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Abstract: The purpose of this thesis is to investigate whether there is a 
correlation between the vision of the public library as 
expressed in “A new model for the public library” and how 
public libraries and its services are conveyed to newcomers 
to Sweden. Our two research questions inquire about the 
ways the public library and its services are conveyed and the 
challenges faced by public libraries in  communicating 
public libraries to newcomers? The method used for this 
study is semi-structured interviews with five public 
librarians working with multicultural issues at their 
workplaces. This study is theoretically grounded in the 
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1 Inledning  

De senaste årens krig och oroligheter i världen har bidragit till att många människor 
tvingats fly från sina hemländer. Detta har medfört en ökad invandring till de 
europeiska länderna. Sedan januari 2015 till april 2017 har cirka 200 000 asylsökande 
kommit till Sverige (Migrationsverket, 2017a). Den svenska migrationspolitiken 
grundar sig på Förenta Nationernas (FN:s) allmänna förklaring av de mänskliga 
rättigheterna från1948 och enligt artikel 14 ska ”var och en har rätt att i andra länder 
söka och åtnjuta asyl från förföljelse” (FN, 1948). En viktig del i Sveriges 
flyktingpolitik är att verka som en fristad för människor som är på flykt från sina 
hemländer (Migrationsverket, 2016).  
 
Den Argentinafödda forskaren i idé- och lärdomshistoria på Göteborgs universitet 
Peralta (2000, s. 124-125), framhåller att folkbiblioteket besöks i allt större utsträckning 
av människor från andra kulturer och att folkbiblioteket kan vara den första 
välkomnande platsen som skapar trygghet och känsla av samhörighet i en ny och 
främmande kultur. Pilerot och Hultgren (2016, s. 8), verksamma på Högskolan i Borås 
inom det Biblioteks- och Informationsvetenskapliga fältet, synliggör med sin aktuella 
forskning de förändrade behoven som folkbibliotekarierna har att förhålla sig till på 
folkbiblioteket i sitt arbete med nyanlända. En utmaning enligt folkbibliotekarierna och 
som nämns i rapporten är att många av de nyanlända saknar helt eller har lite kunskap 
om vad folkbiblioteket är och hur det kan och ska användas.  
 
Enligt de danska forskarna inom Biblioteks- och Informationsvetenskap Jochumsen, 
Rasmussen Hvenegaard och Skot-Hansen (2012, s. 589) har folkbiblioteket fyra 
övergripande verksamhetsmål att sträva efter och dessa mål är att erbjuda besökaren 
upplevelser (experience), involvera dem (involvement), erbjuda möjligheter till 
egenmakt(empowerment) och att främja nytänkande (innovation). Forskarna har skapat 
The four spaces model som en vision för det framtida folkbiblioteket, men som även 
kan användas som ett analysverktyg vid biblioteksutveckling. Modellen är väl använd i 
studentuppsatser och i Biblioteks- och Informationsvetenskaplig utbildning.  
 
Sett utifrån dagens situation med olika samhällsutmaningar som flyktingkrisen 
inneburit, ställer vi oss frågan hur The four spaces model fungerar som vision för 
folkbiblioteket i relation till förmedling av folkbiblioteksverksamhet och dess tjänster 
till de nyanlända. 

1.1 Problemformulering  

Med denna studie vill vi undersöka om The four spaces model som vision kan användas 
för att synliggöra hur folkbiblioteksverksamhet står sig i relation till de utmaningar som 
flyktingkrisen inneburit för folkbiblioteket. Vidare att utifrån modellens vision försöka 
belysa hur förmedling av folkbiblioteksverksamhet och dessa tjänster som riktar sig till 
nyanlända fungerar. Vi anser att det saknas kunskap inom detta område och vill med 
denna studie synliggöra hur folkbiblioteksverksamhet riktad till nyanlända ser ut idag 
och om den kan utvecklas i framtiden utifrån modellens vision. 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka om The four spaces model som vision kan användas 
för att undersöka hur folkbibliotekarier förmedlar folkbiblioteksverksamhet och dess 
tjänster till nyanlända. 
 
Utifrån studiens syfte har vi valt följande frågeställningar: 
 

 På vilket sätt förmedlas folkbiblioteket och dess tjänster till nyanlända? 
 Vilka utmaningar upplever folkbibliotekarierna vid förmedlingen av 

folkbiblioteket till nyanlända?  

Vår empiri samlas in genom semistrukturerade intervjuer med folkbibliotekarier som 

arbetar med mångkulturell verksamhet på folkbibliotek.  

1.3 Centrala begrepp  

I vår studie används begreppet nyanländ i syfte att beskriva människor som är 
asylsökande, nyligen har fått uppehållstillstånd, har varit boende i Sverige en kortare tid 
eller är papperslösa. Att definiera begreppet nyanländ är svårt då det är svårt att dra en 
gräns mellan vem som är asylsökande och vem som är nyanländ, samtidigt som det är 
svårt att urskilja när en person inte längre är nyanländ. Enligt Migrationsverket (2017b) 
är en nyanländ person någon som beviljats uppehållstillstånd eller är anhörig till någon 
som fått uppehållstillstånd. Personen är nyanländ under tiden hen omfattas av lagen om 
etableringsinsatser, det vill säga två till tre år. Begreppet nyanländ används även i 
aktuell forskning så som i rapporten Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända – 
om förändring, svårigheter och inspirerande utmaningar (Pilerot & Hultgren, 2016).  
 

1.4 Bakgrund 

Här nedan ger vi en överblick över de lagar och förordningar som folkbiblioteken har 
att rätta sig efter när det gäller sitt arbete med nyanlända. 
 
I UNESCOS folkbiblioteksmanifest står att ”Frihet, välfärd, samhällelig och personlig 
utveckling är grundläggande mänskliga värden” (UNESCO, 1994).  För att kunna uppnå 
dessa värden krävs det att medborgarna lever i ett demokratiskt samhälle och att de har 
utbildning och fri tillgång till information och kunskap som möjliggör för denna 
utveckling. Svenska Unescorådet (2014, s. 26) framhåller att alla invånare i vårt 
samhälle har rätt till ett fullständigt utbud av biblioteks- och informationstjänster. 
Därför ska folkbiblioteket enligt svenska Unescorådet (2014, s. 11-14) ge service åt alla 
samhällsinvånare utan att göra någon skillnad beroende på invånarnas olika bakgrund. 
De menar även att information, material och tjänster ska erbjudas på folkbiblioteket på 
de språk som behövs för medborgarna och att särskild hänsyn ska tas till grupper som 
till exempel ursprungsbefolkningar, asylsökande, flyktingar och personer med tillfälligt 
uppehållstillstånd. Folkbiblioteket har ett viktigt samhällsuppdrag i att överbygga 
informations- och kunskapsklyftor genom att kostnadsfritt förmedla information. Som 
en demokratisk institution är folkbiblioteket även en avgiftsfri och öppen mötesplats för 
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alla oberoende av ålder, etnisk tillhörighet, kön, religion, nationalitet, språk eller social 
status.  
 
I Bibliotekslagens 2 § (SFS 2013:801) när det gäller de allmänna biblioteken, framhålls 
bibliotekets uppdrag att arbeta för demokrati i samhället genom att förmedla den fria 
åsiktsbildningen och kunskapsförmedlingen. På flertalet sällen i bibliotekslagen (SFS 
2013:801) står det även att folkbiblioteket är till för alla människor. I § 5 står det att 
”nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska ska ägnas 
särskild uppmärksamhet”. För att förtydliga begreppet personer med annat modersmål 
än svenska, bör det tilläggas att en person kan ha annat modersmål än svenska, men 
ändå vara svensk.  
 
Enligt svensk biblioteksförening (2016, s. 1) är uppdraget att ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer med annat modersmål och minoriteter inget nytt för svenska 
folkbibliotek, då folkbiblioteken alltid har hjälpt de nyanlända med kunskapsförmedling 
för att möta deras behov. Förtroendet för folkbiblioteket i allmänhet är stort, inte bara i 
Sverige, utan även runt om i världen och därför blir folkbiblioteket en naturlig plats för 
många nyanlända att söka sig till. Folkbiblioteket kan vara en viktig kontakt för 
nyanlända när det gäller att nå ut i det svenska samhället. Detta genom att erbjuda 
språkträning, lån av olika medier och skapa tillfällen till möten med andra människor. 
Idag ses även folkbiblioteket som en bra plats för meningsfull sysselsättning för flera 
nyanlända, då de kan använda folkbibliotekets resurser helt kostnadsfritt. Vidare menar 
Svensk biblioteksförening (2016, s. 6) att det krävs att personalen på folkbiblioteken får 
möjlighet till kompetensutveckling i arbetet med nyanlända för att möta de behov som 
efterfrågas av nyanlända idag. Dessutom behövs det resurser till att kunna anpassa 
medieutbudet för de nyanlända. 

2 Tidigare forskning och litteratur 

I avsnittet som följer behandlas litteratur som använts i denna studie. Vi har funnit vårt 
material genom sökningar i databaserna World of Science och LISA. Sökord som 
använts är immigrants, public libraries, immigrant integration och multicultural 
services. Även en tidsavgränsning av artiklarnas publiceringsår gjordes till att gälla 
mellan åren 2005 och 2017. Detta för att få så aktuell forskning som möjligt. Även 
tidigare använd kurslitteratur bestående av vetenskapliga artiklar från Biblioteks- och 
Informationsvetenskapliga utbildningen på Högskolan i Borås har använts. Den aktuella 
rapporten som används i studien och som belyser folkbibliotekets arbete med 
nyanlända, är skriven av forskarna Pilerot och Hultgren (2016) som är verksamma på 
Högskolan i Borås. Vidare har vi studerat annan aktuell litteratur som berör ämnet. 
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2.1 Forskning om folkbibliotekets roll i samhället i relation 
till nyanlända 

De danska forskarna inom biblioteks- och informationsvetenskap Jochumsen, 
Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen (2012) belyser i sin artikel The four spaces – a 
new model for the public library att de senaste decenniernas samhällsutveckling har 
påverkat vårt synsätt när det gäller folkbiblioteket. Samhällsförändringar har bidragit till 
att folkbiblioteket behöver sättas i relation till nya samhällsutmaningar och det behövs 
nya sätt att se på bibliotekets framtida utvecklingsmöjligheter. The four spaces 
modellen kan användas som ett visionärt verktyg vid utveckling av redan befintliga 
folkbibliotek, men även vid planering av nya folkbibliotek. Detta genom att 
folkbiblioteket skapar fyra olika utrymmen som står i relation till de fyra övergripande 
strävansmålen upplevelse (experience), involvera dem (involvement), erbjuda 
möjligheter till egenmakt (empowerment) och främja nytänkande (innovation) De fyra 
utrymmen ska inte nödvändigtvis ses som  fysiska utrymmen utan mer som att besökare 
ska kunna komma till folkbiblioteket och förstå att allt detta erbjuds på ett eller annat 
sätt. 
 
De fyra utrymmena kan existera som fysiska och som digitala utrymmen och beskrivs 
av forskarna som inspirationsutrymmet (Inspiration space), lärandeutrymmet (Learning 
space) mötesutrymmet (Meeting space) och skapandeutrymmet (Performative space). 
Vidare framhåller författarna att dessa utrymmen går in i varandra och inte skall ses som 
separata utrymmen. Modellen har använts på olika sätt på nordiska folkbibliotek, ibland 
för att omorganisera och skapa nytt på befintliga bibliotek som i Trondheim i Norge 
men även när nya bibliotek har byggts som huvudbiblioteket i Oslo, i Norge. Vidare har 
den även använts för att utvärdera och synliggöra den egna folkbiblioteksverksamhetens 
styrkor och svagheter som i Roskilde kommun i Danmark. Till sist betonar forskarna att 
modellen har använts för att synliggöra och utveckla folkbibliotekets roll i ett 
demokratiskt samhälle (Jochumsen et al., 2012).  
 
Audunson (2005, s. 434-440) som är verksam på Oslo Universitet i Norge inom det 
biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet beskriver i sin artikel folkbiblioteket 
som en lågintensiv mötesplats i sin undersökning av och diskussion om folkbibliotekets 
roll som mötesplats i ett mångkulturellt och digitalt samhälle. 
 
Audunson framhåller att ett demokratiskt samhälle förutsätter att det finns tolerans och 
för att behålla tolerans krävs att individer utsätts för andra värderingar och tankar än 
sina egna. Författaren påpekar att folkbiblioteket är en av de få kvarvarande kulturellt 
överskridande mötesplatserna i samhället. Genom att fungera som en lågintensiv 
mötesplats i samhället bidrar folkbiblioteket till att främja demokrati i samhället. Enligt 
Audunson (2005) är motsatsen till en lågintensiv mötesplats en högintensiv mötesplats, 
en plats där likasinnade möts och delar samma åsikter, värderingar och intressen. Båda 
dessa platser behövs i samhället, den ena utesluter inte den andra. Den lågintensiva 
mötesplatsen behövs för att skapa tolerans mellan oliktänkande och för att kunna 
behålla ett demokratiskt samhälle. Möjlighet till deltagande i den högintensiva 
mötesplatsen behövs för att skapa engagemang hos individer, samt stärka demokratin i 
samhället. Författaren betonar folkbibliotekets viktiga funktion som fysisk plats och att 
folkbiblioteken behövs mer nu än någonsin innan. 
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Den svenska mastersstudenten inom Biblioteks- och Informationsvetenskap, Jönsson-
Lanevska (2005, s.129, s.137) framhåller i sin artikel om svenska folkbibliotek och 
invandrare att folkbibliotekets uppgifter utöver att utbilda, informera och skapa 
gemenskap är att förbereda nya samhällsmedborgare inför det kommande livet i det nya 
samhället. Författaren har undersökt hur filialbibliotek, stadsbibliotek och skolbibliotek 
förhåller sig till invandrare vid tillhandahållandet av service. Undersökningen har 
genomförts i Borås kommun och består av intervjuer med bibliotekarier på tre olika 
bibliotekstyper. Utifrån intervjuerna framkom det att bibliotekarierna utför en stor 
variation av aktiviteter och att det krävs kunskaper inom en mängd olika områden, att 
det krävs spontanitet, att de behöver vara ledsagare, komma med råd och även agera 
som psykologer. Författaren belyser att multikulturalism är en ny samhällsutmaning och 
att folkbiblioteken tagit sig an denna utmaning att vara delaktig i utvecklingen av det 
nya multikulturella samhället. 

2.2 Folkbiblioteket och nyanlända 

Den norske professorn inom biblioteks- och informationsvetenskap Vårheim (2014a), 
diskuterar i sin artikel om tillit och bibliotekets roll i integrationen av nyanlända hur 
folkbibliotek bidrar till socialt kapital och tillit bland nyanlända i Norge. Studien 
grundar sig på djupintervjuer med två bibliotekarier och åtta nyanlända studenter ifrån 
Irak, Afghanistan, Palestina, Marocko, Etiopien, Eritrea och Sri Lanka som är aktiv på 
olika folkbiblioteksprogram, samtidigt som de går i en obligatorisk skolklass för att lära 
sig norska. Vårheims (2014, s. 62-67) studie visar att olika biblioteksprogram och 
aktiviteter är viktiga på folkbiblioteket. Anledningen är att det kan bidra till att 
integrationsprocessen blir mindre traumatisk för de nyanlända. Dessutom visar studien 
att det via olika samarbeten mellan folkbiblioteket och skolan kan leda till att trösklarna 
till folkbiblioteket minskas och gör det lättare för nyanlända att själva ta sig till 
folkbiblioteket för att använda dess funktioner. Vidare lyfts det fram att de flesta 
nyanlända ser folkbiblioteket som en plats för studier, att få läxhjälp på eller att få hjälp 
med språkundervisning. Studien visar även på att det ofta är de nyanlända männen som 
använder biblioteket som mötesplats för att träffa vänner eller för att använda datorer, 
medan kvinnorna följer med sina barn på olika barnaktiviteter. Även om förtroendet för 
folkbiblioteket är stort finns det många nyanlända som saknar erfarenhet av vad ett 
folkbibliotek är. Därför har enligt Vårheim (2014a) folkbibliotekarierna ett ansvar att 
visa hur ett folkbibliotek fungerar och vilka resurser de nyanlända kan få tillgång till på 
folkbiblioteket. 
 
I Vårheims (2014b) undersökning om tillit och social kapital i relation till 
folkbiblioteket rapporteras om förändringar i social tillit bland de första generationernas 
mexikanska immigranter som deltog i olika kurser på sex amerikanska folkbibliotek. 
Studien är en fallstudie där ostrukturerade intervjuer med fjorton första generationens 
mexikanska immigranter och elva folkbibliotekarier. Till en början visade 
kursdeltagarna endast ett litet förtroende för folkbiblioteket, kurskamrater och 
bibliotekets övriga användare, men efter sitt deltagande i de olika 
biblioteksprogrammen blev de mer medvetna om bibliotekspersonalen och bibliotekets 
användare och det blev en utgångspunkt för ökat förtroende. Vårheim påpekar att olika 
studieklasser, som till exempel språkcafé är ett bra sätt att låta nyanlända få träna på det 
nya språket, men även för att umgås och lära känna andra människor. Dessutom 
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rekommenderar han att folkbiblioteken ständigt bör utveckla sina programaktiviteter 
och försöka att alltid vara ett steg före de nyanlända i vad de behöver. 
Folkbibliotekarierna måste även arbeta med kulturskillnader, både för att lära sig mer 
om olika kulturer, men även för att motverka konflikter i sitt arbete med nyanlända på 
folkbiblioteket. 
 
Studien Public libraries: A meeting place for immigrant women? (2011) är gjord av de 
norska forskarna Audunson och Aabø samt av Essmat som är specialistbibliotekarier på 
högskolan i Oslo och Akershus. Studien är gjord med hjälp av djupintervjuer med nio 
nyanlända kvinnor från Iran, Afghanistan och Kurdistan. Studien tar upp de norska 
folkbibliotekens potentiella roll i invandrarkvinnornas liv. Resultaten visar att 
folkbiblioteket spelar olika roller i olika faser i respondenternas erfarenheter som 
invandrare. Audunson et al. (2011) framhåller några nyanlända kvinnors uppfattning av 
folkbiblioteket som en plats där de inte behövde känna sig isolerade eller ensamma, 
samt att det är en säker och accepterad plats för både kvinnor och deras män. 

2.3 Förändrade biblioteksbehov 

I en australiensk studie om nyanlända och social inkludering framhåller Kennan, Lloyd, 
Qayyum och Thompson (2011, s. 194) att det krävs samarbete mellan samhällets olika 
aktörer för att möjliggöra för nyanlända att framgångsrikt komma in i och bli en del av 
ett nytt samhälle. I studien har bland annat intervjuer genomförts med nyanlända från 
Afrika, Burma och Kina. Syftet med undersökningen är att synliggöra hur de nyanlända 
upplever sina förändrade informationsbehov allt eftersom de kommer in i samhället och 
hur de som arbetar med informationsförmedling upplever sin situation vid förmedlingen 
av information till nyanlända. Forskarna belyser vikten av att vara medveten om att de 
nyanlända kan ha haft andra informationsbehov och sätt att skaffa information i sina 
hemländer och att de nu behöver lära sig nya sätt att skaffa information på och att 
informationsbehovet har förändrats. 
 
Forskning gjord i Auckland, på Nya Zeeland av Sirikul och Dorner (2016, s. 539-545) 
beskrivs i artikeln Thai immigrants' information seeking behaviour and perception of 
the public library's role during the settlement process . Thailändska immigranters 
informationssökning, samt behov av information och olika hinder de möter när det 
gäller informationsåtkomst i början av deras bosättning i det främmande landet 
undersöks. Resultatet av forskningen visar att informationsbehovet varierar beroende på 
var i integrationsprocessen individer befinner sig i. I första stadiet handlar det om att 
lära sig det engelska språket, att lära känna den nya livsmiljön och att skaffa sig nya 
vänner. De som har svårigheter med att klara av dessa grundläggande behoven har även 
svårare att komma vidare in i nästa stadium. Istället för att söka information hos 
professionella informationsförmedlare väljer dessa individer att fråga vänner och familj. 
Forskningen visar att informationsbehovet är i första hand arbetsrelaterat och att 
biblioteket används som trygg mötesplats och att biblioteksresurserna används till att 
lära sig det nya språket och för att inhämta kunskaper om det nya landet. Forskningen 
visar också att det finns ett intresse bland immigranterna för att delta i bibliotekets olika 
aktiviteter. Forskningen pekar vidare på att tidigare erfarenheter och kunskaper från 
hemlandet när det gällde biblioteksanvändning, kan påverka negativt och bidra till att 
biblioteket inte används i det nya hemlandet. 
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Forskarna Pilerot och Hultgren (2016,) verksamma på Biblioteks- och 
Informationsvetenskapliga fältet på Högskolan i Borås har undersökt folkbibliotekens 
arbete för och med nyanlända. Som grunddata till rapporten ligger enkätsvar som 
skickats till alla som arbetar på bibliotek i två regioner i Sverige, till Uppsala län och 
Dalarna. Denna rapport är en delrapport och beskriver i huvudsak data som samlats in 
via enkäterna. Forskningen visar på att bibliotekariernas arbete med att arbeta utifrån 
biblioteksrelaterade frågor har ändrats under de senaste åren. De nyanlända ställer inte 
bara biblioteksfrågor utan det blir mer och mer allmänna samhällsfrågor som de vill får 
svar på. Bibliotekarierna framhåller även att de blivit mer av en resurs för de nyanlända 
att träna svenska med i vardagen. Vidare framhålls att folkbibliotekarierna upplever sitt 
arbete med nyanlända ibland som svårt och att de har under de senaste årens flyktingvåg 
fått känna på att de inte alltid räcker till. Att det är svårt att möta behovet av att skaffa 
tillräckligt med relevant media och dessutom är det svårt att förmedla information när 
det finns svårigheter att förstå varandra på grund av språkförbistringar. Även om många 
bibliotekarier ibland upplever svårigheter i sitt arbete med nyanlända, ser de det som 
inspirerande utmaningar. För i allt arbete de gör kan de få känslan av att de gör ”nytta på 
riktigt”. De får även ett utbyte i de olika kulturmötena som uppstår när människor från 
olika delar av världen träffas på folkbiblioteket. I en studie baserad på enkätdata från 
2002 undersöker den amerikanske biblioteksforskaren Burke (2008), vilka immigranter 
använder sig av bibliotekets service. Som bakgrund till studien ligger den ökade 
invandringen av immigranter sedan 1990- talet till Amerika och hur denna invandring 
har påverkat folkbibliotekets verksamhet när det gäller att tillhandahålla med service till 
en stor variation av individer från olika kulturer. Forskaren framhåller olika hinder som 
påverkar immigranters biblioteksanvändning negativt, orsaker som språkförbistringar, 
okunskap om bibliotekspersonalens roll och om de olika biblioteksreglerna samt 
tillgänglighet när det gäller öppettider och lokalernas placering. Vidare belyser 
författaren vikten av att vara medveten om var i processen de nyanlända befinner sig i 
och att efter hand som de nyanlända känner sig mer hemma i det nya landet, förändras 
biblioteksbehoven till att likna mer den inhemska befolkningens. 
 
De australienska forskarna Khoir, Du och Koronios (2015, s. 92) fann att det krävs en 
stegvis förmedling till immigranter av vad folkbibliotek är och hur folkbiblioteket 
används. Med en inledande beskrivning av folkbibliotekets roll, om dess säkra och 
tillgodoseende miljö. Nästa steg blir att presentera folkbibliotekets tillgängliga resurser 
och hur de nyanlända kan skaffar sig bibliotekskunskaper. Till sist att uppmuntra de 
nyanlända att berätta för familj och vänner om hur folkbiblioteket kan hjälpa dem. 
Författarna påpekar att synen på den traditionella biblioteksrollen som informations- 
och litteraturförmedlare håller på att förändras och att en annan syn på bibliotekets 
funktion som förmedlare av samhällsengagemang och delaktighet har vuxit fram. 
Vidare framhåller författarna dock att biblioteken har ett ansvar att fortsätta att förmedla 
information och litteratur.Genom en sökning i Högskolan i Borås databaser BADA 
(Borås Academic Digital Archive) och DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) kunde vi 
finna ca 200 uppsatser som använder The four spaces modellen på varierande sätt. I 
denna studie använder vi modellen för att undersöka om den kan täcka in 
förhållningssätt till nya samhällsutmaningar som bemötande av nya användargrupper 
och upprätthållande av normer kring hur ett bibliotek ska användas. 
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3 Teori  

Som teori till studien har vi valt The four spaces modellen. Modellen är framtagen av de 
danska biblioteksforskarna Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen och 
Dorte Skot-Hansen (2012). Forskarna presenterar i sin artikel The four spaces – a new 
model for the public library denna visionära modell som kan beskriva den framtida 
utvecklingen av folkbiblioteket. Modellen kan också vara ett användbart verktyg när det 
planeras för nya folkbiblioteksbyggnader men även vid ombyggnation och 
omorganisation av redan befintliga folkbibliotek. Modellen lämpar sig även att 
användas vid upprättandet och förmedlingen av biblioteksplaner och 
biblioteksförordningar. Vidare kan modellen användas som utgångspunkt vid 
diskussioner när det gäller synen på folkbibliotekets övergripande samhällsfunktion 
 
Forskarna betonar att den teknologiska utvecklingen som skett de senaste decennierna 
har påverkat synen på användningen av folkbibliotekets fysiska utrymmen men också 
synen på utveckling av folkbiblioteket och på hur folkbiblioteket skall kunna uppfylla 
likväl lokala som nationella åtaganden och krav. Jochumsen et al. (2012) påpekar att det 
samtidigt är viktigt att vara medveten och uppmärksam på att modellen kanske inte är 
tänkt för att sträva efter att alla folkbibliotek skall vara likadana, utan att utvecklingen 
visar mer på att folkbiblioteken är på väg att individualisera sig idag. 

 

 

 

 

Figur 1  The four-spaces model hämtad ur artikeln ”The four spaces  - a new model for the public library” 
av Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen och Dorte Skot-Hansen (2012, s 589).  
Publicerad med medgivande av författaren Henrik Jochumsen. 
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3.1 The four spaces modellen 

Med The four spaces modellen framhåller Jochumsen et al. (2012) fyra övergripande 
mål som folkbiblioteket kan stödja och att dessa mål kan användas vid analys av 
biblioteksverksamheten. De övergripande målen är att skapa upplevelser (experience), 
att involvera (involvement), att erbjuda möjligheter till egenmakt (empowerment) och att 
främja nytänkande (innovation). De två första målen påverkar individers syn på sin 
omvärld. Genom att kunna uppleva och vara delaktiga i olika sammanhang påverkas 
sökandet efter mål och mening med livet i den komplexa världen som vi lever i. De två 
andra målen underbygger sociala mål. Det krävs ett möjliggörande för att individer ska 
kunna på olika sätt stärka det egna jaget, för att på så sätt bidra till att skapa starka 
samhällsmedborgare. Genom att stödja individers nytänkande, skapas nya uppfinningar 
och nya lösningar på framtida problem. Ur ett globalt perspektiv är de två sistnämnda 
målen nödvändiga för nationens överlevnad enligt Jochumsen et al. (2012, s. 589). 
 
Utöver de övergripande målen som denna analysmodell stödjer, åskådliggörs och 
beskrivs fyra utrymmen som framtida bibliotek kan erbjuda sina användare för att på så 
sätt kunna bidra till att uppfylla de fyra övergripande målen. Dessa utrymmen är 
inspirationsutrymmet, kunskapsutrymmet, mötesutrymmet och skapandeutrymmet. De 
olika utrymmena skall inte ses som separata åtskilda utrymmen, utan de kompletterar 
och flyter in i alla delar av biblioteket. De är inte heller tänkta enbart som fysiska 
utrymmen utan kan likväl existera som ett digitalt utrymme som ett fysiskt. 
 
Som inspirationsutrymme (Inspiration space) åsyftas möjlighet till meningsfulla 
upplevelser på folkbiblioteket, upplevelser som bidrar till att utmana och utveckla vårt 
sätt att uppfatta omvärlden vi lever i. Detta genom att folkbiblioteket erbjuder artistisk 
och kulturell verksamhet i varierade former. Att se på folkbiblioteket utifrån denna 
aspekt har påverkats av samhällsförändringen där krav på upplevelser har kommit att stå 
i centrum. Lärandeutrymmet (Learning space) på folkbiblioteket stödjer specifikt 
upplevelse och möjliggörande. Individer oavsett ålder kan upptäcka och utforska 
omvärlden och genom detta vidareutveckla sina kunskaper. Folkbiblioteket ses som en 
läroplats med fri tillgång till information. Välfärdssamhället är beroende av att vi ska 
kunna söka och tillgodogöra oss kunskap för att sedan förvandla denna till ny praktisk 
och teoretiskt användbar kunskap. Vidare kan folkbiblioteket fungera som en 
förmedlare av möten, som ett mötesutrymme (Meeting space).  Folkbiblioteket 
möjliggör för möten som är tillfälliga, kravlösa och under olika förhållande vad gäller 
miljön. Dessa möten kan ske mellan individer med samma eller olika åsikter och 
värderingar. Mötena behöver inte enbart vara fysiska till sin natur, utan de kan även ske 
via digitala kanaler. Genom sin funktion som skapandeutrymme (Performative space) 
stödjer biblioteket användardeltagandet och nyskapandet. Olika artistiska uttryck 
möjliggörs med hjälp av folkbibliotekets olika resurser och folkbiblioteket kan även 
fungera som en förmedlare av de olika alster som folkbiblioteksanvändare producerar.  
 
I vår studie används The four spaces modellen som ett analysverktyg genom att 
undersöka om de fyra olika utrymmena som Jochumsen et al. (2012)  beskriver kan 
identifieras i folkbibliotekariernas förmedling av folkbiblioteket till nyanlända. Vi 
analyserar materialet utifrån dessa kriterier. 
 
Svårigheten när det gäller att använda modellen som ett analysverktyg är att de olika 
utrymmena går in i varandra och kan inte tydligt åtskiljas från varandra. Därför väljer vi 
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att generalisera utifrån dessa kriterier när vi analyserar och tolkar vårt empiriska 
material.  
 
Inspirationsutrymmet (Inspiration space) 
 
Folkbibliotekarien framhåller folkbiblioteket för nyanlända som en plats med 
meningsfulla och personlighetsutvecklande aktiviteter. Detta stödjer framför allt de 
övergripande målen att främja nytänkande (innovation) och möjlighet till upplevelser 
(experience).  
 
Lärandeutrymmet (Learning space) 
 
Folkbibliotekarien framhåller folkbiblioteket för nyanlända som en plats som erbjuder 
fri tillgång till information och möjlighet till lärande. Detta stödjer framför allt de 
övergripande målen att ge möjlighet till upplevelser (experience) och att erbjuda 
möjligheter till egenmakt (empowerment). 
 
Mötesutrymmet (Meeting space) 
 
Folkbibliotekarien framhåller folkbiblioteket för nyanlända som en plats där både låg- 
och högintensiva möten kan ske. Detta stödjer framför allt de övergripande målen att 
erbjuda möjligheter till egenmakt (empowerment) och att involvera (involvement).  
 
Skapandeutrymmet (Performative space) 
 
Folkbibliotekarien framhåller folkbiblioteket för nyanlända som en plats för olika 
artistiska uttryck. Detta stödjer framför allt de övergripande målen att involvera 
(involvement) och att främja nytänkande (innovation).  
 

4 Metod 

I denna del av studien beskrivs datainsamlingsmetod, analysmetod och hur dessa 
metoder har använts.  
 
Syftet med studien är att undersöka om The four spaces model som vision kan användas 
för att undersöka hur folkbibliotekarier förmedlar folkbiblioteksverksamhet och dess 
tjänster till nyanlända. I vår studie har semistrukturerade intervjuer använts som 
insamlingsmetod. Enligt Bryman och Kvale, Brinkmann och Torhell (2011, s. 362; 
2014, s. 41) är semistrukturerade intervjuer en kvalitativ forskningsmetod som 
synliggör informanternas åsikter och tankar. För vår studie fungerade denna 
insamlingsmetod bra, eftersom det var informanternas egna åsikter och tankar om 
visionen av folkbiblioteket som vi var intresserade av att ta del av. För att tolka den 
insamlade empirin användes kvalitativ innehållsanalys, detta innebär att utifrån empirin 
utveckla kategorier av data som sedan analyseras utifrån sitt sammanhang (Bryman, 
2011, s. 651). 
 
Bryman (2011, s. 368-369) påpekar att kvalitativa forskningsresultat som kommer fram 
i studier inte kan generaliseras, utan mer specifikt enbart användas i den valda studien. 
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Det innebär att utifrån denna studie kan vi inte generalisera resultatet att gälla alla 
folkbibliotek i Sverige som arbetar med bemötandet och tillhandahållande av 
biblioteksresurser till nyanlända. Det gäller även att ha med i beräkningarna att de som 
genomför studien har tolkat och analyserat materialet efter sitt synsätt vilket i sin tur 
kan påverka resultatet. Kvalitativ forskning innebär även svårigheter med att replikera 
forskningen, då en kvalitativ forskning är ostrukturerad och mycket utgår ifrån vad 
forskaren själv tycker och tänker. För att försöka motverka dessa problem har bland 
annat en tydlig metoddel gjorts med urval, genomförande och tolkning, på så sätt visas 
studiens val och varför tydligt upp. En intervjuguide finns med som bilaga och en 
beskrivning av hur den har använts. Vid genomläsningen av empirin lästes materialet 
var för sig ett antal gånger innan vi tillsammans gick igenom våra olika uppfattningar 
om respondenternas svar. På så sätt kunde olika uppfattningar komma fram och 
analyseras, för att till slut mynna ut i en gemensam tolkning. Genom att använda oss av 
tidigare forskning och litteratur på området har vi kunnat förankra en del av våra 
resultat i vad andra forskare tidigare har kommit fram till. Dessutom har en teorimodell 
använts som analysverktyg i studien för att fastställa empirin vetenskapligt.  
 

4.1 Urval 

Urvalet för denna studie är bland annat baserat på statistik hämtat från Kommun- och 
landstingsdatabasen (Kolada, 2017) och Statistiska centralbyrån (2017). Den hämtade 
statistiken som legat till grund för urvalet har varit kommuner i västra delarna av 
Götaland som har tagit emot fler nyanlända än medelantalet för hela Sverige per 1000 
invånare. Dessutom har ett målinriktat urval gjorts vid val av informanterna, detta 
innebär enligt Bryman (2011, s. 392) att nå ut till informanter som är relevanta för den 
aktuella forskningen. Eftersom studien behandlar folkbibliotekariernas arbete med 
nyanlända har ett val gjorts att intervjua folkbibliotekarier som arbetar med 
mångkulturell verksamhet. Av de kommuner som tagit emot ett stort antal nyanlända de 
senaste åren valdes tre kommuner med mindre än 12,000 invånare och en kommun med 
över 100,000 invånare ut. Vårt urval baserades även på att få med en storleksmässig 
variation av folkbibliotek, så som stadsbibliotek, filialer och huvudbibliotek i mindre 
kommuner. Utifrån valet av kommuner kontaktades fem folkbibliotekschefer i de 
aktuella kommunerna via mail (se bilaga 1). Två av folkbibliotekscheferna svarade via 
mail, medan tre av folkbibliotekscheferna kontaktades en vecka efter utskicket av mailet 
via telefonsamtal för att höra om de tagit del av mailet och om intresse fanns. Efter 
telefonsamtalen med folkbibliotekscheferna återkopplade de ansvariga 
folkbibliotekarierna för mångkulturella verksamheten som var intresserade att ställa upp 
oss och tid för intervjuerna bokades in. När tiderna för intervjuerna var inbokade hade 
vi fått tag i fem informanter. Dessa fem informanter kommer i denna studie kallas för 
informant A till E. Informant A arbetar på ett stadsbibliotek i en större kommun. 
Informant C arbetar på en filial i en större kommun som även är ett medborgarkontor 
och informant B, D och E arbetar på huvudbiblioteket i tre mindre kommuner. 
 
Informanternas arbetsuppgifter varierar något på grund av de olika arbetsplatserna. De 
likheter som finns i deras arbetsuppgifter är att de alla håller i biblioteksvisningar för 
nyanlända och att de ansvarar för inköp av litteratur som till exempel språkböcker, men 
också litteratur på låntagarnas modersmål. De skillnader som finns är att de mindre 
huvudbiblioteken och personalen på filialen har flera ansvarsområden på arbetsplatsen 
och att personalen hjälps åt mer ”över gränserna” när det gäller ansvarsområden.  
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4.2 Genomförande  

Som utgångspunkt till vår studie sammanställdes utifrån syftet två forskningsfrågor. 
Nästa steg blev att undersöka för vår forskning relevanta bibliotek och personer att 
skicka intervjuförfrågningar till. I denna studie har semistrukturerade intervjuer 
genomförts och utifrån Bryman (2011, s. 414-423) fick vi kunskapen om hur frågor i en 
kvalitativ intervju bör utformas.  
 
En intervjuguide (se bilaga 2) med åtta frågor utarbetades och formulerades på ett 
sådant sätt att de skulle täcka in studiens forskningsfrågor, problemformulering och 
syfte. Frågorna utformades som öppna frågor för att ge informanterna möjlighet att 
tolka och uttrycka alternativa åsikter som vi inte tänkt på. Intervjun inleddes med en 
öppningsfråga där informanterna fick berätta lite allmänt om sitt arbete och sin 
arbetsplats. Därefter grupperades och rangordnades frågorna efter dess innehåll. Vid 
behov fanns möjlighet att ställa följdfrågor där informanterna ombads att utveckla sina 
svar. Vid sista frågan i intervjuguiden fick informanterna möjlighet att tillägga något de 
tyckte var viktigt som de kommit på under intervjun.  
 
Vid samtliga fem intervjuer medverkade informanten och en intervjuare. Intervjuerna 
utfördes på respektive informants arbetsplats och spelades in med hjälp av en 
ljudinspelningsapplikation på våra mobiltelefoner, men även via diktafon. Enligt 
Bryman (2011, s. 420) är det ett bra alternativ att spela in intervjuerna för att få med så 
mycket som möjligt av vad informanterna uttrycker med egna ord.  
 
Intervjuerna utfördes under fem olika dagar och transkriberingen genomfördes efter 
respektive intervju av den som genomfört intervjun. Transkriberingen resulterade i 24 
sidor text och analyserades efter hand som intervjuerna genomfördes. Eftersom 
intervjuerna transkriberades efter hand som de utförts fick vi möjlighet att upptäcka 
frågor som de återstående intervjuerna kunde kompletteras med. Dessutom visade det 
sig under de två första intervjuerna att fråga sju i intervjuguiden besvarades under fråga 
sex, därför ställde vi aldrig fråga sju i de tre resterande intervjuerna. Enligt Bryman 
(2011, s. 429) är det bra med en viss flexibilitet vid genomförandet av kvalitativa 
intervjuer. Detta beror på att informanterna kan förhålla sig olika till frågorna och 
ibland behöver svaren förtydligas eller utvecklas. 
 
När väl intervjuerna genomförts, analyserades materialet utifrån en kvalitativ 
innehållsanalys. Med kvalitativ innehållsanalys menas att en texts mening eller 
betydelse tolkas utifrån teman eller kategorier och som ska resultera i mer kunskap om 
vad människor tycker och tänker (Zhang & Wildemuth, 2009, s. 309). Mer specifikt har 
vi använt oss av en riktad innehållsanalys som innebär att med hjälp av en befintlig teori 
identifiera nyckelbegrepp ur empirin (Hsieh, & Shannon, 2005, s. 1281). Vi utgick ifrån 
The four spaces modellen (Jochumsen et al., 2012) vid kodningen av empirin där de 
transkriberade intervjuerna lästes igenom, först var för sig för att vi skulle kunna bilda 
oss en uppfattning av vad för information som framlagts, för att sedan läsa intervjuerna 
tillsammans. Under vårt gemensamma kodande av de fem intervjuerna, framkom flera 
återkommande begrepp som vi färgkodade med individuell färg. De återkommande 
begreppen, som är elva till antalet är: samarbete, biblioteksvisningar, mötesplats, litteratur 
och medieförmedling, aktiviteter och evenemang, språkförbistringar, saknad av information 
på andra språk, svårt att nå alla, kulturkrockar, budget och tidigare erfarenheter av 
bibliotek. 
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Genom att utgå ifrån våra två forskningsfrågor kunde sedan de återkommande 
begreppen sorterades in under respektive tillhörande forskningsfråga för att underlätta 
det fortsatta arbetet med resultatet och analysen. Under forskningsfråga ett sorterades 
begreppen samarbete, biblioteksvisningar, mötesplats, litteratur och medieförmedling och 
aktiviteter och evenemang in. Medan begreppen språkförbistringar, saknad av information 
på andra språk, svårt att nå alla, kulturkrockar, budget och tidigare erfarenheter av 
bibliotek sorterades in under forskningsfråga två.  
 

4.3 Etiska grundprinciper  

Vid vetenskapligt arbete när personer eller arbetsplatser ska delta i undersökningar är 
det viktigt att informera om de fyra etiska grundprinciperna. Dessa grundprinciper är; 
Informationskravet vilket innebär att de berörda personerna informeras om själva syftet 
med arbetet, att det är frivilligt att vara med i undersökningen och att de har rätt att 
avbryta sitt deltagande när som helst. De skall även informeras om de olika delarna i 
undersökningen. Nästa princip är Samtyckeskravet vilket innebär att personerna som 
medverkar, själva bestämmer över sin medverkan. Här krävs godkännande från 
föräldrar eller vårdnadshavare om dem medverkande är under 18 år. Principen som 
beskrivs näst är Konfidentialitetkravet vilket innebär att uppgifterna om de 
medverkande i studien är hemliga samt att deltagarnas personuppgifter skall förvaras på 
ett sådant sätt att inga obehöriga kan få tag i dessa. Den sista principen som beskrivs är 
Nyttjandekravet vilket innebär att de uppgifter som samlas in till studien enbart ska 
användas till den studier som de medverkande deltar i (Bryman, 2011, s. 131-132).  
 
Innan genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna i vår studie, informerades 
informanterna om de fyra grundläggande etiska principerna i informationen som (se 
bilaga 1) skickades ut via mail till de olika biblioteken. Vid intervjutillfällena upplystes 
sedan informanter ännu en gång om att deras medverkan var frivillig, samt att namn och 
arbetsplatser inte kommer att namnges i studien och att informationen som lämnas ut 
bara används i denna studie. Samtliga informanter tillfrågades även innan 
intervjutillfället om intervjuerna kunde spelas in. 
 

5 Analys 

I följande avsnitt presenteras studiens empiriska material genom en tematiserad 
framställning. De teman som presenteras har identifierats utifrån begrepp som 
framkommit av intervjuerna. Forskningens elva teman är: samarbete, biblioteksvisningar, 
mötesplats, litteratur och medieförmedling, aktiviteter och evenemang, språkförbistringar, 
saknad av information på andra språk, svårt att nå alla, kulturkrockar, budget och tidigare 
erfarenheter av bibliotek.  
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5.1 Förmedling av folkbiblioteket och dess tjänster till 
nyanlända 

När informanterna beskriver förmedlingen av folkbiblioteket och dess tjänster till 
nyanlända kan vi urskilja vissa återkommande begrepp i intervjumaterialet. Dessa 
begrepp har vi ordnat efter teman som samarbete, biblioteksvisningar, mötesplats, 
förmedling av litteratur och medier, samt aktiviteter och evenemang. 
 
Informanterna beskriver att förmedlingen av folkbiblioteket till de nyanlända sker till 
högsta grad via olika utbildningsinstitutioner så som SFI (Svenska för invandrare) och 
de olika lärcentrum som finns på respektive ort. Kontakten med utbildningsinstitutioner 
sker på olika sätt på de olika kommunerna. Hos vissa informanter är det till exempel 
SFI som kontakta folkbiblioteket för att boka en tid för visning och information, som till 
exempel nämner informant D att ”när det kommer grupper med nyanlända till SFI, då 
gör dem alltid ett biblioteksbesök.” Medan hos andra informanter är det folkbiblioteket 
som skickar ut inbjudningar till SFI och olika lärcentrum för att bjuda in dem till 
folkbiblioteket. Informanterna framhåller även samarbete med andra 
samhällsinstitutioner som förskola och skola som mycket viktiga. Några av 
informanterna nämnde även att samarbete med kommunen, Barnavårdscentralen, 
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan var viktigt i arbetet med 
att förmedla folkbiblioteket och dess tjänster till nyanlända.  Informant C lyfter fram att 
det är viktigt med samarbete ”med andra som når de som inte vi når”. Informant D tar 
upp i sin intervju att de har en ”samverkansgrupp mellan olika verksamheter inom 
kommunen och civilsamhället”, som informanten såg som ett viktigt led i att förmedla 
folkbiblioteket till de nyanlända. Informant C ser även att bilden av folkbiblioteket 
förmedlas via ”mun-till-mun”, ” så kommer det nya […] så kanske de känner andra från 
samma land som säger att dit kan du gå och få hjälp”. 
 
Efter att den första kontakten mellan nyanlända och folkbiblioteket etablerats, används 
biblioteksvisningar som den primära förmedlingen. När informanterna beskriver de 
olika biblioteksvisningarna och vad som presenteras, nämner de att introduktion av 
lånekort, utlåningsregler, folkbibliotekslokalernas utformning och folkbibliotekets barn- 
och vuxenverksamheter som de primära delarna som visas upp. Dessutom lägger varje 
informant även stor vikt på att visa språkhyllan, ”lär dig svenska böckerna” och 
körkortsboken på o informant lika språk. Förutom detta konstaterar några av 
informanterna att information när det gäller lån av datorer, skrivare och om de digitala 
verktyg som finns att tillgå som uppskattat bland många av de nyanlända. Enligt de 
flesta informanterna beskriver de folkbiblioteket som en öppen mötesplats dit besökare 
kan komma när de vill. Informant A framhåller folkbibliotekets roll som ”en av få 
demokratiska platserna i Sverige där vi kan mötas på lika villkor”. Samtidigt framhåller 
informant A att folkbiblioteket ”handlar mycket om mötet […] där alla har samma 
rättigheter oavsett rik, fattig eller politisk hållning ”. Vidare konstatera flera av 
informanterna att folkbiblioteket är den enda kostnadsfria mötesplatsen i dagens 
samhälle. Två av informanterna nämner även att på deras arbetsplatser använder de 
nyanlända ungdomarna folkbiblioteket mer som ett väntrum efter skolan och innan 
bussarna går hem. Under tiden de väntar på bussarna passar ungdomarna på att använda 
tiden på folkbiblioteket till att studera eller att bara hänga. Informant B ser detta som att 
”det börjar kännas lite som samhällets vardagsrum”.  
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Folkbibliotekets roll som litteratur - och medieförmedlare är en viktig funktion enligt 
alla informanterna att förmedla till de nyanlända. Det som förmedlas är böcker och 
tidskrifter på olika språk, dagstidningar, lättläst svenska, språkkurser, grammatikböcker, 
ordböcker, lexikon och körkortsböcker. Även elektroniskt material, så som E-böcker, 
PressReader och Press Display nämns som resurser som de visar upp för de nyanlända. 
Informanterna framhåller även vikten av att det ska finnas böcker på de nyanländas 
olika modersmål. Dock upplever informanterna det som om de flesta nyanlända 
fokusera på svenska språket den första tiden i Sverige, för att lättare kunna förstå och 
göra sig förstådd i det nya landet. Två av informanterna nämner att så kallade 
tvillingpaket som innebär att utlån sker av samma bok, men en är på svenska och den 
andra på ett annat språk, är väldigt populära, särskilt bland familjer. Respondent E 
framhåller tvillingpaket med att ”så kan mamma eller pappa läsa på modersmålet och så 
kan man läsa samma bok på svenska och då får ju mamma och pappa lite de här vad de 
lärt sig på SFI”. Ett bra sätt enligt informant E för familjen att få en inblick i vad barnen 
lär sig på förskolan eller i skolan. Många av informanterna påpekar även andra medier 
så som lån av Internetdatorer och utskrifter på skrivaren, som uppskattat hos de 
nyanlända. Informanterna tror även att datorerna kan ge de nyanlända möjligheter att 
kontakta familj, släkt och vänner som är spridda runt om i världen. Dessutom kan de få 
hjälp med utskrifter av blanketter och scanning via skrivaren. Kulturella aktiviteter, men 
även andra olika aktiviteter och evenemang som sker på folkbiblioteket framhålls av 
informanterna som viktiga för de nyanlända. Bland de språkutvecklande aktiviteter som 
fyra av fem informanterna gav förslag på, finns språkcaféer, språkträffar, lättläst 
bokcirkel, språkkurser och läxhjälp. Andra förslag på aktiviteter som informanterna gav 
exempel på som erbjuds till de nyanlända är musikarrangemang, sagostund på arabiska, 
integrationsrelaterade föreläsningar och olika aktiviteter för barn. Några av 
informanterna medger att de inte har så många aktiviteter eller evenemang som särskilt 
riktar sig till de nyanlända, men att de gör sitt bästa för att lyfta fram de aktiviteter som 
faktiskt sker, även om målgruppen inte är nyanlända. Även om informanterna anser att 
kulturella aktiviteter och andra evenemang är viktiga för de nyanlända, har det stundtals 
varit svårt att locka till sig nyanlända. Informant E berättar att de arrangerade 
sagostunder för barn på persiska, dari och arabiska, men ingen kom. Anledningen till att 
ingen kom menar informant E beror på att ”de har inte den traditionen”. Men tillägger 
även att det kanske ändra sig med tiden, eftersom barnen går på sagostunder med 
förskolan och då blir det inte så konstigt för barnen. På folkbiblioteket där informant B 
arbetar har de dock sett en ökning bland nyanlända besökare på musikarrangemang och 
barnarrangemang. Informant B berättar att anledningen nog är för att ”vi har nämligen 
kunnat slopa avgifterna totalt på våra arrangemang för både barn och vuxna så de har vi 
ju märkt att det har blivit mycket mer folk, […] även på barnsidan”.   
 

5.2 Utmaningar upplevt av folkbibliotekarier vid 
förmedlingen av folkbiblioteket till nyanlända 

Utifrån intervjumaterialet kan vi urskilja vissa begrepp som bildar teman och som 
beskriver de olika utmaningar informanterna möter vid förmedlingen av folkbiblioteket 
och folkbibliotekets tjänster till nyanlända. Dessa teman är språkförbistringar, att det 
saknas tillräckligt med information på andra språk, svårt att nå alla, kulturkrockar, 
tidigare erfarenheter av bibliotek och budget.   
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Det framhålls att språkförbistringar är en utmaning när det gäller att förmedla 
folkbiblioteket och folkbibliotekets tjänster till de nyanlända. Informant C som inte ser 
detta som en direkt utmaning uttalar sig på följande sätt ”Vi har ju fördel att vi har 
ganska spridda språkkunskaper i personalen, så att vi kan ju få hjälp med somaliska, 
arabiska, persiska, dari och filippinska också.” Ytterligare en utmaning är att 
kunskapsnivån varierar hos de nyanlända och då blir det ibland svårt att anpassa så att 
alla förstår. Det är lättare att förmedla folkbiblioteket och de olika tjänsterna under 
biblioteksvisningarna när de kommer i grupp, då de nyanlända kan tolka mellan 
varandra eller då det finns med en tolk. Även att det är svårare att informera och hjälpa 
till då de nyanlända kommer ensamma och söker hjälp och kan varken svenska eller 
engelska framhålls som en utmaning av informanterna. Några informanter framhöll 
även inköp av utländsk litteratur som en utmaning, som informant E säger 
 

Å just de där som att jag vet inte vad jag beställer. Så det bästa skulle 
ju vara att det fanns olika språkkunskaper i en personalgrupp. Det  
skulle ju underlätta […] 

 
Språkförbistringar uppstår även på grund av att det saknas information på 
tillräckligt många språk, som till exempel för att kunna förmedla låneregler och 
att böcker måste lämnas tillbaka annars blir låntagaren betalningsskyldig. 
 
Att nå ut till alla är även något som framhålls av informanterna som en 
utmaning. När informanterna beskriver problemet med att inte nå alla, säger de 
att det är svårt att nå de privata boendena som finns i kommunen och att de 
samarbeten de haft med utbildningssamordnare kanske inte fungerat till fullo. 
Några av informanterna påpekar att det är svårt att nå de nyanlända kvinnorna, 
att dessa inte söker sig till folkbiblioteket på egen hand, att det är männen från 
dessa grupper som söker sig till folkbiblioteket i första hand. 
 
Som vidare utmaning påtalas det att det sker kulturkrockar både inom gruppen 
av nyanlända och även mellan gruppen med nyanlända och kommuninvånarna. 
Två av informanterna lyfter fram problemet med att de nyanlända kvinnorna 
som kommer till folkbiblioteket inte alltid får ta plats, att de exkluderas av de 
nyanlända männen. Ibland kan ljudnivån upplevas hög vid samtal på olika 
språk och ”kollidera” med synen på att det skall vara ganska låg ljudnivå på 
folkbiblioteket. Även synen på användningen av folkbibliotekets lokaler kan 
skilja sig mellan de olika användargrupperna. De nyanlända ungdomarna och 
även svenska ungdomar kommer till folkbiblioteket och som informant E säger 
” Det har nästan varit ungdomsgård, vi har en ungdomsgård, men de går inte 
dit de är här och hänger istället”. Samtidigt som de ”vanliga” användarna mest 
hämtar och lämnar böcker och om de någon gång är en aktivitet för de vuxna, 
då går ungdomarna förklarar informanten.  
 
Ytterligare en utmaning kan vara tidigare bibliotekserfarenheter från 
hemlandet, som att det kostar att låna böcker i vissa länder men att det är gratis 
i Sverige och att detta kan vara svårt för nyanlända att förstå. Även att det kan 
saknas erfarenhet av möjligheten att gå på olika aktiviteter och evenemang som 
folkbiblioteket anordnar, så som barnteater och sagostunder. Vidare påpekar en 
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informant avsaknad av bibliotekstradition från hemlandet som en utmaning. 
 
Informanterna påtalar även budget som en utmaning i sammanhanget, att inköp 
av den utländska litteraturen är begränsad och dyr, samt att det saknas 
tillräckligt med resurser för att köpa in litteratur som de nyanlända har stort 
behov av att låna. Körkortsboken är sådan litteratur som många vill låna och 
det blir långa köer på dessa böcker. Folkbibliotekarien behöver även köpa in 
litteratur som är aktuell, det vill säga den senaste upplagan samt att de ska vara 
samma böcker som används på de olika utbildningarna som de nyanlända går 
på.  

6 Tolkning 

I denna del av arbetet tolkas vår empiri med hjälp av modellen The four spaces vars 
vision hållbarhet undersöks i relation till folkbibliotekariernas förmedling av 
folkbiblioteket och folkbibliotekets tjänster till nyanlända. Vi gör en ansats till att 
besvara våra två forskningsfrågor med hjälp av modellens fyra utrymmen 
inspirationsutrymmet, lärandeutrymmet, mötesutrymmet och skapandeutrymmet och de 
fyra övergripande målen att erbjuda möjligheter till upplevelser (experience), att 
involvera (involvement), att erbjuda möjligheter till egenmakt (empowerment) och att 
främja nytänkande (innovation). 
 

6.1 På vilka sätt förmedlas folkbiblioteket och dess tjänster 
till nyanlända? 

6.1.1 Mötesutrymmet och Lärandeutrymmet 

 
Folkbiblioteket tillhandahålls av informanterna som mötesutrymme och 
lärandeutrymme och på så sätt möjliggör det för nyanlända att komma in i det svenska 
samhället. Vi kan se att modellens mål att erbjuda möjligheter till upplevelser 
(experiance), att erbjuda möjligheter till egenmakt (empowerment) och att involvera 
dem (involvement) stöds genom att folkbiblioteket tillhandahålls som mötesutrymme 
och lärandeutrymme.  Dessa två utrymmen är svåra att hålla isär och dela upp som till 
exempel vid språkcaféverksamhet, samtidigt som verksamheten är ett lärandeutrymme 
är det även ett mötesutrymme. Precis som författarna Jochumsen et al. (2012, s. 589) 
framhåller ska utrymmena inte ses som separata utrymmen utan att de flyter in i 
varandra och in i folkbibliotekets alla olika delar.  
 
Folkbiblioteket och dess tjänster förmedlas till de nyanlända som mötesutrymme och 
lärandeutrymme genom samarbete med olika samhällsorganisationer och institutioner. 
Modellen visar på involvering (involvment) mellan olika samhällsintressenter kring 
förmedlingen av folkbiblioteket och dess tjänster till nyanlända. De samarbetspartners 
som informanterna först och främst talade om var olika utbildningssamordnare. 
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Jochumsen et al. (2012, s. 549) nämner projekt som utvecklats med hjälp av The four 
spaces modellen för att synliggöra folkbiblioteket och även för att identifiera möjliga 
samarbetspartners till folkbiblioteket ute i samhället. På plats sker förmedlingen av 
folkbiblioteket och dess tjänster genom biblioteksvisningar för de olika 
språkstudiegrupperna som kommer till folkbiblioteket. Genom att lärarna tar kontakt 
med biblioteket, visar de sina elever att biblioteket kan vara en kunskapskälla att räkna 
med. De flesta informanterna beskriver att de med hjälp av lärarna får information om 
de nyanlända som ska komma på visningen. Den informationen består bland annat av 
vilken språklig nivå eleverna ligger på när det gäller det svenska språket. Denna 
information erbjuder möjligheter till egenmakt (empowerment) för folkbibliotekarien att 
anpassa sin visning efter gruppens språkliga nivå så att de nyanlända kan tillgodogöra 
sig den information som ges. Som Jochumsen et al. (2012, s. 593) belyser, enligt 
American Library Association (motsvarighet till svensk bibliotekstjänst i Amerika) att 
varje enskilt folkbibliotek måste undersöka och planera för hur de skall fungera bäst för 
att stödja de individer och det samhälle som de är verksamt inom. 
 
Folkbiblioteket tillhandahåller olika språkliga aktiviteter för nyanlända som även de kan 
tillskrivas till lärandeutrymmet. Jochumsen et al. (2012, s. 591) skriver om 
folkbibliotekets roll när det gäller att skapa utrymmen för lärande i sociala 
sammanhang. Att folkbiblioteket har fördelar när det gäller att vara en plats för 
kunskapsinhämtning, då lärandet sker genom samtal och att behov och inhämtning av 
kunskap utgår från den som vill åt kunskapen, samt att folkbiblioteket i sig självt är en 
informationsmiljö. Som lärandeutrymme tillhandahåller folkbibliotekarierna 
folkbibliotekets avgiftsfria litteratur- och medieförmedling till de nyanlända. Via 
särskilda hyllor, så som ”språkhyllan” eller ”Ny i Sverige”-hyllan visualiseras litteratur 
och media som kan lämpa sig för de nyanlända.  Folkbibliotekspersonalen visar även 
var aktuell litteratur och media finns för att underlätta för de nyanlända att hitta den i 
folkbiblioteket. Folkbiblioteket är en plats som kan erbjuda möjligheter till egenmakt 
(empowerment) som behövs för att lära sig det nya språket och få tillgång till den 
information som behövs i det nya samhället. Lärandeutrymmet beskrivs som ett 
utrymme för kunskaps- och informationsinhämtning, vilket i sin tur erbjuder 
möjligheter till egenmakt (empowerment) för individer att utvecklas och lyckas i sin 
strävan efter ett bra liv.  Folkbiblioteket är en plats som erbjuder möjligheter till 
egenmakt (empowerment) för nyanlända utifrån modellen genom sin fria tillgång på 
information och möjlighet till lärande.   
 
Folkbibliotekarierna säger även att de förmedlar folkbiblioteket till nyanlända som en 
demokratisk och kostnadsfri mötesplats, en plats som är öppen för alla. Genom 
biblioteksvisningarna och samtal med de nyanlända informerades att alla får komma till 
folkbiblioteket, att inga särskilda kriterier krävs för att få vistas på folkbiblioteket. 
Jochumsen et al. (2012, s. 592) beskriver det allmänna mötesutrymmet som en 
mötesplats för människor med samma eller skilda åsikter, intressen och värderingar. Att 
det är en plats öppen för alla och att den finns mellan hemmet och arbetet som ett 
allmänt vardagsrum. Just begreppet vardagsrum är intressant då en av informanterna 
använde det vid beskrivningen av sin arbetsplats och även att Jochumsen et al. (2012, s. 
592) använder begreppet ”living room” vid beskrivning av huvudbiblioteket i Seattle, 
en plats för möten, avkoppling och kontaktskapande. Informanten som benämnde sin 
arbetsplats som ”samhällets vardagsrum” berättade att nyanlända ungdomar använde 
biblioteket efter skolan för att umgås med vänner, men även till att göra sina läxor. 
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Dessutom berättade informanten om en grupp nyanlända män som träffades dagligen för 
att läsa och diskutera nyheterna tillsammans över en kopp kaffe som de kunde köpa på 
folkbiblioteket. På så sätt används The four spaces modellens strävansmål nytänkande 
och möjliggörande för att framhäva folkbiblioteket som mötesplats och ”vardagsrum”. 
När informanterna berättar om mötesplatsförmedlingen framhålls folkbiblioteket som en 
fysisk mötesplats, det digitala mötesutrymmet som Jochumsen et al. (2012, s. 588) 
beskriver i sin forskning nämns inte alls i informanternas utsagor när det gäller 
förmedlingen av folkbiblioteket till nyanlända. Utifrån modellen kan vi se att det fysiska 
mötesutrymmet har som funktion att erbjuda möjligheter till egenmakt (empowerment), 
att involvera (involment) och att bidra med möjligheter till olika upplevelser 
(experience) för de nyanlända. 
 
Tidigare forskning visar att informationsbehovet varierar beroende på var i 
inflyttningsprocessen individen befinner sig i och att de grundläggande 
informationsbehoven har att göra med arbete, språk, bostad och hälsa (Sirikul & Dorner, 
2016, s. 541). Vårt empiriska material pekar på att det stämmer även i vår undersökning 
när det gäller folkbibliotekets informationsförmedling till de nyanlända. Eftersom 
materialet som efterfrågas kan relateras till att lära sig det svenska språket, ta körkort 
och hur man fyller i olika papper som är viktiga för att klara sin vardag. Som förmedlare 
av nödvändig och efterfrågad samhällsinformation till de nyanlända fungerar 
folkbiblioteket som en möjliggörare för egenmakt (empowerment) och skapar 
involvering (involment) som bidra till att nyanlända lättare kommer in i samhället.  

6.1.2 Inspirationsutrymmet 

 
Folkbiblioteken erbjuder olika aktiviteter och arrangemang för de nyanlända, i form av 
barnaktiviteter, musikarrangemang och föreläsningar med anknytning till mångkultur. 
Att folkbiblioteket fungerar som inspirationsutrymme genom att erbjuda meningsfulla 
aktiviteter är något som enligt Jochumsen et al. (2012, s. 590) är viktig för vår 
intellektuella utveckling.  När det gäller de kulturella aktiviteter som informanterna 
framhåller som viktiga att förmedla för nyanlända, märks det dock att dessa inte är det 
primära som framhålls vid förmedlingen av folkbibliotek för de nyanlända. Detta gäller 
nog inte specifik bara förmedlingen till nyanlända, utan även till biblioteksanvändare i 
stort.  
 
Genom olika aktiviteter så som språkcafé eller sagostunder för barn, får de nyanlända 
chans att lära sig mer om den svenska kulturen och språket.  Detta leder 
förhoppningsvis även till mer kontakt med andra svenskar. Inspirationen för de 
nyanlända ligger i att ge dem upplevelser (experience). Upplevelsen kan bestå i att lära 
sig mer om Sverige, svenskarna och dess kultur, samtidigt som de lär känna nya 
människor, både svenska och nyanlända. Genom till exempel konstutställningar på 
folkbiblioteket får de även tolka andras bilder och göra de till sina egna, utifrån sina 
erfarenheter. En av informanterna berättade om en integrationsrelaterande föreläsning 
som hölls på folkbiblioteket som lockade både svenska och nyanlända deltagare. Att 
satsa på liknande evenemang är ett bevis på att folkbiblioteken satsar på främjandet av 
nytänkande (innovation) för att både locka folk till folkbiblioteket, men även för att ge 
besökarna mer kunskap och inspiration till att lära sig mer om varandra och vår kultur. 
Audunson, (2005, s. 432) framhåller att folkbiblioteket är en institution i samhället med 
förgreningar till andra viktiga platser i samhället. Genom att använda folkbiblioteket 
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som plats och dess aktiviteter skapas samhällsdeltagande. För utomstående kan 
folkbiblioteket vara den samhällsförmedlaren som behövs för att komma in i samhället, 
en plats för kommunikation och möten över de kulturella gränserna. Modellen visar att 
inspirationsutrymmet bidrar till att alla de fyra övergripande strävansmålen som att 
erbjuda möjligheter till egenmakt (empowerment), möjlighet till upplevelser 
(experience), att involvera dem (involvement) och att främja nytänkande (innovation) 
stöds. 
 

6.2 Vilka utmaningar upplever folkbibliotekarierna vid 
förmedlingen av folkbiblioteket och folkbibliotekets 
tjänster till nyanlända?  

6.2.1 Mötesutrymmet och lärandeutrymmet  

 
När det saknas ett gemensamt språk, ett språk som båda parter kan förstå, blir det mesta 
svårt att förmedla. Så även folkbibliotekariers förmedling av folkbiblioteket och dess 
tjänster för nyanlända. För att klara av denna uppgift krävs olika språkliga resurser, men 
framför allt språkkunniga individer. Modellen synliggör att det blir svårt att stödja 
möjligheterna till involvering (involvement), nytänkande (innovation) och egenmakt 
(empowerment) eftersom folkbiblioteket inte kan möta de nyanländas behov på ett fullt 
tillfredställande sätt när det finns språkförbistringar. Utifrån vårt empiriska material 
framgår det att folkbibliotekspersonal med olika språkkunskaper är något som är 
eftersträvansvärt att ha på arbetsplatser när folkbibliotekarierna möter nyanlända. 
Tidigare forskning belyser utmaningen med språkförbistringen även från användarnas 
håll, att biblioteket ses som potentiell källa till informationsinhämtning men används 
inte främst på grund utav otillräckliga språkkunskaper på det nya språket (Sirikul & 
Dorner, 2016, s. 542 ). Khoir et al. (2015, s. 90) betonar att fundamentala mänskliga 
behov i en ny miljö är att ha tillgång till information, att kunna värdera den och att 
kunna använda den i sin vardag.  
 
Kulturella skillnader kan påverka hur folkbibliotekarier lyckas med att förmedla 
folkbibliotekets funktion och tjänster till nyanlända. Att förmedla folkbiblioteket som 
avgiftsfritt och som mötesplats för alla i samhället kan vara svårt när det saknas 
erfarenheter och kunskaper av liknande folkbibliotek i hemlandet. För att modellens mål 
att erbjuda möjligheter till egenmakt (empowerment) och att involvera (involvement) 
skall kunna förmedlas till de nyanlända, krävs det användaranpassad information som 
tydlig förmedlar folkbiblioteksverksamhetens funktion och tjänster till de nyanlända.  
För att råda bot på detta föreslår Khoir et al. (2015, s. 92) en stegvis ”inskolning” av vad 
ett folkbibliotek är och kan bidra med för olika individer i samhället. Som Aabø och 
Audunson (2012, s. 148) betonar har folkbiblioteket möjlighet att fungera som en 
gränsöverskridande mötesplats för människor från olika kulturer med olika etniskt 
ursprung. 
 
När människor från olika kulturer möts kan det uppstå kulturkrockar av olika slag. För 
folkbibliotekarierna i vår studie innebär det utmaningar när det finns avsaknad av 
folkbibliotekstraditioner hos de nyanlända, kunskap om hur man får bete sig enligt 
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svenska normer på ett folkbibliotek, att inte prata för högljutt och att hålla sig till 
allmänna oskrivna regler och förordningar. Förmedlingen av folkbiblioteket sett utifrån 
mötesutrymmet som förespråkar möjligheter till att involvera (involvement) och at 
erbjuda möjligheter till egenmakt (empowerment) ur ett inkluderande aspekt, kolliderar 
med den traditionella synen på folkbiblioteket som en tyst och lugn plats där var och en 
sköter sitt. Modellen belyser utvecklingsbehoven hos folkbiblioteken, att även dessa 
behöver anpassas mer efter de nya användargruppers sätt att vara och agera för att 
kunna fungera som en gränsöverskridande mötesplats.  
 
Att folkbiblioteket förmedlas och fungerar som ett lärandeutrymme till nyanlända 
framgår av att folkbiblioteket tillhandahåller med information och möjlighet till lärande. 
Det är samtidigt viktigt att det finns tillräckligt med relevant litteratur som efterfrågas 
av de nyanlända. Modellen visar på att folkbiblioteket fungerar som en potentiell 
möjliggörare av egenmakt (empowerment) för de nyanlända, med fri tillgång till 
litteratur och information men att denna måste vara både aktuell och finnas tillgänglig. 
Forskning visar att bristen av tillräckligt med resurser på det egna språket, att böckerna 
är föråldrade och allt för få påverkar nyanländas biblioteksanvändning negativt (Sirikul 
& Dorner, 2016, s. 542 ).  

6.2.2 Inspirationsutrymmet 

 
Empirin visar på att folkbibliotekets aktiviteter och arrangemang inte utnyttjas fullt ut 
av nyanlända. Avsaknaden av erfarenheter av liknande folkbiblioteksverksamhet från 
hemländerna hos de nyanlända påverkar folkbibliotekariens förmedling av meningsfulla 
och personlighetsutvecklande folkbiblioteksaktiviteter. Inspirationsutrymmet förmedlas 
till de nyanlända, men responsen är än så länge låg. Modellen synliggör behovet av att 
förbättra förmedlingen till nyanlända av olika konst och musikarrangemang, 
litteraturförmedling av ny och spännande litteratur, olika barnaktiviteter och annat som 
kan stödja de övergripande målen att främja nytänkande (innovation) och upplevelser 
(experience).  
 

6.2.3 Skapandeutrymmet 

 
När det gäller skapandeutrymmet som stödjer folkbibliotekets övergripande mål att 
involvera (involvement) och att främja nytänkande (innovation) ser vi utifrån 
informanternas svar att detta är inget som belyses. Som artistiska uttryck tänker vi oss 
utifrån vår tolkning av modellen olika aktiviteter där nyanlända själva är med och 
skapar, allt från konst till att arrangera och framföra musik. Att denna del av 
verksamheten inte kan urskiljas i informanternas uttalanden kan vara att fokus ännu inte 
ligger på förmedling av liknande verksamhet till nyanlända. Informanterna fokuserar på 
att möta de nyanländas efterfrågan av litteratur som relateras till att lära sig det svenska 
språket och att ta körkort. Samtidigt som de får svara och hjälpa till med olika 
samhällsrelaterade frågor som de nyanlända behöver hjälp med. Av modellens fyra 
olika utrymmen är detta utrymmet det som inte belyses alls av informanterna. I den 
tidigare forskningen och litteraturen som vi tagit del av har vi inte kunnat finna något 
som beskriver denna del av folkbibliotekets verksamhet som skulle rikta sig specifikt 
till nyanlända. Jochumsen et al. (2012, s. 593) skriver att skapandeutrymmet stärker 
involvering (involvement) och främja nytänkande (innovation), att det är ett utrymme 
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där nya och gamla kulturer möts i olika kreativa former. Att inte denna del syns i 
verksamheten när det gäller förmedlingen av folkbiblioteksbilden till nyanlända, kan 
även bero på att det inte efterfrågas ännu av denna användargrupp. Som Jochumsen et 
al. (2012, s. 593) belyser att folkbiblioteket måste undersöka och planera för hur det 
skall bäst fungera och stödja de individer och det samhälle som det är verksamt inom.  
 

7 Diskussion, slutsats och vidare forskning  

Utifrån studiens resultat och The four spaces modellens vision har flera viktiga punkter 
kunnat belysas när det gäller folkbiblioteksutveckling som riktar sig till nyanlända. Här 
nedan kommer diskussion föras utifrån några av våra tankar och funderingar som väckts 
under arbetets gång. 
 
Som vi påpekat innan kan modellen The four spaces model vara svår att använda fullt ut 
som ett analysverktyg, det blir svårt att tydligt skilja på vad som är vad när de olika 
utrymmena flyter in i varandra. Samtidigt som den fungerar ganska bra som 
övergripande vision för hur verksamhet kan planeras och utvecklas. Modellen synliggör 
de olika utrymmena på ett bra sätt, däremot blir det svårt att ta fasta på vilket eller vilka 
specifika mål som dessa utrymmen stödjer, då de flesta målen finns med i varierande 
grad i alla utrymmen. 
 
Största problemet med modellens vision kan vara den om folkbiblioteket som 
mötesplats. Som vi belyste innan kan det vara svårt när den traditionella 
biblioteksverksamheten möter den nya, när gamla användargrupper ser på 
folkbiblioteket och användning på ett vis och nya användargrupper kommer till och nya 
behov och sätt att använda folkbiblioteket uppstår. Även om folkbiblioteket framhålls 
som en demokratisk mötesplats av folkbibliotekarierna, så märks det att de kulturella 
skillnaderna påverkar användningen av folkbiblioteket. Vi anser att folkbibliotekarierna 
behöver utbildas om olika kulturella seder och bruk. Detta för att få en bättre insikt i 
andra kulturer och för att kunna bemöta nya grupper av användare på bästa tänkbara 
sätt. Samtidigt som de nya användargrupperna behöver få en förståelse av vad ett 
folkbibliotek är och hur det kan användas. 
 
Samtliga informanter framhöll vikten av samarbete, både samarbete i personalgruppen, 
men också samarbete med andra instanser i kommunen. Allt för att nå bästa resultat att 
nå ut till de nyanlända. På de flesta kommuner där vi besökte folkbiblioteket var 
samarbetet mycket gott både bland personal och olika instanser, men hos andra var det 
fortfarande under pågående arbete, men på god väg på många sätt. Att belysa 
samarbetet är en viktig del i arbetet med nyanlända, både för att få hjälp att nå ut med 
information, men även för att på bästa sätt hjälpa de nyanlända in i samhället. Under 
samarbetet borde mer tid läggas på att nå ut med information om folkbiblioteket på 
andra språk. Samtidigt vill vi belysa värdet av att ha personal eller praktikanter på 
folkbiblioteket som är mångspråkiga. Det är något vi ser både i litteratur och i empirin, 
att mångspråkig folkbibliotekspersonal framläggs som viktiga och önskas på 
arbetsplatserna. Detta skulle bidra till att minska på språkförbistringarna mellan 
folkbibliotekarierna och de nyanlända.  
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I vår studie märkte vi en tydlig skillnad mellan stadsbiblioteket och de mindre 
bibliotekens i deras arbete med nyanlända. På stadsbiblioteket håller de hårt om sitt 
ansvarsområde, medan folkbibliotekarierna på de mindre huvudbiblioteken arbetar och 
hjälps åt mer över gränserna. Detta tror vi beror på att ett mindre folkbibliotek befinner 
sig, utifrån sitt geografiska läge, där många nyanlända bor. Som följd av detta blir att 
deras största användargrupp är nyanlända och att det uppfattas som att det är deras 
behov som behöver tillgodoses. Stadsbiblioteket servar däremot en större population 
med olika användargrupper och behöver rå om alla sina grupper.  
 
Folkbiblioteken behöver även bli bättre på att visa upp vad de är och kan erbjuda 
samhället för övrigt. Beroende på hur olika samhällsinstitutioner och organisationer ser 
på folkbiblioteket som en tillgång i samhället påverkar folkbibliotekets arbete med 
nyanlända. Även här behöver folkbiblioteken framhålla sina samhällsbejakande 
funktioner så som en plats för individers självförverkligande, ett centrum för kunskap, 
en gränsöverskridande mötesplats och kreativitetsplats, allt detta som krävs för att bidra 
till ett globalt utvecklat samhälle.  
 
Till slut kan vi konstatera att studien kunde utförts grundligare om vi haft mer tid på oss 
och bättre tillgång till resurser vad gäller kontakter ute i samhället med individer som 
arbetar nära med nyanlända. Då skulle studiens semistrukturerade intervjuer istället 
genomförts med nyanlända. Detta för att få ta del av deras syn på folkbiblioteket och 
dess verksamhet.  
 
Slutligen kan vi konstatera att The four spaces model kan användas vid utveckling av 
folkbiblioteksverksamhet som riktar sig till nyanlända. Med hjälp av modellen kan de 
delar som behövs och saknas i folkbiblioteksverksamheten som riktar sig till nyanlända 
synliggöras.  
 
I vår studie utifrån informanternas utsagor, synliggör modellen The four spaces att 
folkbiblioteket förmedlas som mötesutrymme, en avgiftsfri mötesplats för alla 
oberoende av vem du är. Även lärandeutrymmet förmedlas, att folkbiblioteket är ett 
informations- och kunskapscentrum med fri tillgång till litteratur och olika medier. 
Vidare förmedlas folkbiblioteket som inspirationsutrymme genom att erbjuda olika 
aktiviteter och arrangemang för de nyanlända. Avslutningsvis synliggör modellen att 
skapandeutrymmet saknas vid förmedlingen av folkbiblioteket till nyanlända.  
 
Folkbibliotekets övergripande samhällsuppdrag att erbjuda möjligheter till egenmakt 
(empowerment) belyses med modellen The four spaces i vår studie och som det 
framhålls i UNESCO:s folkbiblioteksmanifest: 
 

Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga 
värden, som bara kan uppnås genom att medborgarna är välinformerade och ges 
möjligheten att utöva sina demokratiska rättigheter och spela en aktiv roll i 
samhällslivet. Medborgarnas aktiva deltagande och en demokratisk utveckling är 
beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, 
tankar, kultur och information. Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en 
grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en 
kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället  (Svenska 
Unescorådet, 2014, s. 11). 
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Som vidare forskning föreslår vi en studie där både folkbibliotekarier, men även 
nyanlända kommer till tals vad gäller frågor som rör folkbibliotekets verksamhet till 
denna användargrupp. Hur ser folkbibliotekarierna på folkbibliotekets uppdrag 
gentemot nyanlända och hur ser de nyanlända i sin tur på folkbibliotekets förmedling av 
folkbibliotekets verksamhet och tjänster? Detta för att undersöka om det framkommer 
någon friktion mellan de nyanländas efterfrågan och folkbibliotekets förmedling av 
folkbibliotekets verksamhet och tjänster. Samtidigt kan detta ge en bättre inblick i vilka 
utvecklingsmöjligheter som behövs när det gäller förmedling av folkbiblioteket till 
nyanlända.  Även Jochumsen et al. (2012, s. 589) betonar vikten av att tänka nytt, att 
skapa nya lösningar på framtida problem för att vårt samhälle skall kunna utvecklas och 
finnas med i framtiden.  
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Bilaga 1: Kontakt med bibliotek 

Hej     Datum17-04-27 
 
Vi är två heltidsstuderande på Bibliotekshögskolan i Borås som just nu håller på med att 
genomföra vårt examensarbete. Vår studie handlar om hur folkbiblioteket synliggörs för 
nysvenskar. Vi vill gärna komma i kontakt med personal som arbetar med 
mångkulturell verksamhet, för att genomföra en intervju i slutet av vecka18 eller början 
av vecka 19. Beräknad tid för intervjun är 30-40 minuter och det finns möjlighet att 
genomföra intervjun antingen per telefon eller på valfri plats som passar er.  
 
Vi vill även informera om att intervjun är frivillig, inga personuppgifter kommer att 
synliggöras i arbetet och intervjuerna kommer endast att användas till denna studie. 
 
Vi hoppas på visat intresse från er sida och meddela oss gärna via mail eller telefon 
senast 3 maj. Vi kommer även att höra av oss via telefon i mitten av nästa vecka för att 
höra efter om ni vill vara med och delta i studien.  
 
Med vänliga hälsningar 
Cecilia Lindgren och Tea Olsson  
 
Kontaktuppgifter: 
 
Cecilia Lindgren 070- 35 40 660 
cissi_lindgren@hotmail.com 
 
Tea Olsson 073 – 04 31 600 
tea.olsson@outlook.com 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

 

1. Berätta lite kort om era arbetsuppgifter. 

2. Hur går ni tillväga när ni informerar nyanlända om folkbiblioteket?  

Kan ni ge något exempel? 

3. Hur beskriver ni folkbiblioteket för nyanlända? 

Kan ni ge något exempel? 

4. Vilka delar av verksamheten lyfter ni särskilt fram för nyanlända? 

5. Vad upplever ni att ni har lyckats bra med i informationen av folkbiblioteket för 

nyanlända? 

Kan ni ge något exempel? 

6. Vilka svårigheter/utmaningar stöter ni på när ni informerar nyanlända om 

folkbiblioteket? 

7. Vad anser ni att detta kan bero på? 

8. Finns det något som ni vill tillägga när det gäller förmedling av folkbibliotek för 

nyanlända som vi inte tagit upp? 
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