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Titel: ”My second home”: Sex asylsökandes upplevelser av 

folkbiblioteket som ett stöd under etableringsprocessen i 

värdlandet 

Författare:  Olov Jacobsson 

Handledare:   Michael Dahlberg-Grundberg 

Sammanfattning:  Denna kvalitativa intervjustudie undersöker sex asylsökandes 

upplevelser av folkbiblioteken i Hultsfred och Valdemarsvik och 

deras integrationsprojekt ”Låna en svensk” för att bidra med 

kunskaper om hur folkbiblioteket kan verka som stöd under 

asylprocessen. Sammanfattningsvis upplevde respondenterna 

folkbiblioteket som en viktig resurs för att överbrygga de sociala 

och språkliga barriärer som de mötte i värdlandet. Folkbiblioteket 

utgjorde en inkluderande social arena som sammankopplade 

respondenterna med lokalbefolkningen och tillhandahöll språk- 

och informationsresurser som gjorde det lättare att hantera den nya 

livssituationen och motiverade dem till ett mer aktivt deltagande i 

lokalsamhället. Som teoretisk ansats har de asylsökandes 

interaktioner med folkbiblioteket analyserats utifrån begreppet 

socialt kapital i syfte att undersöka folkbibliotekets potential att 

stärka de asylsökandes förbindelser och förtroende till 

majoritetssamhället. Studien drar slutsatsen att folkbiblioteken 

bidrog till att stärka det sociala kapitalet på en mikronivå genom 

bibliotekariernas positiva interaktioner med respondenterna, samt 

genom de formella möten mellan de asylsökande och 

lokalbefolkningen som förmedlades via ”låna en svensk”-

projektet. På en makronivå bidrog biblioteken till att generera 

socialt kapital genom att verka som en öppen demokratisk 

institution som ställer alla användare på en jämlik nivå, vilket fick 

respondenterna att känna sig som en del av gemenskapen i 

lokalsamhället. 

Nyckelord:   Folkbibliotek, asylsökande, socialt kapital, ”låna en svensk” 
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1. Inledning.  

Det historiskt höga mottagandet av asylsökande i svenska kommuner har aktualiserat 

folkbibliotekets uppdrag att utveckla det demokratiska samhället, att vara tillgängligt för alla, 

samt att ägna särskild uppmärksamhet åt personer med annat modersmål än svenska (SFS 

2013:801, Bibliotekslag). Under år 2015 har över 160 000 individer ansökt om asyl i Sverige 

(Migrationverket 2015:1). Att möta de nya informationella och sociala behov som emanerat 

ur de demografiska förändringarna kommer bli en stor utmaning för folkbiblioteken den 

kommande tiden. Det är därför viktigt att undersöka hur dessa behov ser ut, samt att lyfta 

fram asylsökandes egna perspektiv på biblioteket som ett socialt och informationellt stöd 

under asylprocessen. 

Att folkbiblioteket har en viktig roll i mottagandet av asylsökande har proklamerats i flera 

upprop från biblioteksorganisationer som understryker folkbibliotekets humanitära och 

institutionella ansvar att erbjuda en välkomnande mötesplats, ett relevant mediautbud och 

aktiviteter som språkcaféer, läxhjälp, studiecirklar och andra kulturella evenemang (IFLA 

2015; Svensk biblioteksförening 2015). Bibliotek lokaliserade i kommuner med ett högt 

mottagande vittnar om en kraftigt ökad besöksfrekvens samt om ett hårt tryck på 

språkrelaterade resurser och datorer med fri internetuppkoppling (Sveriges Radio 2014). Det 

konstateras samtidigt i Biblioteksbladet att det fortfarande saknas en tydlig bild av hur 

asylsökande använder folkbiblioteket, samt att verksamheterna bör standardiseras och 

synliggöras mer (Söderberg 2015, s. 30).  

Denna kvalitativa intervjustudie undersöker sex asylsökandes erfarenheter av folkbiblioteken i 

Hultsfred och Valdemarsvik och deras integrationsprojekt ”låna en svensk”. Biblioteken är 

utvalda utifrån deras lokalisering i samhällen med hög population av asylsökande, samt på 

grund av deras roll i utvecklandet av projektet ”låna en svensk” där biblioteken organiserar 

och administerar möten mellan nyanlända och svensktalande ortsbor i syfte ”att underlätta 

integrationen i det svenska samhället samt att skapa ett språkligt och kulturellt möte mellan de 

utlandsfödda och kommunens invånare” (Schröck 2015, Projektrapport).  

1.1 Syfte.  

Syftet med studien är att undersöka hur sex asylsökande upplever folkbiblioteken i Hultsfred 

och Valdemarsvik och deras projekt ”låna en svensk” för att bidra med kunskaper om hur 

biblioteket kan vara ett stöd under asylprocessen. 
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1.2 Frågeställningar. 

 Vilka upplevelser har de asylsökande av folkbiblioteket som ett socialt och 

informationellt stöd under etableringsprocessen i värdlandet? 

 Vilka tankar om och upplevelser av ”låna en svensk”-projektet har de asylsökande? 

 På vilka sätt kan de asylsökandes interaktioner med folkbiblioteket relateras till 

begreppet socialt kapital? 

1.3 Teoretisk ansats 

Studien undersöker asylsökandes interaktion med folkbiblioteket och deltagande i ”låna en 

svensk”-projektet utifrån begreppet socialt kapital. Det sociala kapitalet kan definieras som 

summan av det förtroende som människor hyser till varandra på ett individuellt eller kollektivt 

plan, som ”band mellan individer - sociala nätverk och de normer för ömsesidighet och 

pålitlighet som uppstår ur dem” (Putnam 2000, s. 18). Att tillskansa sig socialt kapital sker 

genom att delta i samhället och känna förtroende gentemot det. Eftersom asylsökande 

generellt har svaga förbindelser till majoritetssamhället, är det relevant att undersöka 

folkbibliotekets potential att stärka det sociala kapitalet hos dessa grupper. Begreppet 

redogörs utförligare i studiens teorikapitel. 

1.4 Begreppsdefinition - Asylsökande 

En asylsökande är en individ som ansöker om asyl. Med asyl avses enligt utlänningslagen 

(SFS 2005:716) ett uppehållstillstånd som beviljats en utlänning därför att personen är  

flykting eller alternativt skyddsbehövande.  
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2. Bakgrund. 

Detta kapitel ger en bakgrund till asylsökandes situation, folkbibliotekets förhållande till 

migration, samt en introduktion till ”Låna en svensk”-projektet. 

2.1 Asylsökandes situation 

Asylsökande står utanför många av de etableringsinstanser som andra flyktingar har rätt till, 

efter att de tilldelats asylboende, ett enklare försörjningsstöd och ett kort 

introduktionsprogram är det mycket upp till dem själva att klara sig. Barnen har rätt till 

skolgång och vissa vuxna lyckas ordna praktikplats. Under år 2014 fick endast 1 av 60 som 

beviljats tillfälligt arbetstillstånd användning av det (Okumus 2015). Erfarenheter av flykt 

resulterar ofta i känslor av desorientering och osäkerhet. Många bär på traumatiska 

erfarenheter och påverkas av ovissheten kring asylärendet, som idag kan dröja upp till två år 

(Migrationsverket 2015:2). Många hamnar i asylboenden i mindre kommuner där det finns få 

icke-kommersiella rum att vistas i, där det är svårt att få kontakt med lokalbefolkningen och 

utöka de sociala nätverken. Eftersom de inte har rätt till språkundervisning genom SFI, blir de 

beroende av volontärorganisationers aktiviteter. Dessa barriärer gör det svårt för asylsökande 

att delta i samhällslivet. Enligt Bergman (2010) kännetecknas asylsökandes situation av 

beroende och ogästvänlighet. De har en beroendeställning till myndigheter som ansvarar för 

deras asylärende och uppehälle, samt till enskilda individer inom detta system såsom 

handläggare och jurister. Ogästvänligheten handlar om den restriktiva asylpolitiken och att 

känna sig ojämlikt behandlad av myndigheterna eller av lokalbefolkningen. Dessa faktorer 

begränsar asylsökandes handlingsutrymme och genererar känslor av osäkerhet, maktlöshet 

och isolering. Bergmans avhandling visar på att asylsökande hanterar upplevelser av 

disempowerment genom att handla utifrån sin situation. De försöker hålla sig sysselsatta och 

representera sig själva på olika sätt, de söker aktivt information om sin situation och 

kommunicerar genom sina sociala nätverk. Denna studie undersöker vilket roll folkbiblioteket 

har under denna process. 

2.2 Folkbiblioteket och migration 

Enligt Audunson (2005, s. 343) bör det moderna folkbibliotekets framväxt förstås i samband 

med den ökade migrationen och mångkulturen i USA på 1850-talet. Det moderna 

folkbiblioteket uppstår i en kontext av stora demografiska, sociala och kulturella förändringar. 

USA hade ett enormt inflöde av immigranter och behövde ett verktyg för att introducera dessa 

heterogena grupper till det politiska systemet och göra medborgare av dem. Folkbiblioteket 
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blev en viktig del i den ekonomiska moderniseringsprocessen och i fostrandet av 

immigranterna efter amerikanska värderingar. Hansson (2012, s. 35) identifierar två stora 

samhällsrörelser som påverkar dagens folkbiblioteket, den ena rör sig utåt och är 

globaliseringen. Hansson talar om globalisering utifrån de sätt våra relationsmönster och 

identitetskonstruktioner förändrats genom ny informations- och kommunikationsteknologi 

som gjort världen mer tillgänglig än någonsin, samt genom demografiska förändringar i 

populationen. Den andra rörelsen går inåt mot familjen och det lokala sammanhanget, såväl 

socialt som geografiskt. Bibliotekets stora utmaning blir att förena dessa rörelser och att 

minska avstånden mellan dem. 

Den pågående humanitära flyktingkrisen med 60 miljoner människor på flykt från krig och 

förföljelse (UNHCR 2014) har i hög grad aktualiserat folkbibliotekets utmaning att förena 

dessa två rörelser. Under det senaste året har många av biblioteksväsendets 

intresseorganisation mobiliserat sig för att lyfta fram bibliotekens humanitära och 

institutionella ansvar att hjälpa asylsökande och flyktingar via förmedlandet av aktiviteter, 

kunskap och utbildning. IFLA (The International Federation of Library Associations and 

Institutions) kom nyligen ut med dokumentet Responding! Public libraries and refugees 

(IFLA 2015) som syftar till att inspirera folkbiblioteken till handling och visa på de olika sätt 

de kan vara en positiv kraft för människor på flykt. EBLIDA (The European Bureau of 

Library, Information and Documentation Association) har startat initiativet Public libraries in 

Europe welcome refugees (EBLIDA 2015) där de fastslår att folkbiblioteken i Europa ska 

vara en plattform för demokratiska och öppensinniga värderingar, en trygg plats där social 

inkludering för alla prioriteras.  

Svensk biblioteksförenings Upprop för biblioteken och människor på flykt (Svensk 

Biblioteksförening 2015) belyser svenska biblioteks arbete för nyanlända. Uppropet beskriver 

hur de utökar mångspråksutbudet, ger tillgång till datorer och språkdatabaser, låter bokbussar 

stanna vid asylboenden, anpassar öppettiderna på filialbiblioteken, samt samarbetar med 

frivilligorganisationer för att skapa aktiviter som språkcaféer, läxhjälp, sagostunder och 

bokcirklar. Uppropet lyfter fram svenska folkbiblioteks tradition av att stödja immigranter. 

Under andra världskriget, 1970-talets arbetskraftinvandring och 1990-talets balkankrig 

arbetade biblioteken för att välkomna nyanlända och möta deras behov. Utöver 

bibliotekslagen har det prioriterade arbetet för immigranter stöd i många 

biblioteksorganisationers riktlinjer och manifest. I IFLAs mångkulturella biblioteksmanifest 

konstateras det att ”Varje individ i vårt globala samhälle har rätt till ett fullständigt utbud av 
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biblioteks- och informationstjänster” och att marginaliserade grupper som minoriter och 

asylsökande särskilt ska uppmärksammas (IFLA 2011, s. 1-2). Lyondeklarationen, ett 

dokument undertecknat av 600 biblioteksorganisationer i syfte att påverka FNs 

utvecklingsarbete, proklamerar vikten av fri tillgång till information åt alla för en hållbar 

samhällsutveckling och långsiktigt socioekonomiskt välstånd. Deklarationen understryker 

flyktingar som en grupp att ta särskild hänsyn till (The Lyon Declaration 2014).  

2.3 ”Låna en svensk”  

Utöver den instrumentella rollen som informationsförmedlare anordnar många folkbibliotek 

idag andra verksamheter som riktar sig till utlandsfödda, ofta tillsammans med ideella krafter. 

På senare tid har en framväxande strategi från folkbibliotekens sida varit att organisera och 

administera möten mellan immigranter och svensktalande ortsbor, i syfte att underlätta 

ingången till det svenska samhället och stärka det språkliga självförtroendet. På ett antal 

folkbibliotek i Sverige kan man idag låna en språkvän eller en ortsbo för ett språkutbyte eller 

en social träff. Bibliotekens utlån av mänskliga resurser kan härledas till den internationella 

”human library”-rörelsen, där människor lånas ut istället för böcker. Rörelsen hade sin 

ursprungliga bas i Köpenhamn och har idag mer än 60 aktiva länder. Det första mänskliga 

biblioteket skapades i samband med Roskildefestivalen år 2000 av danska aktivister som en 

reaktion på ett våldsamt hatbrott (Human Library UK 2015). Tanken var att använda sig av 

bibliotekets språk, mekanismer och organisationsform för att förmedla respektfulla möten 

som utmanar fördomar och därmed reducerar risken för våld och negativa attityder. Rörelsen 

utgår från att social kontakt är bästa metoden för att minimera fördomar och att biblioteket 

utgör en trygg och öppen plattform för människor att ställa frågor och dela sina erfarenheter 

(Wentz 2013). Ett exempel på ett sådant initiativ är ”Låna en fördom”-projektet som spred sig 

på 2000-talet till ett antal skandinaviska folkbibliotek. Projektet gav biblioteksanvändarna en 

möjlighet att låna individer från minoritetsgrupper för en konversation (Sveriges radio 2006).  

På Hultsfreds och Valdemarsviks folkbiblioteket har man utvecklat en modell som kallas 

”låna en svensk” som spridit sig till andra folkbibliotek runt om i landet. ”Låna en svensk” är 

ett integrationsprojekt som vänder på maktperspektivet över vem som ska utlånas. Projektidén 

kommer från en flyktingsamordnare i Hultfred som ville starta ett projekt som underlättade 

interaktionen mellan nyanlända och ortsbefolkningen. Som en reaktion mot att svensk 

integrationspolitik ofta ställer för mycket krav på att immigranter ska anpassa sig efter 

svenskar och hitta hem till svenskar, var en viktig dimension av projektet att de utlandsfödda 
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skulle ta initiativet till mötet och bestämma vem de ska träffa, samt var mötet skulle äga rum 

(SVT 2015). Flyktingsamordnaren kontaktade Hultsfreds folkbibliotek som sedermera 

började administrera tjänsten efter ha mottagit en lista med kontaktuppgifter över de 

volontärer som ställt upp på att utlånas.  

Modellen utgick från att volontärerna fick skriva en kort beskrivning av sig själva och deras 

intressen som hängdes upp tillsammans på synlig plats i biblioteksrummet. De utlandsfödda 

fick välja den person som passade deras intressen bäst och sedan boka ett möte med sitt 

lånekort i informationsdisken. Bibliotekarien som har alla lediga tider i pärm administerar 

mötet och meddelar den utlånade. Mötet som formellt gäller i en timme har i Hultsfred 

huvudsakligen skett i hemmen hos deltagarna. I samband med projektets andra omgång har 

biblioteket tagit över verksamheten helt. I Valdermarsvik tog en grupp asylsökande 

akademiker själva kontakt med biblioteket och framförde önskemålet att införa ett liknande 

projekt, efter att fått idén från en studieförbundslärare. Biblioteket lånade projektmodellen 

från Hultsfred med skillnaden att de valde att ha biblioteket som utgångspunkt för mötena och 

att de redan från start organiserade projektet självständigt. Pilotprojektet pågick under en 

månads tid och de flesta mötena ägde rum på biblioteket om inte deltagarna kom överens om 

en annan plats. Inget av de två biblioteken hade några problem med att hitta volontärer att 

låna ut eller utlandsfödda låntagare, tvärtom var intresset till att delta mycket stort.  

Båda biblioteken fick hjälp med marknadsföringen av projektet genom ett stort 

uppmärksammande i lokal media. I biblioteksrummet sattes det upp affisher samtidigt som det 

informerades muntligt om projektet till alla som kunde tänkas vara intresserade. Av de 

utlånade var medelåldern generellt hög, en majoritet hade en akademisk bakgrund i bred 

bemärkelse. Vanligtvis tillhörde de yrkesgrupper som sjuksköterskor, lärare, läkare och 

politiker. En överrepresenterad grupp var på båda biblioteken pensionärer. De 

utomlandsfödda som deltog var en heterogen grupp med diversifierad bakgrund. En majoritet 

av deltagarna kom från länder som Eritrea, Syrien, Kongo och Irak och var i 20-30 årsåldern. 

I Valdemarsvik var män en överrepresenterad grupp, medan det fanns en större jämvikt 

mellan könen i Hultsfred.
1
  

                                                           
1 All icke-källhänvisad information om ”låna en svensk” är hämtad via intervjuer av 

bibliotekarierna på Hultsfred och Valdemarsvik. Läs mer om intervjuerna i metodkapitlet. 
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3. Teori och tidigare forskning. 

Forskning som undersöker immigranters relation till folkbiblioteket är förvånansvärt ovanlig 

med tanke på hur ofta bibliotekets roll i främjandet av integration och interkultur belyses i 

verksamhetsplaner och biblioteksorganisationers riktlinjer och manifest. Inom svensk 

forskningskontext rör det sig mest om studentuppsatser eller praktiska yrkesnära studier. Att 

Svensk Biblioteksförenings (2008) rapport om bibliotekets betydelse för integration 

huvudsakligen är en redogörelse av olika magister- och masteruppsatser är ett talande 

exempel. 

3.1 Teori - Socialt kapital 

Socialt kapital är ett begrepp med många olika definitioner och har en bred spännvidd över 

olika forskningssområden. Begreppet är idag ett populärt verktyg för att analysera och förstå 

betydelsen av resurser som är kopplade till sociala relationer. Ofta används det som ett 

paraplybegrepp för social sammanhållning, sociala nätverk, social integrering och socialt stöd 

(Starrin & Rönning 2011, s. 9). Pierre Bourdieu och Robert Putnam har varit centrala för 

utvecklandet av begreppet inom den samtida sociologiska diskursen. Bourdieu gör den första 

systematiska analysen av begreppet i början av 1980-talet (Portes 2008, s. 3). Han definierar 

socialt kapital som ”the aggregate of actual potential resources which are linked to a 

possession of a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual 

acquainance or recognition” (Bourdieu 1986, s. 51). Begreppet beskrivs alltså som summan 

av de resurser som tillgängliggörs via en individs medlemskap i nätverk av kontakter, 

relationer och umgängeskretsar. De sociala nätverken uppstår inte ur ett vakuum, utan är 

resultatet av strategiska investeringar knutna till det ekonomiska och kulturella kapitalet. 

Bourdieu har ett maktperspektiv och använder begreppet för att analysera hur ojämlikheter 

skapas och reproduceras. Där Bourdieu fokuserar mer på den individuella mobiliseringen av 

nätverk, fokuserar Putnam på det sociala kapitalet främst som en kollektiv tillgång. Han 

företräder ett perspektiv som lyfter fram civilsamhällets roll i skapandet av socialt kapital, där 

representationen och engagemanget inom föreningslivet är relaterat till hur väl demokratin 

fungerar i ett samhälle. Han definierar begreppet som ”inslag i samhällsorganisationen, till 

exempel förtroende, normer och nätverk, som kan förbättra samhällseffektiviteten genom att 

underlätta samordnade operationer” (Putnam 1996, s. 201). Utöver det strukturella 

perspektivet innefattar begreppet en individuell komponent som Putnam beskriver som ”band 

mellan individer - sociala nätverk och de normer för ömsesidighet och pålitlighet som uppstår 
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ur dem” (Putnam 2000, s. 18). När människor från mångskiftande grupper interagerar med 

varandra i täta sammanslutningar stärks medborgarandan i samhället och ökar den 

generaliserade ömsesidigheten, dvs. en känsla av förtroende och solidaritet för individer 

utanför den egna gruppen, oberoende av kategorier som klass, utbildning eller etnicitet (Ibid, 

s. 21). Putnam gör en distinktion mellan sammanbindande och överbryggande socialt kapital. 

Det sammanbindande kapitalet är frivilligt eller ofrivilligt inåtblickande och förstärker den 

gemensamma identiteten inom homogena grupper (Ibid, s. 22). Det överbryggande sociala 

kapitalet är utåtblickande och kännetecknas av sammanslutningar som inkluderar olika sociala 

grupper, som t.ex. en medborgarrättsrörelse eller ungdomsgård. Putnam betonar vikten av 

denna form av socialt kapital eftersom den ger upphov till bredare identiteter och 

ömsesidighet (Ibid, s. 23). Denna studie tillämpar främst Putnams begreppsapparat eftersom 

den fungerat som ett passande verktyg för att analysera intervjumaterialet.  

3.2 Tidigare forskning - Folkbiblioteket och socialt kapital 

Enligt Vårheim, Steinmo och Ide (2008, s. 881) behövs det mer omfattande forskning som 

undersöker folkbiblioteket som ett instrument för att generera socialt kapital. Även om 

forskningen hittills har lyckats antyda att det finns en stark koppling mellan folkbiblioteket 

och socialt kapital, har den haft svårt att redogöra för vilka exakta sociala mekanismer som 

bidrar till detta. Det behövs både fler fallstudier och tydligare teoretiska ramverk. I en 

litteraturgenomgång av den tidigare forskningen på området urskiljer Vårheim tre 

övergripande perspektiv gällande folkbiblioteks potential att förmedla socialt kapital 

(Vårheim 2007, s. 421). Det första har ett samhällsorienterat deltagandeperspektiv som lyfter 

fram bibliotekets aktiva roll i lokalsamhället och samarbeten med volontärorganisationer. Det 

andra perspektivet lyfter fram bibliotekets roll som en informell mötesplats för olika 

människor. Detta perspektiv är starkt förknippat med Audunsons teori om folkbiblioteket som 

en lågintensiv mötesplats där socialt kapital alstras genom bibliotekets kapacitet att verka som 

en arena för trygga informella möten där olika demografiska grupper exponeras för varandras 

olika kulturella uttryck, vilket ökar förtroendet mellan de olika grupperna (Audunson 2005). 

Enligt Audunson har folkbiblioteket som en högintensiv mötesplats, en social arena som 

sammankopplar individer utifrån deras gemensamma intressen och grupptillhörighet, inte 

samma potential att producera generaliserad ömsesidighet (Ibid).   

Det tredje perspektivet undersöker folkbiblioteket som en universalistisk 

informationsförmedlande institution som ger fri tillgång till resurser åt alla och gör tjänsterna 
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mer universella genom att anpassa dem efter nya biblioteksbehov. Biblioteket är ett offentligt 

rum reglerat av institutionaliserade principer som syftar till att ställa alla besökare på en 

jämlik nivå, vilket ökar användarnas förtroende för varandra. Folkbiblioteket är också mer än 

ett dokumentförmedlande arkiv, det är även en demokratisk arena där människor sammanförs 

för olika kunskapsutbyten och reflektioner (Vårheim 2007, s. 426). 

Johnson (2011) kan sägas representera ett fjärde kompletterande perspektiv där det sociala 

kapitalet förstås utifrån interaktionen mellan bibliotekarier och biblioteksanvändare. 

Författaren menar att folkbibliotekarierna idag har en mer samhällsinriktad funktion utöver 

rollen som dokumentförmedlare. I viss mån kompletterar de andra myndigheters 

verksamheter i områden som välfärd, hälsa, skola och immigration. Detta gäller särskilt 

bibliotek lokaliserade i områden där det finns marginaliserade grupper. Johnson menar att 

bibliotekariernas aktiva interaktion med användarna i dessa sammanhang kan bidra till 

genererandet av socialt kapital på både en instrumentell och emotionell nivå (Ibid, s. 60). Den 

sociala relationen som utvecklas under tiden som en tjänst förmedlas, kan ibland vara lika 

viktig som den instrumentella tjänsten som erbjuds. Bibliotekarierna hjälper användarna att 

hitta både samhälls- och biblioteksresurser, samtidigt som de kan vara ett socialt och 

emotionellt stöd för vissa användare och bidra till att reducera isolation. Detta stärker 

förtroendet för biblioteket och dess personal. Stigendal (2008, s. 75) är inne på samma spår 

och menar att kontakten med bibliotekarien är nödvändig om biblioteket ska fungera som en 

plats för möten mellan samhällets utanförskap och innanförskap. Biblioteksrummet och dess 

personal representerar samhället, men det är först när det finns personal att prata med och få 

hjälp av som användaren känner en delaktighet i bibliotekets sociala sammanhang och i 

förlängningen samhället i stort. Bibliotekets fysiska resurser är inte tillräckliga för att 

underlätta integrationen, utan det är i kontakten med personalen som den möjliggörs (Ibid, s. 

98). 

3.3 Tidigare forskning - Folkbiblioteket och immigration 

Forskningen som undersöker folkbibliotekets roll i immigranters liv är som tidigare nämnt 

ganska begränsad. Det finns emellertid en del utspridda studier som behandlar ämnet. Nedan 

presenteras fyra forskningsbidrag som varit intressanta för min egen studie eftersom de är 

empiriska studier baserade på intervjuer av immigranter.  

Enligt Vårheim (2014, s. 3) är folkbiblioteket den offentliga institution som har mest potential 

att öka den generaliserade ömsesidigheten bland immigranter. I studien av ett norskt 
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folkbiblioteks programverksamheter för flyktingar, som inkluderar läxhjälp och läsgrupper, 

undersöker han hur dessa har bidragit till att öka deltagarnas förtroende för biblioteket och 

lokalsamhället. Biblioteksverksamheterna var en del i ett formaliserat samarbete med 

migrationsverkets introduktionsprogram för flyktingar. Studien fokuserar på interaktionerna 

som sker mellan flyktingarna och bibliotekarierna under programverksamheterna, samt vilka 

språkliga och sociala resurser som ackumulerats av deltagarna. Vårheims slutsatser blir att 

folkbiblioteket kan påskynda den förtroendegenererande processen genom att förmedla 

information som gör det enklare för flyktingarna att leva och navigera i det norska samhället. 

Samtidigt som förtroendet för bibliotekarierna, volontärerna och de andra etniska grupperna 

hade höjts, kunde inte Vårheim påvisa något direkt samband med biblioteksverksamheterna 

och ett ökad förtroende för främlingar i lokalsamhället. Däremot identifierades ett större 

förtroende för biblioteket och andra samhällsinstitutioner.  

Audunson, Essmat och Aabø (2011) undersöker folkbiblioteket som en resurs för 

immigrantkvinnor i relation till begreppet socialt kapital. Författarna fastslog att 

användningen av biblioteket var stark påverkat av den fas av integrationsprocessen som 

respondenterna befann sig i. För många av immigranterna var biblioteket mest betydande 

under den första fasen i det nya landet, efter de successivt fått en mer stabil tillvaro användes 

inte biblioteket lika intensivt. I den första fasen var biblioteket främst ett socialt stöd för att 

reducera ensamhet och hemlängtan, medan bibliotekets traditionella roll som 

informationsförmedlare blev mer framträdande i de senare faserna. Biblioteket gav de 

nyanlända ett första intryck av det nya landets sociala liv, sedvänjor och kulturella koder. 

Först genom att läsa böcker och iaktta personalen och besökarna, för att sedan successivt delta 

mer aktivt i bibliotekens organiserade aktiviteter. Folkbiblioteket främjade det sociala 

kapitalet genom att sammankoppla immigranterna med majoritetsbefolkningen, vilket skedde 

både spontant och genom organiserade verksamheter. Detta bidrog till att skapa en känsla av 

delaktighet och ett ökat förtroende för det norska samhället. Många av respondenterna 

beskrev biblioteket i affektiva och familjära termer och en del var trygga med att vända sig till 

personalen för att få hjälp med intimt material som t.ex. besked från sjukhus och myndigheter. 

Biblioteket underlättade också integrationsprocessen för respondenterna genom att göra det 

enklare att lära sig språket och att förstå det byråkratiska systemet.  

Fisher, Durrance och Hinton (2004) har undersökt immigranters informationella och sociala 

behov i Queens, New York, samt hur folkbibliotekets specialutformade integrationsprogram 

har varit till gagn för dessa grupper. Författarna framställer en modell som sammanfattar 
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immigranternas initiala interaktion med folkbiblioteket. I den första fasen upptäcker de en 

trygg och tillmötesgående plats där de nyanlända får emotionellt stöd för att anpassa sig till 

den nya miljön. Immigranterna möter en välkomnande plats med flexibla öppettider där de 

kan ställa frågor om det mesta. Under andra fasen upptäcks utbudet av biblioteks-, samhälls- 

och internetresurser och informationskompetensen ökas. I den tredje fasen får immigranterna 

en bättre förståelse för hur biblioteket kan hjälpa dem och informerar familj och vänner. I den 

fjärde fasen har immigranterna utvecklat ett större förtroende för bibliotekarierna. 

Relationerna och förtroendekapitalet blir starkare och immigranterna känner sig trygga att 

vända sig till biblioteket för att få hjälp med olika problem, t.ex. hur man söker jobb eller 

deltar i någon av programverksamheterna (Ibid, s. 760-61). Studien visar att 

bibliotekspersonalen är en viktig resurs för att möta immigranters praktiska, sociala och 

psykologiska behov. Personalen måste därför aktivt jobba för att underlätta interaktionerna 

som sker på biblioteket. Biblioteket hjälper immigranterna att förstå sitt sociala sammanhang, 

få kontakt med nya människor och bygga ut sina sociala nätverk. Den egna kulturella 

identiteten får ett erkännande, samtidigt som lär de sig mer om den amerikanska kulturen 

genom bibliotekets samlingar och programverksamheter. Biblioteken hjälper till att stärka det 

språkliga självförtroendet, att förstå och hantera det byråkratiska systemet, att öka den digitala 

kompetensen, samt att förbereda sig inför yrkesliv och medborgarskap.   

I Van Der lindens, Bartletts och Beheshtis (2014) studie av 14 immigranters erfarenheter av 

folkbiblioteken i Ontario, fastslår de att respondenterna i första hand använde biblioteket för 

att låna språklitteratur. Studien visade något anmärkningsvärt att intresset för bibliotekens 

programverksamheter var generellt lågt, även fast det fanns ett utbud av specialutformade 

program riktade direkt till nyanlända. Med undantaget av ett populärt konversationsprogram, 

hade få använt sig av utbudet av samhällsinriktade workshops för nyanlända, 

språkundervisning och övningar inför medborgartest. Enligt författarna berodde detta på att 

respondenterna hade en instrumentell syn på biblioteket, en plats man besöker för att låna 

böcker eller för att få svar på frågor i högre grad än en social arena för olika slags sociala 

aktiviteter. Studien ger i viss mån en annan bild av bibliotekets potential att verka som en 

sammankopplande mötesplats mellan immigranter och lokalsamhället än tidigare presenterade 

forskningsbidrag. Författarna menar att immigranternas engagemang i bibliotekens sociala 

aktiviteter är beroende av bibliotekariernas förmåga att presentera biblioteket som en 

välkomnande och förtroendegivande plats. De betonar också vikten av att inte definiera 
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immigranter som en statisk kategori av biblioteksanvändare, utan som en bred heterogen 

grupp bestående av individer med diversifierade behov och önskemål.  
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4. Metod. 

I följande avsnitt presenteras studiens design, analys och bearbetning, samt dess tillförlitlighet 

och de etiska principer som den förhållit sig till. För att kunna uppfylla uppsatsens huvudsyfte 

att undersöka sex asylsökandes upplevelser av folkbiblioteket som ett stöd under 

asylprocessen har den kvalitativa forskningsintervjun tillämpats som tillvägagångsätt och 

datainsamlingsmetod. Enligt Denscombe (2009, s. 232, 267) är intervjuer särskilt lämpade vid 

studier som utforskar mer komplexa och subtila fenomen, där syftet är att producera 

djupgående och detaljerat data. Det är en effektiv metod för att insamla subjektiv data om 

individers erfarenheter, upplevelser och känslor.  

4.1 Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun 

Efter Kvales och Brinkmanns modell har jag tillämpat den halvstrukturerade 

livsvärldsintervjun som metod (Kvale & Brinkmann 2014, s. 45). Metoden kan beskrivas som 

en semistrukturerad intervju med ett upplevelsebetonat fenomenologiskt perspektiv. Denna 

intervjuform har målet att erhålla beskrivningar av respondentens livsvärld i syfte av att tolka 

de beskrivna fenomenens mening utifrån respondenternas egna perspektiv. Den påminner om 

ett vardagssamtal men har ett elaborerat syfte och teknik. Den utgår från en tematiserad 

intervjuguide med ett utarbetat schema av frågor, samtidigt som metoden tillåter forskaren att 

frångå intervjuguidens strikta struktur genom att fördjupa sig i, utveckla och följa upp 

respondentens svar. Metoden öppnar upp för en mer interaktiv och dynamisk intervju med 

både slutna och öppna frågor, vilket har varit en passande form för min uppgift där jag samlat 

in ett brett spektra av erfarenheter och reflektioner från en heterogen grupp. Eftersom 

språkbarriären mellan mig och respondenterna i vissa fall varit en faktor att ta hänsyn till, 

hade en alltför hårt strukturerad intervju försvårat kommunikationen.  

Som Denscombe (2009, s. 268-69) påpekar har intervjumetoden en tendens att producera 

icke-standardiserade svar. Semistrukturerade intervjuer är inte förkodade och har ett relativt 

öppet format, vilket försvårar den systematiska analysen av datan och påverkar möjligheten 

att generalisera utifrån materialet. Ett annat problem är att de ofta är tidskrävande och 

besvärliga att genomföra. Denscombe menar att den specifika intervjukontexten och 

forskarens förutfattade meningar om det studerade fenomenet gör det svårt att uppnå 

konsistens och objektivitet. Den insamlade datan är i viss mån unik för sitt sammanhang och 

de individer som deltar, vilket kan ha negativ effekt på reliabiliteten. Kvale och Brinkmann 

påpekar dock att intervjustudier inte måste ge en helhetsbild av ett fenomen, utan varje fall 
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har ett egenvärde och producerar relevant kunskap inom sin specifika kontext (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 311). 

4.2 Urval och genomförande 

Valet av respondenter är en central fråga inom den kvalitativa intervjuforskning. Samtidigt 

som antalet respondenter inte bör vara för stort eftersom genomförandet och bearbetningen är 

en tidskrävande process, måste den insamlande datan ha en tillräcklig kvalitetsgrad för att 

utgöra underlag för tolkning och analys (Dalen 2015, s. 58). Om antalet intervjuer är för få är 

det svårt att pröva hypoteser och göra dem generaliserbara, är de för många kan det bli 

problematiskt att göra mer ingående tolkningar av intervjuerna. För denna studie har sex 

flyktingar och fyra bibliotekarier intervjuats, vilket var ett rimligt antal för en studie av detta 

omfång. Biblioteken valdes utifrån kriterierna att de var lokaliserade i kommuner med mycket 

högt flyktingmottagande per invånare (Migrationsverket 2015:3) och att de administerat 

integrationsprojektet ”låna en svensk”. Bibliotekarierna har intervjuats för att få en djupare 

förståelse av projektet och för att få en kompletterande bild av de asylsökandes utsagor. Detta 

intervjumaterial har därför fått en marginell roll i resultats- och analyskapitlet. 

De asylsökande har i de flesta fall haft en akademisk bakgrund och varit engelsktalande vilket 

underlättat intervjusituationen. De flesta har ändå velat försöka genomföra intervjun på 

svenska, men har kunnat ta hjälp av engelskan när missförstånd uppstått. Genom biblioteken, 

studieförbund och utlånade deltagare av ”låna en svensk” fick jag kontakt med de asylsökande 

respondenterna som via dessa välbekanta kanaler blev informerade om studien. Urvalets 

omfattning och representativitet har i viss mån ökats av att studien ägt rum i mindre 

samhällen, där populationen är mindre och biblioteken har en mindre personalstyrka. 

Innan intervjuerna ägde rum utformades en intervjuguide för varje respondentgrupp, 

tematiserad utifrån de centrala begrepp som uppsatsen behandlar. Som Kvale och Brinkmann 

konstaterar är det viktigt att specifiera syftet med studien och att förkovra sig i ämnet och det 

teoretiska ramverket innan genomförandet av intervjun (2014, s. 148). Av den anledningen 

förberedde jag mig genom att läsa på om intervjutekniker och tidigare forskning. På grund av 

logistiska skäl och en begränsad tidsram kunde inte alla intervjuer genomföras på plats. Två 

av intervjuerna med de asylsökande har därför genomförts i form av telefonintervjuer. Detta 

har medfört att de direkta interaktionsmöjligheterna begränsats i dessa fall och att intervjuerna 

förkortats. Telefonintervjuerna pågick i 15-20 minuter, medan de andra varade i ett tidspann 

mellan 25 och 40 minuter. I Valdemarsvik föredrog bibliotekarierna att intervjuas 
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tillsammans, i detta fall pågick intervjun över en timme. Som Denscombe påpekar finns det 

både fördelar och nackdelar med en gruppintervju. Representativiteten ökas och 

respondenterna har möjlighet att komplettera varandras erfarenheter och reflektioner av det 

studerade fenomenet. Intervjun blir däremot mindre personlig, svårare att kontrollera och 

besvärligare att transkribera (Denscombe 2009, s. 235-36).  

4.3 Analys och bearbetning 

Intervjuerna har i stort sett transkriberats i sin helhet, undantag har gjorts där samtalen avvikit 

från ämnesområdet. I många fall genomfördes intervjuerna på både svenska och engelska, jag 

har då översatt vissa fragment till det språk som talades mest under intervjun. I vissa fall har 

jag varit tvungen att göra ett par mindre grammatiska rekonstruktioner under transkriberingen 

för att göra intervjuerna mer begripliga och få ett bättre flöde i texten. Texterna har sedan 

brutits ner i nyckelkoncept för att reducera komplexiteten i datan. Intervjudatan har slutligen 

presenterats i form av tematisering, där teman har konstruerats för att strukturera 

intervjudatan (Dalen 2015, s. 86). Dessa teman presenteras i resultatkapitlet. 

4.4 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet syftar på konsistensen och tillförlitligheten i studien, i vilken mån resultatet kan 

reproduceras av en annan forskare vid en annan tidpunkt (Kvale & Brinkmann 2014, s. 295). 

För att skapa reliabilitet försökte jag använda mig av intervjuguiderna på ett konsekvent sätt, 

detta var inte helt oproblematiskt eftersom språkbarriärerna mellan mig och vissa 

respondenterna krävde en öppnare intervjuform. En nackdel med detta har varit att inte alla 

intervjuerna tydligt strukturerades efter intervjuguidens tematiska indelning, vilket kan ha haft 

en viss inverkan på studiens reliabilitet. Reliabiliteten kan också påverkas av demografiska 

faktorer som ålder, kön, nationalitet, klass, samt av personliga egenskaper (Denscombe 2009, 

s. 237). Reliabiliteten kan därför ha påverkats av det något begränsade urvalet av 

respondenter. 

Validitet syftar på i vilken grad noggrannheten och precisionen i den insamlade datan styrker 

giltigheten i de yttranden som görs i studien, i vilken utsträckning en metod undersöker det 

den är avsedd att undersöka (Kvale & Brinkmann 2014, s. 296). Med mitt metodval blir även 

validiteten relaterad till intervjuguiden och den insamlade datan. Respondenternas svar, trots 

viss inkonsekvens, har genererat ett bra underlag för att svara på studiens primära 

frågeställningar. 
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4.5 Etiska överväganden 

Utifrån etikprövningslagen (Lag 2003:460) lyfter Dalen fram en rad punkter som berör de 

etiska dimensionerna av kvalitativ forskning (Dalen 2015, s. 24-30). De punkter som har varit 

aktuella för studien är följande: Krav på samtycke, krav på att bli informerad, krav på 

konfidentialitet, hänsyn till socialt svaga grupper.  

Efter att personlig kontakt hade upprättats med varje respondent, förklarades syftet och den 

övergripande planen med forskningen. Det tydliggjordes att deltagandet skedde frivilligt, att 

intervjun kunde avbrytas närsomhelst, samt att alla respondenterna skulle anonymiseras i 

texten. Vid första mötet med de asylsökande underströks det noggrant att de inte behövde 

lämna ut personuppgifter eller några uppgifter om deras hemland om de föredrog det. 

Eftersom det är en grupp som i vissa fall har ett större behov av att behålla sin identitet 

anonym och kan uppleva ett obehag över att få sina uppgifter registrerade, lovade jag att 

informationen skulle lagras på ett sätt så att inga obehöriga fick del av den. När en respondent 

inte ville uppge sitt namn och sitt hemland, var jag tydlig med att inget av den sparade 

informationen skulle kunna kopplas till dennes identitet. Materialet har därför avidentifierats 

redan från första fas för att minimera risken för att individer ska kunna identifieras av 

utomstående.  

En annan etisk aspekt berör själva transkriberingen av intervjuerna, huruvida de är 

sanningsenliga utifrån respondenternas faktiska utsagor (Kvale & Brinkmann 2014, s. 228). I 

de fall jag har gjort mindre språkliga ingrepp i syfte att göra texten mer begriplig och i de fall 

jag har översatt delar av texten, har jag varit mån om att hålla den transkriberade texten så 

nära de ursprungliga utsagorna som möjligt för att inte rekonstruera texten utifrån mitt eget 

forskningssyfte.  

4.6 Presentation av kommunerna och respondenterna  

Hultsfreds kommun har en population på 13 700 invånare. 1372 är flyktingar med registrerat 

boende i migrationsverket mottagningssystem, 1142 av dessa är asylsökande utan 

uppehållstillstånd (Migrationsverket 2015:3). Två asylsökande män i 20-30 årsåldern har 

intervjuats i Hultsfred. En man från Gambia bosatt i Sverige i 14 månader, samt en man från 

Eritrea bosatt i Sverige under fem månaders tid. Två bibliotekarier i 30-40 årsåldern har 

intervjuats, båda män. En av dessa har huvudansvaret för ”låna en svensk”-projektet.  
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Valdemarsviks kommun har 7600 invånare, av dessa är 463 flyktingar och 371 registrerade 

asylsökande (Migrationsverket 2015:3). Två kvinnor i 25-30 årsåldern från Irak och Syrien 

har intervjuats, samt en man i 40 årsåldern från Syrien och en man som valde att inte lämna ut 

sina personuppgifter. Respondenterna har varit bosatta i Valdemarsvik mellan 4 och 16 

månader. Två bibliotekarier i 30-40 årsåldern har intervjuats, en man och en kvinna. Båda har 

huvudansvaret för ”låna en svensk”-initiativet.  
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5. Resultat. 

I följande kapitel presenteras studiens empiriska material utifrån fyra teman.  

 Stöd i etableringsprocessen 

 Social inkludering 

 En mötesplats 

 Låna en svensk  

5.1 Stöd i etableringsprocessen 

För majoriteten av respondenterna var folkbiblioteket den första plats de besökte efter att ha 

installerat sig i asylboendet. De fick kontakt med biblioteket via flyktingsamordnare, personal 

på asylboendet eller via sina barn som besökt biblioteket med skolan.  

Som nyanländ vet du ingenting om platsen, den första plats du går till är biblioteket. Du får du 

hjälp med att hitta information, kan låna svenskaböcker, du har möjlighet att ta kontakt med dina 

släktingar, så jag började gå dit varje dag (Man, Syrien). 

Alla av intervjupersonerna hade positiva första erfarenheter av biblioteket, det var en trygg 

och välkomnande plats där de kunde ställa frågor om det mesta. Bibliotekariernas vänliga 

bemötande och hjälpsamhet uppskattades framförallt.  

So from the second day I started using the library. When I came to the library personnel where 

absolutely brilliant, they were always ready to help us, whatever you ask (Man, okänd 

nationalitet). 

Respondenterna upplevde att biblioteket introducerade dem till det svenska samhället. Många 

kände sig desorienterade under den första tiden i nya landet, från början var allting 

främmande och nytt. De konfronterades med ett nytt språk, en ny samhällsstruktur och nya 

kulturella koder. På biblioteket fick de information och socialt stöd som hjälpte dem att 

hantera den prekära situationen som de befann sig i. En av intervjupersonerna upplevde att 

biblioteket hjälpte honom att hantera de förändrade livsvillkoren och gav honom en stödjande 

ingång till det svenska samhället.  

When I came here, you know, it’s difficult to establish and accept the surroundings, but starting 

with the library I feel free, I feel welcome, and the library helps us to communicate with the 

Swedish society and getting along with the culture and traditions. They introduce us, to start 

living. They play a huge role to establish new life in the city - it’s a connective unit between 

immigrants and the society. They show from start how everything works and how to 

communicate (Man, okänd nationalitet).  

Många av respondenterna upplevde att biblioteket erbjöd information som gjorde det enklare 

att navigera i det nya samhället, i vissa fall användes biblioteket som en hjälpcentral dit 



19 
 

respondenterna vände sig för att hantera problem i vardagen. Det kunde handla om att få hjälp 

med att hitta till vårdcentralen, få myndighetsdokument översatta, eller att ta reda på vilka 

andra verksamheter och aktiviteter som var tillgängliga för dem i staden. En kvinna från Irak 

berättade att hon vände sig biblioteket när hon hade sjuka barn och inte kunde förklara 

problemet för personalen på vårdcentralen.  

När jag kom till Sverige, vet jag inte hur jag förklarar sjukdomar. Personalen var jättesnälla och 

har tålamod, de hjälpte mig att hitta en bok om sjukdomar på svenska. Det var jätteviktigt för 

mig, för mina barn var sjuka och jag kunde inte förklara (Kvinna, Irak). 

Respondenterna upplevde också att biblioteket gav dem stöd i etableringsprocessen genom att 

erbjuda resurser som underlättade deras språkinlärning. Samtliga respondenter hade stor 

motivation till att lära sig svenska och såg språket som en viktig ingång till svenska samhället. 

På biblioteket kunde de låna språklitteratur, genomföra språkkurser på internet och ha 

språkövningar med bibliotekarierna. Det rådde en konsensus över att biblioteket hade hjälpt 

dem i deras språkutveckling. 

Det är därför jag lärde mig svenska så fort, därför jag lånat många böcker från biblioteket och 

personalen där var de enda som jag kunde tala svenska med. På asylboendet fanns det ingen som 

kunde prata svenska, bara engelska. De försökte förstå vad jag sa och hjälpte (Man, Gambia). 

Biblioteken erbjöd också datorer och wifi-uppkoppling vilket gjorde det möjligt för 

respondenterna att kommunicera med vänner och familj.  

I use the computers to speak with my family, it’s very important to me (Man, Eritrea).  

Detta var framförallt en viktigt resurs för respondenterna i Hultsfred, eftersom de inte hade 

tillgång till internet på asylboendet. 

5.2 Social inkludering  

Flera av respondenterna upplevde biblioteket som ett offentligt rum som inkluderade dem i ett 

bredare socialt sammanhang, en institution som konstituerade en gemenskap i lokalsamhället. 

Biblioteket var en av de få platser där respondenterna kände sig välkomnade och 

respekterade. 

You’ve always feel welcome at the library and the staff treats you with kindness and respect 

(Kvinna, Syrien). 

Eftersom det fanns få andra icke-kommersiella sociala rum tillgängliga för dem, blev 

biblioteket en viktigt plats där de spenderade en stor del av sin tid. 

Without the library and the Red Cross, it would be empty (Man, okänd nationalitet). 
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En man från Syrien beskrev känslan av gemenskap som biblioteket skapar i termer av en 

familj. 

Jag tror att alla immigranter i Sverige känner sig som en del i familjen när de går in i biblioteket. 

Ja, som en familj, det är så viktigt (Man, Syrien). 

Samma respondent upplevde biblioteket som ett kunskapscentrum och ett community, en plats 

som förenar människor och stärker medborgarandan i samhället. 

Ordet biblioteket betyder kunskap, det betyder böcker, det betyder community. Biblioteket för 

människor samman (Man, Syrien).  

Familjemetaforen återkommer även hos en annan respondent, vilket indikerar att biblioteket 

representerar en trygg och förtroendegivande plats i en övrigt främmande miljö.  

It’s my family… it’s my second home (Man, okänd nationalitet). 

En annan respondent beskrev känslan av samhörighet som uppstod när hon träffade 

människor på biblioteket.  

When you see a good library I think you’re in the right place. When you see the people in the 

library you have to be happy because you are with people that are so classy, and you feel a part of 

it (Kvinna, Syrien).  

Flera av intervjupersonerna betonade vikten av att biblioteket var en plats för alla och att 

bibliotekarierna behandlade alla besökarna på jämlika villkor. 

Dom är där för att hjälpa alla människor, olika människor, inte bara svenskar utan alla människor 

(Man, Gambia). 

Biblioteksbesöken bidrog därmed till att respondenterna kände sig mer välkomna och 

inkluderade i lokalsamhället.  

5.3 En mötesplats  

På frågan om respondenterna använde biblioteket som en mötesplats varierade svaren. För de 

flesta var det mycket viktigt att biblioteket erbjöd en social mötesplats, men det var samtidigt 

inte den primära anledningen till att de besökte biblioteket. Huvudparten av de asylsökande 

interagerade mestadels med andra flyktingar och bibliotekspersonalen, utöver organiserade 

möten med volontärer hade få haft några spontana möten med människor från 

lokalbefolkningen. De ensamkommande använde biblioteket för att träffa andra människor i 

högre utsträckning än asylsökande som hade med sin familj.  

All the people, immigrants who lives across the city, we get together in the library, play chess 

and just communicate. It’s like our meeting place too (Man, okänd nationalitet). 
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En annan respondenterna ansåg att det skulle vara tyst på biblioteket och att det därför inte var 

en lämplig mötesplats. 

No, actually. Because I think we have to be silent in the library so I don’t speak with anyone and 

I don’t think it’s a good idea to have meetings there. Maybe other people have connections with 

each other in the library but I don’t use it for this thing (Kvinna, Syrien).   

En man från Gambia berättade att han kände sig ensam när han var nyanländ i Hultsfred och 

att han gick till biblioteket för att träffa nya människor. Det var framförallt bibliotekarierna 

som han fick kontakt med. 

När jag kommit hit kände jag inte någon, jag var ensam. Jag gick till gymmet, sprang i skogen 

eller gick till biblioteket och läste böcker. Genom biblioteket träffade jag många människor 

(Man, Gambia).  

Biblioteket var också en plats där immigranter träffade varandra för att ge stöd till varandra 

och diskutera hur det svenska samhället fungerade. 

Biblioteket erbjuder en plats för möten, och det är så viktigt. Det fanns en plats med soffor och 

många gånger träffade jag människor där. Vi diskuterade det svenska samhället och många 

hjälpte oss att förklara hur man går tillväga för att börja jobba, göra praktik och så (Man, Syrien). 

Biblioteket kunde också vara en plats där flyktingar träffades för att lära sig svenska 

tillsammans. 

Sometimes we have discussion here with other people, for example from Afghanistan, like me 

they are immigrants. We practice the language and have discussions in Swedish (Man, Eritrea). 

Respondenten använde dock biblioteket mer som en plats där han kunde ta det lugnt och 

regenerera sina krafter än en mötesplats.  

I’m always here. It’s peaceful, you can relax here. And I get help to learn the language. I don’t 

meet a lot of new people here, only one friend who have lived here for a year and he helps me 

with language (Man, Eritrea). 

Han använde biblioteket mest för svenskastudier och emellanåt för prata med bibliotekarierna. 

5.4 Låna en svensk 

Samtliga respondenter visade stor entusiasm över ”låna en svensk”-projektet, framförallt 

eftersom det hjälpte dem att komma i kontakt med lokalbefolkningen. De flesta av dem hade 

inte haft någon kontakt med svenskfödda utöver bibliotekspersonalen, volontärer från 

studieförbund och myndighetsanställda. De uppfattade generellt svenskar som vänliga, men 

reserverade och svåra att få kontakt med. 



22 
 

Svenska människor är isolerade och inte så pratsamma. När du träffar någon säger han bara hej. 

Men med det programmet fick jag möjlighet att prata mer svenska. Inte alla flyktingar har praktik 

och lektioner, så för oss är det nyttigt (Kvinna, Irak). 

Det fanns också en egen rädsla över att träffa svenskar på grund av de språkliga och sociala 

barriärer som fanns emellan dem. En man från Syrien, som var medlem i gruppen av 

asylsökande akademiker som var en påtryckande kraft till att Valdemarsviks folkbibliotek 

lanserade projektet, berättar om gruppens egna tankar om projektet. 

Vi hade en idé, det finns en stark gräns mellan svenskar och nyanlända. Vi hade en rädsla för att 

prata med svenskar från en början. Men också för svenskar tror jag, dom är rädda för nyanlända 

från arabiska länder. När du ser arabiska länder i media handlar det bara om terrorism och 

problem, det är därför normalt att det finns en rädsla och distans mellan dom och oss. Det är så 

viktigt för svenskarna också att sitta normalt med en nyanländ och prata. Man lär sig mycket om 

hans kultur, vilka tankar och erfarenheter han har (Man, Syrien). 

För gruppen handlade projektet om att minska avståndet och rädslan som fanns mellan 

immigranter och lokalbefolkningen genom att skapa förtroendegivande möten där parterna lär 

av varandra. De flesta av respondenterna ansåg att mötena var givande för båda parterna, men 

att mötena var mest anpassade efter deras behov.  

It’s important for us, but it’s helpful for they as well. It makes a clear picture for the local people 

who they living with and they welcoming in the country (Man, okänd nationalitet). 

Vad de asylsökande önskade att få ut av mötena kunde variera, för några handlade det om 

deras sociala behov, att få kontakt med lokalbefolkningen och att lära sig om svenska 

samhället och dess kultur.  

I learned about Swedish society. It was nice to meet Swedish people and learn about their culture 

and how everything works here (Man, Eritrea). 

För andra handlade mötena mest om att få hjälp med den språkliga utvecklingen, även om den 

sociala aspekten av mötena också uppskattades. En respondent berättade hur projektet 

underlättade hans språkinlärning eftersom han fick en möjlighet att praktisera det svenska 

språket genom konversation. 

Svenskan som språk är så svårt, inte kanske så svårt att läsa grammatik, men att lyssna och förstå. 

Genom studieföreningen lärde vi oss grammatik och att läsa, men vi kunde inte ha en diskussion 

med människor. Att låna en svensk hjälpte oss så mycket. Jag observerar att mina kompisar 

pratar mycket bättre svenska nu (Man, Syrien). 

Flera av respondenterna kände sig mer välkomna i lokalsamhället efter att ha deltagit i 

projektet, vilket ökade deras motivation till att träffa fler svenskar. En av respondenterna hade 

tidigare haft ett par negativa erfarenheter av svenskar, men efter att ha deltagit i ”låna en 

svensk” fick hon en mer positiv bild av ortsborna. 
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Previously I’ve had a few bad encounters with Swedish people, but after borrow a swede my 

opinion was changed. I felt more free and welcomed. I met with someone who really could be my 

friend (Kvinna, Syrien).  

För två av respondenterna var det mest givande med ”låna en svensk” att projektet fick dem 

att inse att det fanns en stor vilja hos svenskar att lära känna dem, förstå deras situation och att 

hjälpa dem. 

The most important thing, they are very interested in us and ready to help us, they know we’re 

going through a difficult situation. They know about it and they are trying to help (Man, okänd 

nationalitet). 

En kvinna från Irak blev positivt överraskad efter sin första träff och upplevde att det fanns en 

trygghet och ett förtroende mellan henne och den utlånade svensken. 

Till en början förstod jag inte varför de vill träffa flyktingar, men när jag pratade med X vet jag 

varför, för dom vill gärna hjälpa och är medmänskliga. Det var viktigt för mig att få veta. Det 

överraskade mig att hon bjöd hem mig till hennes hus och skjutsade hem mig. Hon känner sig 

trygg med mig och jag samma.Vi fick förtroende för varandra (Kvinna, Irak). 

En av intervjupersonerna valde ut personen som han träffade utifrån kriteriet att han tidigare 

varit SFI-lärare och därmed kunde hjälpa honom med språkinlärningen. Projektet bidrog 

också till att stärkta hans språkliga självförtroende.  

Just nu kan man säga att det är lätt för mig, för jag kan alltid säga som jag vill. Trots att jag inte 

kan så bra svenska, men det lite som jag lärde mig hjälpte mig att säga det jag vill (Man, 

Gambia). 

Men det respondenten ansåg som mest givande med projektet var att en vänskap utvecklades 

utifrån de formaliserade träffarna. 

Man kan säga att det är den bästa sak som hänt mig. Jag har aldrig upplevt någonting som den. 

Han är som min pappa här i Sverige (Skratt). Ibland går vi ut och fikar, går på restaurang, och har 

åkt iväg och tittat på ishockey (Man, Gambia).  

En aspekt som uppskattades med programmet var att de själva fick välja ut personen de skulle 

träffa, eftersom det gjorde det möjligt att hitta personer med gemensamma intressen eller med 

samma yrkesbakgrund.  

Vi hade en grupp med akademiska asylsökande där alla vara läkare och många som lånades ut 

var också läkare. Det gav oss en möjlighet att lära oss om svenska sjukvårdssystemet från dessa 

personer (Man, Syrien). 

Samtliga av respondenterna ansåg att förtroendet för projektet stärktes av att det var 

biblioteket tillhandahöll tjänsten. 

The library is the best place for these meetings, because they provide information and connects 

people. It’s a place all immigrants like to visit (Man, okänd nationalitet). 



24 
 

När de blev tillfrågade hur biblioteket kunde förbättra sin service, svarade respondenterna att 

de var nöjda och tacksamma över de befintliga resurerna, bortsett från att de önskade att ”låna 

en svensk” skulle vara en konstant del av bibliotekets verksamheter inte bara ett tidsbundet 

projekt. 
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6. Analys. 

I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet utifrån den tidigare forskningen och 

begreppet socialt kapital. 

6.1 En universell informationsförmedlande institution 

Att lämna sitt hemland kan beskrivas i termer av en förlust i det sociala kapitalet för 

immigranterna. De lämnar ofta bakom sig en tillvaro med starka sociala nätverk, där de 

behärskar språket och de kulturella koderna, för att etablera sig i ett land där allt till en början 

är nytt och främmande. Som Hansson (2010) påpekar präglas asylsökandes situation av 

beroende och ogästvänlighet, vilket begränsar deras handlingsutrymme och skapar osäkerhet 

och isolering. Respondenterna upplevde att folkbiblioteken i Hultsfred och Valdemarsvik 

utgjorde ett stöd för att hantera den svåra situation som de befann sig i. På biblioteket fick de 

information som hjälpte dem att aktivera sig, att lära sig om det nya samhällssystemet och det 

svenska språket. Det var också en trygg och välkomnande plats där de kunde slappna av och 

fördriva sin tid. Respondenterna kände sig som respekterade medlemmar i en social 

gemenskap när de besökte biblioteket, de blev ”en del i familjen”, en viktig aspekt eftersom 

de bortsett från detta offentliga rum var utestängda från många av majoritetssamhällets 

gemenskaper i egenskap av att vara asylsökande.  

Det empiriska materialet ger således stöd åt de teoribildningar som förespråkar att 

folkbiblioteket som universell informationsförmedlande institution bidrar till genererande av 

socialt kapital. Enligt Vårheim (2007) bidrar folkbiblioteket som demokratisk institution till 

att producera socialt kapital, eftersom det är en öppen, icke-hierarkisk och inkluderande 

institution med reglerade principer för att anpassa sina resurser efter alla besökares behov, 

samt att ställa användarna på en jämlik nivå. Detta stärker förtroendet för institutionen och 

banden mellan biblioteksanvändarna. De intervjuade flyktingarna i Hultsfred och 

Valdemarsvik hade generellt ett mycket högt förtroende för biblioteken och upplevde 

institutionen som en välkomnade plats för alla, där de fick hjälp med sina specifika behov och 

samtidigt sammankopplades med lokalbefolkningen: ”it’s a connective unit between 

immigrants and the society” som en respondent uttryckte det. På biblioteket behandlades inte 

de asylsökande som ”den andra”, utan det var en plats där de ingick i en gemenskap där alla 

var jämlika medlemmar. Majoriteten hade förtroende för lokalbefolkningen även om de 

uppfattade det som svårt att få kontakt med svenskfödda. Även om sambandet inte direkt kan 

faställas ur studiens empiriska material verkar den generaliserade ömsesidigheten, dvs. 
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förtroendet för främlingar, ha stärkts via de asylsökandes interaktioner med folkbiblioteket. 

Förtroendet som respondenterna hade för folkbiblioteket, tycktes komma från det vänliga 

bemötandet de fick av bibliotekarierna och att de kände sig som en del av gemenskapen i 

lokalsamhället när de besökte biblioteket. Detta bidrog i sin tur till ett mer generellt förtroende 

för den svenskfödda lokalbefolkningen.  

6.2 En mötesplats 

För de asylsökande användes biblioteket mest för möten mellan flyktingar sinsemellan, samt 

för interaktioner mellan asylsökande och bibliotekarier. Få hade upplevt några spontana 

möten med svenskfödda. Audunsons (2005) teori om biblioteket som en lågintensiv 

mötesplats, dvs. ett neutralt offentligt rum som möjliggör informella möten mellan främlingar 

och olika kulturella grupper vilket i sin tur producerar socialt kapital och förtroende mellan 

dessa grupper, tycks inte vara valid utifrån dessa fall. En bibliotekarie i Hultsfred informerade 

att det hade uppstått vissa konfrontationer mellan svenskfödda och immigranter på 

biblioteket. Situationerna handlade om att äldre tidningsläsande män med negativ inställning 

till immigranter hade uttryckts sig opassande, i dessa fall hade immigranterna tillhört sidan 

som behållit lugnet. Informella möten mellan olika kulturella grupper innebär alltså inte att 

förtroende per automatik skapas mellan dem, även om mötena sker inom trygga offentliga 

rum, de kan till och med ha motsatt effekt. 

Biblioteket som mötesplats hade mer potential att generera sammanbindande socialt kapital, 

som enligt Putnam (2000) förstärker identiteten hos grupper med gemensam tillhörighet. 

Biblioteket var ett socialt rum för de nyanlända att träffas och umgås med varandra för 

utbyten av erfarenheter och kunskaper. För de asylsökande var biblioteket mer av vad 

Audunson beskriver som en högintensiv mötesplats, ett rum som sammanbinder individer 

med gemensam intressesfär. De asylsökande som använde biblioteket som mötesplats träffade 

flyktingar från olika nationaliteter, även om en bibliotekarie i Hultsfred hade iakttagit att 

sammanslutningarna på biblioteket ofta var baserade på nationalitet. En av de asylsökande 

beskrev samtidigt biblioteket som ett community som förenade människor. Som Putnam 

(2000) påpekar stärks medborgarandan i samhället när mångskiftande grupper interagerar 

med varandra i täta sammanslutningar, folkbiblioteket var i detta sammanhang en plattform 

som bidrog till att stärkta banden mellan de asylsökande och lokalbefolkningen, trots att det 

var ovanligt förekommande med direkt kontakt mellan grupperna. De förtroendegenererande 

processerna som skapade överbryggande socialt kapital, dvs. förtroendet för individer utanför 
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den egna kulturella gruppen vilket ger upphov till bredare identitetskonstruktioner, handlade 

främst om de asylsökandes interaktioner med bibliotekarierna. Förtroendet för 

bibliotekarierna var generellt mycket högt hos intervjupersonerna, i ett fall så pass att han 

beskrev bibliotekarierna som sin familj. En annan respondent beskrev en bibliotekarie som sin 

vän, de hade varandra på Facebook och hon kunde kontakta bibliotekarien ifall hon behövde 

hjälp med något. En av bibliotekarierna berättade att han blev ombedd att hjälpa en flykting 

med att förstå och översätta ett asylbesked och annat känsligt material, vilket indikerar att 

flyktingarna har en stark förtroenderelation till personalen.  

För de asylsökande var bibliotekariena mer än en instrumentell förmedlare av medier, de gav 

socialt stöd och försökte hjälpa till med det mesta, även om problemområdena inte tillhörde 

bibliotekets traditionella verksamheter. Johnsons (2011) uppfattning att relationen som 

utvecklas mellan bibliotekarier och besökare från minoritetsgrupper ofta är lika viktig som 

den faktiska tjänst som förmedlas, överensstämmer med det empiriska materialet från denna 

studie. Enligt Johnson bidrar bibliotekarierna till producerandet av socialt kapital genom att 

skapa positiva interaktioner med användarna, vilket ökar deras förtroende för institutionen. De 

ger socialt stöd, sammankopplar användarna med samhälls- och biblioteksresurser och skapar 

ett positivt rum för lokalbefolkningen att träffa varandra. Utifrån intervjuerna med 

respondenterna framgår det tydligt att bibliotekariernas aktiva interaktion med de asylsökande 

var en viktig faktor i skapandet av förtroende för biblioteket. En kvinna från Syrien berättade 

att hon sannolikt inte skulle återvänt till biblioteket om hon inte fått ett sådant vänligt 

bemötande av bibliotekarierna. Bibliotekarierna var för många av de asylsökande de första 

svenskfödda som de fick en positiv kontakt med, och som Stigendal (2008) påpekar 

representerar bibliotekarierna också samhället i stort i egenskap av att företräda en 

demokratisk institution. Bibliotekarierna har därmed potential att stärka flyktingars förtroende 

för majoritetssamhället, åtminstone om bibliotekarierna har viljan, kunskaperna och 

kompetensen att ge nyanlända det stöd de behöver. I Hultsfred och Valdemarsvik var samtliga 

respondenter nöjda och tacksamma över stödet och servicen som biblioteken erbjöd dem.  

6.3 Låna en svensk 

De formaliserade mötena som ”låna en svensk”-projektet förmedlade bidrog till att öka 

kontaktytan mellan de asylsökande och den svenskfödda lokalbefolkningen. Respondenterna 

upplevde att det fanns en distans mellan dem och ortsborna, och en av intervjupersonerna 

hade haft rent negativa erfarenheter av lokalbefolkningen. Att ortsborna frivilligt ställde upp i 
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projektet och visade solidaritet och medmänsklighet, överraskade respondenterna och bidrog 

till att de kände sig mer välkomnade i lokalsamhället. Den generaliserade ömsesidigheten 

stärktes därmed eftersom projektet bidrog till ett ökat förtroende för den svenskfödda 

befolkningen och motiverade respondenterna att träffa fler ur lokalbefolkningen. Träffarna 

beskrevs som varma och förtroendeingivande och gav respondenterna socialt stöd, 

underlättade deras språkinlärning och gav dem information om det svenska samhället och 

dess kulturella koder. Det hjälpte respondenterna att bygga ut sina sociala nätverk, eftersom 

kontakten med de utlånade svenskarna ofta vidhållits även efter de formella träffarna. En 

bibliotekarie i Hultsfred berättade att nätverken som ackumulerats via projektet hade hjälpt 

några av deltagarna att få en praktikplats och att komma in i arbetslivet. En av asylsökarna 

beskrev projektet som ”den bästa sak som hänt mig” eftersom det öppnade upp hans sociala 

liv och introducerade honom för en person som han idag beskriver som sin far i Sverige.  

Enligt Putnam (2000) är direkt kontakt mellan individer från diversifierade grupper, om 

kontakten sker i trygga sammanhang, en grogrund för att stärka det sociala kapitalet. Att 

träffarna förmedlades av bibliotekets organisation stärkte förtroendet för projektet. 

Respondenterna i Valdemarsvik, där majoriteten av mötena ägde rum i bibliotekets lokaler, 

uppskattade att det fanns en välbekant och trygg miljö där de kunde träffa den utlånade 

svensken. ”Låna en svensk” bidrog till skapandet av överbryggande socialt kapital eftersom 

klyftan mellan de asylsökande och ortsborna minskades via de utbyten av erfarenheter och 

kunskaper som projektet möjliggjorde. Projektet bidrog också i viss mån till genererandet av 

sammanbindande socialt kapital, eftersom mötena i vissa fall ägde rum inom ramen för 

deltagarnas gemensamma intressen eller yrkesbakgrund. En asylsökande läkare kunde träffa 

en svenskfödd läkare och därmed stärktes banden mellan deltagarna utifrån det gemensamma 

intresset.  
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7. Slutsatser. 

Syftet med studien har varit att undersöka hur sex asylsökande upplever folkbiblioteken i 

Hultsfred och Valdemarsvik och deras projekt ”låna en svensk” för att bidra med kunskaper 

om hur biblioteket kan vara ett stöd under asylprocessen. Nedan sammanfattas 

undersökningens slutsatser efter att de initiala frågeställningarna har upprepats. 

 Vilka upplevelser har de asylsökande av folkbiblioteket som ett socialt och 

informationellt stöd under etableringsprocessen i värdlandet? 

Med bakgrund i analys och resultat från intervjudatan dras slutsatsen att folkbiblioteken 

fungerade som ett stort stöd för respondenterna under etableringprocessen i det nya landet. 

Inledningsvis fungerade biblioteket som en hjälpcentral där de kunde få hjälp att hitta 

samhällsinformation och stöd till att lösa praktiska problem. Biblioteket bidrog till att 

reducera hemlängtan genom att erbjuda datorer som möjliggjorde kommunikation med släkt 

och vänner. Biblioteket erbjöd ett välkomnande och inkluderande rum där de fick stöd av en 

hjälpsam bibliotekarie, vilket hjälpte respondenterna att anpassa sig till den nya miljön och att 

känna sig mer tillfreds med de nya livsvillkoren. Biblioteket var i synnerhet en viktig resurs 

för språkinlärningen, att behärska svenska språket ansåg samtliga respondenter som en 

nödvändighet för att komma in i samhället. För merparten av respondenterna var biblioteket 

också ett viktigt socialt rum där de fick utlopp för sina sociala behov genom att interagera 

med andra flyktingar som delade erfarenheter med, och bibliotekspersonalen som i regel var 

de första de svenskfödda som de stiftade bekantskap med. Biblioteket var också en plats dit de 

asylsökande vände sig till för att få lugn och ro, fördriva tiden och läsa böcker. 

Folkbiblioteket var en plattform som sammankopplade respondenterna med 

majoritetssamhället och gav dem stöd att överbrygga de språkliga och sociala barriärer som de 

mötte i värdlandet. 

 Vilka tankar om och upplevelser av ”låna en svensk”-projektet har de asylsökande? 

Samtliga respondenter ansåg att ”låna en svensk”-projektet bidrog till att minska distansen 

som fanns mellan dem och lokalbefolkningen. De kände sig mer välkomnade i lokalsamhället 

efter att ha deltagit i projektet, eftersom de fick kontakt med svenskfödda som visade 

solidaritet, medmänsklighet och en vilja att lära känna dem och förstå deras situation. 

Projektet underlättade också språkinlärningen eftersom det gav de asylsökande en möjlighet 

att träna svenska genom konversation. Några av respondenterna såg på de formaliserade 

mötena som ett tillfälle att ackumulera kunskap om den svenska kulturen och det svenska 
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samhällssystemet.”Låna en svensk” hjälpte också de asylsökande att bygga ut sina sociala 

nätverk och kommunicera med svenskfödda över gemensamma intressen, vilket stärkte 

banden mellan deltagarna. Det rådde konsensus över att projektet fyllde ett viktigt behov i 

deras liv och att biblioteket var den mest lämpade organisationen för att administrera tjänsten, 

eftersom de förknippade institutionen med kunskap och inkludering. 

 På vilka sätt kan de asylsökandes interaktioner med folkbiblioteket relateras till 

begreppet socialt kapital? 

Studien har argumenterat för att folkbibliotek bidrar till att generera socialt kapital för 

asylsökande både på en institutionell makronivå och en social mikronivå. Som Vårheim 

(2007) påpekar är biblioteket en öppen universalistisk institution med reglerade principer för 

att distribuera information efter alla användares behov och att ställa användarna på en jämlik 

nivå, vilket stärker förtroendet och banden mellan besökarna. Detta bidrog till att 

respondenterna kände sig inkluderade i ett socialt sammanhang, på biblioteket blev de inte 

ansedda som ”den andra”. Biblioteket gav dem också tillgång till resurser som motiverade 

dem till ett mer aktivt deltagande i lokalsamhället. På den sociala mikronivån handlade de 

förtroendegenererande processerna framförallt om respondenternas interaktioner med 

bibliotekarierna som gav dem informationellt och socialt stöd, samt etablerade en positiv 

första kontakt med svenskfödda, vilket i sin tur bidrog till att öka förtroendet för 

lokalbefolkningen i stort. Studien drar slutsatsen att biblioteket har mer potential att skapa 

överbryggande socialt kapital via formella interaktioner med flyktingar, såsom 

bibliotekariernas aktiva assistans och projekt som ”låna en svensk”, än som en lågintensiv 

mötesplats för informella möten mellan de asylsökande och lokalbefolkningen.  

7.1 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har visat att bibliotekariernas positiva interaktioner med asylsökande bidrar till 

att grupperna känner sig mer inkluderade i lokalsamhället, förutsatt att bibliotekarierna har 

viljan och den sociala kompetensen att tillhandahålla de tjänster och sociala stöd som 

nyanlända efterfrågar. Det skulle därför vara intressant med studier som undersöker 

bibliotekariernas bemötandekompetens gentemot nyanlända, hur de ser på sin egen yrkesroll 

och de utmaningar som den förändrade demografin har ställt på folkbiblioteket. En annan 

intressant infallsvinkel på bibliotekets verksamheter gentemot asylsökande är folkbibliotekets 

samarbeten med volontärorganisationer, hur ser de ut i dagsläget och hur de kan utvecklas för 
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att bättre tillgodose asylsökandes behov av socialt stöd, språkinlärning och 

samhällsinformation? 
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9. Bilaga. 

Intervjuguide 

1. Presentation av respondenten 

a) Var kommer du ifrån? 

b) Hur länge har du bott i Sverige?  

c) Vad gör du på dagarna i Hultsfred/Valdemarsvik?  

d) Hur trivs du i Hultsfred/Valdemarsvik?  

e) Hur var din första tid i staden? 

 

3. Biblioteksanvändning 

a) När kom du i kontakt med biblioteket för första gången?  

b) Vad fick du för intryck av biblioteket? 

c) På vilka sätt använde du dig av biblioteket?  

d) Fick du hjälp med något annat på biblioteket? 

e) Var biblioteket en viktig plats för dig? På vilka sätt? 

f) Finns det något som du saknar i bibliotekets utbud av tjänster? 

 

4. Relationen till bibliotekarierna 

a) Var fick du för intryck av bibliotekarierna? 

b) Var bibliotekarierna hjälpsamma? På vilka sätt? 

c) Fanns det något som bibliotekarierna inte kunde/ville hjälpa dig med? 

d) Lärde du känna personalen på ett personligt plan? 

 

5. En mötesplats? 

a) Har du många vänner i staden? 

b) Använder du dig av biblioteket för att träffa andra människor? Vilka då? 

c) Vad gör ni när ni träffas på biblioteket? 

d) Har det hänt att du fått kontakt med främlingar på biblioteket? Andra immigranter, eller 

svenskar? 

e) Träffar du immigranter från andra länder än ditt eget? 

f) Vad finns det för andra platser i staden som du går till för att träffa människor? 

 

6. Inkludering 
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a) Vad har du fått för intryck av svenskarna som bor i Hultsfred/Valdemarsvik?  

b) Har du någon kontakt med svenskar? Vilka då? 

c) Upplever du att flyktingar hamnar utanför i samhället? På vilka sätt? 

c) Tror du att biblioteket kan bidra till att immigranter känner sig mer inkluderade och 

delaktiga i samhället? På vilka sätt? 

 

7. ”Låna en svensk” 

a) Vad har du för tankar om ” låna en svensk”-projektet? 

b) Vad motiverade dig till att delta?  

c) Var mötena givande för dig? På vilka sätt? 

d) Tror du att mötena var givande för den ”utlånade” svensken? På vilka sätt? 

e) Var det något som du inte tyckte om med projektet/mötena? 

f) Var det viktigt att det var just biblioteket som förmedlade tjänsten? 

g) Skulle du säga att projektet har hjälpt dig på något annat sätt? 

 


