika typer av närområde. Den teoretiska 

ansatsen utgår i majoritet från Vårheims (2011) teori om att skapa socialt kapital i 

folkbiblioteken, Pilerot & Hultgrens (2017) sammanställning av enkätundersökningar, 

Ager och Strangs (2008) integrationsmodell samt Skot-Hansen och Anderssons (1994) 

teori om bibliotekens fyra centrum. Resultatet och analysen är förankrad i studiens 

empiriska material som består av djupintervjuer med bibliotekarier. Studien ger tecken på 

en förändring eller förstärkt uppdrag hos biblioteken gällande integrationsfrämjande som i 

sin tur leder till en förändring av bibliotekariers arbetsroll, samt hur biblioteken utformar 

sitt arbete baserat på närområdet. Dessutom påvisar den betydelsen av socialiserande 

aktiviteter för nyanlända i biblioteken. Samtliga respondenter i studien upplever att man 

når goda resultat trots att det finns stora utvecklingsområden.  

 

 

Nyckelord: integration, bibliotek, förändrad arbetsroll, bibliotekarie, resultat, flyktingvåg, 

ny bibliotekslag, socialt kapital 
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1. Inledning och bakgrund 

Svensk biblioteksförening (2008) hävdar att biblioteken är en underanvänd resurs vid 

integrationsarbete i Sverige, folkbiblioteken blir ofta förbisedda både politiskt såväl som 

ekonomiskt. Samtidigt är antalet asylsökande i Sverige på en historiskt hög nivå, enligt 

Migrationsverket sökte över 160 000 personer i asyl under 2015 (Migrationsverket, 2015). 

Detta har belastat och ställt alltmer ökande krav på den offentliga sektorn. Folkbiblioteken 

har därför ställt upp och tagit ett stort ansvar för att bistå människor på flykt och för att 

underlätta de nyanländas väg in i det svenska samhället. I Den femte stadsmakten (2017, s. 

92) skriver Karolina Andersdotter att biblioteken blir en sluss från utanförskapet och 

denna roll har inte minst blivit uppmärksammad i samband med det ökade antalet 

nyanlända och asylsökande i Sverige, där biblioteken på olika sätt anpassat sin verksamhet 

till de behov och förväntningar som finns hos människor på flykt och de som nyligen 

kommit till Sverige. För att stärka denna verksamhetsutveckling fördelade Statens 

kulturråd projektmedel till regional biblioteksverksamhet och folkbiblioteket under hösten 

2016. Folkbiblioteken har en stor social förankring i Sverige och förmår därför att fylla en 

viktig funktion för många människor (Pilerot & Hultgren, 2017). IFLA (The International 

Federation of Library Associations and Insitutions) har dessutom gått ut med ett manifest 

vid namn Responding! Public libraries and refugees som understryker bibliotekens 

betydelse för integrationsarbete, samt har dokumentet en inspirerande funktion som syftar 

till att utveckla folkbiblioteken för att vara ett stöd till nyanlända (IFLA, 2015).  

 

Detta lyfter frågan: hur ser folkbibliotekens förutsättningar ut för denna typ av arbete? 

Demografin i Sverige ser mer heterogen ut 2017 än någonsin förut. Detta skapar ett 

förändrat samhällsklimat, vilket i sig skapar ett förändrat uppdrag och arbetsroll för 

biblioteken (Pilerot & Hultgren, 2017). Detta har uttryckt sig i att en ny bibliotekslag 

(2014) har utvecklats och trätt i kraft. Här uppstod en tankegång hos mig: hur ser 

förändringarna ut kring folkbibliotekens och folkbibliotekariens roll? Är den svenska 

biblioteksföreningens slutsats om biblioteket som förbisedd integrationsresurs fortfarande 

aktuell?  

 

Den 1: a januari 2014 trädde en ny bibliotekslag i kraft. I den förstärktes och vidgades 

bibliotekens uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt prioriterade grupper i samhället 

(Kulturdepartementet, 2013). Prioriterade grupper innefattar personer med 

funktionsnedsättningar, nationella minoritetsgrupper och personer med annat modersmål 
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än svenska. Pilerot och Hultgren (2017, s. 6) skriver att:  

 

I Bibliotekslagen (2013) poängteras att ”biblioteken [...] ska ägna särskild uppmärksamhet åt de [...] 

personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på [...] andra 

språk [och på] lättläst svenska”. Folkbiblioteken tar detta uppdrag på stort allvar och har utvecklat 

metoder och skapat ett stort antal aktiviteter för att möta de nyanländas behov. 

 

Här kan man klart och tydligt se att det finns ett försök från den svenska 

biblioteksföreningen att uppmärksamma och synliggöra det vidgade och förstärkta 

uppdraget. På papper ser det rimligt ut och nästan självklart. Frågan är snarare hur detta 

manifesteras i verkligheten och hur bibliotekarier upplever att man uppnår dessa mål.  

 

Den nya användargruppen har fört med sig nya behov och önskemål (Pilerot & Hultgren, 

2017). Därför befäster lagen även betydelsen av att möta omvärldsförändringar för att 

anpassa sig till nutiden. Man föreslår i lagen att biblioteken skall lägga mer fokus på att 

främja kunskapen kring digital litteracitet, med andra ord digital kompetens. Detta 

innefattar färdigheter och kompetens gällande användningen av nutida 

kommunikationsformer; att kunna använda internet och moderna verktyg för att hitta och 

värdera information, samt att kunna interagera med allmänna digitala tjänster (Kjällander, 

2014). Det svenska biblioteksväsendet har således ett uppdrag att kunna erbjuda en fri 

tillgång av information i form av olika medier och format, oavsett samhällsstatus (Svensk 

biblioteksförening, 2008). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Som följd av att Sverige blir ett alltmer mångkulturellt samhälle blir biblioteket och 

bibliotekariens roll och arbetsbeskrivning vidgad. Kravet på nya kompetenser växer. Den 

nya bibliotekslagen (2014) fungerar mer som en riktlinje snarare än en konkret utförd idé 

med en nationell standard. Syftet med studien är att undersöka hur folkbiblioteken arbetar 

med integrationsfrämjande insatser, om bibliotekarier upplever att deras arbetsroll har 

förändrats i relation till flyktingvågen 2015 och den nya bibliotekslagen. Mer specifikt 

syftar studien på att ta reda på vad de intervjuade bibliotekarierna anser att de uppnår i sitt 

integrationsfrämjande, samt om det existerar skillnader i hur det integrationsfrämjande 

arbetet upplevs och utformas i relation till olika typer av bibliotekarier, olika 

bibliotekstyper och närområden. Studiens empiriska material består av intervjuer med 

bibliotekarier och en bibliotekspedagog som har personliga erfarenheter av 

integrationsfrämjande arbete i folkbibliotek. För att undersöka detta har jag valt att utgå 

från fyra frågeställningar: 
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• Vilka resultat upplever bibliotekarier som arbetar med integrationsfrämjande att de 

uppnår i sitt arbete?  

• Hur ser bibliotekarier som arbetar med integrationsfrämjande på folkbibliotekens 

roll i integrationsarbete?  

• Upplever bibliotekarier som arbetar integrationsfrämjande att deras roll har 

förändrats i relation till flyktingvågen 2015 och/eller den nya bibliotekslagen? 

• Finns det skillnader i hur det integrationsfrämjande arbetet upplevs bland olika 

typer av bibliotekarier, i olika typer av bibliotek, och i olika typer av närområden? 
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2. Tidigare forskning och begrepp 

Det kan tyckas att den tidigare forskningen är knapphändig med tanke på att det finns en 

positiv konsensus hos nationella biblioteksorganisationer om folkbibliotekens roll för 

integrationsarbete. Pilerot och Hultgren (2017) tar som exempel att utifrån en 

bibliometrisk kartläggning av litteraturen inom det forskningsområde som ofta benämns 

flyktingar och framtvingad migration har biblioteks-och informationsvetenskap ett väldigt 

litet bidrag. I Web of Science kunde man av 11 000 poster endast utläsa 25 som är 

klassificerade som biblioteks-och informationsvetenskap (ibid). 

Integrationsverket beskriver begreppet integration som en sammanföring till en enhet där 

delarna samspelar. Integrationsverket har emellertid lagt ner år 2007 och delar av 

verksamheten finns numera vid migrationsverket, definitionen är dock fortfarande aktuell. 

Hawar Hamarashid (2003) tolkar detta som att segregerade grupper kan förenas till en 

större helhet med ömsesidig anpassning till nya villkor samt respekt och tolerans mellan 

olika grupper i samhället. Hamarashid menar att integration riktar sig till alla människor i 

utanförskap, inte bara invandrare eller flyktingar. Den enskilde individen skall ges en 

möjlighet att ta aktiv del i samhällslivet och kunna påverka samhällsutvecklingen utan att 

ge upp sin identitet (Hamarashid, 2003).  

 

Eftersom det är en heterogen blandning av invandrare i användargruppen som är i fokus, 

kommer jag att utgå från att kalla denna grupp för ’nyanlända’. Jag valde den här 

definitionen eftersom Pilerot & Hultgren (2017) menar att det är den om stadgats mest i 

biblioteksvärlden. Dessutom har jag använt uttrycket ’stadgade invandrare’ för att skapa 

en differentiering mellan nyanlända och de invandrare som har bott i Sverige under en 

längre tidsperiod och uppnått integration i form av fast bostad och arbete.  

 

2.1 Bibliotekets betydelse för integration 

I svensk biblioteksförenings rapport (2008) Framgångsrikt men förbisett – om bibliotekets 

betydelse för integration har Lars Höglund, professor i biblioteks-och 

informationsvetenskap, tagit fram kvantitativa bevis på att biblioteksbesökare är 

överrepresenterade bland dem som inte har svenskt medborgarskap än dem som har det. 

Denna statistik är tagen från SOM-institutets (institutet för samhälle, opinion och medier) 

och belyser att biblioteken lyckas med sitt uppdrag när det gäller att nå ut till personer 

med utländsk bakgrund, däremot säger den inte mycket om vilken funktion biblioteket 

fyller (ibid, s. 7). Pilerot och Hultgren tar i Folkbibliotekets arbete för och med nyanlända 
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(2017, s. 26) upp Ager och Strangs (2008) modell som visar vilka processer som medierar 

integration (se figur 1) och hur de kopplas till biblioteken. 

 

De fokuserar på de tre olika kategorierna inom social koppling: 1) Sociala band – detta 

innefattar exempelvis familj och människor av samma etnicitet, nationalitet och eller 

religion. Eftersom att biblioteket verkar för prioriterade grupper ges därför möjligheten att 

skapa sociala band genom att kunna komma i kontakt med andra i likartade situationer. 2) 

Sociala broar – kopplingar till andra gemenskaper, exempelvis aktiviteter kring sport, 

studier, religion eller politik. Biblioteket kan på många sätt bistå med att skapa sådana 

aktiviteter. 3) Sociala länkar till samhälleliga strukturer, vilket kan vara kontakt med 

myndigheter. Här fungerar biblioteket som slags en länk mellan individen och 

myndigheter, exempelvis genom att erbjuda kurser i grundläggande digital kompetens för 

att kunna kommunicera med samhälleliga institutioner eller genom att fungera som en 

guide. 

 

För att komma till nivån med sociala kopplingar måste dock två facilitatorer finnas i 

grunden: 1) Språk och kulturell kompetens. 2) Säkerhet och stabilitet. Pilerot och Hultgren 

(2017) skriver att facilitatorer kan tolkas som faktorer som kan bidra till att minska eller 

eliminera hinder för integration. De menar att språklig kompetens är avgörande för att 

integration skall kunna uppnås, alltså att den nyanlände lär sig det språk som används i det 

land där integrationen förmodas äga rum. Däremot finns en till sida av myntet i det här 

perspektivet, det krävs en ömsesidig anpassningsförmåga hos både de nyanlända och 
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ursprungsbefolkningen. Språklig kompetens är inte den enes utmaning. I ett 

bibliotekssammanhang kan det ses som att biblioteket skall försöka minimera den 

språkliga barriären genom att material översätts till de språk som talas av flyktingar och 

andra migranter (Pilerot & Hultgren, 2017). 

 

Ager och Strang (2008) menar att begreppet integration kan te sig kaotiskt eftersom det 

finns många olika uppfattningar om dess betydelse. Däremot tycker jag att man kan se 

tydliga kopplingar mellan bibliotekets förstärkta eller vidgade uppdrag och Ager och 

Strangs integrationsmodell (figur 1.). Framförallt genom att bygga sociala band och broar, 

men även genom att utveckla språklig kompetens. Exempelvis tar Pilerot och Hultgren 

(2017, s. 56) upp bibliotekets funktion som social mötesplats och lyfter in ett citat för att 

återkoppla till facilitatorerna: 

 

Ambitionen är väl egentligen att det vi gör på biblioteket ska vara för alla, att har man en verksamhet 

så ska alla kunna, om man råkar tillhöra den åldersgruppen eller så, att man är barn eller vad man nu 

är, att alla, för det är väl egentligen det man vill att man mixar människor, att man skapar möte för 

det är väl det integration går ut på. 

 

I citatet uttrycker man en vilja att ”mixa” människor i biblioteken för att kunna öppna för 

diversitet i det sociala mötet. Tyngdpunkten ligger här på ett försök att involvera olika 

typer av biblioteksanvändare och på det här sättet uppnå nivån med sociala kopplingar. 

Det högsta målet blir att uppnå sociala broar och upprätta en länk mellan den nyanlända 

och det svenska samhället och samhällsstrukturen.  

 

Nicklas Lindberg, generalsekreterare i svensk biblioteksförening, skriver i inledning till 

svensk biblioteksförenings rapport (2008) att biblioteken är viktiga ur ett 

integrationsperspektiv. De fungerar som mötesplatser i ett alltmer segregerat samhälle. 

Lindberg menar att biblioteket är nuförtiden en av få offentliga platser där människor med 

olika bakgrund kan mötas på ett naturligt sätt. Biblioteket blir på så vis en plats där 

nyanlända invandrare kan skaffa sig kunskaper om det svenska samhället. Dessutom skall 

svenskar, eller majoritetsbefolkningen, kunna lära sig och få en inblick i andra kulturer.  

 

Det är emellertid inte bara de sociala broarna som stärks genom biblioteket som 

mötesplats. Biblioteket kan även bidra till att stärka de sociala banden inom exempelvis 

familjer eller mellan människor av samma nationalitet. Genom att arrangera program för 

att locka både barn och vuxna kan man eventuellt även överbrygga åldersskillnader, men 

även etniska skillnader. Ett exempel på en programverksamhet som gärna bjuder in till 
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detta är det populära språkcaféet. Dylika aktiviteter riktar sig primärt mot att stärka de 

sociala banden. Medan mer kunskapsbildande aktiviteter som kurser i exempelvis digital 

kompetens, riktar sig primärt till att skapa de sociala broarna. Man kan alltså utläsa att 

olika aktiviteter rör olika nivåer och facilitatorer på Ager och Strangs (2008) modell 

(Pilerot & Hultgren, 2017). 

 

Lindberg hävdar i svensk biblioteksförenings rapport (2008) att biblioteken har visat sig 

som framgångsrika arenor för integration, men samtidigt saknar biblioteken ett konkret 

uppdrag och de betraktas därför inte som viktiga verktyg i arbetet för integration. Att 

förtydliga bibliotekets uppdrag och inkludera dem inom viktiga politiska områden och 

statligt stöd är viktiga delar i en framtida nationell bibliotekspolitik (Svensk 

biblioteksförening, 2008).  

 

2.2 Bygga socialt kapital genom biblioteken 

Socialt kapital är ett omtvistat begrepp som kan ha olika definitioner givet 

forskningskontexten. Begreppet kan dock användas som ett slags verktyg för att skapa en 

förståelse för sociala relationer på en samhällelig nivå. Det blir således ett slags 

samlingsbegrepp för sociala nätverk, social sammanhållning, social integrering och socialt 

stöd (Starrin & Rönning, 2011). 

 

Andreas Vårheim skriver i artikeln Gracious space: Library programming strategies 

towards immigrants as tools in the creation of social capital (2011) att en gemensam 

nämnare för nyanlända är att de har ett lågt socialt kapital. Vårheim sammanfattar 

begreppet socialt kapital som gemenskap, socialt nätverk, tillit och engagemang i 

samhälleliga organisationer. Det är emellertid statsvetaren Robert Putnam som har 

utvecklat teorin om socialt kapital. Vårheim (2011) lyfter fram en av Putnams grundtankar 

för att understryka begreppets värde. Putnam menar att människor med stort socialt kapital 

utvecklar karaktärsdrag som gynnar hela samhället. De blir toleranta, förstående och 

mindre cyniska (Putnam, 1993). 

 

 

Vårheim menar att det finns stor potential vid folkbiblioteken för att bygga socialt kapital, 

detta skulle ske eller sker genom ökade sociala aktiviteter. Jag tolkar det som att Vårheim 

menar att det sociala kapitalet skulle kunna förstärkas genom en tydligare definition av 

folkbibliotekets uppdrag gällande integrationsfrämjande insatser, vilket antagligen skulle 

kunna hjälpa bibliotekarierna med att förstå vad de ska arbeta med i sin vidgade arbetsroll 
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och hur det skall genomföras. Om biblioteken kan generera ett större socialt kapital för 

nyanlända kan det eventuellt resultera i ett steg på vägen i integrationsprocessen, vilket i 

sin tur gynnar samhället i det stora. 

 

Vårheim, Steinmo och Ide (2008) menar dock att det behövs mer omfattande forskning 

inom folkbiblioteket för att understryka dess roll i skapandet av socialt kapital. Även om 

forskningen än så länge pekar mot att det finns en stark koppling mellan folkbiblioteket 

och socialt kapital, är det svårt att påvisa vilka sociala mekanismer som bidrar till detta. 

 

I ett försök att understryka Vårheims idé om socialt kapital och folkbibliotek lyfter jag 

fram forskarna Skot-Hansens och Anderssons teori från Det lokale bibliotek – afvikling 

eller udvikling (1994) där de identifierar några faktorer, eller fyra ”centrum”, som 

definierar folkbibliotekets olika funktioner i lokalsamhället:  

 

• Kulturcentrum – förmedlare av konstnärliga och kulturella upplevelser och 

diverse arrangemang riktat mot många olika ämnen. 

• Kunskapscentrum – erbjuda utbildning och diverse studierelaterade aktiviteter. 

• Informationscentrum – kunna tillgängliggöra informationsförmedlande tjänster 

till både offentligheten och mer målinriktade användare, dessutom skall 

samhällsinformation, företagsservice och turistinformation kunna erbjudas. 

• Socialt centrum – biblioteket som mötesplats och vardagsrum, eller uppsökande 

verksamhet till utsatta eller prioriterade grupper och rådgivning.  

 

Jag tycker att dessa definitioner knyter an till både begreppet socialt kapital såväl som den 

tidigare presenterade integrationsmodellen av Ager och Strang (2008). Detta på grund av 

att Skot-Hansen och Andersson anser att funktionen kulturcentrum bidrar till både 

upplevelse och identitet, kunskapscentrumet till upplysning, informationscentrum till 

ekonomisk utveckling och socialt centrum till välfärd. Alla dessa kan enkelt kopplas till 

Ager och Strangs (2008) integrationsmodell. Exempelvis bidrar informationscentrumet till 

de sociala broarna medan kunskapscentrumet bidrar till facilitatorerna.  

 

Biblioteket blir således som en slags stödverksamhet för nyanlända. Audunson, Essmat 

och Aabö skriver i Public libraries: A meeting place for immigrant women? (2011) om 

folkbiblioteket i relation till nyanlända kvinnor. De menar att folkbiblioteket kan mediera 

socialt kapital till kvinnor som annars kanske inte tar lika mycket plats på grund av 
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kulturella skillnader där kvinnan kanske vanligtvis antas ta säte i bakgrunden, således får 

biblioteket en stark funktion som stödverksamhet. Det här är emellertid bara ett exempel 

på denna funktion. Mycket av detta beror på var den nyanlända är i integrationsprocessen. 

Författarna menar att biblioteket var mest betydande i den första fasen av processen, vilket 

kan ses som fundamentet i Ager och Strangs (2008) modell. Bibliotekets betydelse avtar 

sedan i takt med att användarna rör sig uppåt i modellen, vilket kan tolkas som att de 

bygger sitt sociala kapital. Biblioteket som stödverksamhet blir således mest tydligt i den 

nyanländes första tid medan bibliotekets informationsförmedlande roll blir mer tydligt i 

senare faser.  

 

2.3 Bibliotekariers förändrade eller vidgade arbetsroll 

Då detta är en kvalitativ studie kommer jag inte att gå in för mycket på statistik och dylik 

data, däremot har Pilerot och Hultgren (2017) genomfört en enkätundersökning på 144 

respondenter som fångat in upplevelsen om en eventuellt förändrad arbetsroll hos 

bibliotekspersonalen. Enligt enkätundersökningen är det så många som 47,1% av 

bibliotekspersonalen som träffar nyanlända varje dag, och 31,9% som träffar nyanlända 

varje vecka. Majoriteten har således kontakt med nyanlända minst några gånger i veckan. 

Man kan tydligt se en trend där bibliotekspersonalen upplever att nyanlända skapar en 

förändring i arbetsrollen. I enkätstudien har man i fritextsvaren på vilka förändringar som 

upplevs utläst tre teman: språk och kommunikation, nya behov/önskemål, fler besökare 

utan kunskap om eller erfarenhet av vad ett bibliotek är.  

 

Under det första temat som är språk och kommunikation finns det en språkförbistring i 

praktiken, vilket leder till att nya kommunikationsformer måste anammas vilket i sig 

resulterar i ett större tolkningsarbete. Det kan handla om att försöka förstå vad 

biblioteksanvändare med bristande kunskaper i svenska såväl som engelska egentligen 

vill. Pilerot och Hultgren (2017) menar att en direkt följd av detta är att nya verktyg letar 

sig in i biblioteksarbetet i sammanhang där det tidigare inte behövts. Exempelvis kan detta 

vara att Googles översättningstjänst (Google Translate) används i kommunikationen med 

biblioteksbesökare. Som resultat av denna uppenbara språkförbistring tvingas personalen i 

större utsträckning använda sig av engelska i sitt vardagliga arbete, trots att det i många 

fall inte räcker hela vägen som brygga över språkklyftan. Detta skapar alltså ett behov hos 

personalen i form av språkkurser, lexikon och ordböcker. Trots detta betraktas 

bibliotekspersonalen från de nyanländas perspektiv som en resurs i språkinlärning. Detta 
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upplevs i form av att bibliotekarierna är någon som de nyanlända kan träna svenska med i 

en prestigelös och ganska naturlig miljö (ibid).  

 

Det andra temat, nya behov och önskemål, handlar om att ökningen av nyanlända – 

möjligtvis utan socialt kapital – resulterar i att bibliotekspersonalen får fler frågor som går 

utanför bibliotekariens arbetsbeskrivning. Exempelvis kan det uttrycka sig i att nyanlända 

behöver hjälp med aktiviteter – vilket kan kategoriseras under vad jag tidigare beskrivit 

som sociala broar – som användning av BankID/Bankdosor, fylla i blanketter från 

Migrationsverket och hjälpa till med handlingar och boka möten. Som följd har även äldre 

bibliotekstjänster som exempelvis scanning och kopiering har ökat markant, detta kan vara 

nämnvärt trots att det inte bidrar till en förändrad arbetsroll (ibid). Summan av detta kan 

tolkas som att det finns en trend där bibliotekariens roll håller på eller har förändrats, men 

det finns en problematik i att fastställa precis hur. 

 

Det tredje temat som handlar om att nå ut till och bemöta nyanlända biblioteksanvändare 

som inte har erfarenhet eller väldigt lite kunskaper om hur en använder biblioteket. Pilerot 

och Hultgren (2017) tar upp att deltagare i enkätstudien konstaterar att biblioteket kan 

tyckas som ett självklart inslag i samhället, men nu kommer det istället nya 

biblioteksanvändare som inte riktigt vet vad biblioteket är, vilken funktion det fyller och 

hur det används. Således skapas en ny arbetsuppgift i att bibliotekspersonalen måste 

arbeta med att förklara dessa upplevda otydligheter bland de nyanlända. Detta kan till och 

med sträcka sig så långt som att man måste kunna förklara hur man uppför sig i biblioteket 

och varför det finns ”etikettsregler”. 
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3. Metod  

Alan Bryman skriver i Samhällsvetenskapliga metoder (2011) att kvalitativa studier 

bygger på forskning där vikten oftast ligger på ord än kvantifiering vid datainsamling. 

Studien hade en tydligt kvalitativ karaktär och krävde därför en metod som kunde ta vara 

på både bibliotekens roll såväl som bibliotekariernas upplevelser och attityder. Jag valde 

därför att utgå från en forskningstradition som Bryman (2011) benämner som 

emotionalism. Detta bygger på forskarens intresse för subjektivitet och en strävan efter att 

fånga insidan av upplevelser och erfarenheter som har en inriktning på människors inre 

verklighet (ibid). 

 

Studiens validitet relaterar jag till Brymans (2011) redogörelse kring vad han kallar extern 

validitet. Det betyder att resultaten i varierande mån kan relateras eller generaliseras till 

andra sociala miljöer och situationer. Bryman tar upp LeCompte & Goetz kommentar om 

att den externa validiteten medför problem för kvalitativa forskare på grund av deras 

tendens att använda sig av fallstudier och begränsade urval (ibid). 

 

3.1 Den semistrukturerade intervjun 

Datainsamling genom djupintervjuer kändes som det naturliga valet med tanke på arbetets 

frågeställningar. Aksel Tjora (2012) menar att djupintervjun som metod är en väg in i 

respondentens upplevelsevärld och erfarenheter vilket gör att man kan ta tillvara på 

personliga reflektioner och attityder. Jag tänkte att detta är det bästa sättet att gå tillväga 

eftersom bibliotekarier – enligt mina upplevelser – inte alltid har en allmän och gemensam 

kunskapsgrund. Jag har upplevt genom samtal med bibliotekarier att det finns en väldigt 

varierad utbildningsbakgrund och olika kunskaper förvärvade genom 

arbetslivserfarenheter. Således kan bibliotekariernas kompetens vara av olika subjektiva 

grader snarare än en akademisk måttstock. Aksel Tjora (2012) skriver att vid studier av 

organisationsförändringar kommer man att vara intresserad av vilka förändringar de 

anställda har varit med om, vad de eventuellt gjort för att tackla problem som har dykt 

upp, hur denna hantering har skett, men fokuspunkten ligger på upplevelsen av specifika 

förändringar. Dessutom undersöker man om erfarenheterna är knutna till själva arbetet 

eller speciella förhållanden på arbetsplatsen. Djupintervjuer blir därför i mina ögon ett 

logiskt val för att fånga upp eventuella nyanser och skillnader mellan respondenterna. 

 

Med detta i åtanke kändes den semistrukturerade intervjun som en rimlig intervjumetod. 

Detta innebär att man som intervjuare har en intervjuguide, men är flexibel och lyhörd i 
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utförandet. Man kan alltså anpassa frågornas ordning och skapa egna följdfrågor under 

intervjuns gång. På så vis skapar man en dialog vilket i sin tur kan leda till att 

respondenten även kommer till nya insikter under intervjuns gång. Även att man som 

forskare kan hitta nya ingångar eller inriktningar i ämnet (Ahrne & Svensson, 2015).  

 

Man sätter alltså upp ramarna genom att ha en intervjuguide med relevanta teman och 

några konkreta frågor med färdiga förslag på eventuella följdfrågor. I kontrast till den 

strukturerade intervjun låter man istället respondenten styra fokus mer än en själv som 

intervjuare. Detta kan eventuellt vara mer tidskrävande och ’vågat’, men eftersom antalet 

respondenter inte nådde ett stort antal ansåg jag att detta formatet var fullkomligt rimligt 

att genomföra. I ett vidgat omfång skulle jag gärna använda mig av deltagande 

observation i de olika aktiviteterna, men även fokusgrupper då både bibliotekarier och 

biblioteksanvändare skulle kunna samtala fritt och på vis få in ett större perspektiv. 

 

Jag lät respondenterna få en sammanfattning i förväg på vilka frågeställningar och teman 

som skall behandlas. Jag valde att göra detta eftersom jag utgick från ganska generella 

huvudfrågeställningar. Därför tänkte jag att respondenten kan ge mig mer och bättre data 

om denne hinner fundera minst ett dygn i förväg över vilka teman vi tillsammans skulle 

diskutera. Jag skickade ut ett mail (bilaga 1.) till respondenten innehållande kort 

information om mig, studien, två huvudteman – bibliotekens roll i integrationsarbetet och 

bibliotekariers förändrade arbetsroll – och några etiska principer.  

 

Intervjuguiden skall innehålla centrala teman och frågor som tillsammans täcker det 

viktigaste områdena för studien (Dalen, 2015). Min intervjuguide (bilaga 2.) byggdes upp 

enligt Aksel Tjoras (2012) tre faser: uppvärmning, reflexion och avrundning. Jag började 

med enkla konkreta frågor om ålder, arbetsuppgifter, tidigare arbetslivserfarenhet och så 

vidare. Sedan övergick jag till huvudfasen som är reflexionsfrågorna, vilket enbart skall 

handla om de teman som behandlas. Exempelvis ställde jag frågor av utforskande karaktär 

som ”hur upplever du folkbibliotekens potential som integrationsverktyg?” för att ställa 

följdfrågor baserat på svaret. Avslutningsvis ställde jag övergripande frågor där 

respondenten fick tillfälle att eventuellt komplettera tidigare svar och dessutom prata fritt 

om vad som helst gällande de teman vi tillsammans har diskuterat. Jag använde samma 

intervjuguide för samtliga intervjuer. Intervjuerna tog cirka 40–60 minuter.  
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3.2 Urval 

En utgångspunkt är att antalet informanter inte kan vara för stort, eftersom både 

genomförandet av intervjuerna och bearbetningen av dem är en tidskrävande process 

(Dalen, 2015). Jag gjorde därför ett målstyrt urval. Detta innebär att jag valde ut enheter – 

individer och organisationer – med direkt relation till de forskningsfrågor som har 

formulerats (Bryman, 2011). I mitt arbete med att skapa ett urval lyckades jag identifiera 

tre respondenter med relevanta erfarenheter. Jag gjorde detta genom att besöka ett antal 

olika bibliotek. På biblioteken frågade jag runt bland personalen om vem som ansvarade 

för vilka arbetsuppgifter och lyckades på så vis bli hänvisad till några personer av intresse. 

Därefter tog jag kontakt med dessa personer antingen genom att besöka deras bibliotek, 

ringa eller maila och sedan bestämma tid och plats för intervjuerna. Populationen bestod 

av en homogen grupp, med vissa heterogena egenskaper. Alla respondenterna är 

bibliotekarier, men har olika arbetsuppgifter och inriktningar. Monica Dalen skriver i 

Intervju som metod (2015) att valet av informanter är en särskilt viktig fråga inom 

kvalitativ intervjuforskning.  

 

Urvalet blev således en folkbibliotekarie som arbetar med integrationsfrågor på ett 

integrerat skol-och folkbibliotek, en bibliotekspedagog med speciell fokus på integration 

inom ett stadsbibliotek och en till folkbibliotekarie som arbetar med programverksamhet 

inriktad mot nyanlända på ett folkbibliotek. Jag försökte främst välja respondenter med 

varierande arbetsbeskrivningar som arbetar inom olika biblioteksformer. För att skapa en 

mer nyanserad bild valde jag att inkludera en bibliotekspedagog på ett stadsbibliotek bland 

de två folkbibliotekarierna för att blottlägga eventuella skillnader i deras 

arbetserfarenheter och upplevelser. Alla tre biblioteken finns inom olika typer av 

närområden, vilket enligt Svensk biblioteksförening (2008) menar kan påverka vilken typ 

av integrationsarbete och hur det bedrivs på de olika biblioteken. Gemensamt för alla tre 

biblioteken är att det finns en stor mångfald bland biblioteksanvändarna, däremot är det en 

varierande koncentration av nyanlända. Motiveringen bakom detta är att skapa ett urval 

som svarar mot frågeställningen om skillnader i upplevelser och arbete mellan olika typer 

av bibliotekarier, biblioteksformer och närområde. 

 

3.3 Bearbetning av intervjuerna 

Jag spelade in intervjuerna på min mobiltelefon eftersom vid genomförandet av kvalitativa 

intervjuer är det viktigt att få med respondenternas egna ord (Dalen, 2015). Därefter förde 

jag över dem till datorn och gjorde en fullständig transkribering. Förutom transkriberingen 
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gjorde jag även minnesanteckningar efteråt för att kunna komma ihåg vissa nyanseringar 

som jag upplevde på plats, vilka på sätt och vis kan gå förlorade i texten. När 

transkriberingen var klar gjorde jag en kodning av det bearbetade intervjumaterialet. 

Kodningen skedde i form av vad Fejes och Thornberg (2015) benämner substantiv 

kodning. Detta innebär att man ”upptäcker” koder i datan. Analysarbetet ligger således 

mycket nära datamaterialet, de koder man konstruerar bygger på och vägleds av innehållet 

i den data man samlar in.  

 

3.4 Etiska principer och riktlinjer  

Tjora (2012, s. 29) tar upp ett citat som jag utgick från gällande det generella kravet på 

etik i samhällsforskning som formulerats av Den nasjonale forskningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap og humaniora (NESH):  

 
Som huvudregel ska forskningsprojekt som förutsätter aktivt deltagande bara igångsättas efter 

deltagarnas informerade och fria samtycke. Samma regel gäller forskning som innebär en viss risk för 

belastning på deltagarna. Informanterna har hela tiden rätt att avbryta sitt deltagande utan att detta får 

negativa konsekvenser för dem. 

 

För att hålla en god etisk sed informerade jag respondenterna i förväg om informations-, 

samtyckes-, nyttjande-och konfidentialitetskravet. Slutligen informerar jag respondenterna 

om var resultaten kommer att publiceras samt erbjuder mig att skicka en kopia på 

uppsatsen vid färdigställande. Det grundläggande individskyddskravet består av dessa 

delar och vilka överväganden man bör lägga fokus på beror på vilken studie man 

genomför (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Eftersom jag inte behandlade känslig eller personlig information kunde jag inte identifiera 

några särskilda etiska dilemman rörande informationsbehandlingen. Den utlovade 

anonymiseringen till biblioteken och bibliotekarierna skedde genom fingerade namn.  
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4. Resultat och analys 

I det här kapitlet kommer de mest resultatgivande och relevanta delarna av intervjuerna i 

förhållande till frågeställningarna och den tidigare forskningen att redovisas. För att hålla 

isär de tre olika respondenterna har jag valt att dela upp kapitlet i tre delar. Jag gör detta 

för att inte förlora eventuella nyanser i de relativt skiftande intervjusvaren, med andra ord 

för att ge en klarare bild på hur svaren färgas av erfarenheter och upplevelser. Under varje 

avsnitt kommer jag dessutom redogöra för närområdena varje bibliotek är verksam inom 

eftersom det är relevant för hur deras arbete utformas och upplevs. För att hålla mitt löfte 

till respondenterna om anonymisering är namnen fingerade.  

 

4.1 Intervju 1: Karin – Folkbibliotekarie med inriktning på integrationsfrågor 

Karin är verksam på ett bibliotek som ansvarar för ett område där folkmängden uppgår till 

cirka 9000 invånare. Det bör nämnas att folkmängden nästan har fördubblats över loppet 

av 15 år. Området har en väldigt heterogen demografi och innefattar flera samexisterande 

socialgrupper så som studenter, nyanlända, stadgade invandrare, men även barnfamiljer 

och sambopar. Det är så pass många invandrade-och nyanlända muslimer att kommunen 

startade ett projekt att bygga en moské, vilket senare lades ner av olika anledningar. Trots 

att projektet lades ner ger det ändå en bild över att det finns en relativt stor diversitet bland 

människorna inom området. Det är således ett folkbibliotek med en väldigt 

mångfacetterad användargrupp. Biblioteket i sig är ganska litet, men eftersom det är i 

anslutning till kultur-och resurscentrumet så finns det ett antal lokaler som 

bibliotekspersonalen har tillgång till.  

 

Biblioteket är ett integrerat folk-och skolbiblioteket som är placerat i närheten av en F-9-

skola (förskola till årskurs nio). Själva biblioteket befinner sig i anslutning till ett kultur-

och resurscentrum. Centrumet anordnar tillsammans med biblioteket olika aktiviteter som 

både barn, ungdomar och vuxna kan ta del av. Lokalerna i centrumet fungerar som en 

plats där människor kan socialisera genom olika former av aktiviteter. På det här viset 

upprättar man en offentlig och naturlig mötesplats som svensk biblioteksförening (2008) 

skriver om. De positiva egenskaperna med sådana mötesplatser är enligt Lindberg (2008) 

att nyanlända kan skaffa sig kunskaper om det svenska samhället, men även att svenskar 

ska kunna få inblick i andra kulturer. Detta kan minska segregeringar i lokalområdet 

(Svensk biblioteksförening, 2008). Vilket i sig bidrar till min tolkning av Vårheims (2011) 

teori om att generera socialt kapital genom att skapa social sammanhållning och sociala 

relationer på en samhällelig nivå.  
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Karin har jobbat som bibliotekarie med inriktning på integrationsarbete inom folkbibliotek 

i fem år. Hon anser att rollen förändrats drastiskt, framförallt på den tekniska fronten. 

Detta skapar en stor klyfta inom den digital kompetens hos den nya användargruppen, i 

och med att många är på väldigt olika nivåer kunskapsmässigt. Många nyanlända kan inte, 

eller har inte erfarenhet av att, använda digitala tjänster eller hur biblioteket fungerar, 

därför krävs det fler pedagogiska insatser av bibliotekarierna för att förklara bibliotekets 

funktion. Precis som Pilerot och Hultgren (2017) skriver att det har blivit en ny kompetens 

och ett ökat behov för bibliotekarien att kunna förklara och nå ut till nyanlända utan 

erfarenhet av hur man använder ett bibliotek, menar Karin att det här är ett nytt inslag i det 

vardagliga biblioteksarbetet. Därför håller biblioteket kurser i användningen av digitala 

tjänster som BankID, vilket är en digital banktjänst som många myndigheter förutsätter, 

men även om bibliotekets mer generella och informationsförmedlande funktion.  

 

Karin jobbar med samarbeten runt om i kommunen för att skapa aktiviteter på biblioteket, 

men även på kultur-och resurscentrumet i samma byggnad. Dessa samarbeten är ofta med 

stödorganisationer som arbetar för utsatta i samhället, inte bara nyanlända. Hon säger att 

efter den stora tillströmningen av nyanlända har det blivit det naturligt för dessa 

organisationer att fokusera på integrationsarbete. Karin menar att hon av eget initiativ har 

valt att ta på sig dessa arbetsuppgifter på grund av ett intresse för integration. På så vis 

ligger mycket ansvaret för integrationsfrämjande på den enskilda bibliotekarien. Vilket 

enkelt kopplas till Pilerot och Hultgrens (2017) enkätundersökning där många 

bibliotekarier upplever att en stor förändring har skett gällande att nå ut till nyanlända 

biblioteksanvändare. Karin menar att detta inte behövdes förut eftersom biblioteket inte 

hade samma samhällsroll: 

 

Samhällsklimatet har blivit annorlunda över de senaste åren. Främst märker man att Sverige inte 

längre är en lika homogen grupp som förut. Som bibliotekarie är vårt jobb att bemöta och hjälpa 

människor och nu när det har blivit en stor inströmning av nyanlända har detta på sätt och vis blivit 

en större utmaning. Vi som personal måste kunna mer om nya kulturer och språket, främst 

språkskillnaderna kan skapa en barriär när man ska nå ut till en människa. Förutom att sätta sig in i de 

nya kulturerna måste vi även hänga med i den digitala utvecklingen och bland annat hur man ska 

kunna förmedla dessa kunskaper till nyanlända och även svenskar.  
 
 

Hon menar att den största förändringen av bibliotekariens arbete har att göra med ett 

förändrat kompetenskrav som följd det nya samhällsklimatet. Karin understryker att det 

har blivit centralt att ha stor kunskap om minoritetsgruppernas situation och kulturella 

skillnader samtidigt som det är ett ökat krav på att kunna förmedla digital kompetens. Hon 



 

20 
 

säger att: ”man får aldrig utgå från att alla biblioteksbesökare, framförallt bland 

nyanlända, har vedertagna digitala kunskaper”.  Det är viktigt att även föräldrarna deltar 

och inte bara barnen, annars kan det leda till en kunskapsmässig klyfta i familjen, vilket 

sätter familjemedlemmarna på olika integrationsnivåer. Hon hävdar att digital kompetens 

ligger till grund för integration som följd av att en ökad digitalisering har skett i samhället. 

Ett problem som svenskar inte har i samma utsträckning är att de nyanlända inte alltid har 

tillgång till datorer i sitt nuvarande boende. Här kommer biblioteket in som en 

användarbar resurs genom att erbjuda gratis användning av bibliotekets datorer. Vilket i 

sig förstärker Skot-Hansens & Anderssons (1994) definition om informationscentrumet, 

som i sin tur svetsas samman med kunskapscentrumet i och med att dessa tillgängliggör 

informationsförmedlande tjänster till målinriktade användare och på det här sättet även 

förmedlar digital kompetens.  

 

Förutom det ökade behovet av digital kompetens säger Karin att det inom ett kortare 

tidsperspektiv finns en märkbar skillnad av att det svenska samhället var en mer homogen 

folkgrupp förut till skillnad från hur samhället ser ut nu. Det här har skapat nya 

förutsättningar för bibliotekets potential som integrationsverktyg. Rent praktiskt betyder 

detta att en bibliotekarie måste kunna mycket mer exempelvis om utländsk litteratur, 

kulturella skillnader och samt hur man kan ta hjälp av digitala läromedel. Till följd av 

detta har diversitet inom språkkunskaper naturligtvis blivit mycket viktigare. För att möta 

dessa förändringar erbjuds kurser till bibliotekarierna. Karin menar dock att hon till största 

delen måste lära sig möta omvärldsförändringar på egen hand: 

 
Vi blir erbjudna kurser i somalisk kultur till exempel, men du måste på egen hand kunna hänga med i 

samhällsförändringarna. Det är viktigt att en som bibliotekarie hela tiden är villig att anpassa sig till 

det nya för att kunna göra biblioteken till en bättre plats. Behoven är så väldigt varierande därför 

gäller det att vara på tårna hela tiden.  

 

Karin menar att det finns mycket kompetens hos bibliotekarierna som är praktiskt 

förvärvad, alltså kunskaper som till stor del inte kommer genom en bibliotekarieutbildning 

utan snarare genom praktiskt arbete. Dessa kunskaper som skiftar väldigt mycket från 

bibliotekarie till bibliotekarie, därför kan bibliotekariens roll vid integrationsarbete vara 

något odefinierad och ofta baserad på tidigare erfarenhet. Alla bibliotekarier arbetar därför 

inte direkt med integrationsfrämjande aktiviteter i praktiken, men alla är delaktiga på olika 

nivåer. Karin menar att det skiftar mycket i engagemang och kunskaper, därför är det 

några som tagit på sig arbetsuppgiften. Hon tycker att man uppnår goda resultat, men det 
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kan bli bättre: 

 

Det finns en stor vilja att fungera som stöd och hjälp för nyanlända. Trots att vi får mer pengar till 

detta räcker det inte hela vägen. Det måste ju också finnas kompetent personal som vill engagera sig i 

detta. Det kan även vara så att pengar finns, men inte kompetensen. Jag tror att man skulle kunna 

förbättra verksamheten om man kanske utbildade bibliotekarier i projektledning i större utsträckning. 

 

Karin säger att man når ut till målgruppen, men det finns en oändlig potential för mer  

aktiviteter och integrationsfrämjande insatser i deras bibliotek och resurscenter om det 

fanns mer engagemang och mer personal. Trots detta känner hon att deras bibliotek har 

fått ökad uppmärksamhet i form av politiskt stöd och större budget efter den nya 

bibliotekslagen (2014). Jag tog svensk biblioteksförenings (2008) rapport som exempel 

och frågade om hon anser att folkbiblioteken är en förbisedd resurs i arbetet mot ökad 

integration, vilket jag fick starkt medhåll kring. Hon säger att framtiden både är ljus och 

mörk, bibliotek läggs ner på vissa håll medan utvecklingen samtidigt går framåt på andra. 

Utvecklingen har skett i form av nyskapande användning av biblioteket som pedagogisk 

plats, främst för nyanlända och invandrare, men även för svenskar. Hon tror att man skulle 

utveckla biblioteken ytterligare om man utbildade bibliotekarier inom projektledning i 

större utsträckning. Dessutom att utveckla bibliotekets nätverk så att kompetensen kan 

sprida sig utan att det behöver kosta särskilt mycket pengar. 

 

Karin säger att biblioteket arbetar utifrån de nationella målen i den nya bibliotekslagen 

(2014). På det här biblioteket arbetar man dessutom utifrån lokala mål och behov eftersom 

det inte finns några konkreta nationella direktiv över vilka aktiviteter eller vilken 

programverksamhet som skall utföras. Detta sammanstrålar med Lindbergs (2008) 

kommentar om att biblioteken har visat sig som framgångsrika arenor för integration, men 

samtidigt saknar biblioteken ett konkret uppdrag.  

  

Karin tar däremot upp att aktiviteterna runt om i kommunen är ganska likartade, det 

handlar om språkcaféer, integrationsfika, erfarenhetsträffar och bokbussar som stannar vid 

boenden. Biblioteken gör justeringar om var vikten skall läggas i lokalområdet de arbetar 

runt. Det finns väldigt många olika kulturer som samexisterar i närområdet, Karin 

understryker därför att det är väldigt viktigt att kunna skilja på kulturella betingelser och 

behov från olika användargrupper: 

 

Det kan bli väldigt fel om en bibliotekarie antar att alla nyanlända är en enad folkgrupp. Du behöver 

förstå var du jobbar, vilka behov som finns och hur arbetet passar det område du är inom. Biblioteket 
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i ett område med stort antal infödda svenskar behöver inte lägga lika mycket resurser eller hålla i lika 

många aktiviteter riktade mot nyanlända och vice versa. 

 

Karin säger att de viktigaste aktiviteterna på det här biblioteket som ger bäst resultat är 

samspråkiga studiecirklar, teknikkurser och lättlästa bokcirklar för alla åldrar. Bevisligen 

finns det starka socialiseringsprocesser på biblioteket eftersom alla dessa aktiviteter som 

bedrivs kan återkopplas till Ager och Strangs (2008) integrationsmodell och till Vårheims 

(2011) tankar om hur folkbiblioteket genererar socialt kapital. Aktiviteter som 

samspråkiga studiecirklar innebär att nyanlända som talar samma språk får samlas och 

studera, vilket oftast är språkstudier. På det här biblioteket har man även läsecirklar med 

lättläst svenska. Således kan de nyanlända arbeta med den språkliga och kulturella 

kompetensen samtidigt som de bygger sociala band och broar vilket i sig skapar det 

sociala kapitalet (Vårheim, 2011). Dessutom kan man se att biblioteket får med sig Skot-

Hansens & Anderssons (1994) fyra centrala biblioteksfunktioner och hur de knyter an till 

den förändrade samhällsgruppen: kulturcentrumet som ska förmedla konstnärliga och 

kulturella upplevelser är mycket mer inriktat på utländsk kultur och litteratur, medan det 

sociala centrumet har fått en större plats i och med dess socialiserande betydelse för de 

nyanlända. Jag anser därför att det sociala centrumet har vävts samman med 

kunskapscentrumet i ett större perspektiv eftersom att aktiviteterna ofta förekommer i 

form av diverse språkträffar och kurser. Informationscentrumet har i sin tur även fått en 

förstärkt betydelse i skapandet av sociala broar, i det här fallet till myndigheter. Man kan 

tydligt se att olika aktiviteter rör olika nivåer på Ager och Strangs (2008) modell (Pilerot 

& Hultgren, 2017). 

 

I den här intervjun kan man se direkta kopplingar till Pilerot och Hultgrens (2017) 

resonemang. I den första nivån av integration: rättigheter och medborgarskap, 

identifierade jag ytterligare en problematik: nyanlända utan uppehållstillstånd. 

Migrationsinfo.se (2017) menar att det finns mellan 10–35000 papperslösa nyanlända i 

Sverige. Migrationsinfo definierar dessa under kriterierna: människor som är i landet utan 

tillstånd eller rättslig status. Detta medför svårigheter att komma förbi modellens 

fundament, i och med att den papperslöse inte har definierade rättigheter som de 

nyanlända med tillstånd har. Problemet som uppstår är alltså att den nyanlända inte når 

förbi den förstå nivån, vilket gör det svårt eller nästan omöjligt att komma till facilitatorn 

säkerhet och stabilitet. Vilket i sig försvårar bibliotekens stöd för att skapa de sociala 

broarna till samhället som krävs för att senare uppnå bostad och arbete. Biblioteket är 

däremot öppet för alla oavsett rättslig status och därav växer bibliotekets betydelse för de 
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nyanlända. Karin tog dock upp att biblioteket gör lånekort åt de papperslösa nyanlända 

trots att det kanske inte är helt och hållet tillåtet. Man kan se, precis som Pilerot & 

Hultgren (2017) skrivit, så skall biblioteken fungera som en stödverksamhet, vilket är en 

uppenbar funktion på det här biblioteket. 

 

4.2 Intervju 2: Ove – Bibliotekspedagog med särskilt ansvar för integrationsarbete 

Ove jobbar på ett stadsbibliotek som ansvarar för ett område där folkmängden uppgår till 

cirka 80 000 invånare. Området har en väldigt heterogen demografi med omväxlande 

socialgrupper så som studenter, barnfamiljer, sambopar, stadgade invandrare, nyanlända 

och så vidare. Däremot är koncentrationen av nyanlända och stadgade invandrare lägre här 

än på området i förra intervjun, vilket troligtvis beror på deras socioekonomiska position i 

samhället. Detta är kommunens största bibliotek och fungerar som ett slags nav för resten 

av kommunens bibliotek och kultursamordnare. Väldigt många nyanlända söker sig dit på 

grund av programverksamhet och stödgrupper som är verksamma i bibliotekets många 

lokaler. Det är placerat i anslutning till stadens kulturcentrum. Biblioteket är alltså en del 

en större enhet som består av flera byggnader. Det finns många olika lokaler, grupprum 

och liknande att boka i biblioteket. Flertalet olika aktiviteter anordnas här för hela 

befolkningen, exempelvis författarträffar och konserter, men även mer inriktade 

integrationsaktiviteter. Biblioteket är omringad av diverse caféer och dessutom finns det 

en mindre biograf inbyggd i biblioteket. Här kan man åter igen se Lindbergs (2008) idé 

om bibliotekens potential som naturliga offentliga mötesplatser där människor med olika 

bakgrund kan mötas i olika aktiviteter. 

 

Ove kommer från Syrien och är därför flerspråkig. Utbildningsmässigt har Ove studerat 

både ekonomi och pedagogik. När Ove kom till Sverige för ett antal år sedan jobbade han 

som lärare, men har nu anställning som bibliotekspedagog.  

 

Ove menar att bibliotekspedagoger bara finns på det här biblioteket i kommunen. Han är 

med i en grupp som han kallar bibliotekspedagoggruppen. Inom arbetsgruppen finns det 

bibliotekspedagoger med särskilda inriktningar. Bibliotekspedagogerna har främst som 

arbetsuppgift att arbeta med integrationsfrämjande insatser, utveckla programverksamhet 

samt sprida vidare kompetensen till andra bibliotek i kommunen. Ove menar att det är ett 

relativt nytt koncept. En bibliotekspedagog är som en bibliotekarie fast istället för att 

arbeta med samlingar och dylikt, är hans primära fokus att arbeta praktiskt med aktiviteter 

och pedagogisk verksamhet inom biblioteket: 
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Jag är i första hand bibliotekspedagog, men arbetar med samlingarna och i informationsdisken när det 

finns tid. Därför är inte min roll på biblioteket samma som en vanlig bibliotekarie. Vi är ett arbetslag 

som jobbar för att skapa nya och kreativa aktiviteter för nyanlända. Det är ett nytt område för oss. 

Eftersom vi har fått mer bidrag och resurser för den här arbetsuppgiften kan vi också anställa mer 

personal. Det är jättekul att intresset har ökat för den här typen av arbete. Det finns mycket att göra 

och biblioteken kan vara med och hjälpa för en ökad integration. 

 

Ove menar att det är i grund och botten ett bibliotekariejobb med en ny typ av 

arbetsinriktning som skiljer sig från den traditionella folkbibliotekarien.  

Väldigt likt Karins berättelse menar Ove att nya kompetenskrav har växt fram i 

biblioteken. Även Ove understryker det ökade kravet på kunskaper om 

minoritetsgrupperna, men också att kunna förstå kulturella skillnader. Dessutom att på ett 

pedagogiskt vis kunna förklara och lära ut i relation till bibliotekets olika delar. Vilket jag 

återigen relaterar till förändrade fokuspunkter i Skot-Hansens & Anderssons (1994) fyra 

bibliotekscentrum. 

Ove påpekar att han har sett en märkbar skillnad efter den nya bibliotekslagen (2014). Han 

menar att biblioteken i kommunen får ökade anslag för integrationsfrämjande. Ove säger 

att hans jobb i sig är en direkt följd av ökade resurser. Han menar att ”det inte var på tal” 

om att anställa resurser av den här karaktären förut. Jag tolkar det här som att 

folkbibliotekens roll har förändrats eller förstärkts till den graden att resurser i form av 

bibliotekspedagoger sätts in för att möta de nya behoven. Vilket är helt i linje med temat 

som Pilerot och Hultgren (2017) tar upp från sin enkätstudie: nya behov och önskemål. 

Bibliotekspersonalen som svarat på enkäten identifierar problem med att möta de nya 

önskemålen eftersom det råder en brist på kompetens och resurser. Resurser i form av 

bibliotekspedagoger anser jag vara en sorts lösning på problemet. På det här viset 

fortsätter jag att understryka Skot-Hansens & Anderssons (1994) olika centrum och hur de 

har förändrats på grund av bibliotekens förändrade samhällsroll. De nya behoven och 

önskemålen lägger mer vikt på kunskaps-och det sociala centrumet, vilket i sig förändrar 

bibliotekariens roll. Detta kan jämföras med Karins bibliotek eftersom jag kunde dra en 

liknande slutsats om de förändrade tyngdpunkterna i Skot-Hansens & Anderssons (1994) 

teori.  

Ove anser att folkbibliotekets och folkbibliotekariens roll har växt under 2010-talet och 

främst som följd av digital utveckling och flyktingströmmar. Han har jobbat med 

pedagogik på andra håll innan det här biblioteket, därför var det svårt för honom att ge ett 
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mer precist tidsperspektiv på när de här förändringarna har skett. Man kan dock dra 

paralleller från Oves berättelse till Karins eftersom båda anger två gemensamma nämnare 

för förändringar inom biblioteksväsendet: digital utveckling och flyktingströmmar. Vilket 

överensstämmer med de slutsatser Pilerot och Hultgrens (2017) dragit från 

enkätundersökningen.   

Även på det här biblioteket kan man se att det fungerar som stödverksamhet och man kan 

se liknande integrationsmedierande processer som på Karins bibliotek kommer i bruk 

genom likartade aktiviteter på Oves bibliotek. Detta är aktiviteter som har Ager och 

Strangs (2008) facilitator språk och kulturell kompetens som grundläggande komponenter, 

vilka är språkcaféer, erfarenhetsträffar, studiecirklar och läsecirklar med lättläst svenska 

(Pilerot & Hultgren, 2017). Alla dessa återkopplas till byggandet av den nyanländes 

sociala kapital (Vårheim, 2011).  

Utöver aktiviteter som främst har språk i fokus, anordnar Ove en aktivitet som inte något 

av de andra biblioteken gör: en mat-och bakkurs som bjuder in både nyanlända och 

svenskar, oavsett ålder. Jag ser detta som en direkt parallell till citatet jag tidigare lyfte in 

angående en vilja att ”mixa” människor i biblioteken för att öppna för diversitet i det 

sociala mötet (Pilerot & Hultgren, 2017). Resultatet man vill uppnå är således en brygga 

från facilitatorerna till den högre nivån som är sociala kopplingar (ibid). Ove menar att det 

är väldigt viktigt för de nyanlända att kunna socialisera med infödda svenskar för att 

kunna på ett naturligt sätt lära sig om det svenska språket och kulturen. Därför blir detta 

ytterligare en aktivitet som följer Lindbergs (2008) diskussion om biblioteket som en plats 

där nyanlända kan skaffa sig kunskaper om Sverige på en naturlig och prestigelös 

mötesplats samtidigt som svenskar kan lära sig om andra kulturer. Men även för att 

överbrygga ålders-, religiösa-och kulturella skillnader för de nyanlända emellan. Ove 

menar därför att mer praktiska aktiviteter såsom kurser i matlagning och bakning blir 

väldigt populärt för att skapa kunskap och lärdomar från båda svenskarnas sida såväl som 

de nyanländas: 

Det är väldigt viktigt att få med både barnen och vuxna, både svenskar och nyanlända. Jag kom 

därför på att prova anordna aktiviteter som matlagnings-eller bakkurser som bjuder in alla etniciteter. 

Vi försökte på så vis även bryta att bara ha samspråkiga aktiviteter, men även att barnen kan leka 

med varandra och hjälpa till att baka. Hittills har vi haft väldigt bra resultat då vi verkar ha nått ut till 

människor eftersom det alltid kommer många deltagare. Alla måste ju äta [skratt]. 
 

Ove menar att man uppnår väldigt bra resultat genom att anordna mer praktiska kurser. På 

det här viset får man även in barnen så att erfarenheter kan delas bortom åldersskillnader, 
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men även att vuxna nyanlända kan socialisera med andra vuxna svenskar. Vilket i sig 

bygger vidare på min tolkning av Vårheims (2011) idé om att bygga socialt kapital genom 

folkbiblioteket.  

Ove menar att folkbiblioteken har stor potential som integrationsverktyg, däremot tycker 

han inte att det är så utvecklat som det borde vara. Han spekulerar i att det kan bero på 

både kompetens och resurser. Dessutom finns det vissa lagstiftningar och regler som sätter 

stopp för effektiviteten. Han tog upphovsrätt som exempel: 

Jag ville visa filmer och spela musik för en grupp nyanlända i ett försök att visa lite om den svenska 

kulturen. Jag fick avslag för den idén eftersom det finns regler i biblioteken för upphovsrätt och 

offentlig filmvisning. Det känns lite som att vissa regler och bestämmelser ibland kan arbeta emot 

mina idéer, så när du frågar om det finns ineffektivitet eller förbättringsområden i mitt arbete är det 

här ett exempel.  

Jag tyckte att det var ett intressant citat att ta upp eftersom jag själv inte haft denna aspekt 

i åtanke när jag påbörjade studien. Eftersom Ove i övrigt anser att biblioteket uppnår goda 

resultat kan det även vara bra att ta upp vissa problemområden. Förutom sådan typ av 

ineffektivitet, menar Ove att bibliotekarierna och bibliotekspedagogerna har väldigt 

mycket inflytande och kontroll över hur dessa aktiviteter utvecklas. Det här biblioteket 

samarbetar dessutom med samma stödverksamheter och studieförbund som Karins 

bibliotek. Ove säger, precis som Karin, att vem som gör vad gällande 

integrationsfrämjande arbete beror på vem som har mest passande tidigare erfarenhet. Här 

kan man återigen se tecken på en tydlig trend gällande bibliotekariers förändrade 

arbetsroll. Både Ove och Karin vill understryka bibliotekariers ökade kompetenskrav i 

form av pedagogiska kunskaper, vilket även kommer fram i Pilerot & Hultgrens (2017) 

enkätstudie.  

På grund av att det till stor del beror på det personliga engagemanget hos bibliotekarier och att det på 

den nivån kan finnas brist på kompetens för den här typen av arbete, bör man bibliotek emellan hålla 

bättre kommunikation för att sprida och dela med sig av idéer och inspiration till varandra. Det som 

fungerar på ett bibliotek kan gott och väl fungera någon annanstans också.  
 

Ove tycker att bibliotekskommunikationen är delvis bristfällig. Enligt honom skulle 

biblioteken kunna lära sig av varandra om biblioteksnätverket i landet var starkare. De 

bibliotek som haft integrationsfrämjande som huvudarbete kan mycket väl ha utvecklat 

metoder och aktiviteter som kan användas på andra bibliotek. Enligt Ove skulle ett bättre 

nationellt biblioteksnätverk bygga en bättre standard för integrationsarbetet i biblioteken. 

Detta påminner om svensk biblioteksförenings (2008) diskussion om en bättre framtida 

nationell bibliotekspolitik genom att inkludera biblioteken inom viktiga politiska områden 
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för att kunna skapa en större gemenskap. Jag tolkar detta som att det skulle leda till en mer 

gemensam kunskapsgrund.    

4.3 Intervju 3: Lisa – Folkbibliotekarie med ansvar för utveckling av 

integrationsfrämjande programverksamhet  

Lisa arbetar på ett folkbibliotek som ansvarar för ett område på cirka 10 000 invånare. 

Området är väldigt heterogent. Här har koncentrationen av nyanlända och stadgade 

invandrare alltid varit väldigt hög. Biblioteket är byggd i anslutning med områdets 

’Folkets hus’, vilket har en liknande funktion som kultur-och resurscentrumet på Karins 

bibliotek. I samma byggnad finns även ett litet café och ett antal lokaler som 

bibliotekspersonalen har tillgång till. Här anordnas aktiviteter för lokalbefolkningen, 

eftersom den till stor del består av nyanlända och invandrare är aktiviteterna således 

väldigt riktade mot dem, men även för svenskar. Här får Lindbergs (2008) idé om 

biblioteket som naturlig mötesplats mellan majoritetsbefolkningen och den nyanlände åter 

igen återkoppling, vilket ansluter sig naturligt till byggandet av socialt kapital för den 

nyanlände (Vårheim, 2011).  

Lisa har studerat kulturvetarprogrammet och konstvetenskap, och har tidigare arbetat med 

olika kulturprojekt inom litteratur. Lisa arbetar för närvarande som bibliotekarie med 

ansvar för utveckling av integrationsfrämjande programverksamhet. Vilket betyder att hon 

jobbar med att utveckla aktiviteter och driva projekt kring integrationsarbete. Lisa anser 

att folkbibliotekets roll har förändrats på andra håll runt om i landet och kommunen. 

Däremot anser hon att det här närområdet alltid varit väldigt multikulturellt, därför har 

deras folkbibliotek alltid arbetat med inkluderande aktiviteter för invandrare och 

nyanlända: 

Vi är här för alla. Vi har alltid arbetat med speciellt med integrationsfrämjande insatser så för oss har 

bibliotekslagen inte förändrat särskilt mycket. Jag skulle vilja säga att vi har varit först i kommunen 

med att utveckla och arbeta med människor av annat modersmål än svenska. Jag personligen arbetar 

just nu med programverksamhet och att få färdigt programbladet, för att nå ut ännu mer. Det enda 

som gör det synligt för oss att en samhällsförändring har skett är att användarantalet har ökat. Men 

aktiviteter och integrationstänk har vi alltid haft med oss. 

Lisa har själv valt att speciellt arbeta med dessa frågor, som hon påpekar håller hon för 

tillfället på att färdigställa ett programblad för att lyfta fram vilka aktiviteter som finns och 

erbjuds på biblioteket, detta görs för att framförallt nå ut till de nyanlända som inte har 

någon erfarenhet av vad biblioteket är. Nyanlända utan erfarenheter av bibliotekets 

funktion är ett återkommande problem enligt Pilerot & Hultgrens (2017) enkätstudie, 

vilket bevisligen även är ett problem på det här biblioteket. Lisa arbetar, precis som Ove 
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och Karin på de andra biblioteken, med erfarenhets- och språkträffar för att uppnå 

komponenterna i Ager och Strangs (2008) facilitatorer. Skillnaden är de har speciella 

aktiviteter för nyanlända kvinnor: 

Männen använder redan de offentligen rummen som finns på biblioteket. De är här och kan till 

exempel betala räkningar, spela spel eller bara ta en fika i caféet som finns bredvid biblioteket. 

Kvinnorna stannar mest hemma och får en bakgrundsroll på grund av kvarvarande kulturella 

skillnader. Därför vill vi nå ut till främst kvinnor för att dessutom arbeta för jämställdhet. Eftersom 

männen redan använder biblioteket och socialiserar tänker vi att vi inte behöver anordna lika mycket 

aktiviteter för män. Vi tänker att man måste vara orättvis för att vara rättvis, om du förstår. 

De erbjuder alltså aktiviteter som fokuserar främst på kvinnor och exkluderar män. Detta 

menar Lisa är för att jämna ut kulturella skillnader. Männen använder redan de offentliga 

rummen som finns, medan kvinnorna stannar hemma i större mån. Detta ser jag som ännu 

en nyans av hur biblioteket fungerar som stödfunktion, bortom de språkliga dimensionerna 

når man istället ett slags jämställdhetsarbete bland nyanlända. Precis som Audonson, 

Essmat och Aabö (2011) diskuterar kan folkbiblioteket förmedla socialt kapital särskilt till 

kvinnor som kanske annars antas ta en bakgrundsposition i folkbibliotekets 

integrationsfrämjande aktiviteter. Jag upplever det här som en helt ny infallsvinkel vilken 

handlar om jämställdhetsarbete på biblioteket bland nyanlända. Detta skulle eventuellt 

kunna vara fokuspunkt för vidareutveckling och forskning.  

Lisa anser att det finns många nya kompetenser som krävs för att möta de ökade 

behoven/önskemålen som Pilerot och Hultgren (2017) tar upp. Främst är det 

språkkompetenser som eftersöks, precis som både Karin och Ove också har påpekat. Lisa 

menar att det finns problem i utförandet av hennes arbete på grund av språkbarriärer, 

därför måste man vara väldigt bra på att bemöta människor på olika sätt. Pilerot och 

Hultgren (2017) tar upp detta som en förändring i bibliotekariens yrkesroll: för att kunna 

bemöta och brygga över språkskillnader måste bibliotekarien nu använda sig av verktyg i 

form av ordböcker eller onlinetjänster som Google Translate i det vardagliga arbetet 

(ibid). Språkförbistringen verkar således vara ett något universellt problem eftersom 

Pilerot och Hultgren (2017) tar upp det som ett stort tema i deras enkätundersökning och 

båda tidigare respondenterna har uttryckt samma problematik.  

Till skillnad från de andra respondenterna anser inte Lisa att de fått ökat ekonomiskt stöd 

efter den nya bibliotekslagen. Hon menar att man fortfarande måste få utomstående 

människor som konstnärer, författare och dylika aktörer att ställa upp gratis för att kunna 

skapa och genomföra aktiviteter. Främst krävs det initiativ och engagemang från 

folkbibliotekarierna. Detta tycks vara ett genomgående tema i det empiriska materialet: 
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eget engagemang och initiativ för att uppnå resultat. Trots att Lisa inte upplever ett ökat 

ekonomiskt stöd menar hon ändå att det här biblioteket har varit i spetsen av 

integrationsfrämjande inom kommunens folkbibliotek:  

Hela världen finns <på närområdet>. Därför har vi som bibliotekarier här kanske inte samma insikt i 

hur kompetenskravet har förändrats som andra möjligtvis har. Däremot är språkkunskaper alltid 

något föränderligt som eftersöks. Någonting som vi kanske sett förändring på är att vi ibland måste 

bemöta en ökande rasism och aggressivitet på biblioteket. Både från infödda svenskar som 

nyanlända. Vi hade exempelvis en kvinna som kom in och pratade i telefon högljutt bredvid 

invandrare och sa kränkande saker endast i det syftet. Det här kan skapa ett moraliskt problem i hur 

man ska bemöta våra användare som beter sig på det viset. Men i övrigt upplever jag att fler bibliotek 

borde arbeta som oss med programverksamheten.  

Lisa menar således att folkbiblioteken har stor potential för integrationsarbete. Lisa tog 

exempel på barn som har växt upp i närområdet och hur deras föräldrar vittnar om att 

biblioteket alltid har haft en stor tillit hos lokalinvånarna. Lisa säger att ”det skapas en 

gemenskap genom att biblioteken är gratis och öppna för alla”.  Bevisligen genererar det 

här biblioteket ett stort socialt kapital i form av gemenskap och social tillit (Vårheim, 

2011). 

Lisa samarbetar med samma stödorganisationer och studieförbund som de andra 

respondenterna har tagit upp, men även kyrkan är delaktig i det här området. Lisa påpekar 

dock något som de andra inte har gjort: 

Studieförbunden vill nästan bara arbeta och samarbeta med integrationsfrågor i biblioteken eftersom 

att statliga medel har dirigerats om till den här typen av arbete. Nuförtiden vill alla samarbeta med 

integrationsfrågor eftersom det har blivit så aktuellt och populärt. Det blir som att alla slåss om 

samma målgrupp [skratt].  

På det viset kan man se att inom det här området har de statliga medlen snarare gått som 

bistånd till studieförbunden och externa källor än biblioteken. När det kommer till kurser i 

digital kompetens och dylikt genomförs det i samarbete med studieförbundet som finns 

precis över gatan. Här ser man en slags utökad variant på Skot-Hansens & Anderssons 

(1994) kunskaps-och informationsförmedlande centrum än de andra biblioteken, i och 

med att externa källor har sådan stor roll i utförandet. Lisa menar att detta är utvecklat 

efter behov och resurser, eftersom det finns sådan lokal tillgång på studieförbund har 

biblioteket istället valt att använda sig av dem för att uppnå ett bättre resultat. Däremot 

hjälper bibliotekarierna gärna till med grundläggande digitala tjänster, exempelvis hur 

man använder Facebook eller skapar en mailadress.   

Till skillnad från Ove menar Lisa att en mer nationell standard snarare skulle stjälpa än att 

hjälpa, hon säger att: "Det är lätt att bli cementerad i en roll om det finns en nationell 
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standard”. Lisa menar att biblioteket hellre skall arbeta utifrån lokala behov och utveckla 

aktiviteter som är skräddarsydda efter närområdets varierande behov. Hon utvecklar 

vidare att: ”En nationell standard skulle döda kreativitet och istället skapa en slags stelhet 

och icke-dynamik i arbetet”, snarare än att göra arbetet enklare. Detta utlåtande är en 

kontrast till de andra respondenterna som istället uttryckte ett behov av en mer nationell 

standard. Lisa tar istället upp ett politiskt perspektiv gällande påtryckningar från 

rikspolitik, hon tar som exempel fram en viss oro över vad som skulle hända om en ny 

regering skapade en ny bibliotekspolitik som nedprioriterade bibliotekens 

integrationsarbete. Lisa menar att det skulle rasera det som dem byggt upp över lång tid.  
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5. Slutsatser  

Syftet med studien var att undersöka hur folkbiblioteken arbetar med 

integrationsfrämjande insatser, om bibliotekarier upplever att deras arbetsroll har 

förändrats i relation till flyktingvågen 2015 och den nya bibliotekslagen. Mer specifikt 

syftar studien på att ta reda på vad de intervjuade bibliotekarierna anser att de uppnår i sitt 

integrationsfrämjande, samt om det existerar skillnader i hur det integrationsfrämjande 

arbetet upplevs och utformas i relation till olika typer av bibliotekarier, olika 

bibliotekstyper och närområden. Kapitlet sammanfattar studiens slutsatser under 

respektive frågeställning.  

1. Vilka resultat upplever bibliotekarier som arbetar med 

integrationsfrämjande att de uppnår i sitt arbete? 

Samtliga respondenter upplevde att man uppnår ett gott resultat i sina integrationsarbeten 

trots att det finns stora utvecklingsområden i form av brist på kompetens och resurser. 

Folkbibliotekarien Karin menade att man når ut till målgruppen, men det finns en ”oändlig 

potential” för mer aktiviteter och integrationsfrämjande insatser i både deras bibliotek och 

resurscenter. Trots att Karins bibliotek har fått ökad uppmärksamhet i form av politiskt 

stöd och större budget menade hon att man skulle kunna nå ännu bättre resultat än man 

gör i dagsläget. Hon påpekade att ett problem kan vara att resurser finns, men inte 

kompetensen och engagemanget. Ove underströk att deras bibliotek har nått väldigt goda 

resultat genom mer praktiska kurser där man bjuder in både svenskar och nyanlända. Han 

menar att man kan få ut ett större resultat och effektivitet genom att inkludera både barn 

och vuxna så att erfarenheter kan delas bortom åldersskillnader, men även att vuxna 

nyanlända kan socialisera med vuxna svenskar. Det här relaterade jag till Vårheims (2011) 

idé om att bygga socialt kapital genom folkbiblioteket, men även Ager och Strangs (2008) 

integrationsmodell. Resultaten uppnås genom att bygga aktiviteter som kretsar kring de 

olika nivåerna i modellen. Utvecklingen kring aktiviteterna i biblioteken har skett genom 

en nyskapande användning av biblioteket som pedagogisk plats, främst för nyanlända och 

invandrare, men även för svenskar. Lisa menade att man även skulle kunna nå bättre 

resultat genom att utbilda bibliotekarier inom projektledning i större utsträckning. 

Dessutom skulle man kunna utveckla bibliotekens nätverk så att bibliotekarier och 

bibliotekspedagoger kan dela med sig av metoder och erfarenheter. På det här viset skulle 

kompetensen kunna sprida sig utan att det nödvändigtvis måste kosta mycket pengar. 
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2. Hur ser bibliotekarierna som arbetar med integrationsfrämjande på 

folkbibliotekens roll i integrationsarbete? 

Det hördes en enstämmigt positiv röst genom studien om folkbibliotekets enorma 

betydelse och potential som integrationsverktyg. Liknande aktiviteter för nyanlända, 

exempelvis språkcaféer, erfarenhetsträffar, studiecirklar och dylikt, återfanns på alla 

biblioteken. Respondenterna tyckte alla att folkbiblioteket hade en väldigt central roll som 

stödverksamhet i relation till hur jag la upp Skot-Hansens & Anderssons (1994) fyra 

centrum hos folkbiblioteket. För att göra en sista återkoppling till Ager och Strangs (2008) 

integrationsmodell kan man se från både den empiriska datan och den tidigare forskningen 

att bibliotekets insatser kan återfinnas på alla nivåer av modellen. Den första nivån 

rättigheter och medborgarskap nåddes i form av att de nyanlända, till och med 

papperslösa, fick lånekort för att kunna nyttja biblioteket, trots att det inte var helt enligt 

spelreglerna. Detta är en direkt koppling till modellens fundament och bibliotekets 

uppdrag att erbjuda fri tillgång av information i form av olika medier och format, oavsett 

samhällsstatus, vilket skall vara en rättighet för alla i landet (Bibliotekslagen, 2014). Detta 

för att sedan komma upp till facilitatorerna som är språk och kulturell kompetens och 

säkerhet och stabilitet vilket uppnås genom de olika aktiviteterna som jag har beskrivit i 

studien. Genom detta skapar man sociala band i form av socialisering med infödda 

svenskar men även med andra nyanlända som är i liknande situationer. Förutom detta hade 

biblioteken en till roll i att hjälpa till att bygga sociala broar till myndigheter genom ett 

understödjande vid olika moment som nyanlända ofta har frågor eller problem med. Detta 

kunde vara tolkningsarbete av blanketter till migrationsverket eller hjälp vid användning 

av myndigheters digitala tjänster. Allt detta leder upp och kopplas till Vårheims (2011) idé 

om att bygga eller generera socialt kapital på biblioteket. Detta uppnås genom 

socialiserande aktiviteter som skapar en större gemenskap och kulturell kunskap vilket i 

sig gynnar hela samhället (Vårheim, 2011). Biblioteket bör därför utgå från Lindbergs 

(2008) diskussion om att biblioteken skall fungera som en offentlig mötesplats där 

människor av olika bakgrund kan mötas på ett naturligt sätt. På så vis blir Pilerot och 

Hultgrens (2017) diskussion om att ’mixa’ människor i biblioteken för att kunna öppna för 

mer diversitet i det sociala mötet också relevant. 

3. Upplever bibliotekarier som arbetar integrationsfrämjande att deras roll 

har förändrats i relation till flyktingvågen 2015 och/eller den nya 

bibliotekslagen? 
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Det råder en allmän uppfattning i både den tidigare forskningen och det empiriska 

materialet om språkets viktiga betydelse för att uppnå integration. En stor problematik 

som kommit fram är att en språkförbistring i mötet mellan bibliotekarie till 

biblioteksanvändare av annat modersmål existerar, vilket Pilerot och Hultgren (2017) även 

tar upp i sin enkätundersökning. Därför måste bibliotekarierna i större utsträckning 

använda sig av engelska, digitala verktyg, lexikon och kroppsspråk för att kunna skapa en 

brygga över språkklyftan (Pilerot & Hultgren, 2017). Både Karin och Ove har upplevt att 

en drastisk förändring har skett eftersom de inte har varit verksamma i ett område med lika 

hög koncentration som Lisa, vilket i sin tur inte upplevde någon större förändring än att 

det har blivit ett större användarantal på hennes bibliotek. Temat kring att bibliotekarierna 

måste träda in i en alltmer större roll som förmedlare av digital kompetens är dock något 

som var helt och hållet gemensamt för alla respondenter. 

Den nya bibliotekslagen (2014) och 2015 års flyktingvåg ter sig ha skapat en förändring i 

bibliotekens och bibliotekariernas roll, vilket man kan se utifrån den tidigare forskningen 

samt den empiriska datan. Bibliotekarierna måste i mycket större roll arbeta pedagogiskt 

utifrån eget initiativ för att skapa den integrationsfrämjande verksamheten som den nya 

bibliotekslagen understryker. Det här skapar en förändrad arbetsroll eftersom 

bibliotekarier nu måste ha mycket större språk-, pedagogiska-och ledarskapskunskaper. 

Samt att den digitala utvecklingen vävs in i hur dessa aspekter och hur dessa nya verktyg 

kan hjälpa bibliotekarier att överbrygga språkskillnader (Pilerot & Hultgren, 2017).  

Respondenterna uttrycker en viss problematik för det inte verkar finns någon allmän 

kunskapsgrund bakom personalen som arbetar med dessa insatser. Alla respondenterna 

har helt olika akademiska bakgrunder och arbetslivserfarenheter men arbetar ändå med 

väldigt lika arbetsuppgifter. Det som skiljer sig mest från bibliotekspedagogen till 

folkbibliotekarierna är att pedagogen fungerar som en slags spetskompetens för att möta 

de ökande behoven och önskemålen som Pilerot och Hultgren (2017) tar upp, istället för 

att syssla med traditionellt biblioteksarbete som primär uppgift. Det blir därför tydligt att 

stadsbiblioteket har en större budget till förfogande, vilket är föga förvånande. Däremot 

sprids dessa resurser istället vidare i form av att bibliotekspedagoggruppen skickar vidare 

sin kompetens och delar med sig till resten av biblioteksregionen. 

De individuella kunskaperna hos bibliotekarierna relaterar starkt till att de själva har valt 

att ta på sig ansvaret att arbeta med dessa uppgifter snarare än en formell utbildning. 

Därför väljer jag att säga att det finns en tydligt arbetsförvärvad kompetens hos 
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bibliotekarier som varierar starkt från person till person. Detta verkar i sig verkar ha 

påverkat deras upplevelser om en förändrad arbetsroll i relation till den nya 

bibliotekslagen och ett förändrat samhällsklimat. Jag hade gärna genomfört en större 

studie inom ämnet där man skulle kunnat använda sig av fler respondenter, gärna i flera 

olika kommuner samt faktorera in användarperspektivet. På så vis skapa en mer 

komparativ karaktär av resultatet. Eftersom man tydligt kan se en koppling från Pilerot 

och Hultgrens (2017) enkätundersökning om bibliotekariers förändrade arbetsroll till 

bibliotekariernas upplevelser i intervjuerna kan man understryka att en förändring har 

skett och fortsätter att ske.  

4. Finns det skillnader i hur det integrationsfrämjande arbetet upplevs 

bland olika typer av bibliotekarier, i olika typer av bibliotek och i olika 

typer av närområde? 

Alla biblioteken som berörs i studien är byggda i anslutning till olika faciliteter, vilket 

innefattade kultur-och resurscentrum, Folkets hus och stadens kulturcentrum. 

Stadsbiblioteket fungerade som ett nav för kultursamordnare och stödgrupper som är 

verksamma i deras lokaler. En uppenbar skillnad till de mindre folkbiblioteken är 

stadsbibliotekets stora budget, vilket har tillgängliggjort mer utvecklade och praktiska 

aktiviteter, exempelvis mat-och bakkursen som Ove pratar om. Stadsbiblioteket har även 

råd med bibliotekspedagoger, vilket fungerar som en spetskompetens för bibliotekets 

integrationsarbete. Däremot kan man se att grundupplägget är väldigt likt på alla 

biblioteken. Det handlar generellt om socialiserande aktiviteter, språkträning och 

förmedlande av digital kompetens. I det empiriska materialet kan man dock se att det finns 

en del skillnader i det praktiska utförandet. På Karins bibliotek håller man kurserna och 

aktiviteterna inom biblioteket och resurscentrumet, medan man på Lisas bibliotek har 

samarbetat i stor grad med externa källor i form av studieförbund och kyrkan. Hon 

menade att man gör detta eftersom kommunens bistånd har gått till dessa förbund då de är 

nära biblioteket och har utbildade pedagoger på plats. Lisa sade att hennes bibliotek alltid 

har arbetat med dessa insatser på grund av ett väldigt heterogent och multikulturellt 

närområde. Därför upplever inte Lisa att hennes bibliotek har förändrats särskilt mycket, 

medan Karin tycker att det är en påtaglig förändring eftersom antalet nyanlända har ökat 

kraftigt i hennes biblioteks närområde. Detta har påverkat Karins bibliotek på det viset att 

man nu fokuserar på integrationsfrämjande i mycket större grad än förut. Empirin 

förstärker således Svensk biblioteksförenings (2008) ansats om att närområdena kan 

påverka hur integrationsarbetet bedrivs och utformas på biblioteken.   
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Avslutande ord 

Som både Lindberg (2008) och Pilerot och Hultgren (2017) har uttryckt är forskningen 

och publikationerna inom fältet fortfarande sällsynta och knappa. Det behövs mer aktuell 

forskning för att påvisa bibliotekens potential och betydelse för integrationsarbete. De 

menar att det är svårt för biblioteken att få ett ökat nedslag i politiska beslut utan att 

konkret uppdrag. 

Det finns dock en allmän och positiv konsensus i empirin och den tidigare forskningen om 

att biblioteken har en enorm potential och funktion som integrationsverktyg och 

stödverksamhet i vårt förändrade samhällsklimat. 
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7. Bilagor 

Bilaga 1. Brev till respondenterna innan intervjun 

 

Hej! 

 

För att ge er bättre möjligheter att svara på frågorna och förbereda er tematiskt tänkte jag 

skicka ut en kort beskrivning av vad vi ska prata om imorgon. De övergripande 

frågeställningarna/teman är: 

 

• Hur arbetar kommunens folkbibliotek gentemot den nya bibliotekslagen?   

Vilka tjänster eller projekt erbjuds/utvecklas i syftet att främja integration? Exempelvis 

språkträffar, bokcirklar, kurser och så vidare.  

 

• Upplever bibliotekarierna att man når målen eller något resultat i den eventuellt 

vidgade arbetsuppgiften? Har arbetsrollen förändrats? 

Arbetar man annorlunda efter nya bibliotekslagen som säger att biblioteken bör ägna 

särskild uppmärksamhet åt prioriterade grupper? Finns kompetensen (exempelvis 

språkkunnighet) för att uppnå ett gott resultat?  

 

Intervjuerna beräknas ta ungefär 40 minuter.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt och intervjumaterialet kommer att hanteras 

konfidentiellt, endast jag kommer att ha tillgång till inspelningar och transkriptioner. Ni 

har rätt att avbryta när som helst under intervjuns gång. Namnen kommer att vara 

anonymiserade efteråt.  

 

 
Hälsningar, 
 
Joy Sandberg. 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 
(Meddelande till läsare: det här är intervjuguiden jag använde mig av, den kan te sig kaotisk. Eftersom jag 

tillämpade en semistrukturerad intervju så fungerade den lika mycket som minnesnoteringar och förslag till 

mig själv på eventuella ingångar om resp. inte pratade på eget initiativ. Därav kan denna mall tas med en 

viss ”nypa salt”. De tre kategorierna i början fungerade endast som referens till teman ifall jag någon gång 

tappade tråden. En sista sak att tänka på är att jag hela tiden hoppade mellan frågor, de är numrerade men 

ställdes ej i en sifferkonsekvent ordning.) 

 

Vilken roll har folkbiblioteket i Sveriges integrationsarbete? (Kan Folkbiblioteken 

användas som en integrationsresurs. Hur?) 

Vilka tjänster eller projekt erbjuds/utvecklas i syftet att främja integration? Exempelvis 

språkträffar, bokcirklar, kurser och så vidare. Kan folkbiblioteket användas som 

integrationsresurs? Hur? 

 

Har arbetsrollen förändrats eller vidgats i relation till det nya samhällsklimatet och 

den nya bibliotekslagen? 

Om bibliotekarierna upplever en förändring i sitt yrke med tanke på flyktingströmmar och 

ökad fokus på prioriterade grupper.  

 

Upplever bibliotekarierna att man uppnår ett resultat i den eventuellt vidgade 

arbetsuppgiften? 

Arbetar man annorlunda efter nya bibliotekslagen som säger att biblioteken bör ägna 

särskild uppmärksamhet åt prioriterade grupper? Finns kompetensen (exempelvis 

språkkunnighet) för att uppnå ett gott resultat?  

 

Del 1 – Introduktion 

• Berätta kort om dig själv. Ålder, utbildning, etc.  

• Tidigare arbetslivserfarenheter inom biblioteksväsendet eller annat relevant arbete. 

Hur länge har du jobbat på det här biblioteket? 

Del 2 – Vidgad arbetsuppgift och förändrad arbetsroll 

• 1. Anser du att folkbibliotekets roll har förändrats eller vuxit under 2010-talets 

invandringsströmmar? Berätta om din uppfattning. Om resp. har arbetat längre än 

så inom biblioteksväsendet, fråga om det finns en märkbar skillnad från förut till 

nu.  

• 2. Vad du har för roll på biblioteket? Vad arbetar du främst med just nu? Tidigare 

integrationsprojekt på biblioteken. Varför inte längre? Intresseområde? Blev du 
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tvungen att göra det eller har du själv tagit initiativet? Utvecklat efter lokala eller 

nationella mål och behov? 

• 3. Vilka nya kompetenser anser du att en bibliotekarie måste tillgodogöra sig efter 

den nya bibliotekslagen? Påverkar samhällsklimatet kompetenskravet? Någon 

förändring, har ni fått fortbildning, hur har detta applicerats i praktiken? Finns den 

eventuella kompetensen hos bibliotekarier i dagsläget? Kompetens som resurs.  

• 4. Känner du att ni fått ökat politiskt och ekonomiskt stöd efter den nya 

bibliotekslagen? Berätta hur och om det syns i praktiken. Svensk 

biblioteksförening anser att… – underanvänd resurs utan stöd.  

• 5. Arbetar alla bibliotekarier här aktivt med integrationsfrämjande verksamhet eller 

är ni bara några som tagit på er ansvaret? Med aktivt arbete syftar jag på att 

praktiskt genomföra aktiviteter och dylikt. Vilka mål arbetar man mot? Anser du 

att man uppnår resultat? Varför/varför inte? Problem? 

• 6. Beskriv om du anser att folkbibliotekariens roll har förändrats under de senaste 

åren. Utveckla. Hur, etc. Vad är anledningen. Hur ser det ut inför framtiden?  

Del 3 – Hur arbetar kommunens folkbibliotek gentemot den nya bibliotekslagen? 

Vilka tjänster etc. 

• 7.  Hur upplever du folkbibliotekens potential som integrationsverktyg? 

Effektivt/ineffektivt? Är det underutvecklat? På grund av resursbrist? Hur skulle 

det kunna förbättras?  

• 8. Vilka samarbeten finns inom kommunen gällande integrationsarbete i relation 

till biblioteksverksamhet? Hur och var samordnas det? Arbetar man efter lokala 

eller riksomspännande mål? Både och? 

• 9. Vilka integrationsfrämjande tjänster och aktiviteter erbjuds runt om i 

kommunen? Kan du kort beskriva vad dessa innebär och hur de fungerar? 

Integrationsfika, bokcirkel, etc? 

• 10. Hur stort inflytande har ni som bibliotekarier över utvecklingen av dessa 

tjänster? Hur går det till/vem bestämmer annars?  

• 11. Det finns i dagsläget endast nationella riktlinjer om hur integrationsfrämjande 

arbete skall ske i biblioteken. Hur upplever du dessa riktlinjer, om du tagit del av 

dem? Utgår man aktivt från dem eller använder man mer lokala mål? 

Del 4 – Avslutning 

• 12. Hur skulle man kunna arbeta för att uppnå en mer nationell standard, eller 

erkännande av folkbibliotekens mångsidiga potential?  
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• 13. Har du något mer att tillägga eller säga kring dagens situation i folkbiblioteken 

gällande integrationsfrämjande arbete? 

 


