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1  Inledning

Nyanlända har strömmat in i landet under 2015 och 2016, bland annat på grund
av kriget i Syrien. Enligt Migrationsverket är den största gruppen asylsökande 
från Syrien, efter detta Afghanistan och sedan Irak. Vanligaste åldersgruppen är
25-34 år, därefter 0-6 år. De senaste två åren (2015-2016) har 191 816 personer
sökt asyl till vårt land. Bakom de här siffrorna finns människor som var och en 
har sin historia, många har fått fly från krig eller andra omständigheter. 
Nyanlända lever nu här och strävar efter en meningsfull framtid.

För att öka kännedomen om migration har Migrationsverket tagit initiativet till 
att introducera plattformen Mig talks, som är ett forum där personer som har 
flyttat till Sverige är engagerade. De som står bakom Mig talks är flertal 
myndigheter och organisationer. Mig talks efterfrågar mer förstående och 
tillmötesgående för nya invånare istället för att de nämns som belastningar och 
kostnader för samhället. De bär med sig erfarenheter såväl som kompetenser 
och vill medverka i samhällsutvecklingen. Personer som har varit tvungna att 
fly, bär på upplevelser från hemlandet och har svävat i ovisshet om de ska 
överleva på vägen hit. När nyanlända flyktingar kommer fram till ett 
mottagande land, vill de inte bara sitta och vänta och få andra att känna 
medlidande med dem. Flera har nu genomgått en lång tid av väntan på 
asylboende. Önskemål från nyanlända flyktingar som framkommer genom Mig
talks är att få komma igång med sitt nya liv, erhålla kunskap om svensk kultur 
och få en betydelsefull tillvaro.

På grund av det som Mig talks upplyser om är det relevant att fokusera på 
integrationsfrämjande aktiviteter. Bibliotek kan visa att man respekterar 
människor oavsett kulturell bakgrund, genom att tillhandahålla aktiviteter och 
stöd för att hjälpa nyanlända att integreras in i samhället.

Biblioteket är en offentlig plats, som kan vara en mötesplats och kan också 
beskrivas som en viktig nyckel för att integrera nyanlända. I bibliotekslagen 
(2013:801, 2 §) står det:

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

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens 
ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning 
samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas 
tillgänglig för alla.
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Vidare står det i bibliotekslagen, (5 §) som innefattar även nyanlända:

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

Inledningen pekar på att det finns behov av att integrera nyanlända i vårt 
samhälle. Med bibliotekslagen som grund att finnas till för alla, har bibliotek 
samhällsansvar att också vara till för gruppen nyanlända.

Den här uppsatsen inriktar sig på nyanlända som är i behov av att integreras i 
samhället exempelvis genom att lära sig svenska, få kännedom om svensk 
kultur och träffa andra personer. Studien undersöker aktiviteter som gör att 
integrationen underlättas för nyanlända, för att de lättare ska kunna komma in i 
det svenska samhället.

Följande avsnitt beskriver hur det ser ut i nuläget, det vill säga 2016-2017 med 
integrationsarbetet i Sverige.

1.1  Bakgrund

För att ge läsaren en bakgrundsbild beskrivs här insatser som biblioteken redan 
gör och råd som myndigheter ger.

Besöksantalet ökar på bibliotek runt om i vårt land, på grund av nyanlända. En 
stor markant skillnad av antalet besökare har bland annat Norrköpings 
stadsbibliotek fått, uppger Mats Granberg (2016). Han meddelar om 
anledningar till varför nyanlända väljer att bevista biblioteket. Det är för att få 
internet-åtkomst, språkträning, språkcafé, låna ”grammatik och 
körskoleböcker”. Även Miklo (2015) skriver i en rapport om asylsökandes 
biblioteksanvändning att de besöker bibliotek för att få använda datorer, socialt 
umgänge, internet-tillgång, kopiera, låna språkutvecklande litteratur, 
brevläsningshjälp och annat. Platsen upplevs som lugn och rogivande, där det 
går att fördriva tiden. I Biblioteksbladet beskriver Håkan Söderberg (2015) om 
vad som händer på olika platser i landet. Bibliotek erbjuder språkcafé som 
volontärer håller i. Sammankomster ordnas på bibliotek mellan bokvänner och 
flyktingar som bor på asylboende. Bokbuss besöker asylboende och har 
sagostund med tolk med sig. Det sker också insamling av barnböcker till 
asylboende, för att så småningom kunna öppna bibliotek på det boendet. Vidare
meddelar Soledad Cartagena (2015) i Biblioteksbladet att transitboende förses 
med ordböcker och tidningar av bibliotek. På bibliotek erbjuds språkaktiviteter 
för flyktingbarn och ensamkommande ungdomar lånar ordböcker där. Andra 
aktiviteter som förekommer är inom foto, film och musik. För att öka sympati 
hos svenska barn, så skyltas speciellt böcker om flykt på bokbord.
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En nyare service som förekommer på bibliotek skriver Jennie Aquilonius 
(2016) om, i Biblioteksbladet. Personer jobbar som medborgarguider och är 
tillgängliga på bibliotek för nyanlända. Bland annat erbjuder de hjälp med 
jobbansökningar, förklarar texter och ger biblioteksvisningar. Dessutom bistår 
medborgarguider med bankärenden och bokning av resor. Även Anders Brage 
(2016) uppger i Arboga tidning om myndighetsärenden. Bibliotek har förstärkts
med medborgarkontor, för att finnas till hands för nyanlända. En person från 
Irak bistår med datorhjälp, e-legitimation, blanketter och kontakter till 
myndigheter. Medborgarkontoret används som komplement till 
vuxenutbildningen, svenska för invandrare (sfi) och det som frivilligarbetare 
gör för nyanlända. Bibliotekschefen Eva Petri tycker att bibliotek kan ha som 
funktion att hjälpa till med integrationsarbetet.

En del integrationsfrämjande verksamhet skulle kunna förbättras. Genom 
intervjuer av bibliotekspersonal (Miklo, 2015) indikeras att det bland annat 
saknas personal för specialkompetens, språkundervisning blir därför begränsad.
Mycket tidsåtgång går åt för kopierande, översättande, brevskrivande och svara
på annonser på blocket. Behov som finns på bibliotek för att ge bättre service 
till asylsökande, är kunskaper i asylprocessen och språk. Förslag är att 
Migrationsverket skulle kunna utbilda bibliotekspersonal.

Några anledningar som framkommer till varför asylsökare bestämmer sig för 
att inte besöka bibliotek, är om det är stökigt på grund av för mycket folk eller 
att biblioteket stänger för tidigt. Asylsökande värdesätter språkhjälpen 
volontärer bistår med, men de är inte utbildade lärare och det påpekas att 
aktiviteten inte är tillräckligt ofta. Språkhjälpen blir därför inte tillräcklig för att
klara svenska språket. Samtliga menar att personal ger gott bemötande och är 
hjälpsamma. Önskemål på bibliotek är förslagsvis att det också ska finnas 
flerspråkig personal, samtalsgrupper som ger emotionellt stöd, kurator, 
psykologer, lämpligare lexikon, basinformation på film och i tryckt form, 
samhällsinformation på möten och informationsblad på modersmål, samarbete 
med Migrationsverket, biovisningar, utflykter och kurser (Miklo, 2015).

Bibliotek som har velat satsa mer på  integrationsfrämjande verksamhet har 
rekommenderats att söka pengar för det. Statens kulturråd (2016) fick i uppgift 
av regeringen att under förra året (2016) distribuera ekonomiska resurser i syfte
att stärka bibliotekens funktion som mötesplats, för att möjliggöra möten för 
människor från olika kulturer. Bibliotek har fått möjlighet att få medel för att 
minska den ökade polariseringen i samhället.

När det gäller information om vad myndigheter bistår med, så har Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (2016)  webbplatsen Krisinformation.se. Där 
informeras också om flyktingarnas rättigheter och hur det går att hjälpa till som
privatperson.

I Bibliotekspressen redogörs för många insatser men vi saknar en 
sammanhängande uppfattning över vad som görs på biblioteken för nyanlända, 
därför behöver integrationsfrämjande aktiviteter studeras.

3



1.2  Begrepp

Fler delvis överlappande eller närliggande begrepp används om nyanlända 
såsom nyanlända flyktingar, asylsökande, flyktingar och invandrare. Den här 
uppsatsen nämner texter som använder angränsande begrepp. Nu kan det vara 
så att en person kan vara nyanländ utan att vara asylsökande, personen kanske 
redan har fått asyl. En person kan vara asylsökande fastän han/hon inte är 
nyanländ. För att begränsa grundbegrepp har jag i min studie huvudsakligen 
valt att använda nyanlända, även nyanlända flyktingar som begrepp för att 
tydliggöra vilken kategori som menas.

Migrationsverket definierar nyanländ ”någon som är mottagen i en kommun 
och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller
andra skyddsskäl till exempel kvotflykting, massflykting och tribunalvittne, 
men även av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter.”

Nationalencyklopedin förklarar de här olika begreppen med att flykting är en 
”person som lämnat sitt hemland och som inte kan återvända dit på grund av 
fruktan för förföljelse beroende på ras, nationalitet, tillhörighet till viss 
samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning.”

En asylsökande är ”person som själv söker sig till ett land och där uppger sig 
vara i behov av skydd (asyl), men som ännu inte fått sin ansökan avgjord.” 

Invandrare är ”person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig 
där en längre tid, enligt folkbokföringen i Sverige minst ett år.”

Integration är inom samhällsvetenskapen en ”process som leder till att skilda 
enheter förenas; även resultatet av en sådan process.” Det är bland annat 
problematiskt för nyanlända om de är utan kontaktnät och inte kan språket som
talas dit de flyttar. Integrationen är för att nyanlända som kommer från en 
annan kulturell, nationell och etnisk tillhörighet ska få känna samhörighet och 
delaktighet i samhället.

Hur länge nyanlända uppehållit sig här eller av vilka skäl de har kommit till 
Sverige är inte det väsentliga i uppsatsen, utan fokus är att studera bibliotekets 
integrationsfrämjande aktiviteter, samarbetsaktörer och hinder.

1.3  Problembeskrivning

Med tanke på den senaste stora flyktingvågen, har fler bibliotek kanske utökat 
eller utvecklat aktiviteter och verksamheter för nyanlända. Bibliotek har flera 
stora utmaningar för att kunna vara till hjälp. När nyanlända kommer hit kan de
inte språket och det är en ny kultur som möter dem. Integration kan stödjas 
bland annat genom sociala kontakter och genom att få information om hur 
samhället fungerar.
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Bibliotek som har integrationsfrämjande aktiviteter har eventuellt erfarenhet av
något som hindrar.

Hur är det på svenska bibliotek? Vad gör biblioteket och vilka utmaningar 
möter biblioteket?

Flera anledningar finns varför det är viktigt att få vetskap om vad bibliotek gör.
Verksamheter kan underlätta samverkan mellan nyanlända och oss. Bibliotek 
kanske riktar in sig på olika aktiviteter. Kännedom om fördelar och nackdelar 
med aktiviteter kan vara användbart inför framtida utvecklingar av 
integrationsarbetet. Verksamheter har då möjligheter att förbättras och 
nyanländas situation kan underlättas. För att bibliotek ska kunna bidra med sin 
del som samhällsinstitution och stå för det som bibliotekslagen kräver har 
bibliotek en skyldighet att utforma aktiviteter som riktar sig till nyanlända.

1.4  Syfte och frågeställningar

Det jag vill uppnå med min studie är att fördjupa insikter i hur bibliotek möter 
utmaningar för att ge service till nyanlända.

Frågeställningarna är:

• Vilka aktiviteter för nyanlända tillhandahåller bibliotek?

• Vilka andra aktörer samarbetar bibliotek med för att utforma aktiviteter 
för nyanlända?

• Vilka hinder och möjligheter möter bibliotekspersonal i arbetet med 
integration?

Frågeställningarna besvaras genom en enkätstudie som har skickats ut till fem 
storkommuner.
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2  Tidigare forskning och studier

Här presenteras forskning, rapporter och studier som jag tycker är relevant för 
undersökningen. Även om inte specifikt nyanlända nämns i alla, utan en del 
undersökningar har ett bredare fokus på begreppen flyktingar, invandrare, 
nykomlingar, asylsökande eller personer med utländsk bakgrund. Det 
gemensamma är att de samtliga behandlar ämnet integrationsfrämjande 
aktiviteter.

2.1  Biblioteksstudier om integration

Ragnar Audunson (2005), professor i Norge skriver om bibliotek som en 
mötesplats och beskriver folkbibliotek i sin mångkulturella och digitala 
omgivning. Han uttrycker att det behövs arenor där människor kan träffas i 
dagens kulturella mångfaldssamhälle. För att integrera nykomlingar behövs det
strukturer, för att få in dem i samhället. Folkbibliotek, vilka är fast förankrade i 
samhället är en lämplig plats som mötesplats. Folkbibliotek har länkar och 
kanaler till både arenor och aktiviteter. Bibliotek har flera kontakter med olika 
slags verksamheter, organisationer och myndigheter som ger ett deltagande i 
samhället. Mötesplatser kan fylla olika funktioner. Personer kan träffas och ha 
gemenskap oavsett social eller etnisk tillhörighet. Studien fokuserar på 
högintensiva och lågintensiva mötesplatser.

Ragnar Audunson har tillsammans med Sophie Essmat och Svanhild Aabø 
(2011) forskat på hur folkbibliotek kan vara en mötesplats för kvinnor som 
invandrat till Norge. Informanterna som är från Afghanistan, Iran och Irak har 
intervjuats på deras modersmål. Studien kom fram till att bibliotek betyder 
mycket i början för nyanlända invandrare. Broar erbjuds mellan norrmän och 
invandrarnas hemlandskultur. Bibliotek har gradvis potential av att gynna 
legitimate peripheral participation. Bibliotek är en plats för inlärning och 
integration, invandrare går från att vara observerare till deltagare. Audunson et 
als. forskning (2011) visar att invandrarkvinnor har förtroende för 
biblioteksinstitutionen och biblioteksanställda.

Biblioteksforskaren Jamie Johnston (2016) skriver om samtalsgrupper, 
språkcafé och andra aktiviteter som går in under begreppet 
konversationsgrundade program/aktiviteter. De här aktiviteterna ger stöd för 
integration. Johnston (2016) analyserar konversationsgrundande program som 
är biblioteksrelaterade i länderna Island, Norge, Danmark och Sverige.  
Metoden hon använder är informella intervjuer med personer som anordnar 
program och deltagare av programmen. Materialinsamlingen jämförs utifrån 
kontaktstatus och mål. Fokus är forskning på den sociala integrationen, som så 
småningom förväntas leda till att klyftorna minskas i sociala nätverk bland 
etniska grupper och som underlättar integrationen. Johnston (2016) kom fram 
till att de biblioteksrelaterade aktiviteterna gynnar kontakt mellan invandrare 
och programanordnare, som leder till att de lär känna varandra.
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Professor Andreas Vårheim (2014) forskar i Norge om social tillit och socialt 
kapital bland manliga och kvinnliga flyktingar som är inskrivna i 
introduktionsprogram som regeringen har infört. De här flyktingarna deltar 
också i biblioteksprogram, där folkbibliotek har en roll i integrationsarbete. 
Avsikten med programmen är att flyktingar ska lära sig landets språk och hur 
samhället fungerar. Vårheim (2014) menar att social tillit är viktig för 
flyktingarnas språkinlärning och för att integreras in i samhället. Han 
analyserar förtroendemönster bland flyktingar som deltar i 
introduktionsprogram. Vårheim (2011) har tidigare forskat på hur 
biblioteksprogram för invandrare skapar socialt kapital. Genom intervjuer av 
bibliotekschefer framkommer att kurser i engelska, dator-och samhällskunskap 
som sker i samarbete med bibliotek, alstrar förtroende och socialt kapital. 
Begreppet socialt kapital kan förklaras med det förtroendet som skapas mellan 
människor när de ingår i nätverk. Vårheim (2014) utgår från att bibliotek 
skapar förutsättningar för en ökad generell tillit mellan människor genom att 
erbjuda en social mötesplats. Några svenska kandidatuppsatser tillämpar också 
begreppet socialt kapital. Anngerd Johansson (2013) har  intervjuat 
folkbibliotekarier. Hon menar genom att biblioteken erbjuder tillgång till stora 
samlingar, varierade verksamheter och samarbetar med flera aktörer ökar 
människors möjligheter att skapa social kapital och därmed reducerar den 
sociala exkluderingen. I en annan kandidatuppsats studerar Therese Blomfelt 
(2014) flyktingars användning av lågintensiva mötesplatser, för att se om 
bibliotek medverkar till att stödja deras utveckling av social kapital. Hennes 
intervjuer med bibliotekschefer och biblioteksanställda på två bibliotek visar 
dock att bibliotek inte stödjer detta speciellt mycket när det ses inom det 
sociala perspektivet. Informanternas bibliotek har inte så många tillfällen där 
flyktingar och kommuninvånare kan mötas.

Johanssons (2013) undersökning är från början inriktad på ensamkommande 
barn, men i materialinsamlingen blir det mer allmänt om gruppen flyktingar 
istället. Genom semistrukturerade intervjuer framkommer att 
folkbibliotekariernas attityder, värderingar och styrdokument för flyktingar 
begrundas och samtalas över ganska ofta. Även Blomfelt (2014) undersöker 
attityder på bibliotek gentemot flyktingar. Deras bibliotekspersonal är öppna 
för att göra mer för flyktingar.

Barbara Lison (2016) anser att bibliotek har en viktig roll och möjlighet att 
integrera flyktingar som är i behov av hjälp och skydd i det mångkulturella 
samhället. Hon beskriver vad bibliotek i Tyskland gör för att välkomna 
nyanlända. Tyska bibliotek erbjuder sina lokaler som mötesplatser där 
nyanlända flyktingar kan kommunicera och få kunskaper om samhället. Lison 
(2016) framhäver  att bibliotek som mötesplats som erbjuder material och 
information kan möjliggöra långsiktig integration. Vidare fann hon att bibliotek
har en låg tröskel som bidrar på olika sätt till integration i samhället. Även 
Blomfelt (2014) och Johansson (2013) nämner bibliotek som en potentiell 
mötesplats.
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2.2  Socialt kapital

Vårheim (2014) intervjuade bibliotekarier och personer vilka deltar eller som 
har deltagit i regeringens tvååriga introduktionsprogram. 
Introduktionsprogrammet han skriver om resulterar i att flyktingar får social 
tillit för bibliotek och under programmets gång ökar förtroendet dessutom för 
andra biblioteksanvändare. Nyanlända som deltar i programmet tar sedan själva
initiativ till kontakt med andra biblioteksanvändare, som de inte känner sedan 
tidigare. Orsaken till att flyktingar får mer förtroende för andra personer på 
bibliotek anses vara att de delar samma intresse. Både de här flyktingarna och 
biblioteksanvändarna tycker om att läsa. Studien visar också att det är de 
flyktingar som utvecklar norska språket bäst, också är de som socialiserar med 
obekanta norrmän.

Audunson et als. (2011) forskning visar på att bibliotek har särskilt stor 
betydelse för invandrare speciellt i den första svåra tiden, när de är nya i 
mottagarlandet. Nyanlända invandrare får förtroende för bibliotekarier. Detta 
visar sig genom att de pratar om sin hälsa och andra personliga saker med 
bibliotekariepersonal. Bibliotek används av invandrare som en plats för att 
fylla tomma dagar när de känner sig ensamma, isolerade och är behov av social
kontakt. När invandrarna varit ett tag i det nya landet, börjar bli integrerade och
får vänner minskar deras användning av bibliotek.

Utifrån invandrarkvinnornas tidigare erfarenheter från hemlandet är deras 
förtroende lågt för offentliga institutioner. Förtroende för invandrarkvinnornas 
landsmän var också låg, när de nyligen kommit till mottagarlandet (Audunson 
et al., 2011).

Audunson et als. (2011) forskning kom fram till att bibliotek alstrar socialt 
kapital och främjar integration. I biblioteket får invandrarkvinnor kontakt med 
majoritetsbefolkningen genom aktiviteter som bland annat läxgrupper och 
mamma-barn grupper. Tidningshörnan har också betydelse för att 
kommunicera med andra. Bridging social capital skapas i de här organiserade 
och spontana miljöerna. Invandrarnas förtroende för samhället ökas också 
genom biblioteket. Bonding social capital skapas i och med att 
invandrarkvinnor från samma ursprungsland träffas och umgås i bibliotek. När 
invandrare läser böcker om mottagarlandets historia och samhället skapas 
bridging socialt kapital. Deras förstnämnda bild av Norge ändras när de får 
kunskap om hur det tidigare varit i mottagarlandet, exempelvis fattigdom och 
krig. Detta gör att de känner en inre anknytning till norrmän.

Litteratur på invandrarnas språk anses vara värdefullt och inge förtroende för 
bibliotek. Även om inte alla invandrare använder böckerna, uppfattas det av 
dem som om att deras kulturer och traditioner accepteras (Audunson et al., 
2011).

Enligt Vårheim (2014) vill bibliotek ha fler biblioteksanställda med 
invandrarbakgrund för att bättre introducera flyktingar in i samhället, men 
också för att utöka flyktingarnas tillit till bibliotek ytterligare.
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2.3  Studier om biblioteksverksamheter för 
nyanlända

Flera studier beskriver några av de vanligaste aktiviteterna som språkcafé, 
språkhjälp eller läxhjälp som förekommer på folkbiblioteken (Vårheim, 2014, 
Johnston, 2016, Audunson et al., 2011, Blomfelt, 2014, Lison, 2016, 
Johansson, 2013). Olika varianter av integrationsfrämjande aktiviteter 
förekommer också. Johnston (2016) nämner flera konversationsgrundade 
aktiviteter på olika bibliotek i några länder, som sammanför personer av olika 
etnisk tillhörigheter. Språkcafé och konversationsgrupper gör så att det sociala 
nätverket breddas. I Island pågår Women's Story Circle, kvinnornas 
berättelsecirkel. Invandrarkvinnor berättar i grupp, om sina erfarenheter och 
kulturella bakgrunder inför andra. De gör utflykter och deltar i kreativa 
aktiviteter. Kvinnorna konverserar med andra och tränar språket som talas i 
mottagarlandet. Avsikter är också att invandrarkvinnorna ska få inblick i 
landets kultur och samhälle.

I Danmark organiseras Expat Dinners på några bibliotek genom projektet: 
Newcomers (Johnston, 2016). The Danish Library Centre for Integration är en 
avdelning på Danmarks nationalbibliotek som är med och arrangerar projektet, 
där invandrare har möjlighet att stifta bekantskap med danskar. Expat Dinners 
innebär att invandrare får bidra med en traditionell maträtt från deras 
hemlandskultur. En del av middagarna har något speciellt tema, exempelvis 
danska traditioner eller andra länders traditioner. Bibliotek står för lokaler, 
möbler, porslin, dekoration och musik. Middagarna som välkomnar alla, är 
väldigt populära och det efterfrågas ännu fler av dessa.

Introduktionsprogram för flyktingar i Norge har konversationsgrupp för 
kvinnor som kallas Memory Group, så kallad minnesgruppen. Broar byggs 
mellan etniska grupper. Deltagarna som vanligtvis är hemmafruar får hjälp med
att komma in i norska samhället bättre. Språklärare och bibliotekarier har hand 
om aktiviteten med att dela minnen från mat, spel och barndom. Deltagarna 
diskuterar aktuella ämnen såsom politik och religion med mera. Kvinnor som 
har en bakgrund som analfabeter övar muntliga framföranden på norska.

Lison, (2016) beskriver verksamheter som pågår i Tyskland och som bibliotek 
är med och stödjer för nyanlända flyktingar. I Munchen träffas kvinnor på  
Chat and Chill group som byter recept och mönster. Flyktingkvinnor lär då 
känna nya personer som de får förtroende för och får samtidigt språkträning i 
tyska.

Det finns bibliotek som rekryterar gudföräldrar till flyktingar, som benämns 
Arriving in Leipzig. Godparents for Refugees. Bibliotek används som 
mötesplats, där de får tillgång till både material och språkträning.

Antalet transitboenden för flyktingar har ökat stort. För att göra det mer 
gemytligt och roligt för de barn och familjer som bor där, har bibliotek i 
Bremen ordnat särskilda paket med böcker och media till 30-tal transitboenden.
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Anledning till bok-och mediapaketen är för att personal på boendet ska arbeta 
med materialet tillsammans med flyktingarna. Paketen innehåller barnböcker, 
enklare böcker med många illustrationer, språklexikon, ordböcker, digital 
läspenna och brädspel. Spelen är tänkta för att träna hjärna och motoriska 
funktioner. Innehållet i paketen är permanenta lån, vilket är bra eftersom tysk-
arabiska lexikon oftast är under utlåning på bibliotek.

Bibliotek i Hamburg har i samarbete med universitetsstuderande fått in pengar 
till integrationsprojekt, genom att sälja T-shirts med trycket: Refugees 
welcome. Med hjälp av volontärer används vinsten  av T-shirtsförsäljningen till 
biblioteksrelaterat projekt, som ger flyktingar språkkunskaper. 

En annan verksamhet som erbjuds är spot on bow som har introducerats av 
tyska kommisionen  (The German Library Association). Spot on bow är en 
handledning på hur bibliotek kan användas och förstås av samtliga flyktingar, 
eftersom att den är utan ord.

Vårheim (2014) tar upp aktiviteter för barn, där flyktingkvinnor i Norge 
berättar historier på sitt eget språk. Den här verksamheten hävdar Vårheim ger 
möjligheter att öka deltagarnas förtroende för bibliotek.

Andra förekommande anledningar till att flyktingar besöker bibliotek kan vara 
att delta i bokprat, läsgrupp, musik, dans, bild, poesi, kulturfika, få 
hemlandsnyheter, internet-åtkomst, lånekort, utskrifter, kopiera, faxa, praktiska 
frågor, låna datorer och spela dataspel (Vårheim, 2014, Blomfelt, 2014, Lison, 
2016, Johnston, 2016, Johansson, 2013).

På grund av att bibliotek upplevs som en trygg och pålitlig plats kan bibliotek 
anta utmaningen med att hjälpa nyanlända barn med familjer.  För barn som har
genomgått traumatiska upplevelser på grund av livshotande situationer från 
hemlandet, erbjuder bibliotek i Tyskland speciella program. Den verksamheten 
syftar att få barnen att känna glädje igen (Lison, 2016).

2.4  Bibliotekets potential för nyanlända

Flera forskare har påpekat att för de som inte har kommit i kontakt med 
bibliotek sedan tidigare, är kunskapen om bibliotek inte särskilt stor (Vårheim, 
2014, Audunson et al., 2011, Lison, 2016).  Hemlandets bild av bibliotek 
förknippas med gamla byggnader och som svårtillgängliga. Eftersom inte alla 
flyktingar har erfarenhet av moderna bibliotek, behöver de information om 
bibliotekets tjänster, menar Lison (2016).

En viktig aspekt är att språket stärks som exempelvis språkcafé, 
konversationsgrupp och läsgrupp bidrar med, vilka somliga bibliotek erbjuder. 
Flera av författarna menar att det är angeläget att flyktingar lär sig språket 
(Audunson et al., 2011, Lison, 2016, Vårheim, 2014, Johnston, 2016, 
Johansson, 2013). Att lära sig språket i värdlandet, anses vara nyckeln till 
integration (Lison, 2016). Johanssons (2013) undersökning kom fram till att 
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bibliotek kunde ha olika medier som hjälper vid språkinlärning och för att 
hämta in annan kunskap.

Invandrare söker sig till bibliotek för att få tag i böcker som ger kunskap om 
mottagarlandets seder, kultur och traditioner (Audunson et al., 2011). Dessutom
observerar invandrare andra medborgare, för att få kunskap om vilka normer 
och regler som gäller. Invandrarkvinnor observerar också barnen i 
barnaktiviteter för att få kunskap om kultur och speciella högtider. För att lära 
sig mottagarlandets språk läser invandrarkvinnor i början barnböcker och 
därefter vuxenböcker.

Några bibliotek i Tyskland erbjuder gratis lånekort till flyktingar, som ännu inte
har uppehållstillstånd. Även universitetsbibliotek som egentligen redan har ont 
om studieplatser, erbjuder flyktingar lånekort (Lison, 2016).

2.5  Studier om samarbete kring nyanlända

Samarbete med andra är viktigt i integrationsarbete, anser flera forskare. 
Vårheim (2014) skriver att genom det formella samarbetet får bibliotekarierna 
information om flyktingarnas språknivå, ålder, kön, utbildning och kulturell 
bakgrund. Den informationen underlättar vid planeringen av service, material 
och bokprat.

Bibliotek har flera samarbetsaktörer för att kunna utföra välkomnande 
integrationsfrämjande aktiviteter. Exempelvis så sker samarbete med 
biståndsorgan, kommunala myndigheter, college/skolor, privata, politiska 
partier och religiösa samfund (Lison, 2016). Samarbete mellan bibliotek och 
länsstyrelsen har resulterat i kulturmöten med flera olika aktiviteter (Blomfelt, 
2014).

Flera bibliotekarier samarbetar med samhällsfunktioner och 
frivilligorganisationer. Denna samverkan kunde dock bättras på anser 
Johansson (2013). För att förbättra krävs att fler hjälps åt med sina 
yrkeskompetenser exempelvis mer samarbete med skola och flyktingboende, 
för att få mer kunskap om flyktingar. Vid samarbete med andra aktörer blir det  
ibland problematiskt vid personalbyte. När inte alla samarbetspartner hjälps åt 
och har samma mål blir det inte problemfritt. Diskussioner blir mer om pengar 
än på vad som ska åstadkommas. Även Blomfelt (2014) pekar på att det ska 
vara bättre samordnad insats, som exempel  nämns med Migrationsverket och 
kommunen för att alla ska kunna hjälpa till. Hon nämner att flyktingar kommer
från en svår situation, många är traumatiserade. För att det ska bli bra behövs 
fler aktörer.  Stor tacksamhet har bibliotekariepersonal över volontärer, som 
hjälper till med bland annat läxhjälp och språkcafé (Johansson, 2013).

2.6  Bibliotek som mötesplats

Bibliotek är en användbar och betydelsefull institution som hjälper flyktingar 
att integreras in i samhället genom att de bland annat erhåller verksamhet för 
dem, enligt flera forskare (Audunson et al., 2011, Vårheim, 2014, Johnston, 
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2016, Lison, 2016). Vårheims (2014) undersökning av flyktingar kom fram till 
flera fördelar med bibliotek, exempelvis att det är gratis, rymligt och är som ett 
andra hem för dem. Flyktingar upplever att alla är välkomna till bibliotek för 
att få kunskap, oavsett ursprungsland. Dessutom är bibliotek en allmän, 
funktionell plats som har information, fysiska och digitala resurser. Bibliotek 
uppfattas som en säker och lugn plats för flyktingar (Audunson et al,. 2011, 
Vårheim, 2014, Lison, 2016). Ungdomar använder bibliotek som mötesplats. 
För barnen är bibliotek en ljuspunkt i deras liv, tjejer och kvinnor tillåts att 
besöka bibliotek utan att det orsakar konflikter hemifrån (Audunson et al., 
2011).

I Blomfelts (2014) studie framkommer att bibliotek som lågintensiva 
mötesplatser, inte satsar nämnvärt mycket på att ordna mötesplatser mellan 
flyktingar och andra i samhället. Bibliotekspersonal anser att de gjort vad de 
kan för flyktingar, samtidigt menar de att mer återstår att göra. Det som hindrar
är behov av samarbetspartner. Från biblioteket behövs någon som tar tag i att 
ordna mötesplatser och inriktad verksamhet för flyktingar. Svårigheter från att 
göra mer är också tidsbrist och flyktingar som inte stannar kvar så länge utan 
flyttar vidare. En fördel som uttrycks är att bibliotek kan vara en mötesplats, 
eftersom de har bra öppettider och personal dagligen.

2.7  Utmaningar för bibliotek

Bibliotekarierna upplever det som att de är en frågecentral för flyktingar 
(Blomfelt, 2014, Johansson, 2013). Det kan vara svårt att organisera 
verksamheter som  språkcafé, eftersom att gruppen flyktingar ”kommer och 
går”. Av samma anledning är behov av litteraturen på flera språk svårt att 
tillgodose (Blomfelt, 2014). Andra utmaningar i utvecklingen av 
integrationsarbete är att det saknas kunskap, pengar och tid för att diskutera och
samarbeta med andra (Johansson, 2013). Även  okunskap om nyanlända hos 
kommuninvånare kan vara hinder, hävdar Blomfelt (2014).

Enligt Johansson (2013) känner bibliotekarier att de saknar kunskap inom vissa
områden, bland annat när flyktingar behöver hjälp med asylärenden, är 
analfabeter eller har psykiska problem.

Några studier rekommenderar fler anställda med mångkulturell bakgrund på 
bibliotek (Johansson, 2013, Vårheim, 2014). Bibliotekarie som jobbar med 
introduktionsprogram i Norge anser att fler bör kunna delta i 
introduktionsprogrammet och dessutom ha med före detta deltagare för att 
jobba tillsammans med de nya deltagarna, som kommer från samma 
minoritetsgrupp. Deras egen norska språkutveckling skulle då gynnas bättre.

Biblioteket borde ha mer riktade verksamheter för att integrera flyktingar in i 
samhället. Ansträngningar för att få till möten mellan flyktingar och andra 
användare har hittills inte varit så stora (Blomfelt, 2014). Johanssons (2013) 
studie kommer fram till att det antingen erbjuds speciell verksamhet för 
ensamkommande barn eller annars ingår verksamhet som syftar till integration 
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i ordinarie verksamhet. Det finns behov av mer långsiktig planering för att 
möta flyktingar i biblioteket.

En annan aspekt som Lison (2016) uttrycker är att många fler flyktingar har 
kommit till Tyskland och sociala utgifter ökar, därför finns det risk att 
nedskärningar kan drabba bibliotek. För att undvika denna ogynnsamma 
framtidsutveckling, är det viktigt att framhäva bibliotek som en betydelsefull 
och ovärderlig aktör som hjälper flyktingar.
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3  Teoretisk ram

Det här kapitlet redovisar de teoretiska perspektiv som används i analysen och i
diskussionen och dras huvudsakligen från Stigendal (2008), Audunson (2005) 
och Audunson et al. (2011).

Forskaren och sociologen Stigendal (2008) har studerat bibliotek som en 
gränsöverskridande mötesplats. Han har intervjuat bibliotekspersonal för att få 
en uppfattning om biblioteks möjligheter att främja inkludering. Stigendal 
(2008) har tidigare studerat skolor som mötesplatser, där begreppen 
innanförskap och utanförskap tillämpas. 

Stigendal (2008) studerade sedan vidare i om bibliotek kan vara en 
gränsöverskridande mötesplats för människor. Han kommer fram till att 
relationen mellan biblioteksanställda och besökare kan vidareutvecklas. 
Biblioteket är i behov av djupare insikter om gränser, människors utanförskap 
och innanförskap i samhället. Begreppet utanförskap förklaras av Stigendal 
(2008) som ett tillstånd där vissa personer uppfattas sakna möjligheter att delta 
i samhällets utveckling.

Stigendal (2008) kopplar ihop innanförskap med integrationsbegreppet, 
därefter delas det in i det mjuka och hårda innanförskapet. Det mjuka 
kännetecknas av en känsla av delaktighet i samhället. Det hårda innanförskapet
handlar mer om att det finns ett system och strukturer för att till exempel ta 
emot nyanlända.

Utanförskap kännetecknas av exempelvis ensamhet, hemlöshet, 
beteendestörningar, maktlöshet och kunskapsbrist inom språk, teknik eller 
allmän kunskap.

Den sociala ordningen är av betydelse för integration. Stigendal (2008) nämner
Lockwoods definition av social ordning som är beroende på hur två delar 
relateras till varandra. Bland annat systemintegration, där lokaler, 
styrdokument, ekonomi, regler, rutiner och olika orters organisationsformer 
ingår till exempel att biblioteket kan ordna lånekort till människor som saknar 
fast adress. Den andra delen är social integration som innefattar hur aktörernas 
relationer är emellan dem. Stigendal (2008) beskriver vidare systemintegration 
och social integration som hård respektive mjuk integration. Hård integration 
syftar på reella möjligheter att få ett jobb, ingå i sociala nätverk och där en 
faktisk delaktighet infinner sig. Den mjuka integrationen syftar på känslor av 
gemenskap och delaktighet. Nyanlända som är ensamma, inte kan 
mottagarlandets språk och saknar samhällsinformation eller inte har allmänna 
kunskaper kan hamna i utanförskap. Det krävs insatser och involvering av 
personer med kunskaper för att få till en bra fungerande social integration.

Utanförskapet kännetecknas av flera olika sorters barriärer eller villkor 
(Stigendal, 2008). För att nyanlända ska få tillträde fullt ut till en viss plats 
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behöver de prioriteras som målgrupp det vill säga det kan finnas en 
målgruppsbarriär. Ett annat kännetecken är resursbarriären. Personer som 
saknar jobb, språkkunskaper, ekonomiska resurser eller kunskaper om ny 
teknik kan hamna i utanförskap. Sedan finns den så kallade ordningsbarriären 
som innefattar avsaknad av kunskaper om procedurer. Eftersom bibliotek har 
låga barriärer och kännetecknas av svag maktutövning, kan de erbjudas vara en
inkluderande mötesplats i samhället med potential att stödja människor som 
befinner sig utanför samhället.

Alla personer oberoende av samhällsklass är välkomna till bibliotek. Det är 
också gratis att låna på bibliotek. Besökarna respekteras som de är och det är 
dessutom frivilligt att komma till bibliotek. Stigendal poängterar att den sociala
delen är viktig för att komma in i samhället och att känna delaktighet. 
Biblioteksvisningar, lyssna på besökare, hjälpa, handleda och hjälpa till med 
kontakter är av vikt för integration.

Utanförskapet kan vara både frivillig och ofrivillig. Utanförskapet kan ha sin 
grund i misstänksamhet, kommunikationssvårighet eller att ha svårt att känna 
tillit för andra personer.

Stigendal, (2008) påpekar att bibliotekarier är ett serviceyrke med 
direktkontakt mellan producent och konsument. Han vidhåller att 
biblioteksanställda med nära kontakt till sina besökare är viktigt, som led i 
arbete med inkludering.

Audunson (2005) använder begreppen högintensiva och lågintensiva arenor.  
Lågintensiva platser är av vikt, då vi har möjlighet att träffa personer som har 
olika intressen och värden. Det finns heller inga krav på att vi måste göra något
aktivt. Högintensiva arenor är däremot platser där vi umgås med dem som 
delar samma intresse och engagemang i meningsfulla aktiviteter exempelvis på
en arbetsplats.

Demokrati är beroende av offentliga mötesplatser där personer från olika 
kulturer kan utbyta åsikter. Bibliotek kan vara ett ”socialt rum” som förebygger
sociala splittringar. Audunson (2005) påpekar vikten av mötesplatser där 
personer träffas från olika kulturer över generationer och sociala gränser.

Audunson, Essmat och Aabøs (2011) forskning. är en del av ett fyraårigt 
projekt: Public Libraries Arenas for Citizenship (PLACE). Ett begrepp som 
tillämpas i projektet är socialt kapital. De hänvisar till Putnam (2000) som 
kopplar ihop socialt kapital med generaliserad ömsesidighet och personlig 
kontakt. Vidare nämns Rothstein och Kumlin (2005) som sammanför begreppet
socialt kapital med universell välfärd.

Socialt kapital kan delas in i bonding social capital och bridging social capital.
Det förstnämnda innefattar band som knyts samman i familjer, vänner eller 
religiösa samfund. Den andra syftar på en broslagning eller överbryggning. 
Högintensiva platser främjar bonding social kapital och lågintensiva 
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mötesplatser gynnar bridging social kapital där det finns potential att träffa 
andra personer från andra kulturer.

I analysen av enkätresultatet används begreppet socialt kapital och Stigendals 
(2008) tre barriärer som nämns ovan anknyts till för att undersöka om 
nyanlända är inkluderade som målgrupp i bibliotek.

16



4  Metod

Webbenkäter är en metod som ökar i popularitet och är en väl tillämpad metod 
inom Biblioteks- och informationsvetenskap. Wildemuth (2009) nämner flera 
fördelar med att tillämpa webbenkäter. Bland annat går det att nå ut till många 
personer över en stor geografisk bredd utan att det kostar pengar. Enkäter är 
också en bekväm metod på så sätt att respondenter har möjlighet att svara när 
det passar dem och respondenter kan själva välja hur lång tidsåtgång de vill ha 
för enkätfrågor. Webbenkäter gör att frågorna blir lättåtkomliga för 
respondenter. Metoden är också till fördel för undersökare, som kan välja så att
det går att bestämma om det ska vara ett svarsalternativ till vissa frågor eller ha
kryssrutor där fler svar är möjliga. I webbenkäter finns en funktion som gör att 
det går att ladda ner svaren i excelblad, så ingen tidsåtgång krävs till inmatning 
av data.

Frågor till enkäten (se bilaga 1) konstruerades samtidigt som jag gjorde en 
litteraturstudie inom ämnet. Jan Trost nämner i Enkätboken (2012) om 
standardisering, strukturering, reliabilitet och validitet när det gäller enkäter. 
Angående standardisering skickades enkäten ut samma dag till alla 
respondenter och varje enkät såg ut på samma sätt. Under vilka förhållanden 
som de besvarades på är svårt att veta, om det var stressigt eller lite lugnare. 
Enkäterna skickades till arbetsplatserna, till bibliotek. Det går att se vilken tid 
enkäterna besvarades. Enkäterna har både ostrukturerade och strukturerade 
frågor. Både fasta svarsalternativ och öppna svar förekommer. Trost menar att 
”Idén med reliabilitet bygger på att man gör kvantitativa studier, på att man 
mäter, att man anger värden på variabler för varje enhet.” (s. 61). Trost nämner 
också ”Situationen skall i alla avseenden vara standardiserad för att man skall 
kunna tala om hög reliabilitet.” Validitet hos frågorna ska ”mäta det den är 
avsedd att mäta.” (s. 63). Frågorna ska vara anpassade med svarsalternativ som 
är intressanta och relevanta för uppsatsens syfte. Enkäten jag sammanställde 
skulle åstadkomma svar på vilka aktiviteter bibliotek erbjuder nyanlända 
flyktingar för att uppnå validitet. Enkäten ska också kunna ge svar på vilka 
andra aktörer bibliotek samarbetar med, för att utforma passande aktiviteter. 
För det tredje ge svar om hinder och möjligheter i bibliotekets arbete med 
integration. Samma mejl och länk till enkäten mejlades med samma 
information och instruktioner till alla respondenter, så samtliga har fått samma 
möjlighet att svara. För att försöka få hög grad av reliabilitet har jag i enkäten 
använt mig av lättförståeliga, okomplicerade frågor och undvikit negationer. 
Enkäten är också utformad på ett enkelt och tydligt sätt, vilket gör att det finns 
möjlighet för andra att göra om samma undersökning. Undantaget var en fråga 
som var otydligt formulerad och där flera hade svarat med ett frågetecken, 
vilket kan räknas som internt bortfall. Om det blir missförstånd minskar 
validiteten. Hur väl resultatet representerar samtliga bibliotek i de fem 
storkommunerna, är svårt att veta, på grund av att enkäten inte besvarades av 
alla respondenter i urvalet. Ett exempel på externt bortfall skulle kunna vara att
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de bibliotek som inte är intresserade av nyanlända, inte heller ville besvara 
enkäten, vilket i så fall skulle kunna ge en skev bild av populationen. 

På grund av att svarsfrekvensen bara var 40 % går det inte att dra generella 
slutsatser om hela populationen. Varför det var bortfall kan vara av flera 
orsaker, exempelvis enkättrötthet, tidsbrist, vissa frågor kanske inte tilltalade 
respondenterna. Bortfallet kan ge en skevhet i svaren, till exempel skulle det 
kunna vara så att bibliotek som inte har aktiviteter varit mindre benägna att 
svara på enkäten.

Nackdelar med enkäter är att undersökare inte kan ställa ytterligare frågor som 
kan uppkomma efter korta svar och det är svårare att veta hur respondenter 
tänker. Om någon fråga är oklar för respondenter, finns inte möjligheter för 
något förtydligande. Även det verbala som kroppsspråk och mimik missas. 
Detta hade gått att få med om metoden intervjuer hade används istället och 
även ett djupare innehåll av svaren, men då hade det istället blivit data från 
bara ett fåtal personer. Eftersom den här uppsatsens syfte är att få en mer bredd 
med fler antal personer med i undersökningen, används kvantitativ metod som 
insamlingsmetod. Intervjuer skulle ha blivit en dyrare metod både ur 
kostnadssynvinkel och tidsmässigt. Resor till flertal kommuner kostar och 
transkribering tar lång tid. Dessutom hade det blivit problematiskt att hitta tider
som passat både informanter och mig.

Både kvantitativa och kvalitativa inslag förekommer i studien. Det kvantitativa 
består i en statistisk analys vars resultat presenteras i diagram och tabeller. Den 
kvalitativa komponenten är en analys av de öppna frågor som ger mer 
information än vad endast slutna frågor skulle ha inbringat och ger möjligheter 
att citera respondenternas synpunkter.

4.1  Urval

Urvalet gjordes genom att fem stora kommuner valdes. De som utsågs för 
undersökningen var bibliotek i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Uppsala 
och deras stadsdelsbibliotek. Anledningen till att jag valde det här urvalet var 
bland annat för att det kanske fanns större chans att få svar om fler varierande 
aktiviteter, än i småkommuner. Stora kommuner har fler anställda och kanske 
större möjlighet att samarbeta med flera andra aktörer. Därför är det tänkbart att
fler integrationsfrämjande aktiviteter är på gång där. I Malmö finns många 
nyanlända och därför var det intressant val. Göteborg verkar satsa en del på 
aktiviteter. Övriga kommuner hade jag inte hört något speciellt mycket om 
innan jag påbörjade uppsatsen, men det var ändå kommuner som kanske kunde
tillföra något. Jag undersökte sedan de fem valda kommuners biblioteks 
hemsidor, där samtliga av kommunernas bibliotek fanns med webbadresser. 
Några bibliotek valdes bort på grund av att det var tillfälliga bibliotek eller 
underbibliotek med samma adress. Kvar i urvalet blev 94 st. bibliotek.
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4.2  Datainsamling och analys

Metoden som tillämpades var webbaserade enkäter. Enligt Göran Ejlertsson 
(2014) ska enkäter inte vara för långa, vilket kan trötta ut de som svarar på 
enkäter. Jag har därför siktat in mig på att ha en lagom lång enkät med enkla 
och lättförståeliga frågor.

E-post skickades till urvalsbiblioteken med en länk till en internetadress där 
enkäten fanns. En påminnelse skickades ca 2 veckor senare. Respondenterna 
hade 28 dagar (varav 19 vardagar) på sig att besvara enkäten.

Google forms användes som program på grund av att jag hade hört talas om det
tidigare. Fördelar med att använda Google forms är det är enkelt och går snabbt
att skapa frågor. På en del frågor fanns möjlighet att kryssa i fler 
svarsalternativ. I svaren visas tabeller och diagram. Varje fråga sammanställs 
automatiskt i Google forms, så det blir enkelt att överblicka. Svaren från 
enkäterna kopierades i kalkylblad. Sammanställningar har gjorts bredvid på 
papper. Data skrevs in i Excel för att skapa diagram, för att jag tyckte det blev 
lite tydligare och bättre. I punktdiagram där flera punkter skulle ha hamnat på 
samma plats användes ett datorprogram för att flytta isär punkterna lite, innan 
Excel ritade diagrammen. Detta för att göra det lättare att uppfatta hur många 
som svarat i respektive kombination.

Ur etiskt perspektiv är det bra att det går att svara anonymt. Nackdelar med att 
använda Google forms jämfört med andra webbenkätprogram var att det inte 
gick att se vilka som svarat, så påminnelse skickades till samtliga. Jag vill dock
inflika att jag inte har testat andra program så det är svårt för mig att göra en 
jämförelse mellan olika webbenkätprogram. En annan orsak till att jag inte 
valde något annat program är också att vissa webbenkätprogram kostar att 
använda.

Analysen följer i stort sett frågeställningen. Ur enkätinsamlingen har några 
frågor valts ut och tematiserats. Teman som fokuseras på är 
biblioteksrelaterade aktiviteter, därefter samarbete med andra. Sedan kommer 
ett avsnitt om vad biblioteken ser för möjligheter i arbetet med nyanlända. Det 
sista temat upptar svårigheter att nå ut till nyanlända. Öppna svarsalternativ 
har analyserats och sammanställts. En del citat från respondenter har utvalts 
och kopierats in på lämpligt temaavsnitt. I kapitlet tolkning och diskussion 
används tidigare forskning och teoretiska begrepp för att tolka empirin.

4.3  Etiska principer

Bryman (2011) beskriver de etiska grundreglerna för personer som är 
involverade i forskning, med tanke på konfidentialitet och anonymitet. Därför 
informerades i följebrevet om studiens moment, syfte och att det var frivilligt 
att svara på enkäten. Respondenterna kunde svara anonymt så varken namn 
eller e-postadresser syntes. Det meddelades också om att de inkomna svaren, 
bara skulle användas till den här studien.
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5  Resultat och analys

Det här kapitlet analyserar resultatet av de besvarade enkäterna med några 
utvalda teman. Webbenkäter skickades till 94 stadsdelsbibliotek och antalet 
som svarade blev 38 st. Svarsfrekvensen blev alltså 40 procent. Vissa frågor 
med fasta svarsalternativ visualiseras i diagram, med procenttal i en del. Några 
frågor har valts ut för att se samband och kopplingar som visas med tabeller 
eller diagram. Där medelvärde eller medianvärde har räknats ut, har två 
värdesiffror används.

Inledningsvis vill jag också nämna att samtliga respondenters bibliotek tillåter 
lånekort till nyanlända flyktingar, utan krav på att de har uppehållstillstånd.

5.1  Biblioteksrelaterade aktiviteter

Det här första stycket svarar på vilka integrationsfrämjande aktiviteter som 
erbjuds, även mål som biblioteken har omnämns.

Biblioteken tillhandahåller flera olika aktiviteter för nyanlända flyktingar. Den 
aktivitet som de flesta bibliotek erbjuder är språkcafé (se diagram 1). Därefter 
är de vanligaste svaren läxhjälp, sagostund och språkhjälp.

Övriga aktiviteter som några har svarat är datahandledning, filmvisningar, ny i 
Sverige-hylla, erbjudande av samhällsinformation och sfi-böcker.

Diagram 1. Vilka aktiviteter som erbjuds
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5.1.1  Mål
Beträffande mål som biblioteken har för sina aktiviteter (se diagram 2), så har 
de flesta av respondenterna svarat att det är för att stödja språkinlärning. Många
har också som mål att integrera nyanlända i samhället. Därefter kommer bygga 
broar mellan kulturer. Lite mer än hälften har svarat att mål är att erbjuda 
samhällsinformation. Sedan följer stötta relationer med svenskar. Därefter 
kommer stötta relationer mellan nyanlända flyktingar. Bland övriga svar är att 
visa att biblioteket är till för nyanlända och att biblioteket välkomnar till en 
trygg plats. Ytterligare svar är att se prioritetsgrupper i bibliotekslagen och för 
att förbereda inför sfi.

Diagram 2. Mål som aktiviteter har
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För att se vilka mål biblioteken har i relation till vilka aktiviteter som 
tillhandahålls, undersöks detta för de bibliotek som har 1-2 aktiviteter (tabell 
1).

Mål Aktivitet

Stödja språkinlärning, stötta relationer
mellan nyanlända, stötta relationer 
med svenskar, erbjuda 
samhällsinformation, bygga broar 
mellan kulturer, integrera nyanlända i 
samhället

Läsgrupp

Stödja språkinlärning, erbjuda 
samhällsinformation, integrera 
nyanlända i samhället, se 
prioriteringsgrupper i bibliotekslagen

Sagostund

Stödja språkinlärning Språkcafé

Böcker och spel till flyktingboende

Stödja språkinlärning, stötta relationer
mellan nyanlända, stötta relationer 
med svenskar, bygga broar mellan 
kulturer, integrera nyanlända i 
samhället

Språkcafé, läxhjälp

Integrera nyanlända i samhället Sagostund, böcker och spel till boende

Tabell 1. Mål bibliotek har med 1-2 aktiviteter

Nästan alla respondenterna har svarat med vilka mål som deras bibliotek riktar 
in sig på. Det varierar i hur många mål biblioteken har, oavsett om de har en 
eller två aktiviteter. Samtliga bibliotek med en aktivitet har inte endast ett mål, 
utan kan ha upp till fem-sex mål. Mål som att stödja språkinlärning har inte 
bara verksamhet som språkcafé, utan också läsgrupp och sagostund. Att 
integrera nyanlända flyktingar i samhället eftersträvar sagostund, läsgrupp, 
böcker och spel till boende. Samma mål har även språkcafé och/eller läxhjälp.

Ett bibliotek som erbjuder böcker och spel till flyktingboende har knappt några 
nyanlända på den platsen och uppger inga mål. Satsning sker istället  på att 
förlägga boklådor till ett transitboende i annat område, med böcker på de språk 
nyanlända kan, inklusive böcker för att lära sig svenska.
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Antal mål biblioteken har i relation till antal aktiviteter, belyser diagram 3.

Diagram 3. X antal aktiviteter och y antal mål.

Här går det att utläsa att de bibliotek som har fler än 4 aktiviteter också har 
många mål. Det verkar inte finnas bibliotek med många aktiviteter, som har få 
mål.

5.2  Samarbete med andra

För att kunna genomföra aktiviteter har flest svarat att deras bibliotek 
samarbetar med volontärer (se diagram 4). Hälften besvarade att samarbete 
sker med kommunala förvaltningar. Något färre med sfi. Ungefär 1/3 uppger 
att de har samarbete med flyktingboende.
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Diagram 4. Samarbetsaktörer bibliotek har

Andra aktörer som bibliotek samarbetar med är föreningar för olika 
nationaliteter, öppna förskolan, ”god man”, fotbollslag, nätverk av invånare, 
Röda Korset, frilansande personer, privatpersoner, kyrkor, skolornas 
förberedelseklasser, medborgarskolan, studieförbund. En respondent svarade 
att lärarstudenter från universitetet håller i läxhjälpen.

För att se om det finns ett samband mellan antal aktiviteter och vilka 
biblioteken samarbetar med, har detta analyserats till viss del. Bibliotek som 
erbjuder en aktivitet har aktiviteterna: läsgrupp, språkcafé, sagostund och 
böcker och spel till flyktingboende. Tabell 2 visar vilken aktivitet och vilka 
samarbetsaktörer deras bibliotek har.

Aktivitet Aktörer

Läsgrupp Kommunala förvaltningar, sfi

Språkcafé Studieförbund

Sagostund Förskolan (bistår med personal på 
andra språk), flyktingboende

Böcker och spel till flyktingboende Kommunala förvaltningar,  
flyktingboende, svenska kyrkan

Tabell 2. Bibliotekens samarbetspartners

Bibliotek som har en aktivitet, visar ingen samstämmighet för vilken aktivitet 
eller vilka samarbetsaktörer de väljer. Det är också olika vilken åldersgrupp 
respondenternas bibliotek väljer att prioritera.
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Bibliotek som har mellan en och två aktiviteter samarbetar med ett brett utbud 
av samarbetsaktörer. Samarbete sker med kommunala förvaltningar, sfi, 
studieförbund, volontär-organisationer, flyktingboende, förskolan, Röda 
Korset, Amnesty och svenska kyrkan.

Hur många aktörer respektive bibliotek samarbetar med i förhållande till antal 
aktiviteter deras bibliotek har, illustreras i diagram 5.

Diagram 5. X antal aktiviteter och y antal samarbetsaktörer

Bibliotek som har en aktivitet samarbetar i genomsnitt med 2,0 
samarbetsaktörer. Bibliotek med två aktiviteter har medelvärdet 2,5. De flesta 
av respondenterna har svarat att deras bibliotek har tre eller fyra aktiviteter. 
Bibliotek med tre aktiviteter har medelvärdet 2,6 samarbetsaktörer. Bibliotek 
med fyra aktiviteter har medelvärdet 3,0 samarbetsaktörer. Bibliotek som har 
mellan fem och elva aktiviteter har i genomsnitt ett medelvärde på 5,1 
samarbetsaktörer.

Det verkar finnas ett samband mellan antal aktörer och antal aktiviteter. 
Bibliotek som samarbetar med fler aktörer har också fler aktiviteter.
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5.3  Vad biblioteken ser för möjligheter i arbetet 
för nyanlända

5.3.1  Förbättrade verksamheter
På frågan om vilka verksamheter som bibliotek skulle kunna erbjuda för att 
bättre kunna integrera nyanlända flyktingar, är vanligaste svaret språkcafé och 
utvecklingar av denna aktivitet. Bland annat föreslås att myndigheter skulle 
kunna inbjudas till språkcafé, som exempelvis Räddningstjänsten, Skatteverket 
och Konsumentverket. Annat som tipsas om, är att de som kommer till 
språkcafé skulle kunna besöka museum eller teater. Språkcafé kan också vara 
för olika åldrar, uppdelade på barn, unga och vuxna.

En annan verksamhet som nämns är samhälls- och biblioteksinformation. För 
att förbättra för nyanlända flyktingar tror flera att det krävs att ha mer 
bibliotekspersonal och anställda som talar nyanländas språk. Här återges ett av 
svaren:

Det mest grundläggande är ju att ha information om biblioteket översatta 
till flera språk. Sedan handlar det om att möta människor och fråga dem 
vad de behöver. Utforma verksamheten utifrån besökarnas behov. Oavsett
om det är en nyanländ flykting eller en person som är etablerad i 
samhället. Det underlättar ju att ha en personalgrupp som speglar 
bibliotekets besökare. Om det finns anställda med olika bakgrunder som 
talar olika språk t.ex.

Flera andra har svarat sådant som minskar klyftorna som att exempelvis ha 
mötesplats där nyanlända och svenskar kan träffas. Förslag är också att ha 
bokcirkel, några nämner att det då ska vara med lättläst svenska. Biblioteket 
ska också ska kunna vara en plats för fritidsläsning, utan krav.

Ytterligare förbättrande verksamheter som omnämns är kultur, sagostunder, 
språkstöd och litteratur. Även sådant som är en utmaning för  bibliotek 
uttrycks. Någon respondent svarar:

det är jättesvårt. jag tänker att vi bibliotekarier är kulturinstitutioner och 
vi kan arrangera sånt som rör kultur och språk - sagostunder, litteratur på 
olika språk, språkcaféer men vi kan inte ha hand om myndighetsärenden 
pass, soc bidrag etc etc Många kommer och frågar om sånt och man är 
helt handfallen.

Annat som föreslås är att ha uppsökande verksamhet gentemot nyanlända, 
språkgrillning (är utomhus och ersätter språkcafé på vissa platser under 
sommaren), låna en svensk och ge studiehandledning.

Svaren pekar på att mer verksamhet behöver göras och oftare. För att utöka 
verksamheten föreslås olika lösningar. En del respondenter menar att det 
behövs mer personal och kortare öppettider. Anledning till att det skulle hjälpa 
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med att minska öppettiderna, kan kanske bero på att bibliotekarier behöver tid 
för att planera och förbereda integrationsfrämjande aktiviteter. När biblioteket 
är öppet finns det andra bibliotekssysslor som bibliotekarier ska hinna med. 
Andra ger förslag som att introducera längre öppettider för att utveckla 
verksamhet för nyanlända flyktingar.

Vid jämförelse mellan bibliotek som inte har några aktiviteter för nyanlända 
och vilka verksamheter som dessa respondenter tror skulle kunna integrera 
nyanlända bättre, så anser 2/3  språkcafé. Att samtliga aktiviteter som räknas 
upp i diagram 1 är bra förslag, tycker 1/3 av respondenterna. Anledningar som 
framkommer varför dessa respondenters bibliotek inte har några aktiviteter är 
att biblioteket är litet och att det då krävs mer personal eller att biblioteket inte 
är öppet tillräckligt länge.

5.3.2  Ytterligare samarbetsaktörer
På frågan om vilka ytterligare aktörer som bibliotekspersonal vill samarbeta 
med när det gäller aktiviteter för nyanlända flyktingar, var det flest som svarat 
flyktingboende (35 %). Några vill ha samarbete med studieförbund, volontärer 
och kommunala förvaltningar. Andra förslag var integrationsenheten, öppna 
förskolan, skolans förberedelseklasser, Röda Korset, kultur och 
idrottsföreningar, konstnärer, levande verkstadspedagoger, musiker, 
kulturinstitutioner, användare, föreningar, Arbetsförmedlingen, 
Migrationsverket och Socialförvaltningen.

5.4  Svårigheter att nå ut till nyanlända

5.4.1  Informationskanaler till nyanlända
När det gäller att nå ut med information om aktiviteter för nyanlända, så är det 
vanligaste svaret genom affischer. Därefter via hemsidan. Bibliotek som 
skickar information eller kontaktar flyktingboende är 29 %. Några svar är att 
information sker via direktkontakt på flyktingboende (14 %). Andra kanaler 
som fåtal använder är Facebook, sociala medier, flyers, kontakt med 
biblioteksbesökare, föreningar eller kommunens kontaktpersoner. Några 
informerar via volontär-organisationer, Migrationsverket eller andra aktörers 
kanaler. En respondent påpekade att ”jättesvårt är det, vi går via röda korset 
etc. hoppas att det når fram!”
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Hur många informationskanaler respektive bibliotek använder sig av för att nå 
nyanlända, visas i diagram 6.

Diagram 6. Antal informationskanaler bibliotek har till nyanlända

De flesta bibliotek informerar om aktiviteter via en kanal. En del som anger att 
för få nyanlända besöker deras aktiviteter har bara en informationskanal.

5.4.2  Flerspråkig personal
Det är lite fler än hälften av biblioteken som har anställda vilka behärskar 
nyanländas modersmål, se diagram 7.

Diagram 7. Andelar anställda som talar nyanländas modersmål
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5.4.3  Hinder för bibliotekarier
Angående hinder som förekommer i anslutning till aktiviteter för nyanlända 
flyktingar, besvaras det med ett nej från majoriteten (diagram 8).

Diagram 8. Problem/svårigheter i anslutning till aktiviteter för nyanlända

Det är problematiskt när det kommer nyanlända med kort varsel, vilket gör att 
det inte finns tillräckligt med tid för bibliotekariepersonal att förbereda för 
dem. Det saknas tid, kunskap, personal och är ont om lokaler på en del 
bibliotek. Andra hinder är att det saknas språkkunskaper. Bibliotekspersonal 
kan inte nyanländas språk och nyanlända förstår inte svenska. Det blir 
språkförbistring på språkcaféer. 

Svårigheter som uttrycks är att få nyanlända kommer till aktiviteter och att det 
är svårt att få kontakt med dem. Det saknas samordnare som känner till behov 
och vet var flyktingboenden finns. Anledning till att boenden för nyanlända är 
hemliga är på grund av hot mot dem. Information går inte alltid fram, så inga 
nyanlända kommer. Istället ankommer barn som talar arabiska, som har bott i 
Sverige sedan födseln och är välintegrerade.

Någon respondent formulerar att det kan vara svårt att få fram vad biblioteket 
inte gör ”oklarheter om vad vi kan göra /inte göra för dem , tex handläggning 
av myndighetsärenden(vi är ingen myndighet) barnpassning (vi är inget 
fritids)”.

För att analysera om det finns kopplingar mellan bibliotek som uppger att det 
finns problem med hur många aktiviteter deras bibliotek har, så beräknas 
medianvärde ut. På grund av stor spridning i svaren, så väljs medianvärde 
istället för medelvärde. Respondenter som har svarat ja på att problem 
förekommer i verksamhet för nyanlända flyktingar, har 3,0 aktiviteter i 
medianvärde. Respondenter som istället svarat med nej har 4,0 aktiviteter i 
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medianvärde. Av detta verkar det som att bibliotek med fler aktiviteter ser färre
svårigheter.

Det har också undersökts vilka fler samarbetsaktörer respondenter vill ha som 
har upplevt svårigheter i förbindelse med aktiviteter för nyanlända. Svaren blev
att de biblioteksanställda vill ha samarbete med flyktingboende, 
integrationsenheten, kommunala förvaltningar, kulturinstitutioner, 
hjälporganisationer och användare.

5.4.4  Övrigt
Övriga synpunkter som lyftes fram är att det är viktigt att hitta forum för 
svenskar och nyanlända, där de gör saker tillsammans. Nyanlända vill 
konversera med svenskar. Det behövs trevliga och engagerade kursledare. 
Önskemål finns om att satsa mer på gruppen nyanlända. Annat som framkom 
är att det är problematiskt med vilka grupper som ska prioriteras. Därutöver 
finns ett mer vidgat perspektiv angående integrationsfrämjande aktiviteter som 
är att ” ... Man kan inte ordna punktinsatser för att möta nyanlända, det handlar 
om att utforma hela biblioteksverksamheten så att den blir relevant för en 
mångfald av människor och inte endast en typ.”
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6  Tolkning och diskussion

Här jämförs resultatredovisning med tidigare forskning och publikationer som 
tidigare har nämnts i uppsatsen. Kapitlet har sammanställts utifrån bland annat 
frågeställningen och teoretiska begrepp. Kapitlet avslutas med reflektioner.

6.1  Integrationsfrämjande aktiviteter 

För att kunna genomföra aktiviteter behövs lokaler. Enligt de teoretiska 
ansatser och det empiriska materialet finns behov av att skapa arenor i dagens 
kulturella mångfaldssamhälle. Bibliotek som en social plats är viktig. Att 
förlägga verksamhet på bibliotek som främjar integration är lämpligt val av 
plats, vilket även tidigare studier påpekar (Vårheim, 2014, Audunson et al., 
2011).

Empirin visar att bibliotek inte bara bistår med lokaler, böcker och datorer, utan
även tillhandahåller aktiviteter för nyanlända. Aktiviteter stödjer integration 
och skapar kontakter mellan personer (Audunson, 2005). Genom aktiviteter 
finns potential att nyanlända kommer i kontakt med samhället och blir faktiskt 
delaktiga, enligt tidigare studier. Många av respondenternas bibliotek erbjuder 
integrationsfrämjande aktiviteter. De mest förekommande aktiviteter som pågår
i nuläget är språkcafé, läxhjälp, sagostund och språkhjälp. Flera av dem 
omnämns också i tidigare forskning och studier. Forskning visar exempelvis att
barnaktiviteter där mammor är med, leder till generering av socialt kapital. 
Kommunikation sker mellan invandrarkvinnor och inhemska (Audunson et al., 
2011). Det finns ett flertal aktiviteter som har prövats i andra länder och som 
bara förekommer i liten utsträckning på svenska stadsdelsbibliotek. Bland 
dessa är berättelsecirkel, Chat and Chill group, Memory Group och middagar 
som nyanlända är med och organiserar. Finns det intresse att utveckla fler 
aktiviteter av det här slaget i Sverige? Johnston (2016) menar att dessa 
aktiviteter resulterar till exempelvis i språkinlärning, vänskap och att broar 
byggs mellan olika kulturer.

Empirin påvisar att de flesta har mål med sina aktiviteter, bara ett fåtal av de 
svarande kände inte till några mål. En del aktiviteter har fler än ett mål, vilket 
är förståeligt. Exempelvis kan en del aktiviteter gynna både språkutveckling 
och bygga broar mellan kulturer. Empirin visar att de tre mål som rankas högst 
för bibliotek är att stödja språkinlärning, integrera flyktingar i samhället och 
bygga broar mellan kulturer. Först på fjärde plats kom att erbjuda 
samhällsinformation. Det verkar viktigare att aktiviteter stödjer att relationen 
mellan nyanlända och svenskar förbättras än att relationer mellan 
flyktinggrupper utvecklas, som går att  utläsa i diagram 2. Även om skillnaden 
inte är så stor, kan det vara värt att notera.

Annat som sker utanför bibliotekets lokaler, men som ändå kan räknas in i 
bibliotekets integrationsarbete är bokbuss som kör böcker och/eller spel till 
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flyktingboende. Denna service nämns också i tidigare forskning och är ett steg 
i riktning mot att uppsöka nyanlända. Kanske kontakt med flyktingboende 
skulle kunna utvecklas till ännu mer integrationsfrämjande verksamhet? Några 
exempel är det som Söderberg (2015) nämner om såsom sagostund med 
medföljande tolk och om böcker som samlas in till flyktingboende. Möjligtvis 
finns det mer som kan utvecklas. En annan aspekt att fundera över då är att om 
nyanlända ska integreras mer med andra är det bra om verksamhet förekommer
i en miljö där de har möjlighet att träffa andra medborgare, som exempelvis på 
bibliotek.

6.2  Samarbete

Liksom  Stigendal (2008) skriver om att i integrationsarbete finns behov av 
kontakter och personer med olika förmågor så samarbetar bibliotek också med 
andra aktörer för att genomföra integrationsfrämjande aktiviteter, enligt 
empirin. Även tidigare studier framhåller vikten av samarbete. Bibliotekarier 
verkar vara intresserade av att samarbeta med andra aktörer, om man ser till 
alla möjliga förslag som respondenter föreslår angående frågan om önskade 
samarbetsaktörer. Personer som har andra kunskaper än bibliotekspersonal, kan
förbättra kvaliteten i integrationsarbetet. Bland annat nämns studieförbund, 
Migrationsverket, kommunala förvaltningar, kultur- och idrottsföreningar, 
musiker och levande verkstadspedagoger.

Det verkar rimligt att anta att fler aktörer kan utföra mer än en enskild aktör. 
Eftersom institutioner, lärosäten, organisationer, föreningar, förbund med flera 
har olika inriktningar och kompetenser, tror jag samarbete med andra lönar sig. 
Inte bara för att kunna förbättra kvaliteten, utan också för att utöka till mer 
verksamhet. Sambandet i empirin visar också att ju fler samarbetsaktörer, desto
fler aktiviteter. Apropå variationen av samarbetsaktörer materialinsamlingen 
visar, kan det också påpekas att bibliotek med få aktiviteter inte väljer samma 
sorts aktörer att samarbeta med. 

Empirin pekar på att samarbetet med andra aktörer i aktiviteter kan utvecklas, 
exempelvis med myndigheter som är med på språkcafé. Även Johansson 
(2013) skriver att samarbetet skulle kunna förändras till det bättre, då med 
samhällsfunktioner och frivilligorganisationer. I Miklos (2015) rapport 
framkom önskningar om bland annat flerspråkig personal, kurator, psykologer 
och samarbete med Migrationsverket. Även Blomfelt (2014) visar att det finns 
en önskan om samarbete med Migrationsverket och vill också att kommunen 
ska ingå med samordnad insats. I respondenters svar nämns flyktingboende, 
kommunala förvaltningar, integrationsenheten, kulturinstitutioner, volontär-
organisationer och användare.

Flera bibliotek använder volontärer som läxhjälpare på bibliotek. Milkos 
rapport pekar på att språkhjälpen behöver förbättras till att ha aktiviteten oftare 
och även med hjälp av lärarkompetens. I enkäten uppgav ca 1/3 att de 
samarbetar med skolor. En respondent skrev att de har lärarstudenter från 
universitetet som hjälper till med läxhjälpen. I övriga fall framgår det inte hur 
samarbetet ser ut.  Stigendal (2008) anser att bibliotek och skolan kunde 
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samarbeta närmare, med tanke på att bibliotekspersonalens kunskapssyn 
överensstämmer väl med Läroplanen. Empiriska materialet visar på betydelsen 
att se till nyanländas behov, när det gäller bibliotekets verksamheter. För att 
förbättra service till nyanlända kan samarbete med andra aktörer behövas för 
att få veta bland annat språknivå, utbildning och bakgrund som Vårheim (2014)
skriver om. För att känna delaktighet kan även bibliotekens kunskapssyn 
beaktas som Stigendal (2008). nämner genom att få veta nyanländas intresse 
och önskemål för att gynna deras inlärning och kunskapsutveckling.

Empirin tydliggör på en vilja att ha samarbete med flyktingboende. Nu kan 
man fråga sig varför inte fler bibliotek samarbetar med flyktingboenden? Vilka 
är hindren? Bland enkätsvaren syns svar som att det saknas samordnad 
funktion som kan svara på frågor om behov och var flyktingboenden finns. Att 
nå ut med information till nyanlända verkar vara problematiskt. Det behövs 
personer som kan söka upp nyanlända på boende och informera om 
integrationsfrämjande aktiviteter på de språk som nyanlända kan.

6.3  Ökad socialt kapital

Enligt tidigare studier är bilden av vad bibliotek tillhandahåller inte självklar 
för alla, särskilt inte för de som inte tidigare har någon erfarenhet av 
”folkbibliotek” från deras hemländer. En viss misstro och skepticism mot 
bibliotek från nyanländas sida kan därför finnas. Genom att bibliotek är till 
nytta, alltså är en mötesplats där nyanlända kan få träffa andra och också 
inhämta kunskaper så kan ett förtroende eller slags tillit för bibliotek 
åstadkommas. Bland annat kan integrationsfrämjande barnaktivitet där 
flyktingkvinnor medverkar genom historieberättande leda till tillit för bibliotek 
(Vårheim, 2014). Eftersom aktiviteter för nyanlända flyktingar resulterar till att
de får förtroende för bibliotek, är det lämpligt att bibliotek satsar på 
integrationsfrämjande verksamhet. Även tillit till andra personer ökas genom 
biblioteksrelaterade aktiviteter (Lison, 2016).

Genom att det finns gemensamma aktiviteter exempelvis språkcafé som 65 
procent av respondenternas bibliotek erbjuder, kan leda till att nyanlända och  
medborgare ömsesidigt litar på varandra. Detta är bra för samhället och 
politiska demokratin, enligt teorin.

Många bibliotek har aktiviteter för nyanlända vilket har utsikter att sociala 
kapitalet kan öka genom att nyanlända får vänner och bygger socialt nätverk så 
bonding social kapital främjas. Bibliotek som satsar på att få nyanlända 
inkluderade i mottagarlandets kultur och hjälper dem att integreras i 
mottagarlandet kan göra så broar byggs som främjar bridging socialt kapital. 
Språkcafé är en möjlig plats där personer från olika kulturer kan mötas så 
bridging social kapital skapas. Kanske fler typer av aktiviteter som kan främja 
socialt kapital skulle startas. Empirin påpekar att det är viktigt att få med både 
nyanlända och svenskar i aktiviteter.
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Eftersom forskning (Audunson et al., 2011) visar på att nyanlända  har högt 
förtroende för bibliotek den första tiden, är det lämpligt att bibliotek får kontakt
tidigt med de nyanlända.

Vårheim (2014) går också in på att ha personal på bibliotek som är flerspråkig 
för att ännu mer utöka förtroende för bibliotek. Detta med att ha anställda på 
bibliotek som kan nyanlända flyktingars språk, har tidigare studier och empirin 
påpekat. Lite fler än hälften av respondenternas bibliotek har anställda som 
talar deras modersmål. Kanske fler bibliotek skulle anställa personer som kan 
arabiska, dari, pashtu eller de språk nyanlända har som modersmål, som ett sätt
att utöka nyanländas sociala tillit för sina bibliotek.

6.4  Låga barriärer

När det gäller de tre olika barriärerna som Stigendal (2008) skriver om, så 
belyses först målgruppsbarriären. Empirin visar att en hel del bibliotek 
tillhandahåller aktiviteter för gruppen nyanlända, där det finns potential för 
dem att vara delaktiga. Bibliotekens mål pekar också på att nyanlända är 
medräknade som målgrupp. Sedan har vi den andra barriären, resursbarriären. 
Nyanlända behöver inte betala för att få tillträde till bibliotek och får lånekort 
fastän de inte har uppehållstillstånd. Nyanlända är välkomna till bibliotek även 
om de är arbetslösa, saknar fullständiga betyg, ekonomiska resurser, boende 
eller särskilda kunskaper. Bibliotek vill gärna hjälpa till för att nyanlända ska 
bli delaktiga i samhället. Detta visar sig bland annat genom att många 
respondenters bibliotek erbjuder aktiviteter som gynnar språkutveckling, 
anordnar mötesplatser och erbjuder sina lokaler. Om vi ser till sista barriären, 
alltså ordningsbarriären så är biblioteks krav för att vara delaktig låga.  Som 
exempel nämner Stigendal (2008) bland annat att svordomar och stölder gör att
besökare utestängs, några sådana problem med nyanlända flyktingar i 
biblioteksrelaterade aktiviteter framkom inte i empiriska materialet.

6.5  Minskning av klyftorna

Det finns behov av platser i samhället där människor kan mötas, diskutera och 
dela intressen. Med tanke på demokratin kan bibliotek vara tillgängliga, 
informera och ha verksamheter för alla som ett sätt att motverka 
samhällsklyftor.

Empirin pekar på förbättringar i verksamheten med integrationsarbetet kan 
minska klyftorna, bland annat ordna mötesplatser mellan nyanlända och 
svenskar.  Klyftorna mellan dem och oss kan minska om nyanlända får 
språkkunskaper och kontakt med andra i samhället. Främjar språket gör flera 
av respondenternas verksamheter. Den främsta aktiviteten är just språkcafé. 
Sagostund som flera bibliotek har, kan också göra att språket utvecklas. 
Tidigare studier, teori och empiri påpekar betydelsen av att lära sig språket där 
man bor. Språket gör att det går att kommunicera med andra och är därför en 
viktig del för att integreras in i samhället. Angående utanförskap, så kan 
bibliotek genom att ha samarbetsaktörer vara med och bistå med verksamheter 
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som bidrar till språkutveckling, allmänna kunskaper, samhällsinformation för 
att gynna social integration. För att få in personer i gemenskap och delaktighet 
i ett sammanhang behöver vi se till varje individ. Då främjas också 
inkluderingen och vi kan tillämpa ordet ”vi” istället för vi och dem. Genom 
aktiviteter har nyanlända möjlighet till att utöka sitt sociala nätverk, få 
språkträning, känna gemenskap och det finns utsikter att komma in i 
arbetslivet.

6.6  Svårigheter och möjligheter i arbetet med 
integrationsfrämjande aktiviteter

Tidigare artiklar och empiriska materialet visar att bibliotek inte har några 
större problem med nyanlända i samband med integrationsfrämjande 
aktiviteter. Tidigare studier visar att det är hinder för nyanlända i samband med 
språkcafé på grund av att svenskar inte kommer och om samtalen mest består 
av grammatik. Det är problematiskt för biblioteksanställda att anpassa till 
passande litteratur på grund av att nyanlända inte stannar så länge i samma 
kommun och så kommer det nya som inte heller stannar kvar, utan flyttar 
vidare.

Respondenter uttrycker att flera nyanlända kommer till biblioteket och vill få 
hjälp med myndighetsärenden. Information om vilka uppgifter bibliotek har 
eller inte, når inte fram. Därtill finns det bibliotekspersonal som vill finnas till 
hands i större omfattning och eftertraktar bland annat att arbeta tillsammans 
med Migrationsverket och Socialförvaltningen. Även Miklo (2015) är inne på 
det här spåret med Migrationsverket, i syfte att biblioteksanställda vill få 
utbildning därifrån. Anställda på bibliotek tycker det skulle vara bra med 
utbildning eller stöd av psykologer för att bättre kunna förstå och veta hur de 
ska samtala med asylsökande som varit med om svåra upplevelser. De 
asylsökande själva nämner också om psykologisk hjälp och vill ha möjlighet 
att prata med kuratorer eller psykologer på bibliotek. Stigendal (2008) menar 
att det är viktigt med den sociala hjälpen som exempelvis handledning och att 
bistå med hjälp vid kontakter. Han anser att bibliotekarier behöver göra mer 
direktkontakt, när det gäller om bibliotek ska vara mötesplats mellan 
innanförskap och utanförskap. Audunson et als. (2011) forskning visar att 
bibliotek verkar betyda mycket för nyanlända just i början när de är ensamma 
och har förlorat mycket. Däremot den traditionella synen på bibliotek som en 
informationsplats blir nyanländas bild senare. Om bibliotek har potential att 
minska hemlängtan, förtvivlan och ensamhet som forskning visar, då har 
bibliotek en betydelsefull funktion för gruppen nyanlända. Något som 
Johansson (2013) efterfrågar efter, är någon som kan ge svar på nyanländas 
frågor.

Frågan är om bibliotekarier är intresserade av att ha ytterligare yrkesgrupper 
eller andra arbetssysslor på bibliotek. Angående bibliotekslagen kan man också
fundera på hur folkbibliotek tolkar sitt uppdrag och agerar när det gäller att 
bibliotek ska vara till för gruppen nyanlända. I mina enkätsvar finns åsikter om 
att fråga nyanlända och andra användare efter önskemål, sedan utarbeta 
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verksamheten därefter. Andra svar är att bibliotek inte kan ha hand om 
allehanda uppgifter, exempelvis myndighetsärenden på grund av att bibliotek 
inte är en myndighet. 

Den här uppsatsen nämner olika biblioteksverksamheter som främjar 
integration. Kostnader och goda gärningar är märkbara när det gäller nyanlända
flyktingar och det som Lison (2016) lyfter om tyska bibliotek, kanske även ska 
tas med i beaktande. Hon framhäver för att undvika negativ framtidsutveckling 
för bibliotek, är det nödvändigt att bibliotek visar att de är ovärderliga och 
gästvänliga mot nyanlända flyktingar.

En femtedel av biblioteken har däremot inga aktiviteter alls för nyanlända 
flyktingar. Vad kan det bero på? Enkätsvar uppvisar anledningar som att det 
saknas tid, kunskap, personal, engagerade kursledare och lokaler. Det kan 
också vara så att öppettiderna i så fall behöver ändras. Tidigare studier visar att 
en av fördelarna med att använda just bibliotek är inte bara att det finns 
personal där varje dag, utan också på grund av deras generösa öppettider 
(Blomfelt, 2014).

Ytterligare svårigheter som kommer fram i empirin, har att göra med att det 
saknas samordnade funktioner. Upplysningar om nyanlända skulle behövas. 
För att nå ut med information om aktiviteter för nyanlända använder sig de 
flesta bibliotek av en informationskanal, främst genom affischer. Detta verkar 
inte vara det mest effektiva sättet, om bara fåtal kommer eller de som redan är 
välintegrerade. Om fler informationskanaler börjar användas kanske fler 
nyanlända kommer till aktiviteter som ordnas för dem. För att förbättra service 
för nyanlända och för att bibliotek ska ha lämpligt material skulle 
bibliotekspersonal behöva få information innan, om när de nyanlända kommer 
till bibliotek.

Om vi ser till vilka svårigheter som bibliotekspersonal möter skulle flera hinder
överbryggas genom att ha fler samarbetsaktörer och samordnare. Utifrån 
Lockwoods  beskrivning av social ordning (Stigendal 2008) räcker det dock 
inte, utan samarbetsaktörerna behöver fungera bra ihop också. Flera olika delar 
behöver hjälpas åt, för att bli en helhet.

Något som framkommer i empirin är att det behöver upplysas för nyanlända att
det är tillåtet att vistas på bibliotek och läsa böcker även övrig tid, alltså inte 
bara när det är aktiviteter för dem. Annat som påpekas är vilken roll bibliotek 
har, ibland sker missförstånd så att nyanlända föräldrar tror att 
bibliotekspersonal har hand om barntillsyn, vilket respondenter inte ser som 
deras arbetsuppgift.

Flera förslag och utvecklingar av aktiviteter presenteras av respondenter som 
visar att mer vill göras i integrationsarbetet. Om viljan med ytterligare 
samarbetsaktörer förverkligas med musiker, verkstadspedagoger, konstnärer, 
kulturföreningar, studieförbund, med mera, så skulle ännu fler varierande 
integrationsfrämjande aktiviteter finnas att tillgå. 
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6.7  Reflektioner, metod-och teorianvändning

Att använda e-postenkäter som metod gick bra, rent tekniskt. Förvisso hade det
varit bättre om svarsfrekvensen varit högre, men jag är ändå tacksam för de 
respondenter som tog sig tid att svara på enkäten. På grund av att många har 
tidsbrist tror jag intervjuer som metod hade blivit ännu svårare att planera 
tillräckliga av och jag hade då bara fått yttrande från ett fåtal personer. Andra 
anledningar som exempelvis kostnader har redan nämnts i metodkapitlet. 
Materialinsamlingen gav flera intressanta svar om hur bibliotek möter 
utmaningar i integrationsarbetet. Om det finns ambitioner, vilja och resurser att
utveckla aktivitetsfrämjande aktiviteter har flera hinder och möjligheter nu 
synliggjorts i uppsatsen.

Kapitlet tidigare forskning presenterar främst utländsk forskning, på grund av 
att det finns så få svenska forskningsstudier att tillgå. När det gäller teorier var 
andra planerade att använda, men jag valde senare att bara tillämpa de som 
närmast knyts samman med empirin.
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7  Slutsatser

Här undersöks om analysen ger svar på syftet med uppsatsen.

• Vilka integrationsfrämjande aktiviteter för nyanlända tillhandahåller 
bibliotek?

• Vilka andra aktörer samarbetar bibliotek med för att utforma passande 
aktiviteter för nyanlända?

• Vilka hinder och möjligheter möter bibliotekspersonal i arbetet med 
integration?

På den första forskningsfrågan inkom svar om vilka integrationsskapande 
aktiviteter som bibliotek erbjuder. De aktiviteter som är mest populära att 
erbjuda är språkcafé, läxhjälp, sagostund och språkhjälp. Andra aktiviteter som 
finns är exempelvis läsgrupp, bokprat, skapande verkstad, böcker och spel till 
flyktingboende och konversationsgrupp. Empiriska materialet, tidigare 
forskning och litteratur visar att bibliotek erbjuder integrationsfrämjande 
aktiviteter för nyanlända flyktingar. Teoretiska aspekter samspelar också att 
bibliotek kan fungera som en social mötesplats. 

Den andra frågan inbegriper vilka andra aktörer bibliotek samarbetar med för 
att utforma passande aktiviteter för nyanlända. Många samarbetar med 
volontär-organisationer. Hälften svarade med kommunala förvaltningar. Något 
färre samarbetar med sfi, ännu mindre antal samarbetar med flyktingboende 
och skolor. Andra aktörer som samarbete sker med, men bara ett fåtal svarat är 
med föreningar för olika nationaliteter, öppna förskolan, god man, fotbollslag, 
nätverk av invånare, Röda Korset, frilansande personer, privatpersoner, 
utbildningsanordnare och kyrkor. Tidigare forskning går i linje med 
materialinsamlingen om att samarbeta med andra aktörer, i arbetet med 
integrationsfrämjande aktiviteter. Teoretiska underlaget instämmer också att 
samarbete är viktigt. Samarbetet behöver bli bättre, enligt studier och empirin.

Den sista forskningsfrågan innefattar hinder och möjligheter som förekommer i
arbetet med integration. Svårigheter är att det saknas samordnade funktioner i 
kommuner som sammanför olika aktörer, i syfte att ge stöd till nyanlända. Det 
behövs information om nyanlända för att veta vilka behoven är. Upplysningar 
om aktivitetsfrämjande aktiviteter når inte alltid ut till nyanlända. Problem är 
också att det förekommer språkförbistring vid aktiviteter som bibliotek 
anordnar. Det behövs flerspråkig personal eller tolkar. Svårigheter som 
framläggs är att bibliotekariepersonal får för kort besked före om när det 
kommer nyanlända, vilket leder till att förberedelsetiden blir otillräcklig. 
Hinder är också att det är oklarheter om vad som är bibliotekariernas 
arbetsuppgifter.
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För att förbättra integrationsfrämjande aktiviteter krävs mer resurser. Det 
behövs ytterligare personal, kunskap och tid. Bibliotek som social mötesplats 
fodrar utrymme, en del bibliotek har lokalbrist.

Både tidigare forskning och empirin visar att det är problematiskt med 
myndighetsärenden. Tidigare forskning i Norge redogör att det formella 
samarbetet fungerar bra på det sätt att bibliotekariepersonal får information 
före nyanlända flyktingar kommer till biblioteket. Detta underlättar vid 
planering, service och material. Empiriska materialet visar att detta inte alltid 
fungerar i Sverige.

Materialinsamlingen visar att de flesta bibliotek som har svarat på enkäten har 
aktiviteter för nyanlända. Fler bibliotek vill ändå satsa mer på att utöka 
integrationsfrämjande verksamhet. Att erbjuda platser där nyanlända och 
svenskar kan träffas anses vara viktigt, utifrån bibliotekspersonal.

Några råd jag skulle vilja ge till bibliotek för att förbättra situationen hos 
bibliotek som har problem i samband med integrationsfrämjande aktiviteter, 
kan samarbete förslagsvis påbörjas med de aktörer som deras respektive 
bibliotekspersonal önskar.  

Bibliotek skulle kunna samarbeta mer med universitet/högskolor som har 
lärarutbildning. Om lärarstuderande praktiserar som läxhjälpare får biblioteken 
kompetens av personer som brinner för att undervisa.

För att underlätta integrationen in i samhället nämner Aquilonius (2016) om 
anställda medborgarguider. Service med jobbansökningar, bankärenden, 
textförklaringar och resebokningar hanteras då av dem. Även Brage (2016) 
skriver om myndighetsärenden där medborgarkontor inne på bibliotek står för 
liknande slag av uppgifter. Kanske detta skulle vara en lämplig lösning för flera
bibliotek.

Teoretiska begrepp som används är bland annat socialt kapital, inkludering och 
utanförskap.

Svarsfrekvensen var 40 procent, vilket gör att det finns vissa begränsningar. 
Resultatet har därför inte allt för hög reliabilitet, följaktligen dras inga 
generella slutsatser.

7.1  Förslag till fortsatt forskning

Vidare forskning skulle kunna vara att försöka hitta bibliotek där 
samarbetsformer med andra aktörer och flyktingboende fungerar och studera 
hur de skiljer sig från de som inte fungerar.

Ett annat forskningsområde är att undersöka vad folkbibliotek och 
skolbibliotek gör i nuläget, för ensamkommande barn och ungdomar.
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Bilagor

Enkätfrågor

1. Vilka aktiviteter har ni eller har haft för flyktingar?

□ Språkhjälp

□ Språkcafé

□ Läxhjälp

□ Bokprat

□ Läs-grupp

□ Låna en svensk

□ Sagostund

□  Skapande verkstäder

□ Konversations-grupp

□ Berättelse-cirkel

□ Memory group (dela till exempel minnen av mat, spel, barndom)

□ Böcker och spel till flyktingboende

□ Grupp som byter recept och symönster

□ Middagar som nyanlända bidrar med från deras hemland

□ Inga aktiviteter

□ Övrigt
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2. Vilka mål har era aktiviteter för flyktingar? ( Fler val får väljas).

□ Stödja språkinlärning

□ Stötta relationer mellan flyktingar

□ Stötta relationer med svenskar

□ Erbjuda samhällsinformation

□ Bygga broar mellan kulturer

□ Integrera flyktingar i samhället

□ Vet ej

□ Övrigt

3. Vilka verksamheter tror ni bibliotek skulle kunna erbjuda för att 
bättre kunna integrera flyktingar?

_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. Kan flyktingar på ert bibliotek som inte har uppehållstillstånd få 
lånekort?

□ Ja

□ Nej

□ Har fått tidigare, men inte nu längre

5. I vilken utsträckning tror ni att era aktiviteter för flyktingar, leder 
till att flyktingarna får större förtroende för bibliotek?

1 2 3 4 5

Ingen ökning
av förtroende

O O O O O Mycket större
förtroende
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6. I vilken utsträckning tror ni att era aktiviteter för flyktingar, leder 
till att flyktingarna får större förtroende för andra användare på 
biblioteket?

1 2 3 4 5

Ingen ökning
av förtroende

O O O O O Mycket större
förtroende

      

7. Vilka aktörer har ni samarbetat med för att kunna genomföra era
aktiviteter?

(Flera alternativ kan väljas).

□ Kommunala förvaltningar

□ Flyktingboende

□ Volontär-organisationer

□ Skolor

□ Svenska från dag 1

□ Sfi

□ Vet ej

□ Andra aktörer (Fyll i nedan)

8. Om ni fyllde i andra aktörer, vilka aktörer samarbetar ni med för 
att kunna genomföra era aktiviteter?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

9. Vilka ytterligare aktörer vill ni samarbeta med, när det gäller 
aktiviteter för flyktingar?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

10. Hur gör ni för att nå ut med informationen om era aktiviteter till
flyktingar?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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11. Hur får ni själva information och stöd kring era aktiviteter?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

12. Har  ert  bibliotek  några  anställda  som  talar  flyktingarnas
modersmål?

O Ja

O Nej

O Har haft tidigare, men inte nu längre

O Vet ej

13. Förekommer det  problem eller  svårigheter i  anslutning med era
aktiviteter för flyktingar?

O Ja (Fyll i nedan)

O Nej

O Vet ej

14. Vilka problem eller svårigheter har förekommit (om ja ovan).
_________________________________________________________
_________________________________________________________

15. Övriga synpunkter?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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