
MASTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT 

2016:2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Självklart sätter vi inga gränser”  
En diskursanalys av hur folkbibliotekens integrationsarbete fram-

ställs i svensk dagspress 
 

 

 

 

 

IDA NILSSON  
FRIDA NÄRMAN 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Ida Nilsson och Frida Närman 

Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  
– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande.



Svensk titel:  ”Självklart sätter vi inga gränser” En diskursanalys 

av hur folkbibliotekens integrationsarbete framställs 

i svensk dagspress.  

Engelsk titel: Of course, we don´t set boundaries” A discourse 

analysis of the way the Swedish daily press depict 

public libraries work with integration. 

Författare: Ida Nilsson, Frida Närman 

Färdigställt: 2016 

Abstract: Not since the Second World War, Sweden has expe-

rienced such an increase in immigration numbers. 

Between 2012-2015 the media reported, almost on a 

daily basis, varying types of information on the refu-

gee situation. Inevitably, every single area and insti-

tution in our society is affected by the refugee crisis. 

However, this master's thesis is restricted to an ex-

amination of the role of the public library in the inte-

gration process of refugees in Sweden, as high-

lighted in the media. The aim of the study is to iden-

tify how the public libraries integration work to-

wards refugees is depicted in Swedish daily press. 

Our objectives are to describe how refugees and li-

braries are illustrated in the press and to examine 

how particular library services directed towards ref-

ugees, are described. The overall research question 

is: What discourse or discourses can be identified in 

the material regarding this work? The method and 

theoretical framework is a discourse analysis in-

spired by Laclau’s and Mouffe’s discourse theory. 

Sahlin's four room model was used to provide us 

with a practical tool in order to conduct the analysis. 

Our findings show that it was possible to identify 

four distinct discourses: a popular educational dis-

course, a literature mediation discourse, a discourse 

of the library as a physical space and a discourse of 

the library as a meeting place. Our most salient con-

clusion is that the traditional role of the library, as an 

institution of popular education and literature media-

tion, is evident also from an integration work per-

spective. 

Nyckelord: bibliotek, diskurs, diskursanalys, diskursteori, flyk-

tingar, integration
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1. Inledning  
 

I januari i år föreläste den kanadensiske författaren och journalisten Doug 

Saunders på Värmlands museum i Karlstad. Temat var integration och fokus 

låg på vilka faktorer som avgör huruvida städer och stadsdelar lyckas eller 

misslyckas med integrationen av nyanlända invånare. I publiken fanns 

företrädare från de värmländska kommunernas olika instanser liksom 

företagare och den intresserade allmänheten. Föreläsningen kretsade till stor 

del kring jobb, boende och skola men Saunders nämnde också hur kulturella 

institutioner som bibliotek och museer kan spela en stor roll för lyckad 

integration. I slutet av sin föreläsning uppmanade han publiken att hålla ögonen 

på biblioteken i deras omgivning samt att samarbeta med och dra nytta av dem. 

 

För oss är inte Saunders iakttagelse av biblioteket som en 

integrationsfrämjande institution någon främmande tanke. Bibliotekslagen slår 

fast att: ”[biblioteken] ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella 

minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska” (SFS 

2013:801, 2013). Även om lagparagrafen är generell i sin utformning, innebär 

den ett lagstadgat uppdrag att arbeta gentemot dessa målgrupper. Det är alltså 

inte bara en möjlighet för biblioteket, utan också dess skyldighet. 

 

Forskning inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet pekar 

också på bibliotekets möjligheter att fungera som en arena för integration. I 

Atlestams och Myhres antologi Det mångspråkiga biblioteket – en nödvändig 

utopi (2012), skriver en rad forskare, författare och bibliotekarier om sin syn 

på, och visioner om, bibliotekets samhällsuppdrag med fokus på 

integrationsfrågor. En av författarna är den norske biblioteksforskaren Ragnar 

Audunson som presenterar forskningsprojektet PLACE (Public Libraries – 

Arenas for Citizenship), ett projekt som undersöker frågor om bibliotekets roll 

som mötesplats i en digital och mångkulturell tid. Biblioteket framstår här både 

som en plats där användare exponeras för andra kulturer, men också som en 

arena där skillnader mellan människor planas ut: ”der man kan skjule sin 

forskjellighet og eventuelle marginalisering og framstå som en normal bruker 

blant andre brukere” (Audunson, 2012, s. 57). Möjligheten att smälta in och 

vara som alla andra kan vara nog så viktig ur ett integrationsperspektiv. 

 

I rapporten Framgångsrikt men förbisett (2008) som gavs ut av Svensk 

Biblioteksförening, ges en översikt av svensk och nordisk forskning gällande 

bibliotekets roll i integrationsfrågor. Här finns flera exempel på lyckade 

integrationssatsningar, men rapporten visar också att biblioteket inte 

uppmärksammas som en viktig aktör i integrationsfrågor, utan förbises av 

beslutsfattare. Samma slutsats når Atlestam (2012) i ovan nämnda antologi. 

Hon skriver att man, inom biblioteksvärlden, ser biblioteket som en 

mångfacetterad verksamhet med rum för integrationsarbete, 

informationscentral, lärcentrum med mera, medan allmänhetens bild av 
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biblioteket är mycket mer begränsad, och traditionell: ”Det är därför avgörande 

för bibliotekens framtid att frågor kring bibliotekets samhällsuppdrag och 

sociala ansvar lyfts upp och kommer med på den politiska dagordningen” (s. 

63). Det framstår som att den iakttagelse om bibliotekets roll för integration 

som gjordes av Doug Saunders i hans föreläsning, inte har spridits utanför 

bibliotekets väggar.  

 

Vi som skriver den här uppsatsen är själva yrkesverksamma och har på våra 

respektive bibliotek ett särskilt fokus på integrationsarbete. Tillsammans med 

flera andra bibliotek i regionen träffas vi regelbundet för att diskutera dessa 

frågor. En erfarenhet som delats av fler i denna grupp, är att vi ofta måste be 

om att få ta del av kommunens satsningar på integration, oavsett om det gäller 

ekonomiska medel, diskussioner eller samverkan mellan kommunens olika 

instanser. Att vi kan förse de flyktingar som finns inom våra kommuner med 

adekvat service, men också lyfta vårt arbete så att det uppmärksammas och 

erkänns även utanför biblioteksvärlden är av största vikt för oss. Det känns 

särskilt aktuellt i denna tid, när fler människor än någonsin tidigare befinner sig 

på flykt (Forsberg, 2015, 16 juni).  Det svenska flyktingmottagandet är 

rekordstort och de svenska kommunerna står inför stora utmaningar när det 

gäller att välkomna och integrera de flyktingar som kommer till dem. Här 

skulle biblioteket kunna ha en framträdande roll, men så är inte alltid fallet. 

Liksom Atlestam (2012) skriver finns ett glapp mellan självbilden inom 

biblioteksvärlden och allmänhetens bild av densamma. Det bidrar bland annat 

till att biblioteket inte uppfattas som en given aktör i integrationsarbetet eller en 

resurs i kommunernas flyktingmottagande.  

 

1.1 Problemformulering 
 

Det forskningsproblem som vi har identifierat inför denna studie utgörs av att 

bibliotekets potential som aktör i kommunernas integrationsarbete inte tas 

tillvara utanför biblioteksvärlden. Hedemark (2009) skriver att diskussioner om 

folkbiblioteket och dess utveckling ofta uppstår och utvecklas internt i 

biblioteksrummet men att de måste nå en större del av samhället: ”Eftersom 

folkbiblioteket är en politiskt styrd institution och beroende av kulturpolitiska 

beslut, är omvärldens föreställningar och uppfattningar viktiga för bibliotekens 

fortsatta legitimitet” (s. 10f). Precis som Atlestam (2012) påpekar, måste 

bibliotekets sociala ansvar lyftas fram för att befästa dess roll i samhället. Ur 

ett legitimitetsperspektiv är det problematiskt om det integrationsarbete som 

utförs på biblioteket inte uppmärksammas utanför de egna väggarna. De två 

begreppen flykting och integration är omstridda och rymmer olika tolkningar. I 

studien problematiseras de betydelser som dessa begrepp tillskrivs. Inför denna 

uppsats har vi tagit del av ett flertal studier som behandlar bibliotek och dess 

roll för integrationen (se exempelvis Ericsson & Nordeman, 2011 och 

Johansson, 2012). Många av dessa studier lägger an ett inifrånperspektiv där 

studieobjekt är bibliotekarier (Jönsson – Lanevska, 2005), policydokument 
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(Börjesson, 2011) och biblioteksanvändare (Audunson, Essmat & Aabø, 2011). 

Men för att förstå hur biblioteket uppfattas av beslutsfattare, aktörer inom 

flyktingmottagande och allmänheten, behövs också forskning som tar sig 

utanför bibliotekets sfär och istället riktar fokus på hur bilden av biblioteket 

förmedlas utåt. Det är det vi ägnar oss åt i denna studie.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att, genom en diskursanalys av svensk dagspress, 

kartlägga och belysa hur folkbibliotekets integrationsarbete gentemot 

flyktingar framställs. Hur detta beskrivs i media kan antas influera 

allmänhetens, bibliotekspersonalens och beslutsfattarnas bild av bibliotekets 

roll för integrationsarbetet. Att förstå den bilden är av högsta vikt för att 

yrkesverksamma inom bibliotekssektorn ska kunna formulera och omformulera 

hur biblioteket ska uppfattas i framtiden. Studien bidrar också med ökad 

kunskap om bibliotekets nuvarande integrationsarbete samt hur forskningen 

förstår bibliotekets uppdrag med hänsyn till integration. Den studerade 

tidsperioden är mellan åren 2012-2015. 

 

För att uppnå syftet har följande övergripande forskningsfråga formulerats: 

 

Vilken eller vilka diskurser kan identifieras i det analyserade materialet 

gällande bibliotekets integrationsarbete gentemot flyktingar? 

 

För att besvara denna forskningsfråga har tre operationella forskningsfrågor 

formulerats. Dessa är:  

 

1. Vilka biblioteksrelaterade verksamheter och aktiviteter med fokus på 

integrationsarbete lyfts fram i materialet ? 

 

2. Hur framställs biblioteket och biblioteksverksamheten i det analyserade 

materialet? 

 

3. Hur framställs användargruppen flyktingar i relation till biblioteket och 

biblioteksverksamheten i det analyserade materialet? 
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1.3 Avgränsningar 
 

I denna studie avgränsar vi oss till att enbart fokusera på flyktingar. Det innebär 

att vi exkluderar andra grupper såsom arbetskrafts- och anhöriginvandrare, 

även om också dessa grupper kan vara intressanta utifrån ett 

integrationsperspektiv. Till skillnad från andra invandrargrupper kommer 

flyktingar till ett land primärt på grund av att de är i behov av skydd. 

Uppskattningsvis har åtminstone 30 % av de som kommer till Sverige upplevt 

krig, tortyr eller gått igenom andra trauman (Socialstyrelsen, 2015, s. 7). 

Flyktingar får anses vara extra utsatta och i stort behov av samhällets stöd. 

Dock har kommunerna svårt att hinna med, och handläggningstider hos 

Migrationsverket blir allt längre. Det resulterar i att flyktingar riskerar att 

hamna än mer utanför samhället och stannar längre på anläggningsboenden 

utan rätt till exempelvis språkträning via SFI (Pettersson, 2016, 24 januari). En 

annan avgränsning vi gör är att vi enbart riktar in oss på folkbibliotek. Därmed 

exkluderar vi skol-, sjukhus- och forskningsbibliotek. Att analysera dessa 

biblioteks arbete med integration av flyktingar skulle vara nog så intressant. 

Däremot anser vi att dessa analyser bör göras i separata studier. De olika 

bibliotekens uppdrag och uppbyggnad skiljer sig åtminstone delvis åt och bör 

studeras utifrån sina specifika kontexter. Så länge ingenting annat uttryckligen 

skrivs, avser vi alltså folkbibliotek när vi refererar till termen bibliotek. Då vi 

studerar folkbiblioteket som institution, snarare än enskilda bibliotek, har vi 

också valt att genomgående använda den bestämda formen biblioteket snarare 

än biblioteken. 

 

1.4 Disposition 
 

Kapitel två ger en relativt omfattande bakgrundsbeskrivning till vårt ämne, 

något vi finner nödvändigt för att placera studien i en akademisk och 

samhällelig kontext. Vi tar avstamp i de centrala begrepp som denna studie 

kretsar kring, flykting och integration. Vi redogör sedan för folkbibliotekets 

historiska, och nuvarande, uppdrag och funktion. Vi diskuterar olika synsätt på 

bibliotekets uppdrag och redogör för tidigare forskning om integration och 

bibliotek, flyktingars informationsbehov, samt medieframställningen av 

bibliotek. Kapitel tre beskriver teori och metod. I diskursanalyser är teori och 

metod nära sammankopplade, varför vi väljer att presentera dessa delar 

tillsammans. Här presenterar vi uppkomsten till diskursanalysen samt vår 

specifika diskursanalytiska inriktning. Vi presenterar den modell som utgör 

vårt analysverktyg. I kapitel fyra redogör vi för vår empiri och urvalsprocess. 

Vi diskuterar även vårt metodologiska val och studiens trovärdighet. Kapitel 

fem utgör kärnan i denna uppsats. Här presenteras analysresultaten. Nästa 

kapitel (sex) diskuterar de resultat vi har nått och kopplar ihop dem med den 

bakgrund vi redogör för i kapitel två. Här presenteras även förslag till fortsatt 

forskning. 
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2. Bakgrund och litteraturöversikt  
 

Detta kapitel inleds med en diskussion kring ett par begrepp som är centrala i 

vår studie, nämligen flykting och integration. Därefter diskuterar vi olika 

perspektiv på folkbibliotekets historiska och nutida roll i samhället. I den sista 

delen av detta kapitel redogör vi för tidigare forskning i ämnet, både gällande 

folkbibliotekets betydelse för integration, flyktingars informationspraktiker 

samt forskning kring hur folkbiblioteket framställs i media. Detta kapitel är 

relativt omfångsrikt och vi hoppas att vi härigenom kan placera in vår studie 

både i en samhällelig och i en akademisk kontext.  

 

2.1 Centrala begrepp   
 

Tolkningarna av vad som ryms i begreppen flykting och integration är flera och 

har varit föremål för debatt. Termerna flykting och asylsökande blandas ofta 

ihop och används synonymt med varandra (UNHCR, u.å.), trots att innebörden 

av de båda termerna skiljer sig åt. Även begreppet integration är problematiskt 

och ofta laddat. Dess betydelse varierar både beroende på i vilket sammanhang 

det används, men också beroende på vem som använder det. Enligt NE är 

integration ett begrepp vars specifika betydelse bör fastställas för varje 

situation det används (NE, u.å.a). På grund av de båda begreppens 

tolkningsmöjligheter, finner vi det nödvändigt att ägna detta avsnitt åt att 

diskutera dessa begrepp, samt hur vi använder dem i vår studie.  

 

2.1.1 Flykting  
 

Begreppet flykting definieras enligt FN:s flyktingkommission som: 

 

”[people] owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons 

of race, religion, nationality, membership of a particular social group or 

political opinion, is outside the country of his nationality, and is unable 

to, or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection 

of that country” (Genevekonventionen, 1951 i UNHCR, u.å). 

 

Idag inkluderas också människor som flyr på grund av kön eller sexuell 

läggning i FN:s, EU:s och den svenska definitionen av vem som räknas som 

flykting (Migrationsverket, 2016).  

 

Long (2013) diskuterar flyktingbegreppets uppkomst samt dess historiska och 

nutida innebörd. Hon poängterar att begreppet flykting idag förstås utifrån ett 

rent humanitärt perspektiv som syftar till att ge människor i nöd skydd. Den 

juridiska definitionen av begreppet flykting, såsom den ser ut idag, fastslogs 

1951 i FN:s flyktingkonvention, Genèvekonventionen, och var en reaktion på 

omvärldens misslyckande att skydda de människor som försökte fly från 

Tyskland innan andra världskrigets utbrott. Före kriget betraktades flyktingar 

ur ett ekonomiskt, snarare än humanitärt perspektiv där de tillsammans med 
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exempelvis arbetslösa ansågs utgöra en kostsam och överflödig del av de 

europeiska staternas befolkning. Begreppen flykting och migrant användes 

synonymt och fokus låg på att dessa människors utvandring skulle lösa den 

europeiska ekonomin (s. 5).  

 

När Genèvekonventionen skapades separerades begreppet flykting helt från 

begreppet migrant, för att befästa flyktingars särskilda rätt till asyl (Long, 

2013, s. 5). Sedan dess har hjälporganisationer och andra aktörer som på olika 

sätt arbetar med flyktingar bibehållit separationen mellan flyktingbegreppet 

och migration. Ett motsatsförhållande har skapats mellan rörelse, som 

migration handlar om, och humanitär hjälp. Flyktingar förväntas vara samlade 

på en och samma plats, exempelvis i flyktingläger där hjälporganisationer når 

ut till många, och med intentionen att flyktingarna ska återvända hem (ibid, s. 

21).  

 

Med ett humanitärt fokus exkluderas flyktingar helt från exempelvis 

samhällsekonomiska perspektiv, där migration kan ses som någonting positivt 

för samhällsekonomin. Hur viktig skyddsrätten än är i ett kortsiktigt perspektiv, 

blir en långsiktig konsekvens att flyktingars ekonomiska behov och möjligheter 

att försörja sig förbises (Long, 2013, s. 5). Det gör att det blir svårare för 

flyktingar, än för andra migranter, att skapa en ekonomiskt hållbar framtid för 

sig i det land de har flytt till.  

 

Som motbild till det samhällsekonomiska och humanitära perspektivet vill vi 

också belysa en tredje bild av flyktingar som uppmärksammats inom 

forskningen, nämligen det transnationella perspektivet. Med detta avses att 

flyktingar, liksom andra migranter rör sig allt mer över gränserna. De reser 

tillbaka till de länder de kommer från, upprätthåller kontakt via internet eller 

annan teknologi, nätverkar och hälsar på landsmän i andra länder (Westin & 

Darvishpour, 2015, s. 34). Wilding och Gifford (2013, s. 501) beskriver hur 

informations- och kommunikationsteknologin (IKT) bidragit till att bland annat 

flyktingar lättare håller kontakten med sina rötter. På grund av IKT, är vi inte 

lika beroende av geografisk plats som tidigare. Information, 

pengatransaktioner, politisk aktivism med mera flödar över gränserna med 

hjälp av mobiltelefoner, datorer och internet. För flyktingar innebär det bland 

annat att de kan vara politiskt aktiva i sina hemländer även om de har flytt; de 

kan följa med i den politiska utvecklingen, och via exempelvis sociala medier 

även försöka påverka hur politiken utvecklas. 

 

En positiv effekt av IKT är att flyktingar via interaktiva nätverk får känna 

samhörighet med andra människor från sitt hemland, och kan hålla kontakt 

med andra delar av diasporan. På så vis erbjuder IKT en fristad från känslan av 

att alltid vara en främling i det land man har flytt till (ibid). Viktigt att påpeka 

är dock att IKT inte enbart öppnar upp för positiva aspekter för flyktingar. Den 

bidrar också exempelvis till större möjligheter för stater och andra aktörer att 

kontrollera flyktingströmmar (Wilding & Gifford, 2013, s. 496).  
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Det transnationella perspektivet står i skarp kontrast framför allt till det 

humanitära perspektivet kring flyktingar som Long (2013) beskriver. Inte minst 

har fokus på rörelse, oavsett om det gäller fysisk, ekonomisk eller politisk 

idémässig rörelse, en central plats i det transnationella perspektivet medan 

rörelse helt saknas i det humanitära perspektivet. Inom det humanitära 

perspektivet tolkas flyktingar mer som passiva människor som behöver skydd. 

Inom det transnationella perspektivet har de än mer aktiv roll: ”ett 

transnationellt tänkande som erkänner diasporagruppernas egna drivkrafter och 

handlingsutrymmen” (Darvishpour & Westin, 2015, s. 35). Genom det 

transnationella perspektivet luckras betydelsen av den geografiska platsen upp. 

Fokus ligger istället på andra kontaktvägar och sammanslutningar. På så sätt 

kan detta perspektiv även sägas kontrastera till det samhälleskonomiska 

perspektivet. 

 
2.1.1.2 Närliggande begrepp 

 

I den engelska terminologin används ofta begreppet forced migrant (se 

exempelvis Long, 2013; Wilding & Gifford, 2013), för att beskriva människor 

som av olika anledningar har tvingats lämna sina ursprungsländer, även om de 

inte nödvändigtvis ryms i Genèvekonventionens definition av vad som 

innefattar en flykting. I svenskan har vi inte något motsvarande begrepp utan vi 

använder ett flertal termer synonymt med varandra trots att deras innebörd 

egentligen skiljer sig åt.  

 

Termen asylsökande syftar på människor som har sökt skydd i ett land, men 

vars ansökan ännu inte har prövats (Migrationsverket, 2016). De människor 

som kommer till Sverige och söker asyl är i rättslig mening just asylsökande 

och inte flyktingar. Även personer som inte klassas som flyktingar enligt FN:s 

definition, kan ha rätt att få sin asylansökan beviljad. Man har, enligt EU-

regler, rätt till asyl i ett EU-land om man riskerar dödsstraff, tortyr, annan 

omänsklig behandling eller om man som civil löper risk att skadas i en väpnad 

konflikt. Detta kallas alternativt skyddsbehövande (ibid). I Sverige finns 

ytterligare ett tillägg till rätten att få en asylansökan beviljad. Det kallas då 

övriga skyddsbehövande och inkluderar människor som inte vågar återvända 

till sitt hemland på grund av väpnad konflikt, motsättningar i hemlandet, rädsla 

att utsättas för övergrepp, på grund av miljökatastrofer eller av andra skäl där 

bedömningen är att den asylsökande är i behov av skydd. I dessa fall gäller 

skyddsstatusförklaringen endast i Sverige. Även andra skäl för att få asyl 

beviljad i Sverige kan finnas och kallas då särskilt ömmande omständigheter 

(ibid). 

 

De personer som har fått sin asylansökan beviljad, antingen som flykting eller 

av andra skyddsskäl, får uppehållstillstånd i Sverige och kallas nyanlända. 

Nyanländ är man också om man kommer till Sverige som anhörig till någon 

som har beviljats asyl. Man klassas som nyanländ i två till tre år, under den 
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period som man omfattas av lagen om etableringsinsatser (Migrationsverket, 

2014). Lagen om etableringsinsatser innebär att alla nyanlända får en 

individuell plan i nära samarbete med Arbetsförmedlingen där utbildning i 

svenska, samhällsinformation och andra aktiviteter för att etablera personen i 

arbetslivet ingår (SFS 2010:197).  

 

2.1.1.3 Vår definition av flyktingbegreppet 

 

I denna uppsats använder vi oss konsekvent av termen flyktingar när vi själva 

skriver om vår målgrupp. Vi riktar in oss på de människor som söker asyl i 

Sverige eller har fått sin asylansökan beviljad och fortfarande klassas som 

nyanländ. Som vi har beskrivit ovan kan människor få asyl även om de inte 

definieras som flyktingar. På samma sätt kan en asylsökande få avslag på grund 

av att denne varken anses vara flykting eller har andra tillräckliga skäl för att få 

stanna i Sverige. Vår målgrupp inkluderar i egentlig mening alltså inte enbart 

flyktingar. Trots det väljer vi att använda oss av denna term. Det finns ett par 

olika orsaker till detta. Vi har inte någon som helst avsikt att värdera eller 

bedöma de människor som kommer hit och i denna uppsats intresserar vi oss 

inte för huruvida deras asylskäl är tillräckliga för att de ska klassas som 

flyktingar eller inte, utan enbart för hur bibliotekets roll i integrationsarbetet 

med dessa människor speglas i svensk dagspress. Vi kan inte heller använda 

oss av termen asylsökande eftersom vi inkluderar nyanlända invånare i 

målgruppen. Vi skulle möjligen kunna växla mellan att beskriva vår målgrupp 

som både asylsökande och nyanlända. Dock vill vi inte separera dessa grupper 

från varandra eftersom det inte är relevant för vår studie huruvida de söker, 

eller nyligen har beviljats, asyl.  

I media beskriver man generellt de människor som kommer till Sverige för att 

söka asyl som flyktingar, och begrepp som flyktingsituationen används både i 

media, dagligt tal och även av myndigheter och regeringen (se exempelvis 

Regeringskansliet u.å.) för att beskriva mottagandet och insatserna som görs 

för asylsökande och nyanlända. För att placera vår uppsats i rådande kontext 

väljer också vi att använda oss av denna term. 

 

2.1.2 Integration 
 

Enligt Robinson (1998 i Ager & Strang, 2008) är begreppet integration: ” a 

chaotic concept: a word used by many but understood differently by most […] 

individualized, contested and contextual” (s. 167). Gordon (1964 i Westin, 

2015, s. 67) definierar integration som en gradvis ökande delaktighet i olika 

samhällsområden, där människor först blir delaktiga i det ekonomiska 

systemet, sedan arbetsmarknaden, utbildningssystemet och längre fram det 

politiska systemet. Processen, att dela majoritetskulturens värderingar och 

praktiker, pågår över generationer och den fullständiga integrationen sker när 

människor gifter sig över de ursprungliga majoritets- och minoritetsgränserna.  
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I den svenska kontexten är en vanlig definition att integration innebär en 

delaktighet i samhällets offentliga rum, medan man i olika hög utsträckning 

behåller traditioner, språk och kultur i det privata rummet (Westin, 2015, s. 66). 

Länsstyrelserna definierar integration som: ”En process som leder till att 

människor från olika grupper – etniska eller könsmässiga – lever och verkar i 

kontakt med varandra i olika delar av samhällslivet utan att någon mot sin vilja 

behöver ge upp sin gruppidentitet” (Länsstyrelsen i Jönköpings län, u.å.). I 

Nationalencyklopedin finns en liknande, mer explicit, definition: ”[Integration 

betecknar] de sociala processer genom vilka minoriteter, t.ex. invandrade 

etniska grupper, slussas in i och blir delaktiga av det nya samhälle de flyttat till. 

Det kan gälla deras arbets- och bostadsmarknad eller deras sociala, kulturella 

och politiska liv” (NE, u.å.a).  

 

Integration ses inte nödvändigtvis som någonting positivt. Som teoretisk idé 

utgår begreppet från att det finns en majoritet, ett vi, vars uppgift är att 

integrera en minoritet, ett de. Det innebär en hierarkisk ordning där minoriteten 

måste anpassas till majoriteten (SOU 2005:41, s. 7). Ett närliggande begrepp 

till denna ordning är assimilation, där en minoritetsgrupp helt överger sin egen 

kultur för majoritetskulturen (NE, u.å.b). Gordons (1964, i Westin, 2015) 

definition av integrationsbegreppet här ovan, kan stå som ett tydligt exempel på 

när assimilering är målet med integration.  

 

För att motverka uppdelningen i ”vi” och ”dem”, introducerades i mitten av 

1990-talet begreppet mångkultur i den svenska integrationsdebatten. Dock har 

mycket kritik väckts även mot detta begrepp, inte minst för att det riskerar att 

se kulturer som homogena entiteter utan att ge utrymme för skillnaderna inom 

varje kultur. Kulturer är inte heller statiska utan förändras över tid och med 

influenser från andra kulturer (Westin, 2015, s. 67f). De senaste åren har 

tankarna om att integration i själva verket är en ömsesidig process gjort sig 

alltmer gällande. Med detta avses att majoritets- och minoritetsbefolkning 

tillsammans skapar nya gemenskaper, utan att den ena helt måste formas efter 

den andra (Hellgren, 2015, s. 101).   

 

Ager och Strang (2008, s. 166f) gör en ansats till att ringa in grunddragen i 

integrationsbegreppet. Eftersom begreppet, trots dess skiftande mening, 

används både politiskt i styrdokument, som migrationspolitiska mål och av 

andra aktörer som arbetar med flyktingar och andra migranter, bör det gå att nå 

en operationell konsensus om vad som utgör en lyckad integration. Författarna 

identifierar tio områden inom fyra teman, som ofta återkommer i förståelsen av 

integrationsbegreppet. Det första temat behandlar tillgången till arbete, 

utbildning, boende och vård. Det andra temat uppehåller sig kring sociala 

nätverk och länkar mellan det ”gamla” och det ”nya” landet. Det tredje temat 

uppehåller sig kring faktorer som underlättar det sociala livet, såsom 

språkkunskaper och känslan av stabilitet och trygghet. Det fjärde 

grundläggande temat är kopplat till rättigheter och medborgarskap.   
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2.1.2.1 Vår användning av integrationsbegreppet 

 

Med denna korta redogörelse har vi velat visa på några av de olika 

infallsvinklar samt den komplexitet som finns i begreppet integration. I vår 

studie har vi inte som intention att positionera oss i de olika teoretiska 

perspektiven om vad integration innebär. Däremot behöver vi anta en 

operationell definition av begreppet, och utgår därför från det ramverk som 

presenteras av Ager och Strang (2008). Med integration avser vi alltså sådana 

insatser och aktiviteter som görs för att (i vårt fall) flyktingar ska slussas in i 

samhället. Det gäller dels insatser med konkreta mål som jobb, språkträning, 

bostad etc., men också sociala, och kulturella insatser som att träffa människor, 

ha något att göra, förstå samhället och känna sig sedd.  

 

2.2 Bibliotekets roll och funktion  
 

För att förstå den kontext i vilken folkbiblioteket verkar idag är det också 

viktigt att man har insikt om dess historia. I detta avsnitt inleder vi därför med 

en kort historik kring bibliotekets uppdrag, samt hur denna institution har 

förståtts såväl av politiker som av allmänheten. Därefter presenterar vi 

modellen om bibliotekets fyra rum (Jochumsen, Rasmussen, Skot-Hansen, 

2012), samt grunddragen i det norska projektet PLACE (Audunson, 2005), för 

att visa på nutida perspektiv över bibliotekets roll och funktion. 

 

2.2.1 En kort historik över bibliotekets uppdrag  
 

Frenander (2012, s. 27f) redogör för hur statens förhållande till folkbiblioteket 

har sett ut under se senaste hundra åren. Genomgående under dessa år, om än i 

olika hög utsträckning, har en av bibliotekets funktioner ansetts vara att finnas 

som ett alternativ till det kommersiella. Statens intresse för folkbiblioteket kan 

sägas springa ur Valfrid Palmgrens utredning från 1911 där hon såg biblioteket 

som förmedlare av sunda värderingar till befolkningen. Biblioteket skulle bidra 

till folkets förädling, och tonvikt låg på att hela befolkningen inkluderades. 

 

Synen på biblioteket som en folkbildande institution vars verksamhet riktar sig 

till alla grupper i samhället fortsatte att dominera. I folkbiblioteksutredningen 

från 1946 identifierades tre områden där biblioteket hade en viktig funktion, 

nämligen för demokrati, utbildning och förströelse (Frenander, 2012, s. 42). I 

mitten av 60-talet förändrades synen på biblioteket och inkluderade nu, 

förutom den folkbildande funktionen, också allmänkultur. Biblioteket ansågs 

vara en faktor för att avgöra hur attraktiv en kommun var och dess uppdrag 

handlade nu om medieförsörjning, att fungera som informationscentral och 

kulturellt centrum (ibid, s. 53).  

 

Från att ha haft folkbildning som fokus, ansågs under 70-talet bibliotekets 

viktigaste uppdrag vara kulturen, vilket inte minst befästes genom att ansvaret 

över biblioteket flyttades från utbildningspolitiken till den då nyligen 
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upprättade kulturpolitiken (Frenander, 2012, s.56). Biblioteket skulle ägna sig 

åt uppsökande verksamhet, utåtriktade aktiviteter och lägga fokus på bland 

annat litteraturförmedling åt invandrare (ibid, s. 58). 

 

Hedemark (2009) gjorde en diskursanalys över hur framställningen av 

bibliotek har sett ut i media under olika tidpunkter. Hon urskiljer en diskurs 

som hon kallar allaktivitetsdiskursen. Denna diskurs är, enligt Hedemark 

(2009, s. 151), enbart framträdande under 70-talet och i likhet med Frenanders 

redogörelse över denna epok, beskriver allaktivitetsdiskursen folkbiblioteket 

som en institution med brett uppdrag, där teater, utställningar och annan 

uppsökande verksamhet tillsammans med litteraturförmedling var givna inslag.  

 

Under 1980-talet gjordes ytterligare en folkbiblioteksutredning där bibliotekets 

uppdrag, förutom kulturverksamhet, kretsar kring informationsförsörjning. 

Biblioteket beskrivs som en neutral institution, som genom att förse 

medborgarna med information kan bidra till att minska klyftor i samhället. 

Utredningen slog fast att en bibliotekslag behövdes, men det kom att dröja till 

1996 innan en sådan formulerades (Frenander, 2012, s. 62f).  

 

År 2009 gjordes en kulturpolitisk utredning som, bland mycket annat, 

diskuterar folkbibliotekets funktion. I utredningen identifierades fem viktiga 

funktioner för biblioteket: att vara en resurs för lärande, minnesinstitution, 

spela en roll för demokratiska frågor, statlig och kommunal information och 

fungera som mötesplats. Från regeringens sida identifierades dock andra 

funktioner, nämligen: att arbeta för läskunnighet, utbildning, livslångt lärande, 

kultur och informationsspridning. Från statligt håll är dessa fem funktioner de 

som senast identifierades som folkbibliotekets uppdrag (Frenander, 2012, s. 

80). År 2011 fick Kungliga biblioteket (KB) ett uppdrag kallat Nationell 

biblioteksamverkan av regeringen. Uppdraget innebär att KB ansvarar för att 

inneha en nationell överblick över biblioteksväsendet samt dess utveckling i 

Sverige (Kungliga biblioteket, 2010). År 2015 utökades uppdraget till att arbeta 

fram en nationell biblioteksstraegi med långsiktiga mål för att säkerställa 

kvalitet och samverkan inom biblioteksväsendet. Detta innefattar att: ”belysa 

bibliotekarieyrkets roll och förutsättningar, bibliotekens roll för att främja 

litteraturens ställning […] det demokratiska samhället, den fria 

åsiktsbildningen och förmågan till kritisk analys och källkritik” 

(Regeringskansliet, 2015).   

 

Hedemark (2009) skriver om totalt tre diskurser som varit tydliga i medias 

representation av folkbiblioteken. Förutom allaktivitetsdiskursen som nämndes 

ovan, identifierar hon en boklig och en informationsförmedlande diskurs. Den 

bokliga diskursen är framförallt framträdande från 70-talet och framåt. I denna 

ligger fokus för bibliotekets uppdrag på litterära aktiviteter, att förmedla 

skönlitteratur och uppmuntra till läsning. Enligt Hedemark kan man också 

urskilja en syn på biblioteket som bevarare av kultur, minnen och historia. Den 

informationsförmedlande diskursen är framträdande från 80-talet. Här betonas 



12 

 

individen, den specifika användaren, och fokus ligger på att förmedla 

information oavsett från vilken medietyp den kommer. Under 2000-talet har 

denna diskurs ökat och folkbibliotekets roll har allt mer kommit att kopplas 

ihop med utbildning och lärande.  

 

Hansson (1998) gjorde en diskursanalytisk studie av folkbiblioteket. Till 

skillnad från både Frenander och Hedemark, som studerade statens eller 

medias historiska förhållningssätt till bibliotek, studerade Hansson texter från 

nyckelpersoner inom biblioteksvärlden för att på så sätt försöka fastställa 

folkbibliotekets identitet. 

 

Hansson (1998, s. 11) skriver att samhällsinstitutioner kan delas in i 

kontrollerande och/eller legitimerande institutioner och att folkbiblioteket 

framför allt innehar rollen av en kontrollerande, fostrande  institution. En av 

bibliotekets viktigaste uppgifter har historiskt varit att bilda människor, för att 

på så sätt skapa dugliga medborgare. Även om biblioteket också präglas av ett 

neutralt, demokratiskt, förhållningssätt, finns en förutbestämd maktordning 

(ibid, s.131). Utifrån detta kan folkbiblioteket som institution ses som 

förmedlare av redan förutbestämda värderingar och bidrar på så sätt till en 

utveckling som befäster rådande strukturer (ibid, s.142). Hanssons synsätt går 

att känna igen både hos andra nordiska forskare, såsom Vestheim (i Hansson, 

1998) och amerikanska forskare. Harris (i Jones, 2012, s. 87) beskriver 

bibliotek som upprätthållare av finkultur och rådande ordning, medan Wiegand 

(ibid) framhåller att bibliotekarieyrket som profession konstant har bortsett från 

att det finns en obalans i samhället både när det gäller kunskap och makt, och 

att man på så sätt automatiskt exkluderar människor.  

 

Detta är inte platsen för någon djupare diskussion om dessa frågor, men 

ovanstående perspektiv är viktiga att nämna för att visa på att det finns olika 

uppfattningar gällande vad som utgör bibliotekets uppdrag och den kontext det 

är sprunget ur.  

 

2.2.2 Samtida perspektiv på bibliotekets roll och funktion 
 

Audunson (2005) erbjuder ett ramverk där bibliotekets roll i samhället kan 

förstås som en arena där människor som kanske inte annars skulle träffas, möts 

och exponeras för olikheter i samhället. Han diskuterar begreppen högintensiv, 

respektive lågintensiv mötesplats. Den högintensiva mötesplatsen är den plats 

där vi engagerar oss i våra intressen och träffar andra människor som delar 

dessa. Vi befinner oss i vår trygghetszon. På den lågintensiva 

mötesplatsen ”utsätts” vi istället för människor som är olika oss själva. Vi har 

inte någon uppenbar koppling till varandra. 

 

Audunson (2005, s. 429) lyfter fram två förändringar i dagens (norska) 

samhälle. Den första förändringen har att göra med att den tidigare homogena 

befolkningssammansättningen, har blivit allt mer heterogen där flera kulturella 
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uttryckssätt, traditioner och värderingar ska samsas. Den andra utmaningen 

ligger i den digitala revolutionen som förvisso kan leda till ökad 

kommunikation över kulturgränser, men som också underlättar för människor 

att bibehålla kontakten enbart med de människor som delar ens egna värden 

och kultur. Utmaningen ligger i att skapa lågintensiva mötesplatser som 

uppmuntrar till möten mellan olika människor och kommunikation över 

kulturgränserna. 

 

I en tid då alltfler allmänna platser stänger ner, pekar Audunson ut just 

biblioteket som en av få sådana mötesplatser som finns kvar och pekar på tre 

aspekter med betydelse för biblioteket:  

 

1. Genom att fungera som en lågintensiv mötesplats, verkar biblioteket för 

möten över kulturgränser och bidrar på så sätt till att främja demokratin.  

2. Biblioteken bör inte enbart utveckla aktiviteter riktade specifikt till 

grupper tillhörande minoritetskulturer, utan verka för att vara en arena 

där människor möter samhällets mångfald. 

3. Biblioteket som en fysisk plats får ökad betydelse när dess roll som mö-

tesplats hävdas (Audunson, 2005, s. 438).      

 

Idén om bibliotekets funktion som en arena för människor med olika kulturer, 

intressen och värderingar, vidareutvecklas i PLACE-projektet som pågick 

under Audunsons ledning mellan år 2007 – 2012 (CRIStin, 2014). Vi 

återkommer till några av de artiklar som publicerades i detta projekt under 

avsnitt 2.3.1 som berör tidigare forskning gällande bibliotek och integration.   

 

Modellen om bibliotekets fyra rum bygger på en enkätundersökning om (det 

danska) bibliotekets olika roller i samhället och har sitt ursprung i ett arbete av 

Andersson och Skot-Hansen (1994). Den har sedan dess modifierats för att 

bättre reflektera dagens samhälle. Modellen fick sin nuvarande form år 2010 av 

Jochumsen, Rasmussen och Skot-Hansen. Den ska förstås som ett ramverk 

både för att diskutera folkbibliotekets kärna, men också för att designa och 

utveckla det specifika biblioteket. Fyra-rumsmodellen återfinns i sin helhet i 

figur 1 nedan. 

 

Som utgångspunkt för modellen har fyra övergripande mål identifierats som 

varje bibliotek bör sträva efter. Varje mål är relaterat till ett rum (Jochumsen, 

Rasmussen & Skot-Hansen, 2012, s. 586). De fyra identifierade målen är 

upplevelse, deltagande, att stärka sig själv/egenmakt (jmf engelskans 

empowerment), och innovation, medan rummen är inspiration, lärande, möte 

och uppträdande eller kreativa uttrycksformer. Rummen ska inte nödvändigtvis 

förstås som fysiska, utan som att biblioteket i sin verksamhet ska ha utrymme 

för de olika aktiviteterna: i program, arkitektur, design, service (ibid, s. 589f).    
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Figur 1. Folkbibliotekets fyra rum (Jochumsen, Rasmussen & Skot-Hansen, 

2012, s. 589). 

 

De olika rummen visar på bibliotekets olika funktioner, och möjliggör både för 

menings- och identitetsskapande aktiviteter, men också aktiviteter som syftar 

till att stärka sig själv och sin roll i samhället (Jochumsen, Rasmussen & Skot-

Hansen, 2012, s. 589). Denna modell kan fungera som en tydlig översikt över 

vilka uppdrag biblioteket har i dagens samhälle, samt hur biblioteket kan arbeta 

för att uppfylla uppdragen. Målen i modellen sammanfaller på många sätt 

också med de faktorer som identifierades som viktiga för att lyckas med 

integration i Ager och Strangs (2008) operationella definition av 

integrationsbegreppet. Även om fyra-rumsmodellen är inriktad på 

biblioteksanvändare och biblioteksverksamhet i allmänhet, finner vi den därför 

särskilt passande att diskutera också utifrån hur biblioteket kan arbeta med 

integration.  

 

2.2.3 IFLA:s/UNESCO:s mångkulturella biblioteksmanifest 
 

Det mångkulturella biblioteksmanifestet godkändes av International Federation 

of Library Associations and Institutions (IFLA) år 2006, och antogs av 

UNESCO år 2009. Dokumentet är inte bindande utan rådgivande och fungerar 

vägledande för bibliotek. Manifestet slår fast att: ”genom att verka för kulturell 

och språklig mångfald uppfyller biblioteken sina förpliktelser mot principerna 

om de grundläggande friheterna och allas rätt på lika villkor till information 

och kunskap, med respekt för kulturell identitet och kulturella värden” 

(IFLA/UNESCO, 2014, s. 25). I arbetet med kulturell och språklig mångfald 

identifieras fyra principer som biblioteket ska utgå ifrån:  
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1. betjäna alla samhällsmedborgare utan diskriminering på grund av kultu-

rellt och språkligt ursprung. 

2. tillhandahålla information på tillämpliga språk och i ändamålsenliga 

skriftformer. 

3. ge tillgång till ett brett urval av material och tjänster som avspeglar alla 

grupper och behov. 

4. anställa personal som återspeglar ett mångkulturellt samhälle och som 

är utbildad för att samverka med och tillhandahålla tjänster för ett så-

dant samhälle (IFLA/UNESCO, 2014, s. 26).  

 

I likhet med den svenska bibliotekslagens sjätte paragraf som citerades i denna 

studies inledning, slår manifestet fast att biblioteket bör rikta särskild 

uppmärksamhet åt grupper av människor som ofta marginaliseras i ett 

mångkulturellt samhälle, såsom flyktingar, gästarbetare och ursprungsfolk. 

Vidare urskiljs ett antal huvuduppgifter som biblioteket bör arbeta med, såsom 

att främja kulturell dialog och uppmuntra modersmål och språklig mångfald, 

att verka för att människor med skiftande kulturell bakgrund har möjlighet att 

delta i samhällslivet och kan använda den digitala informations- och 

kommunikationsteknologin (IFLA/UNESCO, 2014, s. 27).  

 

Dokumentet utgör en tydlig positionering att bibliotek runtom i världen har ett 

uppdrag att aktivt arbeta med språklig och kulturell mångfald. Medan den 

svenska bibliotekslagen innehåller en generell, översiktlig lagformulering av 

detta, utgör ovanstående manifest en grundligare beskrivning av hur biblioteket 

bör arbeta med kulturell och språklig mångfald. Även om manifestet inte är 

bindande, ger det därmed en extra tyngd åt bibliotekets integrationsfrämjande 

arbete liksom till vår studie.  

 

2.3 Tidigare biblioteks- och informationsvetenskaplig 

forskning om flyktingar och framställningen av bibliotek i 

media 
 

I detta avsnitt redogör vi för den forskning som tidigare har bedrivits inom det 

område som vår studie behandlar. Tyngdpunkten ligger på forskning som 

fokuserar på bibliotekets arbete med flyktingar och dess roll i 

integrationsprocessen, samt forskning om flyktingars informationspraktiker. Vi 

tar också upp studier om medias framställning av folkbiblioteket.  

 

2.3.1 Bibliotek, flyktingar och integration 
 

Tidigare forskning visar att biblioteket möjliggör för möten mellan människor 

med olika bakgrund (Aabø & Audunson, 2012), spelar stor roll för 

språkinlärning och bevarandet av det egna språket och kulturen (Jönsson-

Lanevska, 2005. Ulvik, 2010) samt är en viktig institution för 
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 att skapa tillit (Vårheim, 2011, 2014).  

 

Jönsson-Lanevska (2005) studerade tre bibliotek i Borås med fokus på 

bibliotekstjänster specifikt riktade till utländska medborgare. Som 

utgångspunkt använde hon en trestegsmodell som beskriver de faser som 

nyanlända invånare går igenom i sin anpassning till en ny kultur. Den första 

fasen kallas smekmånadsfas, och präglas av glädje och förväntan på det nya 

landet. Den andra fasen, besvikelsefasen, präglas av oro, frustration samt 

förvirring och negativitet. I den tredje fasen, utjämningsfasen, nås acceptans 

och balans mellan den nya och gamla kulturen.  

 

Av de bibliotek som Jönsson-Lanevska (2005) studerade passar det lokala 

stadsdelsbibliotekets tjänster bäst för att möta människor som befinner sig i 

besvikelsefasen. Deras tjänster syftar till att arbeta med barn, unga och 

föräldrar för att främja språkinlärning. En bibliotekarie besöker föräldrar i 

hemmet för att diskutera vikten av att utveckla språket, men också om 

fördelarna med att vara tvåspråkig. På så sätt uppmuntras både det nya språket 

och modersmålet. Bibliotekarier deltar i Öppna förskolan med sagostunder, 

bilderböcker och lätt svenska (s. 134f). 

 

Det regionala bibliotekets tjänster är mer informativa. Här hittar besökarna 

information om det nya landet, liksom tidningar och böcker på sitt eget språk. 

Kontakten är mindre personlig än på det lokala biblioteket och dessa tjänster 

passar bäst i utjämningsfasen (Jönsson-Lanevska, 2005, s. 133). Det tredje 

biblioteket som studerades var ett bibliotek för vuxenutbildning, vars tjänster 

beror på utbildningen snarare än i vilken fas användaren befinner sig och 

passar därför i alla faser (ibid, s. 136).  

 

Aabø och Audunson (2012) studerade de olika funktioner som 

biblioteksrummet har för besökarna på tre stadsdelsbibliotek i Oslo. Studien 

ingår i det tidigare nämnda PLACE-projektet. De beskriver biblioteket som en 

komplex arena där de flesta besökarna är främlingar för varandra. Biblioteket 

är en unik institution i det att de är öppna för alla samtidigt som privata 

ärenden ryms tillsammans med gruppaktiviteter och arrangerade möten.  

 

Biblioteket är en plats där samhällets mångfald blir synlig: ”users are exposed 

to the plurality of the community and learn about otherness” (Aabø & 

Audunson, 2012, s. 138). Studien visar att många användare besöker 

biblioteket för privata ärenden, som att studera eller arbeta. Aktiviteter sker 

parallellt och graden av interaktion är låg, men under pauser går användarna ut 

från den privata sfären och använder biblioteket mer som en allmän plats. 

Genom utställningar, anordnade aktiviteter och informella möten exponeras 

biblioteksbesökaren för samhällets mångfald även om det ursprungliga syftet 

med att besöka biblioteket var privata ärenden (ibid, s. 144). Samtidigt 

definieras inte användarna utifrån yrke, status eller liknande utan snarare som 

biblioteksbesökare. Författarna beskriver observationer av en kvinna som 
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nyligen gett ut en bok, en arbetslös man som besöker biblioteket för att få 

struktur i vardagen, en asylsökande man från Etiopien och en forskare som 

skriver på en bok: ”From the outside they both appeared as users among other 

users. The highly different life situations […] were also invisible” (Aabø & 

Audunson, 2012, s. 144). Möjligheten att smälta in bland andra bidrar till social 

inkludering (ibid, s. 138).  

 

Biblioteket rymmer olikheter och variation och beskrivs som en av få 

samhällsinstitutioner där människor med så olika bakgrunder möts: ”Library 

users are diverse, and include people of different ages, ethnicities, social, 

educational, cultural, religious and political backgrounds” (Aabø & Audunson, 

2012, s. 148).  

 

En annan studie som också ingår i PLACE-projektet behandlar bibliotekets roll 

för invandrarkvinnor (Audunson, Essmat & Aabø, 2011). Kvinnor från Iran, 

Irak och Afghanistan intervjuades om sitt biblioteksanvändande. Biblioteken i 

hemländerna beskrevs som otillgängliga, tysta och med ett begränsat 

mediebestånd. Resultatet av studien visar att biblioteket har en viktig roll under 

den första tiden i ett nytt land, när allting är främmande. 

 

Biblioteket ses som en vän som ger tröst och uppsöks för att hantera emotionell 

stress, ensamhet och en svår livssituation (Audunson, Essmat & Aabø, 2011, s. 

224). I takt med att kontaktnätet växer och man känner sig mer hemma i det 

nya landet, avtar användandet av biblioteket (ibid). Studien visar också att 

biblioteket har en viktig roll för kvinnornas språkinlärning och för att lära om 

seder och sociala koder i den nya kulturen. Detta sker både genom att läsa 

böcker och genom observationer av människor från majoritetskulturen.  

 

Biblioteket beskrivs också som en säker plats för kvinnor att vara på. Även de 

kvinnor som av sina män förbjuds att vistas på andra offentliga platser tillåts att 

besöka biblioteket samt att delta i bibliotekets aktiviteter med sina barn. Flera 

kvinnor i studien uppgav att de inte litar på männen från sina länder och att de 

ser biblioteket som en trygg plats att träffa vänner eller nya människor, utan att 

riskera att övervakas av sina män (Audunson, Essmat & Aabø, 2011, s. 227). 

Biblioteket framstår som brobyggare mellan den egna och den nya kulturen. I 

likhet med studien av Jönsson-Lanevska (2005) visar denna studie att 

bibliotekets roll förändras i takt med att anpassningen till det nya landet ökar. 

Till en början uppsöks biblioteket som tröst och för att bryta ensamheten. Detta 

avtar i takt med att kvinnorna blir mer hemmastadda och biblioteket får en mer 

traditionell roll där informationsförsörjning står i fokus. För en del minskar 

också användningen av biblioteket (Audunson, Essmat & Aabø, 2011, s. 225). 

 

Vårheim (2014) studerade bibliotekets roll i det obligatoriska 

introduktionsprogram som flyktingar i Norge måste delta i. Programmet syftar 

till att lära flyktingar språket samt att ge dem kunskap om det norska samhället. 

Bibliotekarien som intervjuas är av uppfattningen att flyktingarna använder 



18 

 

biblioteket mer än andra grupper i samhället. Männen uppsöker biblioteket för 

att använda datorer, spela spel och socialisera medan kvinnorna går dit med 

barnen för att delta i sagostunder, berätta sagor på sitt eget språk etc. Många 

asylsökande tillbringar hela dagen på biblioteket och unga stämmer ofta träff 

där. 

 

Studien visar att de flyktingar som avslutat introduktionsprogrammet använder 

biblioteket i mindre utsträckning än de vars program pågår, men att de, när de 

besöker biblioteket, pratar mer norska än de gör på andra ställen. De flyktingar 

vars introduktionsprogram är pågående pratar mest i formella sammanhang 

som i bibliotekets läsgrupp. Biblioteket ses generellt som en trygg plats. De 

flesta av de intervjuade flyktingarna litar mer på främlingar de möter på 

biblioteket än de litar på grannar och människor på andra platser i samhället. 

Det kan förklaras genom att biblioteket ses som en universell plats som är 

öppen för alla oavsett bakgrund (Vårheim, 2014, s. 65). Den intervjuade 

bibliotekarien förklarar det som att flyktingarna till en början har hög tillit till 

det norska samhället, men ju mer byråkratiska svårigheter och väntan de stöter 

på, desto mindre blir tilliten. I detta ses biblioteket fortfarande som en 

hjälpande hand: ”The library becomes their second home; it is viewed as a 

helper, it is free and it is possible to get things done there, the knowledge of 

Norwegian increases, and it is spacious” (ibid, s. 66). Studiens resultat visar att 

biblioteksverksamheten genererar ett förtroende för biblioteket, men att 

förtroendet för samhället i stort är fortsatt lågt (ibid, s. 67).  

 

Johnston (2016) presenterar en teoretisk diskussion gällande 

konversationsbaserade aktiviteter mellan svensktalande och nyanlända på 

bibliotek, och diskuterar huruvida sådana aktiviteter  kan bidra till integration. 

Exempel på konversationsbaserade aktiviteter är språkcafé och 

diskussionsgrupper. Johnston tar avstamp i fyra exempel: en berättarcirkel för 

kvinnor på ett bibliotek på Island, anordnade middagar i regi av ett bibliotek i 

Danmark, en minnesgrupp på ett bibliotek i Oslo och ett språkcafé på Malmö 

Stadsbibliotek. Dessa aktiviteter diskuteras utifrån kontaktteori och 

integrationsbegreppet. Jämlik kontakt, gemensamma mål, samarbete inom 

gruppen och mellan gruppmedlemmar samt acceptans och uppskattning av 

aktiviteten, lyfts fram som viktiga faktorer för att aktiviteterna ska vara lyckade 

ur ett integrationsperspektiv.  

 

Johnstons (2016, s. 7) slutsats är att de fyra aktiviteterna alla bidrar till att 

skapa kontakt mellan majoritets- och minoritetskulturen på ett sätt som gör att 

deltagarna får förståelse för varandra, ökad kunskap och lär känna varandra. 

Samtidigt kan uppfattningar skilja sig åt mellan eller inom de olika grupperna, 

och om invandrare ska få tillgång till fullt deltagande i samhället, krävs att 

också deras perspektiv får plats i det offentliga rummet. Johnston (2016, s. 9) 

efterfrågar därför fler teoretiska ramar för hur konversationsbaserade aktiviteter 

på bibliotek kan rymma motstridiga perspektiv och bibehålla en god stämning. 

Johnstons forskning publicerades så sent som i år, och tyder på ett ökat intresse 
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inom forskningsfältet för den här typen av biblioteksaktiviteter i förhållande till 

integration.  

  

2.3.2 Flyktingars informationspraktiker  
 

Begreppet informationskompetens har använts inom biblioteks- och 

informationsvetenskapen (B&I) sedan mitten av 70-talet. Begreppet är 

omdiskuterat och flera definitioner finns.  American Library Association 

definierar informationskompetens som: ”[…]the ability to know when there is 

a need for information, to be able to identify, locate, evaluate, and effectively 

use that information for the issue or problem at hand” (American Library 

Association, i Bawden & Robinson, 2012, s. 289). 

 

Ett nära besläktat begrepp är digital kompetens, som av Gilster (1999 i Bawden 

& Robinson, 2012, s. 293) definieras som en förmåga att förstå och använda 

information från digitala källor, och som något som är en nödvändig kunskap 

idag. Ur ett internationellt perspektiv finns krav på att informationskompetens 

ska räknas som en mänsklig rättighet, något som flera gånger har 

uppmärksammats av UNESCO (ibid, s. 297). 

 

 Pragdeklarationen (2003) slår fast att:  

 

[Information literacy] is a prerequisite for participating effectively in 

the Information Society, and is part of the basic human right of life long 

learning […]is a concern to all sectors of society and should be tailored 

by each to its specific needs and context” (Unesco, 2003). 

 

Att vara informationskomeptent förstås här som någonting nödvändigt för att 

kunna delta fullt ut i samhället. Ett liknande resoemang förs av Caidi och 

Allard (2005) som diskuterar begreppet social inkludering utifrån ett 

informationsrelaterat perspektiv: ”social inclusion/exclusion can be thought of 

as an informational problem that has to do with access (or lack thereof) of 

meaningful and relevant information that fulfils the needs of immigrants” 

(Caidi & Allars, 2005, s. 314). 

 

Tillgång till, och förmågan att hantera information och digital teknik är en 

viktig faktor för att kunna inkluderas i samhället, något som det tidigare har 

bortsetts från i diskussionen om social inkludering/exkludering (Caidi & 

Allard, 2005, s. 314).  Kunskap saknas om behovet men också om attityder och 

medvetenhet kring informationsförsörjning hos olika grupper av invandrare 

som på grund av sin ställning som nyanlända i ett land löper större risk än 

andra invånare att hamna i utanförskap (ibid, s. 303).  Brist på information 

riskerar att sätta upp hinder när det gäller att söka jobb, utbildning och hantera 

vardagssituationer; att inte ha tillgång till information blir en marginaliserande 

faktor. Att underlätta för dessa grupper att tillägna sig och inhämta information 

är nödvändigt för att de ska kunna inkluderas fullt ut i samhället (Caidi & 
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Allard, 2005 s. 320).  

 

Forskningen kring flyktingar och deras informationsbehov, samt hur bibliotek 

och andra informationsintensiva institutioner kan bistå i att utveckla flyktingars 

informationskompetens är ännu begränsad även om det framför allt från 

australiensiska forskare växer fram en allt större forskningsbas. Lloyd, Lipu 

och Keenan (2010) tar avstamp i Caidis och Allards (2005) definition av social 

inkludering som ett informationsrelaterat problem: 

 

”Increasing participation in social, economic and community life, is 

considered to be one of the defining principles of an inclusive society 

[…] Central to this principle is the ability to build the capacity of 

individuals and groups to develop connectedness, and engage in 

decision-making […] A prerequisite for participation, inclusion and 

informed citizenship is the ability to develop knowledge from 

information about the social, economic and community dimensions 

through which  modern Australian society is constituted” (Lloyd, Lipu 

& Keenan, 2010, s. 42).  

 

Lloyd, Keenan, Thompson och Qayyum (2013) studerade hur flyktingar 

förstår, lär sig och lär om informationslandskapet i ett nytt land och finner att 

det ligger stora utmaningar och svårigheter i att göra detta, samt att andra 

tillvägagångssätt än traditionella krävs för att inhämta information. Deltagande, 

och praktiska aktiviteter, där information utbyts mellan flyktingar, volontärer 

och yrkesverksamma är en nyckel. 

 

Att navigera i olika informationslandskap, såsom skola eller sjukvård beskrivs 

av flyktingarna som överväldigande. Kontakten med myndigheter sker ofta 

elektroniskt eller via textbärande dokument. Dessa kontakter måste hanteras 

även då barriärer som språk-, eller läsförståelse finns (Lloyd, Keenan, 

Thompson & Qayyum, 2013 s. 130f). Känslan av att det finns alldeles för 

mycket att lära sig kan bli en barriär, liksom avsaknad av dator eller av 

kunskapen om hur man hanterar den. Flyktingar som har befunnit sig längre i 

det nya landet och lärt sig att förstå dess samhälle kan fungera som en bra länk 

mellan en flykting och det nya landet. Visuell, istället för textbaserad 

information har också visat sig vara viktig liksom fysiska informationsträffar 

om diverse teman. Överlag är sociala, mänskliga, informationsresurser viktiga. 

Ett exempel är att utbyta berättelser mellan människor, eftersom saker man ofta 

tar för givet i vardagen framkommer som detaljer i historieberättandet. Därav 

kan berättelsen fungera som informationskälla (ibid, s. 134).   

 

I en annan studie undersökte Lloyd (2014) flyktingars förståelse av sjukvård 

och hälsorelaterade informationsresurser i det nya landet, där inte bara vägarna 

till information utan också kunskaper om hälsa som sådan kan skilja sig åt. 

Även här finner hon att andra informationsresurser än rent textbaserade behövs 

och att biblioteket, som kan ses som en utpost för informationsinhämtning, har 
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en viktig roll i att hitta andra vägar för att förmedla sådan information till 

flyktingar.  

 

Med utgångspunkt i ovanstående studie, introducerade Lloyd (2015) begreppet 

information resilience i relation till flyktingar och biblioteket som en arena att 

åstadkomma detta. Resilience syftar till att hantera, eller komma tillbaka från 

trauma eller stress, och har länge använts inom psykologin. 

 

Med ett informationscentrerat perspektiv söker Lloyd (2015) att belysa: ”how 

refugees who arrive without established community networks bridge the 

transition of the resettlement process, engage with new information 

environments and establish new information landscapes” (s. 1030). Många 

gånger har flyktingar fått sin kunskapsbas störd till följd av konflikter i 

hemlandet. Dessutom hamnar de i ett nytt land där sättet att tänka kring och 

värdera kunskap är annorlunda än de är vana vid, vilket skapar en osäkerhet 

(ibid, s. 1038f). Dessa människor behöver en trygg plats där de får möjlighet att 

bygga upp sin informationskompetens. Genom att bistå med information, 

träning och resurser kan biblioteket fungera som en sådan plats för flyktingar 

och andra grupper som fått sin kunskapsbas omkullkastad på grund av stress 

eller trauma (ibid, s. 1040).  

 

2.3.3 Framställningen av bibliotek och bibliotekarieprofessionen i 

media   

 
Många studier har gjorts som analyserat hur bibliotek, och framför allt 

bibliotekarier, framställs i populärvetenskapen, såsom i filmer och böcker. 

Shaffer och Casey (2012) analyserar filmers sätt att beskriva bibliotekarier och 

finner många stereotypa beskrivningar. Bibliotekarien i film är ofta vit, kvinna, 

intelligent och nördig. Det finns både positiva och negativa stereotyper och 

dessa kan användas för att reflektera över och förbättra 

bibliotekarieprofessionen.  

 

Seale (2008) undersökte hur massmedias bild av bibliotekarier och bibliotek 

påverkar användarnas uppfattningar och i förlängningen relationen mellan 

bibliotekarier och användare. Hon finner att det framför allt finns fem 

stereotypa kategorier inom vilka bibliotekarier ofta beskrivs; gamla ungmör, 

poliser/ordningens väktare, genom parodier av stereotyperna, introverta/nördar 

och som kunniga, hjälpsamma hjältar. Bibliotekarien ses genom sina 

individuella karaktärsdrag, istället för utifrån sina kunskaper eller utifrån sitt 

yrke. När yrket väl skildras görs det genom bokuppsättning eller annan form av 

bokhantering. Genom skildringen av bibliotekarien som en ordningens väktare, 

riskerar man att användaren inte vågar störa, eller är rädd för att ställa dumma 

frågor. Bibliotekarieyrket och bibliotekariens kunskap är underrepresenterat i 

skildringar, varför användare inte vet exakt vilken hjälp de kan förväntas få. 

Detta leder i sin tur till att biblioteket inte används till sin fulla potential. 
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Frågor som rör hur biblioteket uppfattas och framställs, har länge varit centrala 

inom B&I och det finns en djupt rotad oro att stereotypa bilder ska påverka 

professionen negativt (Badovinac & Juznic, 2011; Shaw, 2010).  Även om det 

finns mycket forskning om den populärkulturella bilden av bibliotek och 

bibliotekarieprofessionen, finns desto färre studier som fokuserar på just 

nyhetsmediernas framställning av densamma. Badovinac och Juznic (2011) 

undersöker bilden av B&I i den slovenska dagspressen under två årtal –1987 

och 2004. De skriver att det, inom B&I, finns en uppfattning att man utåt sett 

har en orealistisk, felaktig bild av vad bibliotekarieprofessionen innebär. 

Användare antas inte värdesätta det professionella arbete som bibliotekarierna 

utför. 

 

Badovinac och Juznic (2011, s. 300ff) finner att bibliotek ofta framställs som 

någonting lokalt och diskuteras i termer av (dålig) ekonomi och fysisk plats. 

Biblioteksanvändare beskrivs som bokälskare snarare än kunskapssökare, men 

också som obekväma med biblioteksstrukturen. Bibliotekarierna beskrivs 

sällan som individer, utan som en nitisk, ordningsam grupp (ibid, s. 308).  

 

Shaw (2010) utförde en innehållsanalytisk studie över nyhetsmedias 

representation av bibliotekarier och bibliotek i England mellan 1998-2008. Hon 

finner, i likhet med Seale (2008), att bibliotekarierna sällan beskrivs utifrån 

sina kunskaper eller yrkesmässiga uppgifter. I 58% av de analyserade artiklarna 

beskrivs inte att bibliotekarien utför någon uppgift över huvud taget. När 

uppgifter beskrivs hör de dock ihop med bibliotekariens kunskap. 

Bibliotekarien framställs då positivt och som en kompetent yrkesperson (Shaw, 

2010, s. 561).  

 

Shaw (2010, s. 565) finner också att biblioteket som institution framstår som 

användbar men att bibliotekarierna inte är lika viktiga. Det största problemet i 

framställningen i de granskade artiklarna är att det råder en brist på 

beskrivningar av vad bibliotekarien faktiskt gör, även om de beskrivningar som 

finns är övervägande positiva.  

 

Hedemark (2009) analyserade vilka folkbiblioteksdiskurser som har kommit 

till uttryck i svensk nyhetsmedia mellan 1970-2006 och finner framför allt tre 

diskurser – den bokliga, allmänaktivitets- och den informationsförmedlande 

diskursen. Hennes resultat presenterades tidigare i detta kapitel, och ska inte 

återupprepas här, men hennes avhandling är ett viktigt bidrag till forskningen 

på området, inte minst ur ett svensk perspektiv.   

 

2.3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Vår redogörelse över tidigare forskning visar att det finns en rad områden där 

biblioteket kan spela en roll för flyktingar, liksom andra invandrargrupper, i 

integrationsprocessen. De mest framträdande aktiviteterna har att göra med 

språkinlärning, och aktiviteter för att träffa andra människor samt för att 
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fördriva tid. Forskningsbasen gällande informationsbehov och 

informationskompetens hos flyktingar är inte lika omfattande trots att frågor 

om informationskompetens är viktiga inom B&I. Dock har ett par viktiga 

studier i området redogjorts för, bland annat med förslag på nytänkande vägar 

för att tillägna sig information i en miljö där bristande språk- och läskunnighet 

är ett hinder (Lloyd, Keenan, Thompson och Qayyum, 2013). Gällande medias 

beskrivning av B&I framkommer det att denna forskning främst har fokuserat 

på populärkultur, och inte lika mycket på nyhetsmedia. Forskningen i området 

ger dock en samstämmig bild av att bibliotekarierprofessionen oftare beskrivs 

utifrån individuella karaktärsdrag, än utifrån yrkesspecifika egenskaper (Seale, 

2008; Shaw, 2010).  
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3. Teori och metod 
 

I detta kapitel beskriver vi våra teoretiska grundvalar och den metod vi 

använder oss av. Att använda diskursanalys som metod innebär att teori och 

metod är starkt sammankopplade, det finns ingen gräns som tydligt kan 

urskiljas. Till skillnad från andra forskningsmetoder såsom observationer och 

enkätundersökningar, där tillvägagångssättet ska matcha forskningsfrågorna, 

betraktas inom diskursanalys inte data på samma sätt. Analys och insamling av 

data sker i en helhet och empirin är inkluderad i metoden. Eftersom texter gör 

anspråk på föreställningar om verkligheten, lämpar sig diskursanalys på alla 

typer av texter, men valet av texterna måste alltid motiveras (Börjesson & 

Palmblad, 2007, s. 16f). Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 10) beskriver 

diskursanalys som en paketlösning som innehåller epistemologiska 

utgångspunkter där språket har en fokusroll i konstruktionen av den sociala 

världen.  

 

Inom diskursanalysen finns ett flertal olika inriktningar. Vi har valt att utgå från 

Laclaus och Mouffes (2008) inriktning, som även kallas diskursteori. Vår 

epistemologiska utgångspunkt är att kunskap inte är någonting objektivt, utan 

något som formas och omformas beroende på kontext. Det som är kunskap för 

någon, är det inte nödvändigtvis för någon annan. Inom de diskursanalytiska 

traditionerna är frågor om makt centralt och i diskursteorin utgår makten från 

kampen mellan meningsskapande (Bergström & Boréus, 2000, s. 255).  

 

En diskurs existerar aldrig ensam, utan befinner sig i konflikt med andra 

diskurser, där verkligheten uppfattas annorlunda (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2009, s. 54f). Häri ligger också kärnan i vårt metodologiska val. Vi 

intresserar oss för hur man med språket som verktyg kan konstruera eller 

dekonstruera mening, och på så vis avtäcka föreställningar som tas som 

sanningar. Genom diskursanalys vill vi belysa hur folkbibliotekets arbete med 

integration beskrivs i svensk dagspress, samt hur användargruppen flyktingar 

framställs i dessa sammanhang. 

 

Vi inleder detta kapitel med att diskutera begreppet diskurs samt de 

gemensamma utgångspunkter som finns hos olika diskursanalytiska 

inriktningar. Detta gör vi för att inviga läsaren i de grundpelare som 

diskursanalys vilar på, och visa på varför den idag är ett etablerat 

tillvägagångssätt inom samhällsvetenskaperna. Vi ger sedan en grundligare 

presentation av  Laclaus och Mouffes (2008) diskursteori, den inriktning som 

vi alltså använder oss av. Slutligen redogör vi för hur vi applicerar vårt 

teoretiska ramverk på vårt material och presenterar ett praktiskt verktyg som 

vägleder analysen. 
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3.1 Diskurs och diskursanalys 
 

Begreppet diskurs är mångtydigt och av stor betydelse för diskursanalysens 

innehåll då begreppet relaterar till olika traditioner med olika definitioner och 

utgångspunkter. Winther Jørgensen och Phillips (2000) ger en kort och koncis 

definition av begreppet diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller ett utsnitt av världen)” (s. 7). 

 

Howarth (2007) skriver att somliga forskare inom samhällsvetenskapen ser på 

diskursbegreppet mycket snävt och antyder att ett yttrande, eller möjligen ett 

samtal två människor emellan, kan ses som en diskurs. Andra definierar 

begreppet som någonting långt mer vidgat och ser i princip allt som 

diskurs, ”diskurs [är] synonymt med hela det sociala systemet, i vilket 

diskurser bokstavligen skapar den sociala och politiska världen” (s. 10). Kort 

kan sägas att definitionen av termen diskurs skiljer sig åt i de olika analytiska 

inriktningarna, och sedan diskursanalys blivit en del av den 

samhällsvetenskapliga traditionen har diskursbegreppet blivit mer teoretiskt 

genomsyrat och fått fler betydelser (Howarth, 2007, s. 16). 

 

Från att först ha nyttjats inom litteraturvetenskap och lingvistik förekommer nu 

diskursanalys inom allt fler discipliner. Detta gäller inte minst inom 

genusforskningen och sociologin. Idag har diskursanalysen således en given 

plats inom samhällsvetenskapen (Howarth, 2007, s. 9). Diskursanalys är som 

metod till viss del kontroversiell och har blivit ifrågasatt, inte sällan med 

hänvisning till de filosofer samt de teorier och begrepp den sammankopplas 

med. Ett starkt kritiskt argument mot diskursanalysen består i att man, som 

forskare, inte står utanför diskursen man analyserar, utan även forskaren är en 

del av det sociala systemet. Detta gör att forskarens objektivitet kan 

ifrågasättas. Ett sätt att öka distansen mellan sig själv och den diskurs som 

analyseras är att anlägga ett komparativt perspektiv, där man jämför det 

sammanhang man själv ingår i med andra kulturer, historiska epoker eller 

liknande (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 44). Emellertid erbjuder 

diskursanalys en mer speciell och utökad textanalys än andra metoder, 

framförallt eftersom den är tvärvetenskaplig och erbjuder flertalet sätt att göra 

analytiska undersökningar (Bergström & Boréus, 2005, s. 305; Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7, 28). 

 

En diskursanalys kan sägas vara ett studium av de sociala kategorier som 

människan ingår i, men också i åsikter, känslor och identiteter. Att tillskrivas en 

identitet betyder också att det görs en avskiljning från någonting annat. Genom 

att definiera det man är, definierar man också det man inte är. Dessa identiteter 

är inte statiska utan diskursivt formade genom språk och handling. Exempelvis 

väcker termen ”flykting” associationer till en rad egenskaper och kvalitéer. 

Genom diskursanalys kan man se hur dessa egenskaper och kvalitéer 

rekonstrueras genom språket i olika sammanhang, hur gränsdragningar kring 

identiteter skapas. Det är genom dessa sammanhang som verkligheten 
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produceras eftersom språk är en handling, en aktivitet som utförs (Börjesson & 

Palmblad, 2007, s. 8). 

 

I diskursanalysen står språket i fokus och den är särskilt gynnsam att använda 

när förändringar över tid ska studeras, eller för att studera hur ett fenomen 

framställs. Analysen belyser hur språket används i en viss kontext. Inga 

anspråk görs på att på något sätt försöka bekräfta en verklighet utan snarare vill 

diskursanalytikern visa hur språket medverkar till att forma verkligheten 

(Bergström & Boréus, 2005, s. 305). Ur ett maktperspektiv är språket ett sätt 

att ta makten över mening och diskursanalys gör det på så sätt möjligt att 

analyser texter utifrån frågor om makt.  

 

Bergström och Boréus (2005, s. 306) exemplifierar detta med hjälp av termen 

ekonomisk kris. Termen som sådan bidrar till föreställningar om vad en 

ekonomisk kris är för någonting. På ett mer konkret plan kan användningen av 

termen innebära att den enskilde individen tvingas spara pengar av oro för hur 

krisen kommer att påverka jobbmöjligheter, bankens räntor eller liknande. En 

spiral har emellertid satts igång. Ett diskursivt perspektiv på detta skulle 

innebära att dessa två företeelser, idé och verklighet inte är separerade från 

varandra utan förstås i en helhet. Föreställningarna skapar aktiva handlingar.  

 

Diskursanalysen ger därav den meningsskapande processen en framträdande 

roll. Diskursanalytiker intresserar sig för hur en företeelse kan knytas till ett 

sammanhang, det vill säga hur processen ser ut utan att göra anspråk på att det 

skulle återspegla verkligheten (Howarth, 2007, s. 12). 

 

De inriktningar eller analyssätt som finns inom diskursanalys har sin grund i ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv, vilket innebär att världen antas vara socialt 

konstruerad och därför finns ingen objektiv sanning. Socialkonstruktionismen 

är ett vitt begrepp men diskursanalytiska angreppssätt baserar sig i regel på fyra 

premisser; 

 

1. Kunskap ska inte betraktas som sanning, eftersom den bygger på vårt 

sätt att kategorisera världen. Vår världsbild är således inte en spegelbild 

av verkligheten. 

2. Synen på kunskap är starkt präglad av vår historia och vår kultur, och 

därför representerar vi världen genom dessa filter. Eftersom våra 

världsbilder förändras över tid och därmed kunde ha sett annorlunda ut, 

är världsbilden kontingent. 

3. Sambandet mellan kunskap och sociala processer: vi skapar vår kun-

skap i sociala interaktioner och bygger upp gemensamma sanningar. 

4. Kunskapen leder till handling där några handlingar blir naturliga och 

andra omöjliga, konstruktionen av kunskap leder till sociala konsekven-

ser. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 11f). 
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Inom biblioteks- och informationsvetenskapen har flera diskursanalyser gjorts, 

inte minst på mastersnivå. Vi har i tidigare kapitel mött Hedemark (2009) och 

Hansson (1998) som båda använde sig av diskursanalys för att ur olika 

perspektiv belysa bibliotekets historia. Tillsammans med Hedman (2002) skrev 

Hedemark också en magisteruppsats och använde diskursanalys som verktyg. 

De influerades av Laclau och Mouffes diskursteori där de analyserade hur 

termen ”användare” belystes inom bibliotekstidskrifter och vilka diskurser som 

kunde kopplas till dem. Leino och Lundmark (2006) genomförde en kritisk 

diskursanalys, med hjälp av Faircloughs tredimensionella begreppsapparat, där 

de syftade till att undersöka hur bibliotekarieprofessionen i förhållande till 

arbetsuppgifter yttrade sig inom bibliotekstidskrifter, det vill säga hur det talas 

om bibliotekariers arbetsuppgifter i text. Vidare studerade de vilka diskurser 

som konstruerades genom sättet det pratades om bibliotekariers arbetsuppgifter 

i texter. 

 

3.2 Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori 
 

I denna studie använder vi oss av Laclaus och Mouffes diskursanalytiska 

perspektiv. Det finns flera olika inriktningar diskursanalys och vi hänvisar till 

Hedemark (2009) för att fördjupa sig i dessa. Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) skriver att Laclau och Mouffes syn på diskurs uppfattas ”som en 

fixering av betydelse inom en särskild domän” (s. 33), där diskursanalysen 

kartlägger olika teckens betydelse för att på så sätt identifiera dessa fixeringar 

som gör att betydelsen uppfattas som naturlig. Alla delar i en diskurs är 

sammanvävda, eller kopplade till varandra, men delarna var och en för sig 

skiljer sig åt innehållsmässigt. Laclau och Mouffe gör ingen skillnad mellan 

diskursiva och icke-diskursiva praktiker utan verifierar snarare att: 

 

 ”a) … alla objekt upprättas som diskursobjekt, eftersom inget objekt är 

givet utanför de diskursiva tillblivelsevillkoren; och b) att alla 

distinktioner mellan det som vanligen kallas den sociala praktikens 

lingvistiska och beteendemässiga aspekter antingen är felaktiga eller 

också borde finna sin plats som differentieringar inom den sociala 

meningsproduktionen…”(Laclau & Mouffe, 2008, s. 159f).  

 

Laclau och Mouffe ger förklaringen att en jordbävning är en händelse som sker 

oavsett individens vilja, men huruvida händelsen konstrueras som en 

naturkatastrof eller Guds vilja beror på struktureringen av det diskursiva fältet  

(Laclau & Mouffe, 2008, s. 161f). 

 

Laclaus och Mouffes diskursteori är influerad av den schweiziske lingvisten de 

Saussures språkliga teckensystem. Detta teckensystem innebär att ett uttryck 

inte har någon självklar innebörd. Det finns en skillnad mellan namnet eller 

uttrycket på något och dess innehåll, ett tecken har med andra ord ett 

tankeinnehåll och ett uttryckssätt (Bergström & Boréus, 2005, s. 315f).  Ett 

exempel från vår egen studie är termen ”flykting” som har ett uttryck dels 
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genom det faktiska ordet, men det innehar även ett tankeinnehåll och genom 

detta tankeinnehåll olika föreställningar om vad en flykting är och inte är.  

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 32f) illustrerar hur tecken får sin 

betydelse beroende av dess relationer till varandra, genom att lyfta den 

medicinska diskursen som exempel. Inom denna diskurs finns en mängd 

sjukdomar som alla skiljer sig från varandra. Däremot finns det en del, en 

kärna, som gör att sjukdomarna fortfarande relaterar till varandra. I den 

medicinska diskursen är kärnan termen kropp. Denna kärna är mycket 

betydelsefull för diskursen, och i  Laclaus och Mouffes begreppsapparat 

benämns den som nodalpunkt. Nodalpunkten ger i sin tur upphov till hur andra 

begrepp förstås.  I detta exempel förstås termer, såsom fraktur, röntgen och gips 

på ett givet sätt genom att relatera till termen kropp. Om vi istället hade skrivit 

om konst, skulle termen gips associera till en helt annan typ av gips. 

En terms betydelse är dock inte bestämd utan kan alltid skifta vilket hotar 

stabiliteten i en diskurs. Dessa tecken som det är en ständig kamp kring och 

som är mångtydiga, kallas för element. Även om termen har en definition 

används den på flera olika sätt i olika kontexter. Från vår egen studie kan man 

se termen språk som ett sådant element, eftersom termen i vissa kontexter 

syftar till olika språk, medan den i andra kontexter likställs med svenskan. 

Denna process, där termer får olika betydelse beroende på sammanhang, kallar 

Laclau och Mouffe för artikulation. Vissa termer har helt olika betydelser 

beroende på vilken diskurs de ingår i. Dessa termer kallas flytande 

signifikanter. Flytande signifikanter är med andra ord element som är särskilt 

öppna för tolkning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 35).  

 

Begreppet moment däremot innebär att tecknet är låst, eller etablerat 

(Bergström & Boréus, 2005, s. 317). Denna låsning är dock inte fullständig, 

eftersom en diskurs aldrig blir statisk. Det diskursiva fältet är under ständig 

förändring, vilket belyser dess mångtydighet. Emellertid strävar diskurserna 

alltid efter att element ska bli moment (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 

35). Häri ligger makten, kampen om betydelsebildning, som vi nämnde i detta 

kapitels inledning. 

 

Ytterligare en aspekt av Laclaus och Mouffes diskursteori som är nödvändig att 

lyfta fram är subjektspositioner och gruppbildning. Människor lever hela sina 

liv i subjektspositioner och det är både sådana positioner man själv tillskriver 

sig och sådana man tillskrivs. Det kan förklaras som ett slags filter. 

Subjektspositioner kan vara ”kvinna”, ”student”, ”småbarnsförälder” eller som 

i vår studie ”flykting”. Det betyder att en person inom en diskurs kan inneha 

flera subjektspositioner. Dessa positioner är sammankopplade med 

förväntningar hos omvärlden, om vad som får uttryckas och vad som är ett 

acceptabelt beteende (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 48). Laclau och 

Mouffe skriver att alla subjektspositioner konstrueras genom ”diskursernas 

öppna karaktär” och kan därför aldrig slutgiltigt fixeras, eftersom det finns en 

svårighet att peka på relationen mellan olika positioner (Laclau & Mouffe, 
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2008, s. 172). 

 

Gruppbildning förklaras av Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 51f) som 

en form av individuell identitet, där det inte finns någon klar gräns mellan 

individ och grupp. En gruppbildning är tillslutande, och andra identiteter som 

inte passar in i gruppen ignoreras. Det vill säga att vissa egenskaper hos 

gruppen framhävs som relevanta, medan en konsekvens blir att andra 

egenskaper helt förbises. Skillnader som finns inom gruppen ignoreras, något 

som tydliggörs via ekvivalenskedjor. 

 

Genom ekvivalenskedjor visas identiteten hos en individ eller grupp genom att 

kategorisera denna utifrån egenskaper som beskriver hur identiteten är 

respektive hur den inte är (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 50f). I vårt 

material kan man exempelvis se hur flyktingar beskrivs som nya eller 

invandrare, och positioneras mot ”gruppen” svenskar. Vad som utgör svenskhet 

finns inte beskrivet, men grupperna ställs mot varandra och uppfattas i relation 

till varandra. En grupp existerar först när man talar om den. Det är först då som 

gruppen konstrueras och får en identitet gentemot andra grupper, vilket även 

leder till en individuell identitet (ibid, s. 51f). Eftersom individer är 

konstruerade är idén om det sanna jaget en myt, likaså  bilden av samhället, 

därför kämpar olika gruppbildningar mot varandra (ibid, s. 53). Denna ständiga 

kamp som identiteter utsätts för kallar Laclau och Mouffe för antagonism. 

Antagonism återfinns där diskurser kolliderar med varandra. Hegemoni är 

antagonismens motsats och är ett tillstånd där dominerande uppfattningar inte 

utmanas (ibid, s. 54ff).  

 

3.3 Vårt teoretiska ramverk 
 

Vi tar till oss Laclaus och Mouffes sätt att definiera diskurser. I deras stora 

begreppsapparat finns ett antal begrepp som har varit särskilt relevanta att ta 

fasta på i vår studie. Dessa begrepp är:  

 

 Nodalpunkt 

 Flytande signifikanter 

 Element och moment 

 Subjektsposition 

 Gruppbildning 

 Ekvivalenskedjor 

 Antagonism och hegemoni 

 

Nodalpunkter definieras hos Laclau och Mouffe alltså som kärnan i en diskurs. 

I vår studie analyserar vi inte en specifik diskurs, utan intresserar oss istället för 

att utröna vilken eller vilka diskurser som går att synliggöra i folkbibliotekets 

integrationsarbete gentemot flyktingar såsom det framställs i vårt empiriska 

material. Vi definierar därför nodalpunkt något annorlunda i jämförelse med 
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Laclaus och Mouffes definition. För oss är en nodalpunkt helt enkelt de mest 

centrala termerna i det analyserade materialet. I vår studie är biblioteket som 

begrepp särskilt relevant och vi intresserar oss för vilka aktiviteter eller 

verksamheter som beskriver biblioteket. Därav utgörs nodalpunkterna i vår 

studie av dessa aktiviteter. Det vill säga att språkcafé är en nodalpunkt, bokbuss 

en annan och utställningar en tredje. Flytande signifikanter är de termer vars 

innebörd beskrivs olika beroende på i vilket sammanhang de ingår. Vi har 

redan i föregående avsnitt beskrivit termen språk som en sådan flytande 

signifikant. Vi intresserar oss för om tecknen är element eller moment, det vill 

säga om det finns någon kamp i definitionen gällande tecknens respektive 

innebörd. Ett exempel från vårt eget analysmaterial är att biblioteket både 

beskrivs som: ”en bra neutral plats att träffas på” (Melin, 2015, 27 augusti) och 

som en plats för debatt där: ”röster [måste] få höjas” (Lindström, 2015, 7 

september). I detta avseende är biblioteket ett element eftersom 

framställningarna av den neutrala platsen kontra platsen för debatt är 

motstridiga 

 

Vidare ser vi flyktingar som en subjektsposition i vår studie och fokuserar på 

att kartlägga olika gruppbildningar av subjektspositionen. Detta gör vi genom 

att utröna olika ekvivalenskedjor för hur flyktingar framställs, respektive i 

relation till vem. Det bör också redan här tydliggöras att vår avsikt till en 

början var att studera olika subjektspositioner som fanns inom 

användargruppen flyktingar, men att vi, i vårt material, inte har funnit andra 

subjektspositioner. Det finns exempelvis inte några exempel i materialet då 

flyktingkvinnor skulle inneha subjektspositionen kvinna och i första hand 

framställas som kvinnor istället för flyktingar. I vårt material är flyktingar 

istället låsta just till subjektspositionen flykting, något som det finns anledning 

att återkomma till i diskussionen. Därför fokuserar vi istället på gruppbildning 

som tydliggörs via ekvivalenskedjor. Detta steg i analysen hjälper oss att 

besvara vår andra frågeställning, om framställningen av flyktingar på bibliotek 

i svensk dagspress. Genomgående i analysen lyfter vi fram antagonism och 

hegemoni som finns mellan olika gruppbildningar, samt mellan beskrivningar 

av biblioteksverksamheten. 

 

Ovanstående utgör den analytiska stomme vi har haft för att finna vilka 

diskurser som gjort sig gällande i bibliotekets integrationsarbete gentemot 

flyktingar i vårt analysmaterial. Genom att koppla analysens resultat till vår 

bakgrund och tidigare forskning, placeras studien också i ett större 

sammanhang.  

 

För att arbeta konkret med materialet använde vi oss av ett analysverktyg i fyra 

steg. Detta verktyg har sitt ursprung i Sahlins (1999, s. 93) modell, ”fyra 

aspekter av en diskursanalys” som är speciellt utvecklad för studier och 

analyser av språk. Modellen består av fyra fält och kan sägas både börja och 

sluta i det fjärde fältet (ibid, s. 94). Hedemark och Hedman (2002) 

vidareutvecklade modellen för sitt syfte i sin magisteruppsats. Vi använde oss 
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av Hedemarks och Hedmans modell men med några revideringar för att den 

bättre skulle passa vår analys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg ett var, för oss, framförallt ett sätt att sondera analysmaterialets terräng, 

det vill säga på vilka sätt biblioteket framställs och vilka olika verksamheter 

som lyfts fram. Genom flera närläsningar av texterna identifierade vi dessa 

verksamheter, vilket utgjorde grunden för resterande delar av vår analys. I steg 

två analyserade vi hur dessa olika biblioteksverksamheter framställdes, om 

betydelsen av dem är fasta, eller om det finns olika betydelser av 

verksamheten. I steg tre riktade vi istället fokus på den användargrupp vi 

intresserar oss för, nämligen flyktingar. Framställningen av flyktingar, 

gruppbildningar och tillhörande ekvivalenskedjor analyserades i detta steg. 

Steg fyra kan sägas vara det steg som binder samman och förtydligar resultatet 

av de tidigare stegen. I detta steg blir antagonism och hegemoni åter intressant, 

eftersom det är kampen, det vill säga antagonismen, mellan olika betydelser 

som särskiljer diskurser från varandra.  
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4. Empiri och metoddiskussion 
 

I detta kapitel beskriver vi vårt empiriska material och urvalsprocessen kring 

detta. Vi redogör också för några aspekter kring trovärdighet och diskursanalys 

samt diskuterar metodkritik i relation till vår studie.  

 

4.1 Material och urval 
 

I vår studie har vi valt att enbart analysera tryckt material från svensk 

dagspress. Som vi redogjorde för i föregående kapitel står språket i fokus i all 

diskursanalys, vilket också torde innebära att annat material, än enbart det 

tryckta, kan bli föremål för analys. I vårt fall avgränsade vi oss dock just till det 

skrivna ordet. Eftersom vi är intresserade av hur bibliotekets roll i integration 

och hur flyktingar på bibliotek framställs i nyhetsmedia, valde vi också att helt 

utesluta andra textbaserade källor, såsom bloggar och sociala medier. Dessa 

format kan förvisso också fungera som nyhetskanaler, liksom de kan skapa och 

påverka framställningen av olika fenomen. Vi var dock specifikt ute efter att 

analysera de traditionella, etablerade nyhetsformaten. Eftersom vi var 

intresserade av att utröna diskursiva mönster i dagspress, gjorde vi inte några 

avgränsningar i fråga om tidningens räckvidd, utan analyserade artiklar 

oberoende av om de kommer från riks- eller landsortspress. Av samma 

anledning gjorde vi inte någon skillnad på vilken typ av tidningsartikel som 

analyserades. Krönikor, debattartiklar, nyhetsartiklar och liknande analyserade 

utifrån samma premisser. Vårt material sträcker sig mellan 2012-2015 . Vi har 

tidigare redogjort för den så kallade flyktingsituationen, där fler människor än 

någonsin tidigare är på flykt från sina hemländer till Sverige och övriga 

Europa. Vårt material kan i och med denna tidsmässiga avgränsning förstås 

mot bakgrund av denna samtida kontext. 

 

Urvalet var strategiskt. I samhällsvetenskaplig forskning använder man sig ofta 

av strategiska urval, där urvalet styrs av den eller de forskningsfrågor som 

finns i studien (Bryman, 2012, s. 416). Inspirerad av Foucault, ställer Hansson 

(1998) upp fyra urvalskriterier som vi fann lämpliga också inför vår 

urvalsprocess. Dessa kriterier är:  

 

1. Källorna ska samlas kring och relateras till ett och samma objekt. 

2. Källorna ska kunna kopplas samman i kraft av form och/eller samman-

hang. 

3. Källorna ska kunna belysa relationen mellan enstaka utsagor eller ske-

enden och de övergripande strukturer inom vilka dessa ryms.  

4. Källorna ska kunna relateras inbördes genom vissa gemensamma teman 

som binder samman och formar deras sammanhang (Hansson, 1998, s. 

26).  
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För vår del innebär detta i praktiken att vi har valt ut artiklar som (1) alla 

relaterar till flyktingar i ett bibliotekssammanhang. Det vill säga att artiklarna 

beskriver flyktingar som befinner sig på bibliotek, träffar bibliotekarier, 

använder boken-kommerverksamhet eller liknande. Artiklarna kan (2) kopplas 

samman genom att de samtliga utgör tryckt tidningsmaterial från svensk 

dagspress. Alla artiklar är (3) hämtade i en samtida kontext, mellan år 2012-

2015. Genom att relatera analysmaterialet till vårt bakgrundskapitel kan vi 

också koppla materialet till övergripande strukturer och idéer om hur flyktingar 

förstås, liksom om bibliotekets roll i integrations- och informationsarbete. 

Slutligen kan alla artiklar (4) relateras inbördes till gemensamma teman. Dessa 

teman utgörs av de aktiviteter som flyktingar deltar i på eller med biblioteket. 

Språkcaféer är exempel på ett sådant tema.  

 

Med utgångspunkt i våra forskningsfrågor sökte vi efter artiklar som innehöll 

orden bibliotek, flykting samt liknande begrepp, och integration samt 

variationer på dessa ord. Vi använde oss av artikeldatabasen Retriever Research 

(Mediearkivet) och våra sökningar resulterade i 155 artiklar. Vid en första 

läsning sorterades artiklar bort som inte uppfyllde våra ovan nämnda kriterier. 

Exempelvis stötte vi på ett antal artiklar där flyktingar deltog i 

etableringsinsatser med andra aktörer och vid ett tillfälle besökte biblioteket. I 

dessa artiklar fanns inte något bibliotekssammanhang och biblioteket var inte 

en central del i artiklarna. Därav valdes sådana artiklar bort. Efter en första 

närläsning valde vi slutligen ut 62 artiklar från 41 tidningar som utifrån 

ovanstående premisser ansågs vara relevanta för vår studie. Samtligar artiklar 

listas i källförteckningen under rubriken primärkällor.  

 

4.2 Metodkritik 
 

Ett möjligt problem med att använda diskursanalys som metod lyftes fram i 

kapitel tre och har att göra med forskarens roll i studien. Att arbeta med 

diskurser som man själv ingår i gör det svårt att ha distans till dem. Framför allt 

kan det vara svårt att upptäcka att framställningar av ett visst fenomen skulle 

kunna vara annorlunda, eftersom de framstår som självklara. Forskaren delar 

den kultur och begreppsapparat som konstruerar betydelser, varför det är lätt att 

bli blind för dem (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 28). En vanligt 

förekommande kritik mot diskursanalys är att slutsatserna ofta är svårtolkade. 

För att motverka det ska forskaren vara noggrann med att på ett begripligt sätt 

förklara resultaten. En noggrann förklaring bidrar till en god intersubjektivitet, 

med vilket menas att andra forskare skulle kunna nå samma resultat. I 

slutändan handlar det om hur forskaren motiverar sina tolkningar på ett 

objektivt sätt (Bergström och Boréus, 2005, s. 352f). 

 

Vi hoppas ha kunnat överbrygga dessa möjliga problem delvis genom att vi är 

två personer som har närläst texterna oberoende av varandra och därmed haft 

fyra ögon för att upptäcka framställningar som kan verka självklara. Genom 

öppenhet i vårt analysförfarande och med exempel som stärker våra argument 
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hoppas vi ha genomfört en så pass transparent studie att läsaren inte tvivlar på 

vår roll i den.  

 

För vår specifika studie ser vi också att ett mer omfattande materialval skulle 

kunna åskådliggöra fler diskurser än vi har gjort. Genom att inkludera tv-sända 

nyheter och radio skulle vi exempelvis kunna täcka upp fler mediers 

framställning av flyktingar på bibliotek och biblioteksverksamhet riktad till 

dessa, samt hur dessa når ut till allmänheten. Genom att istället inkludera andra 

format än det traditionella nyhetsformatet, hade vi kunnat få ännu ett 

perspektiv på hur och vilka diskursiva mönster som finns gällande våra 

frågeställningar. Ytterligare en intressant aspekt hade varit att analysera 

material ur ett längre perspektiv, för att se om och hur diskurser har ändrats. 

Vårt val av material och avgränsningar kring det är dock medvetna och vi 

hoppas ha genomfört en mer djupgående analys tack vare det.  

 

Vi är också medvetna om den möjliga svagheten i att vi använder oss både av 

riks- och landsortspress. Därav riskerar vissa mönster vara lokala snarare än 

nationella och vi kan därför inte göra något slags tvärsnitt över 

nyhetsrapporteringen gällande våra frågeställningar över landet i stort. Dock är 

vår studie en början till att åskådliggöra dessa diskursiva mönster.  
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5. Resultat  
 

I detta kapitel presenteras resultatet från vår analys. I det första avsnittet (5.1) 

redovisas resultatet från steg ett i det analysverktyg som presenterades i kapitel 

tre, det vill säga de benämningar som finns av biblioteket samt vilka 

nodalpunkter, det vill säga biblioteksverksamheter och aktiviteter, som gör sig 

gällande i analysmaterialet. I resultatredovisningens längsta avsnitt, avsnitt 5.2, 

redovisas resultatet från steg två och tre i analysen; det vill säga hur 

biblioteksverksamhet och flyktingar som användargrupp framställs i 

analysmaterialet. Avsnittet är uppdelat i fyra underavsnitt, där varje avsnitt 

representerar ett övergripande tema av biblioteksverksamhet. Många utsagor är 

relevanta både för att analysera framställningen av bibliotekets tjänster, och 

framställningen av flyktingar som använder tjänsterna. Därför är det svårt att 

separera dessa analyssteg från varandra, utan vi valde att presentera dem 

tillsammans under ett avsnitt. I det sista avsnittet, 5.3, jämför vi först i korthet 

resultaten mellan olika teman, för att utröna vilka resultat som gör sig gällande 

i flera teman och vilka resultat som framstår som unika i sitt slag. Slutligen 

presenteras de diskurser som har identifierats i vårt analysmaterial. 

 

För att skilja våra primärkällor från andrahandskällor har vi valt att använda en 

annan form av referenshänvisning i resultatredovisningen. Vi väljer att referera 

till primärkällorna i sifferform, för att markera att analysmaterialet inte ska ses 

som enskilda texter, utan som en helhet från vilket vi analyserar diskursiva 

mönster (jmf Hedemark & Hedman, 2002). Våra referenser består alltså enbart 

av en siffra inom parantes. I källförteckningen listas primärmaterialet i 

nummerordning för att läsaren enkelt ska kunna hitta den refererade källan.  
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5.1 Benämningar av bibliotek och biblioteksverksamhet 
 

I materialet förekommer en mängd olika typer av biblioteksverksamheter, både 

traditionell verksamhet såsom att köpa in litteratur, konstinriktad service som 

utställningsverksamhet, men också mindre vanliga typer av verksamheter. Som 

exempel på det sistnämnda kan popupbibliotek nämnas: 

”Kommunen kallar själva biblioteken för popupbibliotek och tanken är 

att det ska vara ett smidigt substitut till ett fysiskt bibliotek, som kan 

komma till läsaren istället för tvärtom […] Man skulle kunna säga att 

det är en samling böcker och saccosäckar som inbjuder till läsning” 

(24). 

 

Citatet ovan är intressant av flera anledningar, inte enbart för att det lyfter fram 

den relativt ovanliga benämningen popupbibliotek. Det illustrerar också en 

definition av biblioteket som bestående av böcker, läsning och en viss grad av 

mysfaktor förkroppsligad i saccosäckar, varken mer eller mindre. Biblioteket 

framställs här som en mysig plats för avkoppling. Bibliotekarier, liksom annan 

bibliotekspersonal, är frånvarande i detta substitut till bibliotek. 

Ytterligare en intressant aspekt i citatet är att det är kommunen, inte 

biblioteket, som kommer till tals gällande popupbibliotek. Det framgår inte om 

kommunen tagit beslutet om popupbibliotek oberoende av biblioteket, eller om 

biblioteket i det här fallet är kommunen och att det är de som tagit initiativ till 

popupbiblioteken. Att biblioteket benämns som kommunen eller kultur- och 

fritidsförvaltningen, eller som del av dessa förekommer flera gånger i 

materialet. Det är även vanligt att biblioteket framställs som en 

samarbetspartner till andra aktörer, exempelvis ”språkcafé tillsammans med 

ABF” (13) ”samarbete mellan Söderhamns stadsbibliotek och Resurscentrum” 

(51) och ”bibliotek och lärcentrum” (45). Många gånger framställs biblioteket 

också som ett fysiskt rum, varken mer eller mindre. I dessa fall utgör 

biblioteksrummet som sådant en plats för utställningar, föreläsningar och 

liknande aktiviteter. 

 

Genom att biblioteket benämns som del av en större organisation, framställs 

som samarbetspartner till andra organisationer, eller beskrivs i egenskap av 

fysiskt rum, bidrar det till att biblioteket som sådant bleknar och dess roll i den 

verksamhet som omnämns blir otydlig.  

 

I de fall där bibliotek eller bibliotekarier är framträdande i artiklarna 

förekommer bibliotekstjänster och service för målgruppen i samband med 

traditionella arbetsuppgifter, som exempelvis att ”översätta 

biblioteksinformation” (19), ”tipsa om lättlästa böcker” (55), och ”inköp av 

utländsk litteratur” (19). 

 

Biblioteket som social institution  har en framträdande roll i det analyserade 

materialet. Exempelvis benämns biblioteksrummet som en ”neutral plats att 
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vara på” (34), ”ett fritids” (1) och ”populär samlingsplats” (9). 

 

Språkcaféer och tjänsten låna en svensk är två integrationsspecifika 

bibliotekstjänster som figurerar i texterna i hög grad. Beskrivningar 

som ”komma till läsaren istället för tvärtom” (24), ”populär mötesplats” 

(31), ”förmedla kontakt” (28), ”spännande möten mellan människor” 

(38), ”använda biblioteket som sitt vardagsrum” (44) och ”mötet är det 

viktigaste” (34) förekommer i anslutning till dessa verksamheter. Några 

benämningar på verksamheter med liknande service är ”informationscafé”(60) 

och medpratarcafé (4).  

 

Just caféverksamhet har med andra ord blivit ett vanligt sätt att benämna olika 

typer av aktiviteter där människor samlas på bibliotek, vilket i sig ger en del 

associationer till vilken typ av samlingsplats biblioteket är. Ordet café väcker 

konnotationer till en plats med liv och rörelse, med mycket sorl och där många 

olika sorters människors befinner sig. Samtidigt kan ordet café associeras till 

någonting mysigt och trivsamt, precis som saccosäckarna och samlingen med 

böcker som beskrevs i citatet här ovan.  

 

Andra riktade bibliotekstjänster som nämns i samband med flyktingar och 

integration är bland annat språkpåsar, berättarprojekt, och samhällsinformation. 

Gällande den service som representeras i materialet, återfinns också en del 

tjänster som inte innefattas i bibliotekariens ordinarie arbetsuppgifter men som 

ändå efterfrågas av allmänheten. Dessa uppgifter är ofta av teknisk karaktär 

såsom ”problem med mobiltelefonen” (60). En annan service som lyfts fram är 

den som vi benämner som medborgarservice. Det vill säga att hjälpa 

användarna med sådant som andra myndigheter eller verksamheter har som sin 

profession. Flera sådana exempel finns såsom att: ”fylla i formulär” (32) 

och ”juridiska frågor” (60). 

 

5.2 Teman av biblioteksverksamhet 
 

Utifrån de olika inriktningar av biblioteksservice som nämns ovan har vi 

identifierat fyra olika teman kring vilka vi byggt vår fortsatta analys. Dessa 

teman är: språkinriktad verksamhet, litteraturförmedlande verksamhet, 

informationsverksamhet och biblioteket som en plats att vara på. Inom varje 

tema har vi placerat in specifika bibliotekstjänster, och aktiviteter, som har varit 

vanligt förekommande i vårt material. Vissa tjänster har varit svåra att placera 

in under ett specifikt tema. Språkpåsar kan exempelvis klassas både som en 

språkinriktad och en litteraturförmedlande verksamhet. Här har vi varit tvungna 

att göra en avvägning. Indelning i teman är dock främst ett redskap för att 

läsaren lättare ska kunna följa vår analys och ska inte ses som några fasta 

gränser. Nedan följer en översikt över identifierade teman samt de 

nodalpunkter som ingår i dem (Tabell 1):   
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Tabell 1: Teman av biblioteksverksamhet 

 

I följande fyra avsnitt presenteras resultatet av analysen för varje tema var för 

sig.  

 

5.2.1 Språkinriktad verksamhet  
 

Språkcaféer framställs som en plats att lära sig svenska och att lära sig om det 

svenska samhället. I materialet finner vi flera exempel på hur  

caféverksamheterna på biblioteket ska bidra till att lära sig det nya språket eller 

hur det svenska samhället fungerar. Språk i plural är egentligen inte relevant, 

utan det centrala är språket, det vill säga svenskan:  

 
”Språkkaféet på biblioteket har blivit en givande mötesplats för samtal 

mellan svenskar och flyktingar där svenska språket står i fokus” (32). 

 

”[På biblioteket] samlas varje vecka nyanlända och modersmålstalande för 

att tillsammans knäcka koden till språket” (20). 

 

I båda dessa utsagor finns en tydlig gräns mellan att vara svensk och att inte 

vara det. ”Nyanländ” står i motsats till ”modersmålstalande” vilket innebär att 

man med modersmål avser svenska. I egentlig mening är modersmål det första 

språk en människa lär sig. Med andra ord är alla språk modersmål, men för 

olika människor. I utsagan ovan likställs dock svenskan med modersmål vilket 

också höjer upp svenskan till ”det första språket”. Det är språket som redan 

talas av vissa, modersmålstalarna, och som de andra, de nyanlända, är där för 

att lära.  
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Passagen ”mellan svenskar och flyktingar” i detta avsnitts första citat utgör 

också en tydlig uppdelning av människor. Ordet ”mellan” antyder en slags 

distans, där interaktion sker mellan två fasta grupper. Grupperna som sådana, 

och deras konstellation, förändras inte. Interaktionen sker just i det tomma 

utrymme som finns mellan dem.  

 

Ytterligare en intressant passage i stycket ovan är uttrycket: ”knäcka koden till 

språket”. I sammanhanget är det givet att språket det refereras till är svenska. 

Att ”knäcka en kod” associerar till att det finns en lösning och om man bara 

kommer på den har man svaret. Det finns med andra ord en väg att gå. Ingen 

hänsyn tas till alternativa inlärningssätt, eller människors olika förutsättningar.  

 

Förutom språkinlärning  finns en social aspekt av språkcaféerna, något som 

stämmer väl överens med de kopplingar som gjordes till begreppet café under 

avsnitt 5.1. Språkinriktade verksamheter tenderar i dessa fall att framställas 

som en aktivitet som fokuserar på mötet utanför biblioteket: 

 

”[…] hoppas att träffarna – två till är inplanerade – ska leda till att de 

nya Vingåkersborna lär känna svenskar och kan göra saker tillsammans 

efter träffarna” (59). 

 

Även i detta citat görs en tydlig distinktion mellan att vara svensk och att inte 

vara det. Tonvikten ligger på att lära känna svenskar, inte att lära känna 

människor eller att träffa nya vänner. Vem som räknas som svensk 

problematiseras inte här, utan definieras framför allt utifrån vem som inte är 

svensk. Det vill säga de nya Vingåkersborna, flyktingarna.  

 

Ytterligare en aktivitet som lyfts fram på biblioteken är tjänsten ”låna en 

svensk”, där två personer paras ihop för att prata svenska, och/eller umgås. 

Biblioteket fungerar här som en kontaktförmedling och fokus ligger på språket 

och det sociala mötet:   

 

”Det är svårt för invandrare att få kontakt med svenskar […] och 

hoppas på att det här ska bli ett sätt att bryta igenom de vattentäta 

skotten mellan folkgrupperna” (8). 

 

Invandrare och svenskar beskrivs som två olika folkgrupper. Inga nyanser finns 

inom ”folkgruppen” invandrare, utan det som gör dem till en homogen grupp 

är att de inte är svenskar. Att vara svensk å sin sida definieras på olika sätt: 

 

”någon som bott här länge” (21).  

 

”svensk är den som upplever sig som svensk” (38). 
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Kriterierna över vad det innebär att vara svensk är, som dessa utsagor vittnar 

om, otydliga och definieras inte i någon egentlig mening. Liksom i utsagorna 

ovan, definieras en svensk person utifrån de som inte är svenskar. 

 

Framställningen av flyktingar som deltar i språkinriktade verksamheter sker 

många gånger även på individnivå, genom att intervjua en deltagare eller 

beskriva deras bakgrund. I dessa fall framställs individen just i egenskap av att 

vara flykting. Ragheed, deltagare på bibliotekets språkcafé, säger:  

 

”Jag studerade elektronik i Syrien. Min familj finns kvar, de vill inte 

lämna sina hem, sin mark. Men jag skulle ha blivit tvingad till 

militärtjänst, det var därför jag flydde” (31). 

 

Citatet ovan exemplifierar hur Ragheed som individ förstås utifrån 

subjektspositionen flykting. Fokus hade kunnat ligga på att Ragheed är syrier, 

student eller till och med elektronikstudent. Istället hamnar tonvikten i 

berättelsen om honom, just på flykten. Elektronikstudent är någonting han var, 

studerade något han gjorde. Denna typ av framställningar på individnivå är 

återkommande i analysmaterialet.  

 

Biblioteket framstår som en viktig plats för inlärning av svenska, något som 

exemplifieras inte minst genom utsagor från flyktingar som har levt i Sverige 

under många år:  

 
”Då förstod hon att Sverige var hennes nya land. – Vi beslöt att stanna 

här för gott. Jag gick direkt och lånade böcker för att lära mig 

svenska[…] Hon läste barnböcker, tränade fraser och läste SFI på 

rekordfart och läste komvux. - Språket är det allra viktigaste” (15). 

 

Återigen framställs flyktingar och svenskar som två grupper, med en gräns som 

inte går att överskrida. Antingen är man flykting eller så är man svensk. I 

denna utsaga är Sverige hennes nya land, vilket implicit också innebär att 

ursprungslandet är det gamla, det land som inte längre är hennes. Det framstår 

här som att det är oförenligt att känna tillhörighet till två länder på samma 

gång.  

 

Resultatet av analysen påvisar följande ekvivalenskedja gällande 

framställningen av användargruppen flyktingar:  

 

Flykting, nyanländ, ny (Vingåkerbo), invandrare, folkgrupp, inte svensk, inte 

modersmålstalande 
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5.2.2 Litteraturförmedlande verksamhet 
 

Två typer av litteraturförmedlande verksamhet utmärker sig i vårt material. 

Den ena inriktningen är av traditionell art. Där handlar det om boktips, utökade 

bestånd och att uppsöka biblioteket i syfte att låna böcker. Den andra 

inriktningen är  i form av utåtriktade verksamheter som de popupbibliotek vi 

beskrivit tidigare. Även bokbussar och språkpåsar ingår under denna typ av 

verksamhet. Framställningen av de utåtriktade verksamheterna har karaktären 

av att vara någonting nytt och annorlunda som kontrasterar mot den ordinarie 

verksamheten:  

 

”Projektet [språkpåsar] ska nu bli en permanent del i bibliotekets 

verksamhet” (54). 

 

”Utbudet [i bokbussen] ser något annorlunda ut än annars. Förutom 

böcker på lätt svenska är det arabiska, tigrinja och engelska som 

framträder på bokbladen” (6). 

 

Ingen av dessa aktiviteter är egentligen särskilt annorlunda från ordinarie 

biblioteksverksamhet. Temapåsar av olika slag är ett vanligt inslag i 

barnbibliotekariens arbete, och bokbussar är i allra högsta grad en ordinarie 

biblioteksverksamhet på många håll. Det som konstituerar det ”annorlunda” i 

aktiviteterna är språken, och bakom språken finns målgruppen, det vill säga 

flyktingarna. De utåtriktade aktiviteterna kännetecknas av positivitet, och som 

nämns i citatet ovan är det inte ovanligt att de anammas som bestående delar av 

biblioteksverksamheten.  

 

I den litteraturförmedlande verksamheten är det vanligt förekommande att 

bibliotekarier, bibliotekschefer eller andra biblioteksanställda uttalar sig i 

artiklarna.    

 

”[biblioteket gjorde] en språkinventering över vad familjer från andra 

länder talar för språk och vilket behov det finns för biblioteket att 

erbjuda litteratur även på dessa språk. Sedan köpte man in barnböcker 

så att barnen fick tillgång till dubbla upplagor: dels, exempelvis 

arabiska, dels svenska” (54). 

 

Citatet ovan visar på en förståelse för bibliotekets arbetssätt, med 

behovsinventeringar och inköp. I detta citat synliggörs också att familjerna som 

omnämns har ett annat språk än svenska med sig. Språket, i detta fall arabiska, 

lyfts fram bredvid svenskan och uppmuntrar till läsning på båda språken. I 

detta fall står läsningen som sådan, inte språkinlärning, i främsta rum. Ett annat 

exempel på detta är utsagan: ”-Lika viktigt som att lära sig svenska är att 

bevara sitt modersmål för att kunna föra det vidare till sina barn” (18). Citatet 

åsyftar en nystartad bokcirkel på arabiska. 
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Att tillskriva andra modersmål samma status som svenska, är någonting som 

inte har förekommit inom de andra teman som har analyserats i vårt material. 

Genom att göra det upphöjs inte bara språket, utan människorna bakom det, 

också till en likvärdig nivå som svenskar.    

 

Biblioteket som litteraturförmedlare tydliggörs även i nedanstående utsaga:  

 

”På Växjö stadsbibliotek finns litteratur på alla språk som är 

representerade i länet. Där finns runt 100 tidningar i pappersformat och 

en tidningsportal som erbjuder över 2200 tidningar i originalformat från 

nästan 100 olika länder […] Det finns samhällsinformation. Det finns 

bibliotekarier som är experter på informationssökning, källkritik och 

litteratur […] Centralt placerad i biblioteket är ”Ny i Sverige-hyllan” 

[…som] erbjuder utlåning av faktaböcker, lexikon, språkkurser och 

läroböcker i svenska.- Utlåningen är väldigt stor och det är alltid folk 

vid hyllan” (18). 

 

Citatet ovan beskriver ett rikt bestånd och tyder på en stolthet över detsamma. 

Bibliotekarien har en stark ställning i utsagan, och beskrivs utifrån sina 

kompetensområden.  

 

Genom ”Ny i Sverige-hyllan” framträder bilden av ett välbesökt bibliotek, med 

många besökare och hög utlåning. Framställningen av denna hylla är i sig 

intressant. Namnet ”Ny i Sverige-hylla” associerar till en hylla som innehåller  

det som ”nya i Sverige” behöver. Ingenstans finns det beskrivet hur länge en 

människa är ny i Sverige. Litteraturinnehållet på hyllorna är här av 

undervisande karaktär, med lexikon och läroböcker. Liksom i den 

språkinriktade verksamheten, fokuserar innehållet i dessa hyllor på inlärning av 

svenska. Eftersom hyllans innehåll syftar till svenskinlärning, och riktar sig 

till ”nya svenskar”, görs konnotationen att en människa är ny i Sverige så länge 

som denne inte behärskar svenska, eller behärskar den så pass lite att man är i 

behov av lexikon, språkkurser och liknande inlärningslitteratur. 

 

Utsagan ovan ger en bild av ett levande bibliotek som myllrar av människor, 

och där all världens litteratur finns samlad. Associationerna är positiva. Andra 

utsagor står i viss mån i en antagonistisk ställning:    

 

”Tolkbehov och inköp av utländsk litteratur anses akut […] biblioteket 

har inte tillräcklig budget för att möta upp alla behov som finns inom 

olika områden […] Vi ser att behovet finns så vi begär att de 

[biblioteket] ska få pengar från anslaget för integration. Det är 

värdefullt att det finns litteratur för alla och även ett lagkrav att vi inte 

åsidosätter någon” (19).  
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”Läsfrämjande arbete och god tillgång till litteratur både på svenska och 

hemspråket stärker och bygger upp individen […] medieanslaget 

urholkas år efter år. Det finns inga möjligheter för biblioteket att möta 

önskemålen och behoven hos invånarna i Örebro” (27).  

 

Dessa utsagor visar förvisso också på ett bibliotek med många användare, men 

situationen framställs som mycket mer ansträngd. Ekonomin behöver förbättras 

för att till fullo kunna tillgodose de behov som finns. Här pekas inte några 

människor, eller grupper av människor ut. Referenser 

till ”hemspråk”, ”tolkbehov” och ”utländsk litteratur” låter läsaren förstå att det 

är flyktingarnas behov av litteratur på deras språk som försätter bibliotekets 

ekonomi i en ansträngd situation. Benämningen av modersmål som hemspråk 

ställer också modersmålet i ett underläge, eftersom hemspråk antyder att det är 

ett språk som är begränsat till hemmet sfär. I båda citaten här ovan framställs 

dock behovet av att tillhandahålla litteratur på olika språk som någonting 

viktigt, och som ett lagstadgat uppdrag för biblioteket.  

 

Överlag benämns flyktingar inte uttryckligen  i utsagorna i den 

litteraturförmedlande verksamheten. Ett exempel på detta är: ”Det [språkpåsar] 

har blivit väldigt väl mottaget” (54). Eftersom språkpåsarna i denna artikel 

riktar sig till flyktingar, går det att härleda det till att det är av flyktingarna som 

initiativet blivit väl mottaget, men det nämns inte någonstans i texten. 

 

Implicit beskrivs flyktingar också genom de språk de talar: ”Men vi är också i 

behov av att översätta biblioteksinformation till flera främmande språk, främst 

dari, arabiska, somaliska och syriska” (19). 

 

Genom att beskriva språken som främmande görs också en automatisk 

värdering av dem. Ordet främmande konnoterar något vi inte känner till och 

som vi är ovana vid. Arabiska är trots allt ett av världens största språk, och 

människor med arabiska som modersmål har funnits i Sverige i många 

årtionden. Syriska är egentligen inte ett språk alls, utan en variant av 

arameiska. Beskrivningen av dessa språk, väcker frågan om hur länge en 

människa och dennes språk är någonting främmande och för vem. Språken som 

avses är inte främmande för de som talar dem. Här finns en hegemonisk 

struktur mot vilken det främmande positioneras. Att det är det svenska språket 

som står i kontrast till de främmande språken, är i sammanhanget uppenbart.   

 

Då vi inte har identifierat utsagor där flyktingar benämns explicit i det material 

som berör litteraturförmedlande verksamheter, har det heller inte gått att 

åskådliggöra någon explicit ekvivalenskedja. Dock framställs flyktingar 

implicit genom de språk de talar, liksom genom de tjänster som utvecklats 

specifikt med flyktingar i åtanke. Genom en analys av dessa, har följande 

ekvivalenskedja identifierats: 
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Ny (i Sverige), annorlunda, främmande 

 

5.2.3 Informationsförmedlande verksamhet 

 
Två olika typer av informationsförmedling framträder i det analyserade 

materialet. Den ena typen har att göra med verksamhet som syftar till att 

informera om flyktingar, medan den andra berör tjänster som riktar sig till 

flyktingar alternativt till alla människor, där flyktingar räknas in. Exempel på 

sådan verksamhet är det medborgarcafé som upprättats för att svara på olika 

typer av frågor. Caféet, som är ett samarbete mellan Socialförvaltningen, 

skolan och biblioteket, kallades tidigare integrationscafé men har nu breddat 

sin verksamhet och man är noga med att betona att tjänsten riktar sig till alla 

medborgare: ”-Det är redan många som kommer hit när de behöver hjälp, bland 

annat med juridiska frågor och tekniska, som problem med mobiltelefonen” 

(60). Under avsnitt 5.1 diskuterade vi kort hur ordet café associerar till platser 

med liv och rörelse. På samma sätt associerar café till en plats där alla är 

välkomna. Man behöver inte tillhöra ett visst sällskap eller grupp för att få 

tillträde till caféet. Användningen av ordet i biblioteksverksamheter som denna, 

är i sig ett sätt att signalera att biblioteket och verksamheten riktar sig till alla 

människor.  

 

Ytterligare några utsagor som betonar bibliotekets roll som informationsresurs 

för alla är:  

 

”Vi har blivit samhällsinformatörer som lotsar människor vidare till rätt 

instanser. Både svenskar och ny-svenskar” (18). 

 

”Bibliotekspersonalen i Ludvika har haft nyanlända i åtanke när man 

under våren ordnar ett antal träffar, där man vill berätta om svenska 

seder och bruk och tipsa om lättlästa böcker för vuxna […] – Självklart 

sätter vi inga gränser, alla som vill får komma oavsett ålder, även om 

man är född i Sverige” (55).   

 

Även här, där informationen handlar om hur det fungerar i Sverige, lyfts det 

fram att träffarna är öppna för alla. Ovanstående exempel på biblioteket som 

informationsresurs för alla har gemensamt att bibliotekarier, eller annan 

bibliotekspersonal intervjuas.  

 

När det gäller verksamhet som förmedlar information om flyktingar, 

förekommer ett antal olika slags aktiviteter. Det rör sig om utställningar, 

föreläsningar och debatter. I många fall framställs biblioteket endast som den 

fysiska lokalen där informationen hålls. I ett exempel står kultur- och 

fritidsförvaltningen som arrangör av en föreläsning, och ett annat exempel 
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beskriver arrangemanget som: ”ett samarbete mellan biblioteket, Röda Korset, 

kyrkorna och flera andra föreningar” (42).  

 

Flera av artiklarna som kopplats till informationsförmedlande verksamhet 

handlar just om utställningar som visas av flyktingar för att berätta sin historia.  

 

”[…] från dessa länder finns en mångtusenårig mänsklig historia och 

kultur, men också en vardag som dessa människor är stolta över och 

som de önskar kunde få spira och sprida glädje” (26).  

 

I dessa artiklar beskrivs flyktingarna på individnivå:  ”Issa Badawi och Shegofa 

Haidari är båda 17 år gamla […] tillsammans med 22-åriga Mayaram Mahseni 

som läst svenska på komvux ställer de nu ut” (58). Egenskaper som förknippas 

med dem är uteslutande positiva. De är talangfulla, flitiga, och beskrivs som 

tacksamma och positiva. ”-Jag tog kontakt med bibliotekspersonalen och de 

inbjöd mig att visa upp mina tavlor. Jag är jätteglad att jag fått den här chansen. 

Jag känner mig accepterad, säger Nima” (2).  

 

Följande ekvivalenskedja åskådliggörs:  

 

 

Stolta, talangfulla, positiva, tacksamma 

 

I det sistnämnda citatet tillfrågas bibliotekspersonalen gällande utställningen 

och de godkänner därmed också att den visas på biblioteket. Dock är detta citat 

det enda i sitt slag. I vissa artiklar finns det inte någon anordnare av aktiviteten 

närvarande över huvud taget. Två utsagor som illustrerar detta är:  

 

”På måndagen hängdes bilderna [en utställning om flyktingkrisen] upp i 

biblioteket i Knislinge och utställningen är nu tillgänglig för 

allmänheten under bibliotekets ordinarie öppettider” (40).  

 

”På måndag arrangeras ett öppet samtal om flykt med Rosa Güclü 

Hedin, Alf Tangnäs och Göran Greider på biblioteket i Falun” (48). 

 

I dessa båda citat, används den passiva verbformen ”hängdes” 

och ”arrangeras”, som gör det möjligt att undvika att uttrycka vem som 

arrangerar aktiviteten. Det är inte givet att aktiviteterna i de här fallen har 

arrangerats av biblioteket, eftersom artikeln inte alls nämner någon arrangör. 

Dock görs här en framställning av att aktiviteter kan arrangeras av sig själva. 

Biblioteket framstår här som en fysisk lokal, vars rum kan användas av alla 

utan att någon finns som bestämmer över det. Dessutom är innehållet i 

aktiviteterna sådant som biblioteket mycket väl kan se som sin uppgift att 

förmedla. I utsagorna ovan kopplas biblioteket dock helt bort från de aktiviteter 

som förekommer i biblioteksrummet. 
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Ett par exempel kontrasterar dock till ovanstående bild av biblioteket som 

enbart ett fysiskt rum. Där framstår biblioteket istället som en institution 

som ”aktualiserar flyktingkatastrofen och främlingsfientligheten” (29), och 

idén om biblioteket som det tysta rummet utmanas:  

 

”På ett bibliotek ska det vara tyst. Det har vi fått lära oss. Men nu är 

tiden över då biblioteket bara uppmanar människor att sitta knäpptysta 

[…] På ett bibliotek måste röster få höjas. I synnerhet kring 

demokratifrågor och i samband med det fruktansvärda som pågår kring 

Medelhavet, säger IT-bibliotekarien Johanna Tangnäs vid Falu 

stadsbibliotek” (ibid).  

 

” – Vi kände att vi ville bjuda in någon som kunde berätta om 

flyktingsituationen. I dagsläget kommer det flyktingströmmar hela tiden 

vilket gör att frågan är väldigt aktuell. Därför är det bra att lyfta upp 

problemet och lära sig mer om det” (42).  

 

I båda citaten ovan ges biblioteket, genom bibliotekarie och bibliotekschef, 

större utrymme än i övriga artiklar som beskriver informationsförmedlande 

verksamhet om flyktingar. Här finns ett antagonistiskt förhållande mellan 

framställningen av det tysta biblioteket och biblioteket som försvarare av 

demokratiska värden.  

 

Citaten ovan, i synnerhet det sista, är även intressant genom dess framställning 

av flyktingar och flyktingsituationen. Bibliotekschefen vill ”lyfta 

problematiken” kring det, men huruvida problemet i det här citatet avser 

flyktingsituationen i Sverige, eller den situation som gör att flyktingar tvingas 

fly framgår inte här. Däremot framställs flyktingar i abstrakta termer såsom 

strömmar och situation, något som är vanligt förekommande i de 

informationsinsatser som görs om flyktingar:  

 
”-Ämnet människor på flykt berör mig som person och intresserar mig 

som profession. Det är så lätt när man pratar om flyktingproblematiken 

att fastna i statistik, volym och nummer. Jag vill ge ordet ”flykting” kött 

och blod, säger Samuel Larsson” (23). 

 

Kött och blod är en vanlig metafor till liv, så också i detta sammanhang. I detta 

citat är det en svensk föreläsare som ska ge liv åt ordet flykting. Flyktingarna 

själva ges inte möjligheten att göra det.  Genom att använda ord 

som ”flyktingproblematik” förstärks framställningen av flyktingar också som 

någonting abstrakt, istället för tvärtom. Detsamma gäller de ord som radas upp: 

statistik, volym och nummer. Även då citatet belyser att föreläsaren vill 

motverka dessa ord, nämns ingenting om hur de ska motverkas. Detta är 

föremål för den kommande föreläsningen, men för den läsare som inte går på 

föreläsningen kvarstår ovanstående abstrakta framställning av flyktingar.  

I ovanstående exempel framställs flyktingar som ett fenomen, i stora abstrakta 
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ord, något som också gör sig gällande på andra håll i materialet där syftet är att 

beskriva eller annonsera om informationsträffar om flyktingar. 

Ekvivalenskedjan som följer är:  

 

 

Flyktingsituation, flyktingströmmar, flyktingproblematik 

 

5.2.4 Bibliotek som plats att vara på  
 

Under denna rubrik samlar vi beskrivningar av bibliotek som rum, en plats att 

befinna sig på eller relatera till, utan att nödvändigtvis ingå i någon aktivitet 

eller ens i syfte att låna böcker. Biblioteket som mötesplats, dagverksamhet och 

plats att vara på ”i brist på annat” är exempel på sådana beskrivningar.  

 

När bibliotekarier eller annan bibliotekspersonal beskriver biblioteket som en 

plats att vara på lyfter de fram egenskaper som att biblioteket är gratis, 

kunskapsintensivt och har generösa öppettider. Just öppettiderna har en 

framträdande roll på flera håll i materialet. Ett exempel är Sandviken och 

Gävle vars bibliotek har öppet varje dag på året: ”Motivet är att främja 

tillgänglighet och integration” (46). I dessa sammanhang beskrivs biblioteket 

av bibliotekarier som en av få kvarvarande mötesplatser idag: 

 
”Bibliotekets särställning som mötesplats har stärkts i takt med att andra 

mötesplatser har försvunnit. Det visar att demokratin – och 

integrationen – är fullständigt beroende av mötesplatser tillgängliga för 

alla (ibid).  

 

I citatet är det just mötesplatsen som framträder som det viktiga. Biblioteket 

har stärkt sin roll som mötesplats då andra har försvunnit. Detta innebär också 

att om andra mötesplatser skulle ha funnits kvar, är det inte säkert att just 

biblioteket skulle ha stärkts. Vad som sker på mötesplatsen är mindre centralt, 

så länge den är tillgänglig för alla. Ett annat citat som exemplifierar detta är 

följande utsaga från en bibliotekarie: 

 

”Vet inte om det händer något särskilt men biblioteket har i alla fall 

öppet […] och det är en populär samlingsplats. Det surfas mycket och 

så lånas det såklart böcker” (9).  
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I några utsagor framställs biblioteket också som en spontan mötesplats där 

oväntade bekantskaper inleds:  

 

”En bit bort vid det stora ovala bordet sitter Motaz Abohhawa och 

Adam Hermansson och tragglar vokaler. De såg varandra flera gånger i 

biblioteket under förra hösten och började så småningom ha trevande 

konversationer på svenska” (21).   

 

Där bibliotek framställs som viktiga mötesplatser, framhålls flyktingar som en 

välkommen användargrupp, men de beskrivs inte i någon större utsträckning 

och ingen ekvivalenskedja har åskådliggjorts. Snarare är det biblioteket som 

står i fokus i dessa utsagor.   

 

Utsagor som inte görs av bibliotekspersonal bekräftar bilden av biblioteket som 

en plats att vara på, när inga andra mötesplatser finns, om än inte i samma 

positiva anda:  

 

”För få mötesplatser är ett akut problem. Många söker sig till 

biblioteket i brist på annat” (1).  

 

”För att få dagarna att gå brukar de ibland ta x-tåget till Bollnäs för att 

gå på biblioteket eller hitta på något annat” (47). 

 

”Skitsamma. Vaknar när jag vaknar. Sen blir det stan och biblioteket, 

svarade han […] Vissa av dem går till Migrationsverket, andra till 

biblioteket. Två platser som asylsökande snabbt blir bekanta med. För 

dessa människor är dagarna enformiga liksom nätterna” (56).  

 

Biblioteket framstår som en plats att gå till som tidsfördriv, när inga andra 

alternativ finns. Inte heller här beskrivs det vad man gör på biblioteket, enbart 

att man är där. I dessa citat framställs flyktingar som isolerade från samhället i 

övrigt. Inte heller här har någon ekvivalenskedja åskådliggjorts. Dock 

framträder en tydlig bild av biblioteket som en av få platser att uppehålla sig på  

för människor som inte har någon annanstans att ta vägen.  

 

5.3 Diskurser  
 

Diskurser kännetecknas av att innebörden av begrepp eller element fixeras och 

får en specifik betydelse att framstå som den naturliga. I början av vår analys 

identifierades fyra teman under vilka olika typer av biblioteksverksamheter 

riktade till flyktingar, sorterades in. Från vår sida fanns också ett antagande om 

att de teman vi identifierade skulle fördjupas och framträda som diskurser inom 

bibliotekets integrationsarbete gentemot flyktingar. Dock visade analysen att 

betydelsen av de biblioteksaktiviteter som varit centrala i vår studie, inte alltid 

varit densamma som namnet antyder. Genom att dekonstruera betydelsen av 

dessa begrepp har, åtminstone till viss del, andra diskurser framträtt. Nedan 
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följer en sammanfattning av de teman som analyserats samt de resultat som 

analysen har lett till (Tabell 2). 

 

 

 

 

 

             

 

Tabell 2: Sammanfattning av resultatet 

 

Tema Språkinrik-

tad  

verksamhet 

Litteratur- 

förmed-

lande 

verksamhet 

Informat-

ionsförmed-

lande  

Verksamhet 

Biblio-

teket som 

plats att 

vara på 

 

Nodalpunkt 

Språkcafé 

 

Låna en 

svensk 

Bokbuss 

 

Popup-biblio-

tek 

 

Språkpåsar 

 

Bokcirklar 

 

Boktips 

 

Litteraturin-

köp 

 

Beståndsin-

venteringar 

Medborgar-

service 

 

Informations-

café 

 

Utställningar 

 

Föreläsningar   

 

Aktivite-

ter/besök 

som inte 

föregås av 

någon spe-

cifik aktivi-

tet 

 

Vem som 

arrangerar 

aktivi-

tet/verk-

samhet 

Bibliotek 

 

Bibliotek i 

samarbete 

med andra 

Bibliotek 

 

Bibliotekarier 

och annan 

biblioteksper-

sonal 

 

Kommunen 

vid popup-

biblioteket 

Kommunen  

 

Förvaltning 

 

Frivilligorga-

nisationer och 

studieförbund 

 

Biblioteket 

som samar-

betspartner till 

ovanstående 

Bibliotek 

 

Biblio- 

tekarier 

och annan 

biblioteks-

personal 

 

Gruppbild-

ning  

 

(ekvivalens-

kedjor) 

Flykting, ny-

anländ, ny 

(Vingå-

kerbo), in-

vandrare, 

folkgrupp, 

inte svensk, 

inte moders-

måls-talande 

Ny (i Sve-

rige), an-

norlunda, 

främmande 

Stolta, talang-

fulla, positiva, 

tacksamma  

// 

Flyktingsitu-

ation flykting-

strömmar, 

Flykting- 

problematik 

 

 
Ingen ekvi-

valens-

kedja 

 
Syfte med 

aktivi-

tet/verk-

samhet  

Lära svenska 

  

Samhällsin-

formation 

 

Sociala mö-

ten 

 

Möten med 

svenskar 

Förmedla lit-

teratur på 

flera språk 

 

Svenskinlär-

ning 

 

Lära svenska 

seder, bruk, 

värderingar 

 

Informera om  

flyktingsituat-

ion 

 

Mötesplats 

 

Plats att 

vara på 

 

Tidsfördriv 
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I analysmaterialet framställs de språkinriktade verksamheterna i själva verket 

ha fokus på någonting annat än språk. Åtminstone står inget annat språk än 

svenskan i fokus. Som syns i fältet Syfte med aktivitet/verksamhet här ovan, har 

de språkinriktade verksamheterna ett starkt fokus på utbildning. Att lära ut 

svenska, samhällsinformation och att träffa svenskar är viktiga syften. Dessa 

syften återfinns till viss del i den informationsförmedlande och den 

litteraturförmedlande verksamheten. Ett annat fokus inom de språkinriktade 

verksamheterna är det sociala mötet, något som också går igen i den 

verksamhet som beskriver biblioteket som en plats att vara på. Framställningen 

av den litteraturförmedlande verksamheten fokuserar i analysmaterialet till 

stora delar just på förmedling av litteratur på olika språk och vi finner att det 

finns en litteraturförmedlingsdiskurs i materialet. Slutligen finns en 

framställning av biblioteket reducerat till ett fysiskt rum. Denna framställning 

märks tydligast i den verksamhet som vi i början valde att kalla 

informationsförmedlande. Dock går framställningen av biblioteket som fysiskt 

rum på tvären över alla verksamheter, utom möjligen den 

litteraturförmedlande. En annan iakttagelse som är framträdande genomgående 

i materialet är att där det finns en positiv bild av biblioteket, är bibliotekets röst 

ofta stark. Det vill säga att bibliotekarier eller annan personal uttalar sig. I 

dessa framställningar är flyktingar samtidigt frånvarande, eller implicita. Detta 

märks som tydligast i den litteraturförmedlande verksamheten, men också i de 

utsagor där biblioteket i positiv anda beskrivs som mötesplats.    

 

Utifrån de resultat vi har nått kan vi identifiera fyra diskurser i framställningen 

av bibliotekets integrationsarbete gentemot flyktingar i svensk dagspress. Inom 

varje diskurs har vi identifierat den eller de aktörer som framställs som 

ansvariga för verksamheten, vilka aktiviteter som omfattas av den samt 

bibliotekets och flyktingarnas respektive roll/er inom diskursen. Vi vill också 

poängtera och lyfta fram att det, inom diskurserna, finns motstridiga 

framställningar. Inte någon diskurs är så djupt rotad att den har tillslutits helt. 

På samma sätt går vissa framställningar igen i mer än en diskurs. Nedan följer 

en översikt i de övergripande dragen som har identifierats inom varje diskurs 

(Tabell 3)  
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Tabell 3: De fyra diskurserna 

 

5.3.1 Den folkbildande diskursen 
 

Biblioteket som en, för flyktingar, folkbildande institution är som tydligast i 

caféverksamheter och liknande aktiviteter där syftet är att ”lära ut 

svenska”, ”samhällsinformation”, ”svenska seder och bruk” och så vidare. Den 

typ av information som tas upp är sådant som ska vara till nytta för 

flyktingarna, hjälpa dem att förstå hur det fungerar i det svenska samhället och 

att passa in i detsamma.  

 

Flyktingar framställs som en homogen grupp. I utsagorna ges lite eller inget 

utrymme till att deras behov kan skilja sig åt, vare sig när det gäller 

informationsbehov, hur de bäst lär sig ett nytt språk eller någonting annat. I 

denna diskurs finns inte något utrymme för nyanser, eller kontext. När 

flyktingar inom den folkbildande diskursen beskrivs på individnivå, är det 

genom att berätta deras historia – hur det har varit. Siktet är hela tiden inställt 

framåt, på att lära sig svenska språket, svenska seder och att ”knäcka koden”. 

Flyktingarna definieras utifrån att de inte är svenska, inte modersmålstalande. 

Därtill definieras de som en folkgrupp, och interaktion sker mellan inte över 

eller genom grupperna ”svenskar” och ”flyktingar”.  

 

Aktiviteterna som sker inom den folkbildande diskursen arrangeras av 

biblioteket och/eller olika studieförbund. Då bibliotekarier eller annan 

bibliotekspersonal uttalar sig gällande verksamheten, är de noga med att betona 

 

Diskurs:  

 

Den folkbildande 

diskursen 

 

Litteratur- 

förmedlings- 

Diskursen 

 

Biblioteket som 

ett passivt, fysiskt 

rum 

 

Mötesplats- 

diskursen 

 

Aktivitet/syfte 

 

Informera till flyk-

tingar, lära ut 

svenska, samhälle, 

seder och bruk 

  

Förmedla behov-

sanpassad litteratur 

och material, in-

ventering, säker-

ställa bestånd  

 

Event i någon an-

nans regi: utställ-

ning, föreläsning, 

etc. 

 

En plats att 

komma till. För-

medla kontakter, 

tidsfördriv 

 

Framställning 

av biblioteket 

 

Uppfostrande, in-

kluderande, 

likriktade 

 

 

Tydlig röst, exper-

ter, systematiska, 

Behovsuppfyllare 

 

Frånvarande och 

icke-existerande. 

Vem som helst kan 

använda biblio-

teksrummet 

 

Öppet, gratis, in-

kännande, väl-

komnande 

 

Framställning 

av flyktingar 

 

Homogen grupp 

Definieras genom 

att vara något an-

nat än svenska 

 

Annorlunda 

Främmande 

 

Individnivå kontra 

abstrakt grupp 

 

Individnivå 
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att den riktar sig till alla och att ingen utesluts. Biblioteksverksamheten inom 

den folkbildande diskursen framställs som likriktad där det yttersta målet är att 

rusta flyktingarna till samhällsdugliga medborgare. 

 

5.3.2 Den litteraturförmedlande diskursen 
 

Av de diskurser som framträtt i analysmaterialet, har biblioteket och 

bibliotekarierna haft olika starka röster i artiklarna. Den litteraturförmedlande 

diskursen, är den diskurs där bibliotekets röst hörs som allra starkast. 

Bibliotekarierna är framträdande inom denna diskurs, och flera utsagor 

framställer dem som experter inom litteraturförmedling. Deras arbetssätt 

beskrivs som uttänkt och systematiskt, med inventeringar och utökade bestånd. 

I den litteraturförmedlande diskursen lyfts bibliotekariens kompetens fram.  

De aktiviteter som nämns är vanligt förekommande bibliotekariearbete och 

flertalet biblioteksrelaterade termer finns, som tidigare nämnts, med i 

utsagorna.  

 

En mängd olika aktiviteter har identifierats i den litteraturförmedlande 

diskursen, även om de skiljer sig åt. Oavsett om aktiviteten är popupbibliotek, 

bokbuss till asylsökande, språkinventering eller att inrätta en bokcirkel, så är 

det yttersta syftet med dessa aktiviteter att förmedla och tillgängliggöra 

litteratur, samt att uppmuntra till lusten att läsa. Den litteraturförmedlande 

diskursen är den enda där flyktingarnas modersmål får en status och likställs 

med det svenska språket.  

 

Flyktingar som grupp framställs som annorlunda och främmande. 

Beskrivningen av dem görs genom de språk de talar, men flyktingar syns inte 

explicit som en användargrupp inom den litteraturförmedlande diskursen. 

Ordet annorlunda kan ha både positiva och negativa konnotationer. Att vara 

annorlunda behöver inte nödvändigtvis vara någonting dåligt. I denna diskurs 

går det att skönja en antagonism gällande framställningen av användargruppen. 

 

Å ena sidan framställs biblioteket som att de har fått ett uppsving på grund av 

flyktingarna och den litteratur som förmedlas till dem. Utåtriktade aktiviteter 

implementeras, och vid hyllorna på biblioteket är det välbesökt och mycket 

folk. Ur det perspektivet framstår flyktingar som ett, för biblioteket, 

välkommet tillskott i den litteraturförmedlande diskursen. Samtidigt beskrivs 

de som annorlunda från andra, något som inte minst visar sig i beskrivningen 

av de utåtriktade aktiviteter som används för att förmedla litteratur. Dessa 

framstår som tillfälliga, nya och annorlunda tjänster, även om de i själva verket 

är ganska traditionella biblioteksaktiviteter, när de riktar sig till en annan, 

svensk, målgrupp.  

  

Dock träder också framställningen av flyktingarna som resurskrävande fram. 

Bibliotekets ekonomi framställs som hårt ansatt eftersom de inte har kunnat 

köpa in den litteratur som behövs för att tillgodose flyktingarnas behov. 
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Behovet framställs som stort och även om mycket nytt köps in så räcker det 

inte. Biblioteket vänder sig till kommunen och andra för att söka de resurser 

som krävs för att de ska kunna utföra ett fullgott arbete.  

 

Å ena sidan bidrar flyktingar till rörelse i biblioteket och omsättning på 

böckerna. Å andra sidan är deras behov för stora för att biblioteket ska klara att 

tillgodose det.  

 

5.3.3 Diskursen av biblioteket som ett fysiskt rum 
 

I denna diskurs framträder biblioteket nästan bara som fysisk lokal. Vid något 

tillfälle framställs det som en samarbetspartner tillsammans med andra 

organisationer. Kommunen samt Kultur- och fritidsförvaltningen nämns också 

som aktör, och biblioteket kan förvisso tolkas som del av dessa högre instanser. 

Bibliotekariers röster är dock frånvarande i dessa aktiviteter.  

 

Biblioteket framstår i denna diskurs som en utställningslokal. När utställningar 

beskrivs i materialet, finns inte någon problematisering kring vem som har 

godkänt att ha utställningen där, eller vilket innehåll som får finnas på 

bibliotekets väggar. Dessa aktiviteter beskrivs heller inte i relation till någon 

verksamhet i övrigt. Biblioteket framstår här som ett tomt, fysiskt rum där inga 

människor finns och ingen verksamhet äger rum förutom aktiviteterna i fråga.  

 

De aktiviteter som omfattas av denna diskurs är vitt skilda, det gemensamma är 

att bibliotekets roll reduceras till ett fysiskt rum. Även framställningen av 

flyktingar varierar här. I aktiviteter där flyktingar själva deltar, som i 

utställningar, framställs de utifrån individuella egenskaper. Denna 

framställning kan också ses som en del av diskursen om biblioteket som 

mötesplats. Där föreläsningar och andra informationsaktiviteter förekommer, 

framställs flyktingar i abstrakta termer, som en homogen massa, utan 

nyansering. Detta stämmer väl överens med framställningen av flyktingar i den 

folkbildande diskursen.   

 

Det framgår inte tydligt vad eller vem biblioteket är i diskursen av biblioteket 

som ett fysiskt rum, utan det verkar råda en förvirring eller okunskap kring 

dess roll. Ändå är de aktiviteter som pågår i bibliotekslokalen av sådan karaktär 

att de uppfyller de demokratiska värden som biblioteket utgår från. De vill 

förmedla medmänsklighet, värme och förståelse för andra människor. De vill 

informera om flyktingsituationen. På så vis finns bibliotekets kärnvärden 

representerade i materialet, trots att biblioteket reduceras till ett fysiskt rum.  

 

Det finns viss antagonism i denna diskurs, där biblioteket framställs som 

anordnare av en informationsträff. Dock är  utsagor av detta slag mycket 

begränsade i vårt analysmaterial, och utmanar inte diskursen som sådan. 
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5.3.4 Mötesplatsdiskursen 
 

Den sista diskurs vi har identifierat har vi valt att kalla mötesplatsdiskursen. 

Å ena sidan framstår biblioteket som en social plats, både som plats att enbart 

vara på, men också genom aktiviteter som låna en svensk där mötet står i 

fokus. Bokcirklar, språkcafé och utställningsverksamhet är också aktiviteter där 

människor möts, och på så sätt finns föreställningen om biblioteket som 

mötesplats representerad också i övriga identifierade diskurser.  

 

Biblioteket är en gratis, öppen och tillgänglig plats där flyktingar och andra 

människor kan bryta eventuell isolering och där nya bekantskaper inleds. 

Biblioteket beskrivs också som en plats som har betytt mycket för människor 

som har flytt till Sverige, där biblioteket har fungerat som en länk eller 

språngbräda till samhället. 

 

Dock finns en kontrasterande bild inom denna diskurs, där biblioteket enbart 

framstår som en plats att gå till i brist på annat. Flyktingarna här framställs som 

frustrerade, rastlösa och har inte några andra aktiviteter att hänga upp dagen på 

än att gå till biblioteket. Fortfarande framstår biblioteket som en viktig plats i 

dessa människors liv, kring vilken de kan strukturera upp vardagen, även om 

dessa utsagor inte förefaller lika positiva. 

  

I mötesplatsdiskursen är biblioteket som institution en viktig plats för 

flyktingar. Däremot är inte några specifika aktiviteter inom 

biblioteksverksamheten särskilt viktiga. I denna diskurs framställs bibliotekets 

styrka att vara just en plats att träffas på, eller att strukturera sin egen vardag 

kring.  

 

5.4 Sammanfattning av resultat 
 

Vi har i vår analys kunnat identifiera fyra diskurser som är framträdande i 

svensk dagspress, där den litteraturförmedlande diskursen är tydligast i att 

ringa in bibliotekets roll. Vår analys resulterade också i slutsatsen att 

biblioteket ofta har en sekundär roll i de aktiviteter som beskrivs. Biblioteket 

framställs som en fysisk lokal, eller samarbetspartner. Tidigt i vår 

forskningsprocess kunde vi konstatera att flyktingar i materialet var en 

subjektsposition, varför vi valde att analysera gruppbildningar av flyktingar 

och illustrera dessa genom ekvivalenskedjor. I vårt material kan vi visa på att 

flyktingar är en homogen grupp, med mer likheter än skillnader även om det 

finns antagonistiska förhållanden där flytkingar beskrivs på individnivå. Dock 

framställs flyktingar i första hand alltid som flyktingar, inte kvinnor, barn eller 

studerande. Det bör understrykas att det material vi har studerat har valts ut just 

för att det beskriver biblioteksverksamheter som riktar sig helt eller delvis till 

flyktingar. Det kan vara en anledning till att deras subjektsposition som 

flykting är så pass framträdande.    
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6. Konkluderande diskussion 
 

I det här kapitlet diskuterar vi de resultat som redovisades i föregående kapitel, 

och sätter dem i relation till den tidigare forskning som vi presenterade i kapitel 

två. Inledningsvis diskuterar vi kort kring de operationella frågeställningar som 

inledde denna uppsats, innan vi fördjupar oss i svaret på den övergripande 

forskningsfrågan, det vill säga de diskurser som har identifierats i materialet. 

Därefter diskuterar vi möjliga konsekvenser av diskurserna. Vi avslutar kapitlet 

med att ge förslag till vidare forskning samt att resonera kring våra teoretiska 

och metodologiska val.  

 

Inledningsvis ställde vi följande operationella frågeställning:  

 

 Vilka biblioteksrelaterade verksamheter och aktiviteter med fo-

kus på integrationsarbete lyfts fram i materialet ? 

 

Vi kan konstatera att det i vårt material har lyfts fram en mängd olika 

biblioteksrelaterade verksamheter och aktiviteter som speglar 

variationsrikedomen som finns på biblioteket. Dessa aktiviteter sågs som 

nodalpunkter i vår analys eftersom de utgör fundamenten i bibliotekets 

integrationsarbete. Genom att granska dessa kunde vi svara på studiens andra 

operationella frågeställning:  

 

 Hur framställs biblioteket och biblioteksverksamheten i det ana-

lyserade materialet? 

 

Framställningen av biblioteket som institution har i vårt analysmaterial varit 

vag och motstridig. Biblioteket beskrivs både som en neutral plats, en 

samlingsplats och i några enstaka fall även som en plats för debatt. En 

återkommande framställning är också att biblioteket förknippas med någonting 

mysigt som saccosäckar, läsning och caféer. Många gånger är biblioteket dock 

frånvarande. Andra aktörer, såsom kommunen eller olika 

frivilligorganisationer, intervjuas eller beskrivs i materialet medan biblioteket 

reduceras till ett fysiskt rum. Flera gånger har det även varit otydligt huruvida 

den intervjuade personen kommer från biblioteket eller från någon annan 

instans, något som framgått först senare i materialet. Bibliotekarier och annan 

bibliotekspersonal är som mest framträdande i de aktiviteter som har med 

litteraturförmedling att göra, något som kan återkopplas till både Seales (2008), 

Shaws (2010) och Badovinacs och Juznics (2011) studier om framställningen 

av bibliotek och bibliotekarieprofessionen i media. Badovinac och Juznic 

(2011) skriver att biblioteket ofta framställs som ett fysiskt rum, och att 

användarna är boksökare snarare än kunskapssökare. Shaw (2010) finner att 

bibliotekarier påfallande ofta beskrivs utan att utföra någon arbetsuppgift över 

huvud taget. När de gör det har uppgiften med bokhantering att göra, en 

slutsats som även Seale (2008) drar. Hon skriver att bibliotekariens kompetens 

är underrepresenterad i media och att användarna därav inte vet vilken hjälp de 
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kan få, något som leder till att biblioteket inte utnyttjas till sin fulla potential. 

Även i vår studie finner vi alltså en sådan underrepresentation samt att det 

framför allt är i den litteraturförmedlande verksamheten som bibliotekariens 

kompetens kommer till sin rätt. En djupare diskussion av framställningen av 

biblioteksverksamheten förs under diskussionen om respektive diskurs. 

 

Vår tredje inledande frågeställning var:  

 

 Hur framställs användargruppen flyktingar i relation till biblio-

teket och biblioteksverksamheten i det analyserade materialet?  

 

Tidigt i vår analys kunde vi konstatera att flyktingar genomgående framställs 

utifrån subjektspositionen flykting. I vårt material finns inte några undantag 

från detta alls. Barn beskrivs i första hand som flyktingbarn, inte som barn. 

Kvinnor är inte framträdande i materialet över huvud taget, men de gånger de 

nämns är det framför allt i egenskap av att vara flyktingar. När individer 

beskrivs eller intervjuas görs också detta med utgångspunkten att de är 

flyktingar. Även om vi har visat på några olika ekvivalenskedjor gällande 

gruppbildningar av flyktingar, skiljer sig dessa åt relativt lite. Flyktingar 

framställs som en folkgrupp, som någonting främmande och abstrakt. Endast 

en ekvivalenskedja finns där flyktingar beskrivs utifrån karaktärsdrag, som 

tacksamhet och flit. Inte heller denna kedja säger egentligen särskilt mycket om 

de människor som beskrivs. Det leder till att flyktingar framställs som en 

mycket homogen grupp. Skillnader mellan denna oändligt diversifierade grupp 

reduceras. Konkret innebär det exempelvis att även om en lärare från Syrien 

har mer gemensamt med andra lärare, än med flyktingar, förstås denne utifrån 

att vara just flykting. I det praktiska arbetet kan en sådan framställning 

innebära att biblioteksverksamheter utformas för flyktingar, inte för lärare som 

tvingats fly. I förlängningen innebär det också att denne lärare till exempel 

deltar i språkcaféer tillsammans med exempelvis analfabeter. Detta är inte 

nödvändigtvis någonting negativt, men med större förståelse för människorna 

som flytt skulle aktiviteter kunna anpassas för att bättre passa olika människor 

och man skulle också kunna dra nytta av resursstarka personer bland 

flyktingarna.  

 

Vi har även noterat att i de artiklar där bibliotekarier eller annan 

bibliotekspersonal har en framträdande roll, tenderar användargruppen 

flyktingar att vara frånvarande. Detta är som mest tydligt i 

litteraturförmedlande verksamhet, och de positiva utsagor som beskriver 

biblioteket som en mötesplats. Hedemark och Hedman (2002, s. 49) gör en 

liknande iakttagelse där de identifierar ett biblioteks-, snarare än ett 

användarperspektiv, något som för dem tyder på ett relativt svalt intresse för 

användaren. De kopplar ihop detta perspektiv med folkbiblioteksdiskursen, 

som har ett starkt fokus på att uppmuntra alla människor till bildning. I vårt fall 

kan det dock också tänkas att bibliotekspersonalen väljer att benämna 

flyktingar som grupp, just för att undvika att peka ut och stigmatisera dem. Vi 
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får anledning att återkomma till detta i diskussionen av de diskurser som vi har 

identifierat. 

 

I kapitel två presenterade vi Longs (2013) redogörelse för hur flyktingar förstås 

utifrån ett humanitärt perspektiv där fokus ligger på att ge dem skydd. Utifrån 

detta perspektiv framställs flyktingar som passiva, det finns ingen rörelse och 

målet är att de ska återvända hem. I vårt material framställs flyktingar som 

tidigare nämnts som en homogen, abstrakt grupp. Det kan spåras till att fokus 

ligger på ett humanitärt perspektiv, där målet är att ge dem skydd, ingenting 

annat. Däremot kan vi identifiera en hel del rörelse i vårt material. Fokus ligger 

på att flyktingar ska lära sig svenska och informeras om hur samhället fungerar. 

Detta tyder på rörelse framåt i riktning mot att inkluderas i det svenska 

samhället, något som överensstämmer med ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Vi redogjorde också för förståelsen för flyktingar utifrån ett transnationellt 

perspektiv där de erkänns ha ett större eget handlingsutrymme och där IKT 

möjliggör för dem att hålla kontakten med hemland och familj (Westin & 

Darvishpour, 2015; Wilding & Gifford, 2013). I vårt material finns det inte 

några utsagor där flyktingar beskrivs utifrån ett transnationellt perspektiv. IKT 

är överhuvudtaget frånvarande i vårt material, något som vi återkommer till när 

konsekvenser av diskurserna diskuteras.  

 

6.1 Diskurserna kopplade till tidigare forskning 
 

Vår övergripande forskningsfråga var följande:  

 

 Vilken eller vilka diskurser kan identifieras i det analyserande 

materialet gällande bibliotekets integrationsarbete gentemot 

flyktingar? 

 

Som vi redogjorde för i kapitel fem, har vi identifierat fyra diskurser som rör 

bibliotekets integrationsarbete i vårt material och här diskuterar vi varje diskurs 

var för sig.  

 

6.1.1 Den folkbildande diskursen 
 

Den folkbildande diskursen är den diskurs som varit tydligast i vårt 

analysmaterial, och som finns representerad i många olika biblioteksrelaterade 

aktiviteter. Detta ligger i linje med bibliotekets historiska folkbildande 

uppdrag, som beskrevs i vår studies bakgrund. I detta uppdrag låg att 

biblioteket bidrog till folkets förädling, och att hela befolkningen, alla 

samhällsklasser, inkluderades i uppdraget (Frenander, 2012, s. 27f). I den 

folkbildande diskurs som har identifierats i denna studie finns ett starkt fokus 

på att flyktingar ska lära sig svenska, samhällsinformation och hur seder ser ut i 

det svenska samhället. Dessa lärdomar, i synnerhet det svenska språket, är 

naturligtvis viktigt. Dock är det svårt att inte slås av hur mångfalden reduceras 

inom denna diskurs. Här är det relevant att återkoppla till IFLA:s/Unesco:s 
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Mångkulturella biblioteksmanifest (2006) som identifierar just den kulturella 

och språkliga mångfalden som ett av folkbibliotekets viktigaste arbetsområden. 

Att arbeta för kulturell dialog, uppmuntra modersmål och språklig mångfald 

pekas ut som huvuduppgifter. Inom den folkbildande diskursen står dock det 

svenska språket som det i särklass viktigaste språket. Flyktingar positioneras i 

en utsaga till och med i motsats till de som talar modersmålet, det vill säga 

svenskarna. Det är även relevant att återkoppla till Hansson (1998), som drar 

slutsatsen att biblioteket är en kontrollerande, snarare än en legitimerande, 

institution vars uppgift är att fostra folket till dugliga samhällsmedborgare. 

Hansson (1998) skriver att biblioteket förmedlar förhärskande värderingar och 

legitimerar givna strukturer i samhället. Ur ett integrationsperspektiv kan detta 

översättas till att integration handlar om att en majoritetskultur integrerar en 

minoritetskultur, såsom dess teoretiska betydelse befäster (SOU 2005:41, s.7). I 

den folkbildande diskursen som har identifierats i vårt material skiljs flyktingar 

konstant från svenskar, och all interaktion sker mellan dessa två ”grupper”. 

Integration inom den folkbildande diskursen, tenderar utifrån ovanstående att 

definieras mer som assimilation. Den uppfattning om integration som 

ömsesidig process (Hellgren, 2015) som redogjordes för i avsnittet om 

integrationsbegreppet saknas helt inom denna diskurs.  

 

I föregående avsnitt nämndes att Hedemark och Hedman (2002) pekar ut ett 

biblioteksperspektiv där fokus ligger på bibliotekspersonal snarare än 

användarna, och att de relaterar detta till folkbildningsdiskursen. I vårt material 

synliggörs biblioteksperspektivet genom att användargruppen flyktingar är 

frånvarande när bibliotekspersonal uttalar sig om aktiviteter som riktar sig till 

just denna användargrupp. En förklaring till detta kan vara att 

bibliotekspersonal på så vis försöker undvika att peka ut flyktingar som grupp. 

Dock ligger det någonting i Hedemarks och Hedmans (2002) koppling till den 

folkbildande diskursen. Genom att inte uttryckligen rikta sig till flyktingar som 

grupp, öppnar man upp för att alla är välkomna att delta i aktiviteter. I 

resultatredovisningens avsnitt om den folkbildande diskursen, pekade vi ut just 

betoningen på alla som någonting återkommande. Genom att inte alls nämna 

flyktingar som målgrupp signalerar man ytterligare att alla är välkomna. Detta 

är i sig någonting typiskt för bibliotekets historiska, folkbildande uppdrag. 

 

6.1.2 Den litteraturförmedlande diskursen 
 

Tillsammans med den folkbildande diskursen är detta den diskurs som tydligast 

går att urskilja i materialet. Som tidigare nämnts är det också i denna diskurs 

som biblioteket och bibliotekspersonalen synliggörs som mest. Det yttersta 

syftet med aktiviteterna inom denna diskurs är att förmedla och tillgängliggöra 

böcker, samt att uppmuntra till lusten att läsa. Denna diskurs ligger nära den 

bokliga diskurs som identifierades av Hedemark (2009). Den bokliga diskursen 

var en av tre diskurser som framträdde i massmedias bild av biblioteket i 

hennes analys. Här väljer vi att kalla det för en litteraturförmedlande diskurs, 

eftersom vi vill betona ett fokus just på förmedlingen av litteratur istället för av 
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böckerna som sådana. Återigen ligger det nära till hands att återkoppla till de 

studier som har utförts av Seale (2008), Shaw (2010) och Badovinacs och 

Juznics (2011). Samtliga dessa studier drar slutsatsen att biblioteket är som 

mest framträdande i traditionella uppgifter, såsom litteraturförmedling. Vårt 

resultat visar att detta även gäller bibliotekets integrationsarbete. 

 

I den litteraturförmedlande diskursen har olika modersmål en högre status än i 

den folkbildande diskursen. Här betonas vikten av att behålla modersmålet och 

att utveckla svenskan parallellt med det. Modersmålet uppmuntras i bokcirklar, 

språkpåsar, utökade bestånd med mera. Ur ett integrationsperspektiv kan 

aktiviteterna som omfattas av denna diskurs sägas stärka länkarna mellan det 

nya och det gamla landet. Det vill säga att de litteraturförmedlande 

aktiviteterna uppmuntrar det andra temat i den integrationsmodell som 

utvecklats av Ager och Strang (2008) och som presenterades i kapitel två. Här 

är det också relevant att lyfta fram modellen om de fyra rummen som 

utvecklades av Jochumsen, Rasmussen och Skot-Hansen (2012). Ett av de mål 

som lyfts fram i deras modell är egenmakt, vilket kan kopplas till en stärkt 

självkänsla. Att erkänna och uppmuntra modersmålet är ett led i att stärka 

självkänslan och egenmakten. Återigen är det också relevant att återkoppla till 

IFLA/UNESCO:s biblioteksmanifest där uppmuntran av modersmålet ses som 

ett av folkbibliotekets viktigaste uppdrag. Den litteraturförmedlande diskursen 

har också beröringspunkter med Hedemarks (2009) allaktivitetsdiskurs, som 

utmärkte sig under 70-talet och omfattade ett brett uppdrag. Biblioteket 

sysslade med allt från teater, till litteraturförmedling och uppsökande 

verksamhet. I den litteraturförmedlande diskursen ligger fokus på litteratur, 

men förmedlingen av denna sker på en rad olika sätt och uppsökande 

verksamhet är framträdande. Därav kan det konstateras att 70-talets spegling av 

biblioteket i viss mån har kommit tillbaka.    

 

6.1.3 Diskursen av biblioteket som fysiskt rum  
 

I denna diskurs framställs biblioteket enbart som något perifert. Det är lokalen 

som är intressant, inte biblioteket som institution. Vi har tidigare i 

resultatpresentationen varit inne på att de aktiviteter som representeras, och de 

värden som förmedlas i och med dessa aktiviteter, ligger i linje med 

folkbibliotekets uppdrag. Aktiviteterna syftar till att öka kunskapen eller att ge 

en plattform för människor att ställa ut sina tavlor. Det finns en demokratisk 

tanke bakom aktiviteterna. I och med att biblioteket inte framställs som någon 

aktör i dessa sammanhang, blir det dock inte tydligt i materialet att biblioteket 

representerar de värden som förmedlas i aktiviteterna. Ännu en gång är det 

relevant att återkoppla till Badovinac och Juznics (2011) studie som visar att 

biblioteket oftast framställs just som en fysisk lokal.   
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6.1.4. Mötesplatsdiskursen 
 

Den sista diskursen som identifierades i vårt material var mötesplatsdiskursen, 

en diskurs som har flera beröringspunkter med Place-projektet som leddes av 

Audunson (2005; 2011; 2012) och som beskrivs i kapitel två. I 

mötesplatsdiskursen framställs biblioteket som en viktig plats att mötas på, 

även om mötena inte nödvändigtvis är förknippade med specifika aktiviteter. 

Här är det biblioteket som institution, och plats som är centralt. Detta resultat 

återfinns också i Shaws (2010) studie.  

 

Det är viktigt att förtydliga att även om inga arrangerade aktiviteter omfattas av 

denna diskurs, är den inte att likställa med diskursen om biblioteket som ett 

fysiskt rum. I mötesplatsdiskursen har biblioteket en central roll som en plats 

att uppehålla sig på. I diskursen om biblioteket som ett fysiskt rum, reduceras 

bibliotekslokalen till ett rum vilket som helst. Audunson (2005) skriver att det 

fysiska biblioteksrummet får en ökad betydelse när dess roll som mötesplats 

hävdas (s. 438), något som överensstämmer med vår analys.  

 

I vårt material framställs biblioteket som mötesplats både som en språngbräda  

in i det svenska samhället, men också som en plats att vara på när inga andra 

alternativ finns att tillgå. Aabø och Audunson (2012) definierar biblioteket som 

en plats där mångfalden blir tydlig. Vårheim (2014) beskriver biblioteket som 

en plats som framstår som neutral och trygg för invandrare, en plats där många 

människor spenderar hela dagen. Allt detta går igen i vårt material. Biblioteket 

framställs som en plats där flyktingar kan befinna sig. De strukturerar dagen 

kring att åka till biblioteket när inget annat finns att göra. I vårt material 

framställs dock inte biblioteket som mötesplats alltigenom som någonting 

positivt. Medan Aabø och Audunsons samt Vårheims beskrivningar av 

biblioteket som mötesplats framställer biblioteket som det centrala, finns i vårt 

material en betoning på att biblioteket är det enda alternativet. Om andra 

mötesplatser hade existerat hade man förmodligen lika gärna ha kunnat 

uppehålla sig där istället.  

 

6.2 Konsekvenser för biblioteket 
 

Diskurser kan inom diskursteorin ses som: ”en fixering av betydelse inom en 

särskild domän” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s. 33). Fixeringen innebär 

att vissa betydelser lyfts fram som naturliga, medan andra möjliga betydelser 

istället ignoreras (ibid). Det innebär konkret att där diskurser identifieras, utesluts 

någonting annat.  

 

I kapitel två i denna uppsats redogjorde vi för tidigare forskning om bibliotek, 

integration och flyktingar. Kapitlet sammanfattades med att slå fast att den tidigare 

forskningen främst har uppehållit sig kring aspekter av språkinlärning, det sociala 

mötet och en plats att fördriva tid på, medan forskningsbasen gällande 

informationsbehov hos flyktingar har varit mindre. Resultaten i denna studie kan 
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sägas vara ett eko av detta. I det material som har analyserats lyser termer som 

informationsbehov och informationskompetens med sin frånvaro. I 

folkbildningsdiskursen finns inslag av informationsförmedling där fokus ligger 

på att lära ut hur det svenska samhället fungerar. Här är det dock förbestämt 

vad som ska läras ut och på vilket sätt det ska göras.  

 

I avsnittet ovan, som diskuterar hur flyktingar framställs i det analyserade 

materialet, nämner vi  det transnationella perspektivet. IKT har en framträdande 

roll för att människor som har flytt sina länder ska kunna hålla kontakt med familj, 

uppdatera sig med nyheter och påverka utvecklingen i landet. Med detta 

perspektiv: ”[erkänns] diasporagruppens egna drivkrafter och handlingsutrymmen” 

(Darvishpour & Westin, 2015, s. 35) . Vi ser det transnationella perspektivet som 

starkt sammankopplat med aspekter av informationskompetens. Caidi och Allard 

(2005) ser tillgången till IKT, liksom förmågan att hantera den, som avgörande för 

att fullt ut ta del av samhället. Lloyd (2015) identifierar just biblioteket som en 

trygg plats, där flyktingar kan få tid, resurser och hjälp att bygga upp sin 

informationskompetens,  något hon, med inspiration från psykologin, kallar 

information resilience.  

 

Hedemark (2009) pekar ut en informationsförmedlande diskurs som gjorde sitt 

intåg på 80-talet, och där individen står i centrum. En konsekvens av att 

flyktingar genomgående framställs som en homogen grupp, är att inga 

nyanseringar görs. Flyktingar förstås, i vårt material, varken som en grupp som 

använder IKT, eller som behöver lära sig att använda det. Att biblioteket inte 

framställs som en informationsförmedlande institution, har konsekvenser för 

biblioteket som institution, liksom för hur det uppfattas gällande integration. 

Som nämndes i kaptel två har UNESCO uppmärksammat vikten av att 

medborgare är informationskompetenta. Krav finns på att 

informationskompetens ska ses som en mänsklig rättighet. Hedemarks (2009) 

slutsats är att den informationsförmedlande diskursen blivit allt större under 

senare år, och att biblioteket alltmer kopplas samman med utbildning. Dock 

stämmer inte detta när det gäller framställningen av bibliotekets 

integrationsarbete. I och med att informationskompetens anses vara så viktigt, 

är det inte en orimlig slutsats att ett större fokus på informationskompetens 

skulle leda till att biblioteket uppfattades som en mer betydelsefull institution i 

integrationssammanhang än det gör idag.  

 

I de diskurser som har identifierats går det att dra slutsatsen att den 

folkbildande och den litteraturförmedlande diskursen är som tydligast. Detta 

lägger ytterligare tyngd till Atlestams (2012) iakttagelse av att det finns ett 

glapp mellan självbilden inom biblioteket och allmänhetens bild av detsamma. 

Allmänheten tenderar att se biblioteket på ett traditionellt sätt, medan man 

inom biblioteksvärlden ser biblioteket som något långt mer mångfacetterat. 

Denna självbild representeras inte i någon hög utsträckning i materialet.  
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6.3 Reflektioner kring teori och metodval 
 

Genom att använda oss av diskursanalys som teori och metod ville vi med 

denna uppsats belysa framställningen av bibliotekets integrationsarbete. Vi 

finner diskursanalysen vara en väl lämpad teori och metod för att göra detta. 

Det material som analyserades har varit omfångsrikt och fullt med passager 

som intresserar en diskursanalytiker. Stundtals har detta känts överväldigande. 

Laclaus och Mouffes (2008) begreppsapparat för konkret analys har dock 

bidragit till att vi kunnat strukturera upp analysen av texterna.  

 

I avsnitt 4.3 diskuterade vi möjliga nackdelar med att använda oss av 

diskursanalys som teori och metod, där förhållandet mellan forskaren och 

studien togs upp som ett möjligt problem. Detta är för övrigt inte ett problem 

isolerat till diskursanalys, utan frågor om distans och närhet uppkommer i 

många typer av forskning. Vi är medvetna om att vi, i varje steg av denna 

studie, har gjort aktiva val som också inneburit att vi valt bort någonting annat. 

Genom att rikta in oss på flyktingar på bibliotek gjordes ett utsnitt av 

biblioteksverksamheten som speglas i materialet. Ett annat utsnitt hade kunnat 

ge ett annat material. Om vi hade riktat in oss på andra typer av artiklar, eller 

material, hade resultatet också kunnat bli annorlunda. Genom att relatera till 

annan forskning i ämnet har vi ändå bidragit till den befintliga kunskapsbasen 

om bibliotekets integrationsarbete. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 
 

Med vår studie har vi kartlagt fyra olika diskurser gällande bibliotekets 

integrationsarbete gentemot flyktingar. I avsnittet ovan beskriver vi analysen 

som stundtals överväldigande. Vi har bara kunnat skrapa på ytan på dessa olika 

diskurser, och vi ser ett behov av ytterligare fördjupning i var och en av dem. 

Vårt fokus låg på flyktingar, men det vore intressant att se hur diskurserna 

förändras om man istället tittar på alla användargrupper. Detsamma gäller flera 

av de specifika aktiviteter vi pekade ut som nodalpunkter. Johnston (2016) 

efterlyser mer forskning om konversationsbaserade aktiviteter på bibliotek,  

och vi gör detsamma. Ofta uppfattas exempelvis språkcaféer som ett bra 

initiativ för att främja integrationen, utan att det reflekteras över vilka värden 

som finns inbyggda i aktiviteten. Vi ser ett behov av att djupare studera 

biblioteksrelaterade aktiviteter som språkcafé och teoretisera över vad 

aktiviteterna signalerar. Diskursanalys är en lämplig metod för att göra detta.  

  

Det vi har gjort är att studera hur folkbibliotekets integrationsarbete framställs 

genom att analysera svenska dagstidningar. Vi ser ytterligare behov av att sätta 

dessa resultat i kontext till vilken verksamhet som faktiskt utförs på biblioteket. 

Här ser vi behov av både kvantitativa och kvalitativa studier. Förhåller det sig 

så att biblioteket i själva verket arbetar aktivt med flyktingars 

informationsbehov, och vad är det i så fall som gör att detta inte 

uppmärksammas i media är frågor vi ställer oss.    
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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att kartlägga hur bibliotekets integrationsarbete 

gentemot flyktingar framställs i svensk dagspress. Inom biblioteksvärlden och i 

biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning, pekas folkbiblioteket ofta 

ut som en given arena för integration. Dock lyckas man inte förmedla denna 

bild utåt vilket resulterar i att bibliotek många gånger måste kämpa för att få 

vara med i kommunernas integrationsarbete. Medias framställning kan antas 

influera hur allmänheten, beslutsfattare och även bibliotekspersonal uppfattar 

detta arbete. Det föreligger en problematik där självbilden inom 

biblioteksvärlden inte överensstämmer med hur allmänheten ser på biblioteket.   

Att bli medveten om hur medieframställningen ser ut är därför av största vikt 

för att bibliotekspersonal ska kunna forma och omforma hur verksamheten 

uppfattas i framtiden. Därigenom kan man minska glappet  mellan självbild 

och andras uppfattning. Följande övergripande frågeställning har formulerats:  

 

Vilken eller vilka diskurser kan identifieras i det analyserande materialet gällande 

bibliotekets integrationsarbete gentemot flyktingar? 

 

Den övergripande frågeställningen följs av tre operationella forskningsfrågor:  

 

1. Vilka biblioteksrelaterade verksamheter och aktiviteter med fokus på 

integrationsarbete lyfts fram i materialet ?  

 

2. Hur framställs biblioteket och biblioteksverksamheten i det analyserade 

materialet?  

 

3. Hur framställs användargruppen flyktingar i det analyserade materialet i relation 

till bibliotek och biblioteksverksamheten?  

 

Vår teoretiska och metodologiska utgångspunkt är diskursanalys. Diskurs kan 

definieras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt 

av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.7) och språket är centralt. 

Från att främst ha använts inom lingvistisk forskning, har diskursanalysen spridits 

och är idag en välanvänd teori och metod i biblioteks- och 

informationsvetenskaplig forskning. Av de olika diskursanalytiska inriktningarna, 

guidas denna studie av Laclaus och Mouffes (2008) diskursteori. I diskursteorin 

förstås allting som diskurs och ingenting finns utanför diskurserna. Vanliga 

begrepp inom denna teori är nodalpunkt, flytande signifikant, element och 

ekvivalenskedjor. Tillsammans med ytterligare några begrepp använder vi dessa 

för att konkret analysera vårt material. Sahlins (1999) modell för diskursanalys 

revideras utifrån Hedemark och Hedman (2002) samt vår egen studie, och kopplas 

till Laclaus och Mouffes (2008) begrepp.  
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Materialet består av 62 artiklar som handlar om flyktingar som deltar i 

biblioteksverksamhet eller uppehåller sig på biblioteket. Materialet har valts ut 

efter Hanssons (1998) fyra  urvalskriterier, som är en revidering av Foucaults 

urvalspremisser. De resultat vi finner är att det går att identifiera fyra olika 

diskurser gällande bibliotekets integrationsarbete gentemot flyktingar. Dessa 

diskurser är: den folkbildande, den litteraturförmedlande, diskursen om biblioteket 

som fysiskt rum samt mötesplatsdiskursen. 

 

Den folkbildande diskursen kännetecknas av biblioteksaktiviteter vars syfte är att 

lära ut svenska och samhällsinformation. Aktiviteterna riktas till alla, inte enbart 

flyktingar och flyktingar framställs inom denna diskurs som en homogen grupp. I 

den litteratuförmedlande diskursen är bibliotekets röst som starkast. Syftet med 

aktiviteterna är att förmedla litteratur och uppmuntra till lusten att läsa. Vikten av 

att bevara sitt modersmål poängteras, något som inte går igen i övriga diskurser. 

Flyktingar benämns inte explicit utan beskrivs genom de språk de talar. 

Beskrivningarna framställer därigenom flyktingar som främmande och 

annorlunda. I denna diskurs finns en antagonism där flyktingar å ena sidan 

framställs som ett positivt tillskott till biblioteken, medan deras behov av litteratur 

på modermål samt för språkträning å andra sidan framställs som någonting 

resurskrävande. I diskursen om biblioteket som ett fysisk rum framställs 

biblioteket som en tom lokal där utställningar, föreläsningar och en rad andra 

aktiviteter hålls. Huruvida biblioteken har en roll i att dessa aktiviter får ta plats 

eller inte, framkommer inte. Flyktingar framställs både som individer, men också 

som en abstrakt grupp. I mötesplatsdiskursen framställs biblioteket både som en 

öppen, tillgänglig plats med rum för sociala aktiviteter, men också som en plats att 

gå till i brist på annat. I den senare framställningen beskrivs flyktingar som 

rastlösa och frustrerade. Biblioteket som institution, snarare än specifika 

aktiviteter, är viktig inom denna diskurs.  

 

Där diskurser identifieras, utesluts någonting annat. I vårt material har aspekter av 

informationskomeptens och informationsbehov lyst med sin frånvaro. Flyktingar 

framställs genomgående som en homogen grupp. Inga nyansskillnader görs och 

flyktingar förstås inte som en grupp som har vare sig kunskap om, intresse för, 

eller behov av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Biblioteket 

framställs inte som en informationsförmedlande institution. Vikten av att vara 

informationskomeptent har lyfts fram av UNESCO och krav finns på att 

informationskomeptens ska vara en mänsklig rättighet. Därav är det inte orimligt 

att ett större fokus på sådana aspekter i biblioteksverksamheten skulle leda till att 

biblioteket uppfattades som en mer betydelsefull institution gällande 

integrationsarbete än det gör idag.   

 

Den folkbildande och den litteraturförmedlande diskursen är störst vilket bekräftar 

att den gängse representationen av folkbiblioteket utgår från traditionella, klassiska 

biblioteksuppgifter.  
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Bilaga 1. Ansvarsfördelning 
 

Vi har genomgående i uppsatsen arbetat tillsammans med litteraturen och ka-

pitlen. I början av vår uppsatsprocess bestämdes ändå att vi skulle ha ansvar för 

olika kapitel. Det i sig betyder inte att vi inte tog del av varandras arbeten. Vi 

skickade texter till varandra för stöd, råd och tips.  

Vid resultatkapitlet insåg vi att en annan uppläggning behövde göras vilket in-

nebar att istället för att sitta på varsitt håll och skriva gjorde vi det tillsammans. 

Detta var viktigt för att uppsatsen inte skulle uppfattas ha ”två röster” i resultat-

delen. Således ser vår arbetsfördelning ut på följande sätt; 

Kapitel 1 och 2 stod Frida som huvudman för. 

Kapitel 3 stod Ida som huvudman för. 

Kapitel 4 delade vi upp och skrev olika rubriker. 

Kapitel 5, 6 och 7 gjordes tillsammans. Vi  skickade text fram och tillbaka till 

varandra och hade kontinuerliga träffar där vi sammanställde texterna till en 

helhet. 

Litteraturförteckningen gjorde Frida. 

Innehållsförteckning, abstract samt försättsblad gjorde Ida. Frida utformade ti-

teln. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


