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Abstract:  The purpose of this master thesis in Library and Information Science is to 
contribute to the knowledge of the conditions the public libraries have for their 
integration work — i.e. activities intended for newcomers — from the librarians’ 
perspective. The participating libraries were located in municipalities with significant 
refugee reception and a total population under 30 000 residents. Six integration 
librarians from six public libraries participated in qualitative semistructured 
interviews, which were analysed with qualitative content analysis and discussed within 
the theoretic framework of Practice Theory as described by Stephen Kemmis. The 
results show that public libraries based in smaller municipalities are vulnerable to 
increase of demands and that their needs of resources and/or relief by additional 
meeting places and citizen offices increases proportionally. The libraries are dependent 
of adult educational associations and NGO:s voluntary work to offer demanded 
activities such as language meetups and IT support. The respondents show a low 
degree of planning and evaluation in their integration work and few participate in the 
existing expert network. The most reflecting respondents aim to make all activities 
inclusive for all visitors. The library economy is characterized by temporary projects. 
The lack of evaluation and documentation threatens to weaken the position within the 
municipality and make the libraries subjects to saving measures. New program 
activities need time to get established, but the respondents believe that the needs will 
remain when the immigrants are no longer newcomers, which speaks for the need of 
increased longterm planning.  
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1. Introduktion 

 

Denna introduktion syftar till att ge en bakgrund till vilka förutsättningar 
folkbiblioteket har när det utformar sitt integrationsarbete med nyanlända som 
målgrupp; med vilket menas de aktiviteter med mera som särskilt riktas till 
nyanlända och som utformas efter deras behov. Lagar, styrdokument och 
nätverk lägger grunden för nästa kapitel som behandlar tidigare forskning. 
Slutligen i detta introducerande kapitel kommer problemformulering och 
frågeställningar att formuleras. Med utgångspunkten att målgruppen nyanlända 
invandrare kommer att fortsätta vara en prioriterad grupp för folkbiblioteket 
kommer det att gagna inte bara forskningen utan det praktiska biblioteksarbetet 
att sätta på pränt vad som begränsar eller främjar integrationsarbete i 
bibliotekariers ögon. På så sätt kan den bibliotekarie som läser denna studie bli 
bättre förberedd – snarare än efterklok – när hon ska leda integrationsarbetet på 
sitt bibliotek. Detta kan även ge ett underlag för beslutsfattare och andra som 
arbetar med integrationsfrågor. 

Denna studie försöker undersöka förutsättningarna för folkbibliotekets 
integrationsarbete med hjälp av material från intervjuer med 
integrationsbibliotekarier som arbetar på sex mindre folkbibliotek från över 
hela landet, från kommuner där nyanlända har blivit en större målgrupp än 
tidigare. För enkelhetens skull kommer från och med nu bibliotek innebära 
folkbibliotek.  

Totalt under 2015 kom 162 877 asylsökande till Sverige – de flesta under 
hösten (se  Statistik , Migrationsverket). Efter en höst då nyheterna dominerades 
av bilder från fulla tågstationer och gränskontroller svängde politiken mot en 
mer restriktiv hållning och under 2016  2017 har Sverige tagit emot omkring 
femtiotusen personer sammanlagt. Ett antal tusen av dem som kom under 2015 
väntar fortfarande i vissa fall på uppehållstillstånd (Migrationsverket, 2017d). 

Migrationsverkets prognos är att den restriktiva migrationspolitiken i EU 
kommer att leda till att färre kommer att ansöka om asyl i 2017 och 2018, men 
att man fortfarande arbetar för att avgöra asylärenden från 2015 och 2016. 2 
000 av dessa personer riskerar att få vänta ända till 2018 på att få en slutlig 
bedömning på sina ärenden. Totalt kommer Migrationsverket ha avgjort 200 
000 ärenden på bara två år (Migrationsverket, 2017d). Det visar inte bara 
vilken oerhörd mängd nyanlända som kom främst under hösten 2015 utan 
också hur många som får vänta länge innan de får tillgång till Svenska för 
invandrare (SFI), vilket man får i samband med uppehållstillståndet.  

Behovet av bibliotekens litteraturförmedling och informationsförsörjning 
ökade när målgruppen nyanlända flyktingar blev mycket större hösten 2015. 
Som Ericsson & Nordeman (2011) visar handlar litteraturförmedling ofta om 
att både köpa in och förmedla mer lättläst litteratur på svenska, språkkurser och 
lexikon för att stötta i övningen av det nya språket. Gemensamma 
beröringspunkter för många bibliotek är språkcaféer och läxhjälp (Ericsson & 
Nordeman, 2011).  
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Som det står i §2 i Bibliotekslagen 2013:801 ska biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet “verka för det demokratiska samhällets utveckling genom 
att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. Därigenom får 
bibliotekarien uppgiften att bidra till det demokratiska samhället. För att se till 
fri kunskaps och åsiktsbildning behöver biblioteket särskilt se till dem som 
anges som prioriterade grupper och de som har särskilda behov, som till 
exempel nyanlända. Nyanlända har extra stort behov av hjälp med att förstå det 
svenska språket och hur det svenska samhället fungerar, något som enligt 
Bibliotekslagens definition bland annat är bibliotekens uppgift.  

Bibliotekslagen utfärdades i slutet av 2013 och i §5 står det uttryckligen att 
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. 

Därutöver står det i §6 att varje kommun ska ha folkbibliotek och att dessa ska 
vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Dessa tre 
paragrafer kan i kombination vara ett stöd för dem som arbetar för att stärka 
nyanländas situation.  

Utöver Bibliotekslagen ska folkbiblioteken arbeta efter de individuella 
biblioteksplaner som formuleras kommunalt. I och med att biblioteken är olika 
stora och befinner sig på olika platser i landet skiljer sig riktlinjerna från de 
kommunala skrivborden sig åt (Kungliga Biblioteket, 2013), men även om de 
skulle vara identiska, skulle själva arbetet troligen ta sig olika uttryck. 
Biblioteksplanen har mycket som ska ingå – nyanlända är inte den enda 
prioriterade målgruppen som tas upp och biblioteksplanen ger sällan konkreta 
riktlinjer för hur själva arbetet ska utföras, bara vilka mål som eftersträvas. 
Ericsson & Nordeman (2011, s.79) illustrerar att biblioteksplaner ofta 
är “mycket vagt hållna”  och riskerar att inte ge bibliotekarier något att luta sig 
mot. 

Folkbiblioteken samverkar med förvaltningar, föreningar och organisationer 
och därutöver finns det nätverk, både regionala som t ex  Helgesamarbetet  och 
nationella. Bland de senare återfinns  Expertnätverket för bibliotekens arbete 
med mångspråk och nyanlända , startat med stöd av Svensk Biblioteksförening, 
som erbjuder dels en arena för samtal och nyheter och dels kallar till träffar 
som medlemmarna kan resa till. Expertnätverket hade i november 2017 drygt 
220 medlemmar och medlemsantalet ökar stadigt. Det är ett nätverk som 
öppnar för möjligheten att lära sig av varandras idéer och möjligtvis misstag 
eller förutsättningar. Det är dock inte obligatoriskt att delta i nätverket och det 
kan också vara så att inte alla känner till att det finns. Därför är det olika vilket 
stöd bibliotekarierna har från andra med liknande arbetsuppgifter.  

Genom att biblioteksplaner ofta är mer vaga än konkreta ger de inte 
bibliotekarier så mycket stöd när de ska planera verksamheten. I synnerhet de 
bibliotek som inte samarbetar genom samma regionbibliotek eller 
expertnätverk riskerar att vara ovetande om vad som görs i övriga landet när 
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det gäller integrationsarbete. Däri ligger faran att uppfinna hjulet på nytt och 
göra om samma misstag som andra redan har lärt sig av. Det finns också en 
potential att lära sig av andras lyckade projekt.  

Folkbiblioteket definieras av Bibliotekslagen som en demokratifrämjande 
institution, men sedan skiljer sig förutsättningarna åt ifråga om riktlinjer och 
resurser från kommunerna. De nyanländas behov av att lära sig svenska och 
förstå de dokument som de får från statliga myndigheter är dock mer likartade 
oavsett kommun. De nyanlända som måste vänta länge på uppehållstillstånd 
och SFI, har stora behov av att hitta en annan väg in i det svenska språket, 
vilket de kan tack vare de språkcaféer som har spridit sig till många 
folkbibliotek (Ericsson & Nordeman, 2011).  

 

1.1 Centrala begrepp 

1.1.1 Integration 

Begreppet  integration  finner många förklaringar och bör därför bäst definieras 
närmare. Vi inleder med Kemppainen & Makkonens (2006) åtskillnad mellan 
strukturell  och  kulturell integration , i linje med Aleksandra Ålunds teori om 
strukturell och kulturell assimilering (i sin tur inspirerad av Anthony Giddens 
teorier om integration). Strukturell integration avser i vilken utsträckning 
personer med utländsk bakgrund har fått tillgång till de sociala nätverk där 
förmedling av ekonomiska, sociala och politiska värden förmedlas. Kulturell 
integration innebär i vilken utsträckning som dessa personer har tagit till sig de 
normer och värderingar som gäller i majoritetssamhället och likaså hur pass 
mycket som majoritetssamhället har anpassat sig efter de invandrade. 
Kemppainen & Makkonen (2006) hävdar att strukturell integration är en 
förutsättning för att kunna välja eller avstå från kulturell integration.  

Även Ager & Strang (2008) har skrivit om skillnaden mellan integration som 
en modell av “pluralistisk politisk inklusion”, där den nyanlände kan behålla 
sin kulturella och religiösa identitet, och assimilation, då den invandrade 
förväntas förkasta sin gamla kultur och helt och hållet ta till sig den nya. I och 
med att det oftast är invandraren som står i fokus är det lätt att tappa bort den 
andra parten i samtalet. Integration är en “tvåvägsprocess” och behöver ses som 
något som sker från båda hållen (Ager & Strang, 2008). Detta inkluderar både 
flyktingars kunskap om det nya landet och de inföddas kunskap om flyktingars 
kultur och omständigheter.  

Frågan om assimilation är inte enkel och härrör från den högerpopulistiska våg 
som sammanföll med den ekonomiska krisen på 1970talet. Innan dess hade 
inte invandringen uppfattats som ett hot, men en ny konkurrens uppstod på 
arbetsmarknaden samtidigt som välfärdens utveckling avtog. Invandringen fick 
plötsligt en plats i den offentliga debatten. Sahlberg (2007) studerade 
integrationspolitiken i Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike och 
Kanada för dåvarande Integrationsverket och presenterar i sin rapport dels 
varför utvecklingen öppnade för högerpopulism och hur det kommer sig att de 
lyfte fram integration just i form av assimilation. Från högerpopulistiskt håll 
har det framhållits att segregation beror på invandrarna själva eftersom de 

6  



 

söker sig till rika länder för att utnyttja de sociala välfärdssystemen, ett synsätt 
som lägger all skuld hos dem som kommer, istället för att se de sociala och 
ekonomiska problem som ofta följer med invandring. Även om de länder som 
ingår i studien har haft olika utgångspunkter i sin integrationspolitik, ser 
Sahlberg en tendens till assimilation, snarare än mångkulturalism. Idag, drygt 
tio år senare, har samtalsklimatet hårdnat i Sverige och det blir än viktigare att 
klargöra vad som menas med ordet integration.  

På dessa grunder kommer denna studie att utgå ifrån integration som något som 
sker då den nyanlände har samma möjligheter som den infödde svensken att 
delta i samhällets olika delar. Utöver det är det ett viktigt ställningstagande att 
integration gäller alla i samhället och inte bara den som är ny i landet, eftersom 
det påverkar analysen av bibliotekens integrationsarbete.  

1.1.2 Nyanlända  

I denna studie är det nyanlända från andra länder som är den avsedda 
målgruppen. Inte alla nyanlända är nödvändigtvis asylsökande, i och med att 
det inte är alla som har kommit till Sverige för att de behöver skydd. Avsikten 
är också att inte använda termen flykting, då flyktingar enligt 
Migrationsverkets definition (Ordförklaringar, Migrationsverket, november 
2017) har fått uppehållstillstånd och i och med det har välkomnats till SFI och 
andra resurser och är i särskilt behov av skydd. Det finns flera kategorier 
beroende på vilken sorts invandring det är tal om och eftersom det i denna 
studie är mer relevant hur länge personen befunnit sig i Sverige och vilken 
form av stöd denne är berättigad till, kommer här ordet nyanländ att användas. 
Tekniskt sett är inte nyanländ ett begrepp enligt Migrationsverket utan enbart 
ett beskrivande ord. Något som beskriver en nyanländ är att man inte kan vara 
nyanländ hur länge som helst, en rimlig avgränsning kan vara ett till två år i 
landet.  

Ännu ett argument för att använda “nyanländ” istället för ett eller flera andra 
ord, är att bibliotekarien inte säkert kan veta om låntagaren framför henne har 
fått uppehållstillstånd eller ej, om inte låntagaren t ex uppvisar ett LMAkort, 
vilket är en tillfällig legitimation i väntan på uppehållstillstånd. Därför används 
här nyanländ invandrare för att betona att personen är ny i landet. Den som är 
riktigt ny i landet har dessutom ett större behov av språkcaféer och liknande 
verksamhet än den som har hunnit få uppehållstillstånd och har tillgång till SFI, 
med fler möjligheter till studier och arbete.  

1.1.3 Integrationsarbete 

Utifrån min definition av integration följer integrationsarbete som det arbete 
som biblioteken utför dels med avsikt för att hjälpa den nyanlände in i 
samhället genom att hjälpa dem över trösklar som t. ex. språkförbistring och 
dels med avsikt för att föra nyanlända och infödda svenskar närmare varandra. 
Detta är inte ett vedertaget begrepp, utan en definition som kommer från denna 
studie. Därför har intervjuerna öppnat för diskussion om hur man talar om det 
arbete som man gör med nyanlända och om det finns begrepp på plats. 
Utgångspunkten har även varit att integrationsarbetet i någon grad är anpassat 
efter de nyanländas specifika behov. Denna definition har problematiserats 
under studiens gång, då ett par respondenter har ifrågasatt vad som menas med 
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att utforma integrationsarbete  enbart  efter nyanländas behov, med tanken att de 
hellre utformar integrationsarbete så att det är tillgängligt och intressant för alla 
målgrupper. Detta korresponderar med teorin om integration som 
“tvåvägsprocess” och för samman olika målgrupper, istället för att välja en.  

 

1.2 Problemformulering 

 

I och med att nyanlända invandrare har blivit en större del av bibliotekens 
målgrupp än tidigare, har frågorna om hur folkbiblioteken ska bemöta deras 
behov blivit allt mer aktuella. Det är omöjligt att veta exakt hur många 
nyanlända som kommer att komma till en specifik kommun och även om det 
finns prognoser för hur många som kommer att söka asyl, säger de inte mycket 
om hur asylsökande fördelas över landet, varifrån de kommer eller vilket språk 
de talar. Dessa prognoser kan dessutom snabbt förändras. Dock finns ju de kvar 
som redan har kommit och deras behov hinner inte förändras lika snabbt. 
Många av dem behöver fortfarande hjälp med svenska och information om hur 
det svenska samhället fungerar. Det innebär att målgruppen fortsatt kommer att 
vara viktig för folkbiblioteket under den närmaste tiden.  

Utöver att målgruppen nyanlända har blivit så mycket större är den heterogen 
och består av människor med skilda nationaliteter, olika åldrar och grad av 
läsförmåga — vissa är analfabeter, andra är högutbildade. Det går att anta att de 
krav som dagligdags ställs på folkbibliotekarien till vardags har förändrats, 
men det går inte att på samma sätt dra slutsatsen att övriga förutsättningar (t ex 
i form av resurser eller rutiner) har förändrats i motsvarande grad utan att först 
företa sig en undersökning som denna.  

Bibliotekarien verkar inte i ett tomrum utan har förväntningar på sig från 
låntagare om vad de ska hjälpa till med, mer eller mindre tid för att göra det 
som det är överenskommet att de ska göra, mer eller mindre pengar för att 
genomföra projekt och olika mycket kunskap om vad målgruppen behöver och 
vad som går att göra. Som Schwarz (2016) visar finns det en risk att om det 
inte finns nog med tid och resurser kan det leda till att utvärderingar aldrig blir 
av och att bibliotekarien istället följer högst personliga åsikter eller regler utan 
att ifrågasätta. Det blir viktigt att granska de rutiner och vanor som bygger upp 
praktiken och vilka förutsättningar biblioteket har för att bidra till insikter om 
hur bibliotekariens yrkesroll håller på att förändras.  

Praktikteorin utifrån Stephen Kemmis tolkning kan ringa in arbetskultur och 
materiella förutsättningar på ett sätt som ger en bild av vilken inre och yttre 
miljö som bibliotekarien som har integrationsarbete på sitt bord befinner sig i. 
Med hjälp av denna kan man fokusera på sammanhangen som individen 
interagerar inom och reflektera över hur folkbiblioteket — och ytterst 
bibliotekariens yrkesroll — påverkas av de nyanländas specifika behov och ge 
underlag för diskussion, som i sin tur också skulle kunna bidra till ökad insikt i 
folkbibliotekens integrationsarbete.  
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1.3 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om vilka förutsättningar som 
påverkar integrationsarbetet, från bibliotekariernas perspektiv. Utifrån detta 
härleds följande forskningsfrågor:  

Hur planerar bibliotekarier för integrationsarbete?  

Hur utvärderar respondenterna integrationsarbetets eventuella 
framgång?  

Vilka resurser har eller behöver biblioteket för sitt integrationsarbete?  

Är integrationsarbetet etablerat, eller utmärks det av tillfälliga insatser?  

Hur pratar man om integration samt integrationsarbete på biblioteket?  

Har den enskilde bibliotekarien stöd från kollegor/ledning/nätverk?  

Dessutom, hur ser bibliotekets relation till det övriga samhället ut i 
form av kommunpolitiker, frivilligorganisationer, studieförbund mm?  

Frågorna är många, med utgångspunkten att vissa av dem skulle dominera 
under intervjuerna och att det på så sätt induktivt skulle visa sig vilka 
förutsättningar som upplevs som viktigare än andra. De handlar dels om 
bibliotekariens arbetskultur; hur respondenterna planerar, utvärderar och 
diskuterar sitt integrationsarbete och dels om biblioteket som institution; yttre 
förutsättningar som bibliotekets relation till beslutsfattare och frivilliga, vilka 
resurser biblioteket har och hur flexibelt det är inför skiftande behov.  

Undersökningen utfördes med timslånga intervjuer av bibliotekarier med 
särskilt ansvar för integration eller motsvarande, t ex mångfaldsfrågor eller 
tillgänglighet. Sex bibliotek från mindre kommuner medverkade och urvalet 
har styrts av ett proportionellt högt mottagande av flyktingar, i jämförelse med 
andra kommuner i landet i april, 2017, med utgångspunkt i antagandet att det 
på dessa bibliotek borde uppstå större behov av verksamhet för nyanlända.  

Ämnet för denna uppsats är mer än snarlikt den ena forskningsfråga som 
vägledde Ola Pilerot och Frances Hultgren i sin rapport  Folkbibliotekens arbete 
för och med nyanlända  (2017) som publicerades under arbetet med denna 
uppsats och som kommer att presenteras i nästa kapitel; Tidigare forskning. 
Deras forskningsfråga formulerades:  Hur ser förutsättningarna ut för 
bibliotekens arbete för och med nyanlända?  Frågan om hur resultaten förhåller 
sig till varandra, även utifrån olika metoder och urval, återkommer jag till i 
kapitlet Diskussion.  
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2. Tidigare forskning och studier 

 

Denna del introducerar tidigare forskning samt rapporter utifrån olika 
perspektiv på ämnet för studien. Framför allt är det forskning om 
folkbibliotekens arbete med nyanlända, vilket inkluderar avsnittet om 
biblioteket som mötesplats eftersom det i den forskningen visar sig hur stor roll 
just mötet mellan bibliotekarie och låntagare kan ha för integrationen. Det 
senare visar tydligt att det inte enbart är specifika projekt eller aktiviteter som 
spelar roll för den nyanlände utan att biblioteket som plats skapar möjligheter 
och att bibliotekariens dagliga arbete i informationsdisken kan betyda mycket 
för att nyanlända ska känna sig sedda, vilket i sin tur har positiva effekter. Flera 
texter diskuterar innanförskap och utanförskap, inte minst de som handlar om 
den nyanländes behov av informationskompetens och möte med det nya 
informationslandskapet, men det är också ett tema som diskuteras utifrån 
bibliotek som mötesplats. Det ingår även texter om strategisk planering, både 
hur den kan och eventuellt borde ske inom bibliotekets verksamhet och hur den 
kan upplevas som en konflikt mellan den humanistiska yrkesrollen och 
formella utvärderingar, med mera. 

De texter som ligger allra närmast ämnet för denna studie är rapporten 
Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända  (Pilerot & Hultgren, 2017) som 
publicerades under den här studiens gång, samt masterstudenterna Ericsson & 
Nordemans uppsats  “Plötsligt var världen här”  (2011). Den senare undersökte 
vilken roll biblioteket kan ha i integrationsprocessen genom att intervjua 
kommunpolitiker och bibliotekarier från de tre Stockholmsförorterna Alby, 
Fisksätra och Rinkeby. Texterna visar att biblioteken verkar i ett komplext 
sammanhang, med osäker finansiering och i samarbete med externa aktörer. 
Det denna studie kan göra för att komplettera forskningen i detta avseende är 
att ta reda på om det är samma situation för folkbiblioteken på små orter med 
stort flyktingmottagande, eller om det är några speciella förutsättningar som 
påverkar integrationsarbetet mer än andra när orten är liten och biblioteket är 
en av få aktörer på platsen.   

 

2.1 Bibliotekens integrationsarbete 

Under arbetet med denna uppsats publicerades  Folkbibliotekens arbete för och 
med nyanlända  (2017) av Pilerot & Hultgren, som har studerat folkbibliotekens 
integrationsarbete i en större skala än vad denna studie har gjort. De har skickat 
en enkät till samtliga biblioteksmedarbetare i Dalarna och Uppsala län samt 
genomfört åtta fokusgruppsintervjuer. Som studiens resultat visar formas 
bibliotekens arbete för och med nyanlända till stor del av dokumenterade 
rutiner och riktlinjer som till exempel Bibliotekslag och biblioteksplaner. De 
har också kommit fram till att personalen vid de studerade biblioteken 
kontinuerligt diskuterar med sina kollegor för att komma fram till hur arbetet 
ska genomföras.  

Som Pilerot & Hultgren (2017, s. 5) visar karaktäriseras bibliotekens arbete för 

10  



 

och med nyanlända av att det “äger rum i ett komplext sammanhang som 
inrymmer ett stort antal mer eller mindre perifera aktörer, där flera av dessa 
inte tidigare vanligtvis har associerats med biblioteksverksamhet”. Studien 
visar även att biblioteken har stått inför utmaningar när det gäller att etablera 
kontakter och kommunicera med vissa av dessa aktörer. Som författarna 
betonar bör man se bibliotekens arbete på det här området i relation till de 
beslut som fattas och aktiviteterna som bedrivs i: 

1. övriga delar av den kommunala förvaltningen  
2. civilsamhället som består av bland andra studieförbund, 

idrottsföreningar och enskilda volontärer   
3. på ett nationellt politiskt plan  
4. den kommersiella sfären befolkad av bland andra banker, bostadsbolag 

och arbetskraftssökande företag. 

Det som görs eller inte görs i dessa sfärer kan enligt författarna få stora 
konsekvenser för biblioteken och dess personal. De framhåller även att arbetet 
sker under förhållanden som karaktäriseras av osäkerhet bland annat om 
långsiktig finansiering.  

* 

I en svensk masteruppsats från 2011,  “Plötsligt var världen här”,  studerade 
Ericsson & Nordeman specifikt vilken roll biblioteket kan ha i 
integrationsprocessen, genom biblioteken i Stockholmsförorterna Alby, 
Fisksätra och Rinkeby, men även genom att intervjua politikerna i Kultur och 
fritidsnämnden i de kommuner som biblioteken hör till.  

Bibliotekarierna i studien nämner medieutbudet vid frågan om vad de gör 
specifikt för invandrare och en synpunkt som är gemensam för samtliga 
bibliotekarier och bibliotekschefer är att det språkrelaterade materialet är en 
viktig del av medieutbudet. De nämner också att det är ett problem att de 
ekonomiska resurserna inte riktigt räcker till för att täcka behoven som finns. 
Om de prioriterar att köpa in språkrelaterat material riskerar det att leda till att 
andra delar av bibliotekets utbud blir eftersatta.  

Även om integrationsarbetet varierar från bibliotek till bibliotek, finns det 
gemensamma beröringspunkter som läxhjälp och språkcaféer, personalen 
menar dock att det kan handla om vilken verksamhet som helst. Värt att notera 
är att programverksamheten för det mesta utgår ifrån vad som efterfrågas och 
“vilka behov bibliotekspersonalen känner finns i närområdet” (s. 68). Det 
handlar nämligen mycket om “det lokala biblioteket”, där man ska ta fram 
specifika medier och tjänster med det lokala samhället i åtanke. Ingen vill ha 
centralstyrning, utan det är med den lokala befolkningen som de intervjuade 
bibliotekarierna och bibliotekscheferna vill ha dialog. Den dialogen är inte bara 
bra för att ta reda på vad som efterfrågas, utan är enligt Ericsson & Nordeman 
en viktig del av integrationsprocessen, “då den i vissa fall kan vara den första 
egentliga kommunikation en nyanländ har med vad vi i sammanhanget kan 
kalla det svenska samhället” (s. 72).  

Ericsson & Nordeman har undersökt hur personalen för dialog och 
undersökningar i lokalsamhället, men identifierar flera nackdelar med enkäter 
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som delas ut på biblioteket. En nackdel är förstås att man på så sätt inte når de 
som inte besöker biblioteket, men en annan är språkförbistringen som gör det 
mycket svårt för nyanlända att tycka till såvida inte enkäten är översatt till 
deras respektive språk. “Alla skriftliga enkäter har också den nackdelen att 
analfabeter inte kan göra sig hörda, såvida de inte får hjälp av någon med att 
både få frågorna upplästa (och översatta) och därefter få sina svar 
nedtecknade.” (s. 72). Alternativet är fokusgrupper, vilket verkar fungera 
mycket bra, men det är inte oproblematiskt det heller, eftersom det är för 
resurskrävande för att användas regelbundet. Den lokala dialogen, den verbala 
och direkta verkar vara viktig och har dessutom en stor roll för den nyanlände, 
som därigenom blir sedd.  

Ericsson & Nordeman kommenterar dock att bibliotekarierna även kan 
undersöka vilka behov som finns genom att föra dialog och nätverka med de 
lokala institutioner och föreningar som finns. I Fisksätra blir samarbeten en 
styrka för biblioteket, konstaterar författarna, i och med att de samarbetar med 
många och att stora delar av programverksamheten bygger på dessa 
samarbeten. De kommenterar att samarbeten blir en resurs för biblioteket och 
etablerar samtidigt biblioteket som ett nav i det lokala samhället. Samtidigt 
kräver samarbeten resurser från biblioteket i form av personal eftersom de ska 
initieras och upprätthållas.  

En annan viktig sak är att många kommer med sina frågor till biblioteken och 
att bibliotekarierna måste lösa dem bäst de kan oavsett om resurserna är 
tillräckliga eller inte, vilket de oftast inte är. De kommenterar att det inte ligger 
i bibliotekets uppdrag att hjälpa till med att tolka eller fylla i olika 
myndighetspapper.  

Samtliga bibliotekschefer var i detta fall mycket noga med att påpeka att 
biblioteket inte är och aldrig ska vara en myndighet. Biblioteket är en offentlig 
lokal med tillåtande atmosfär och låga trösklar, en offentlig institution som 
erbjuder tjänster, men som inte har någon myndighetsutövning och som 
därmed står för frivillighet snarare än tvång. (Ericsson & Nordeman, 2011, s. 
89)  

Politikerna från Kultur och fritidsnämnderna var överens om att det är 
medborgarkontoren och inte biblioteken som ska sköta den formella kontakten 
med samhället och att man inte får “lassa över saker på biblioteket bara för att 
andra inte har tid med det” (s. 91).  Som studien visar är det dock tydligt att 
biblioteken är de som får svara på dessa frågor när medborgarkontoren har 
stängt eller inte räcker till. Ericsson & Nordeman anser att det är 
anmärkningsvärt att inget av biblioteken i studien har en policy för hur man ska 
hantera samhällsfrågor, eftersom dessa uppstår i så stor omfattning.  

* 

Svensk Biblioteksförenings litteraturstudie  Framgångsrikt, men förbisett: om 
bibliotekets betydelse för integration  (2008) är en sammanställning som är 
avsedd att lyfta fram biblioteket som arena för integration. Det har hänt mycket 
sedan dess, sade den förre generalsekreteraren Niclas Lindberg under 
seminariet  Folkbiblioteken och flyktingarna  (2016) och menar att biblioteket 
inte är lika förbisett längre. I  Framgångsrikt, men förbisett  skriver han att 
biblioteken saknar ett uttalat uppdrag och “betraktas därmed inte som viktiga 
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verktyg för integration (...)” (s. 5), men under seminariet sade han att det har 
förändrats — biblioteken har blivit uppbjudna till dans av Kulturrådet och 
kommunerna och att den nya Bibliotekslagen är raka motsatsen till uddlös. En 
lärdom av  Framgångsrikt, men förbisett  var att bibliotekens utbud var bättre 
anpassad för invandrare som varit i landet en längre tid   och Niclas Lindberg 
skrev i textens förord att det vore bättre att anpassa det till de skiftande behov 
som finns. Lindberg skrev även om hur viktig personalen är och att 
bibliotekarien ofta är den första svensktalande som invandraren upprättar en 
personlig kontakt med. Bibliotekarien blir då en viktig person som på “ett 
kravlöst sätt [kan] hjälpa till att introducera personen i det nya landet” (s. 6). 
Det senare verkar inte ha förändrats, som man ser av denna forskningsöversikt.  

* 

Myndigheten för Kulturanalys publicerade 2017 en rapport om 
kulturinstitutioners tolkningar av mångfaldsuppdraget,  “Vilken mångfald?” , 
där biblioteken ingår, utöver teatrar, konserthus, muséer m fl. Merparten av de 
intervjuade representanterna för de statliga och regionala kulturinstitutionerna 
ansåg att det var problematiskt att de har en homogen personalsammansättning 
och strävade därför efter att öka mångfalden i personalen. Ett vanligt skäl till de 
homogena arbetsgrupperna var låg personalomsättning och att de saknade 
resurser till att rekrytera på nytt. En representant för en regional 
biblioteksverksamhet berättade att de genomfört utbildningar i bemötande, då 
detta ses som en viktig del i arbetet med att säkra att verksamheten är 
tillgänglig för alla. Ett flertal kulturinstitutioner nämner också att de har börjat 
rikta sig mer mot nyanlända under de senaste åren, både i riktade punktinsatser 
(t ex riktade visningar eller konserter), men framför allt en mer långsiktig 
integrationsfrämjande verksamhet på biblioteken.  

Just nu jobbar vi mycket med samhällsorientering för nyanlända och där 
försöker vi få in frågor om tillgänglighet och vikten av att läsa för barn. 
Bibliotek arbetar även med språkcaféer och då är det över språkgränserna som 
man gör det. (Länsbibliotekarie) (Myndigheten för Kulturanalys, 2017, s. 60) 

Flera av kulturinstitutionerna som deltagit i studien har en stor vilja till att bidra 
till integration, men kortsiktigheten i finansiering och bristen på övergripande 
samordning med andra aktörer verkar, säger rapportens författare, vara en 
utmaning för att kunna arbeta långsiktigt. Det ges exempel på insatser som 
genomförts i projektform med öronmärkt, extern finansiering, “som kan bli 
styrande för insatsens utformning” (s. 61). Författarna kommenterar att 
projektarbeten med extern finansiering sällan styrs av verksamhetsnära behov 
eller långsiktiga behov, utan snarare av vilka medel som finns att söka. Ett 
tydligt problem för alla försök att utöka och etablera ett mer omfattande 
integrationsarbete.  

Ett par av kulturinstitutionerna pekar på bristen på samordning kring 
integrationsfrämjande insatser och efterfrågar kunskapsstöd från stat, landsting 
och kommuner. De önskar också en organisering som möjliggör 
gränsöverskridande samarbeten kring integrationsfrågor.  

Biblioteken har öppna dörrar för de nyanlända och jobbar otroligt mycket [...] 
Men kommunerna kanske inte inser potentialen i biblioteken som en del i att 
skapa mångfald i samhället. Det kan jag höra från bibliotekscheferna att man 
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är sällan med i planeringen när det gäller flyktingmottagandet fastän 
biblioteken är en jätteviktig funktion. Man brottas på hemmaplan för att få 
loss resurserna för att kunna jobba metodiskt och mer uppsökande och mer 
kanske strategiskt med de här frågorna. (Länsbibliotekschef) (Myndigheten 
för Kulturanalys, 2017, s. 63) 

Rapporten noterar att integrationsfrämjande insatser ofta bedrivs vid sidan av 
den ordinarie verksamheten och menar att en förklaring till det kan vara att det 
har blivit ett fokus på just nyanlända genom “de senaste årens 
flyktingsituation” (s. 70). Nyanlända är undantaget eftersom de kan få särskilda 
insatser, annars ska integrationspolitiken rikta sig mot de hinder som finns för 
deltagande i verksamheten och inte mot etniska grupper.  

För att kunna göra detta krävs kunskap om hur verksamheten ser ut och vilka 
specifika hinder för deltagande som finns där. Att arbeta med denna typ av 
genomlysningar och att genomföra de insatser som krävs för att utveckla den 
ordinarie verksamheten kan emellertid vara mer resurskrävande än att göra 
enskilda insatser. (Myndigheten för Kulturanalys, 2017, s. 70) 

* 

Biblioteket kan behöva tydlighet när det samarbetar med andra som står nära i 
samhället, som frivilligsektor och kommunal förvaltning. Anne Goulding 
diskuterar i  Engaging with community engagement: public libraries and citizen 
involvement  (2008) flera sidor av bibliotekets samarbeten med frivilliga och 
med andra. Hon menar att det är folkbibliotekets högt uppskattade neutralitet 
som lockar människor från olika bakgrunder och gör att de kan känna sig 
bekväma och delta i evenemang eller möten. “At its simplest level, partnership 
with the third sector can just involve ‘hosting’ activities: making space 
available for local community groups” (s. 43).  

Goulding presenterar bland annat en teoretisk verktygslåda med sju aspekter 
för bibliotekets samarbeten som visar vart biblioteket ska rikta blicken för att 
identifiera den pågående verksamheten och för att planera framåt: 

1. biblioteket som rum för föreningar, studieförbund, organisationer m fl. 
2. fungerande samarbeten med volontärer, studieförbund m fl.  
3. samarbeten med andra delar av den kommunala förvaltningen för att 

engagera fler delar av samhället 
4. involvera frivilliga 
5. involvera föreningar, organisationer, m fl i beslutsfattande 
6. involvera föreningar, organisationer, m fl i projekt 
7. involvera föreningar, organisationer, m fl i strategisk planering  

En av intervjudeltagarna talade om hur samarbeten kunde höja bibliotekets 
status och vilka fördelar det skulle föra med sig, i synnerhet när det gäller att 
kunna erbjuda – om än genom att passivt stå värd i vissa fall – aktiviteter mm 
som de inte skulle ha kunnat genomföra på egen hand. Samtidigt vill Goulding 
påpeka att det har funnits kontroverser om volontärer på biblioteket och en oro 
för att volontärer ska fylla roller som kommit till på grund av personalbrist. 
Motståndet verkar dock ha minskat, tack vare att många bibliotekarier har 
märkt att volontärerna har gett biblioteket gott rykte hos grupper som de själva 
har svårt att nå, i synnerhet bland flyktingar: 
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Larsen et al. (2004) note that volunteers can be particularly helpful within 
refugee communities, helping services make connections with groups of 
immigrants, assisting with language barriers and facilitating understanding 
and knowledge sharing about different communities. (Goulding, 2008, s. 
4445) 

Goulding för fram åsikten att folkbiblioteket allt mer är en nyckelresurs i 
samhället som en arena för öppna evenemang och en mötesplats där man kan 
skapa relationer, men för att verkligen uppfylla bibliotekens potential visar 
forskningen på ett behov av att engagera låntagarna tidigt, kontinuerligt höra 
efter vad de tycker och arbeta efter den information som kommer fram. Detta, 
varnar Goulding, innebär inte bara de användare som redan kommer till 
biblioteket, utan även de som ännu inte har tagit sig dit. Hon visar att många 
bibliotek har gjort alldeles för lite för att ta reda på vad de tycker som inte är på 
biblioteket. En deltagare i studien beskrev hur dennes bibliotek framgångsrikt 
hade etablerat ett forum för unga låntagare för att ta reda på deras behov, vilket 
resulterade i särskilda utrymmen för barn och unga och att fler i åldersgruppen 
började besöka biblioteket.   

 

2.2 Biblioteket som mötesplats 

Mikael Stigendal har i sin bok  Biblioteket i samhället – en gränsöverskridande 
mötesplats?  (2008) fastställt att folkbiblioteket är en viktig mötesplats och inte 
“bara” ett ställe där man lånar böcker. Stigendal menar att det finns ett 
innanförskap och ett utanförskap, där biblioteket ingår i samhällets 
innanförskap utan att stänga ute någon.  

Stigendal definierar integration utifrån latinets  integra’tio , som betyder 
helhetliggöra, där separata enheter smälter samman. Han använder sig vidare 
av sociologen David Lockwoods uppdelning av hård respektive mjuk 
integration; systemintegration respektive social integration.  

Det innebär att man kan vara integrerad på två olika sätt; hårt och mjukt. Den 
hårda handlar mer om att vara en kugge i maskineriet, den mjuka om del i en 
gemenskap. Den hårda handlar mer om att rätta sig efter förutbestämda planer, 
den mjuka om att förlita sig på känslor. […] Den hårda integrationen kan 
liknas vid faktisk delaktighet. Om vi dessutom känner oss delaktiga kan vi 
sägas vara mjukt integrerade. (Stigendal, 2008, s. 51) 

Utifrån detta argumenterar Stigendal för att utanförskap kan bero på att det 
saknas system som människor kan bli integrerade i, eller att befolkningen 
ibland saknar just de “egenskaper, förmågor och kompetenser som krävs för att 
bli integrerade i dem” (s. 56). Han använder även citat från sociologen 
Zygmunt Bauman som i boken  Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen 
(1998) pekar på skillnaden mellan generella och selektiva principer i 
välfärdsstater. Enbart det generella trygghetssystemet som anses gynna alla 
lägger grunden för sammanhållning och en känsla av gemenskap. Om man 
låter en behovsprövning avgöra vem som ska få vad, delas samhället upp av en 
klyfta, där det finns de som ger utan att få något i gengäld och de som får utan 
att ge. Stigendal menar att biblioteket är en av de samhällsinstitutioner som 

15  



 

allra mest visar hur den generella välfärden fungerar.  

När därför biblioteket vänder sig till grupper som kan anses befinna sig i ett 
utanförskap så gör man det för att välfärden ska vara generell. Bara det att 
man vänder sig till dessa grupper behöver därför inte upplevas som 
stigmatiserande eller som en extra kostnad. Det är inte bara för deras skull 
som biblioteket finns till utan för allas. (Stigendal, 2008, s. 61) 

Stigendal visar att följande tre barriärer till innanförskapet är låga på 
biblioteket: målgruppsbarriären (eftersom biblioteket vänder sig till alla); 
resursbarriären (det är gratis att vara där, samt att låna); ordningsbarriär (i och 
med att kraven på ordning inte är särskilt utestängande). Han argumenterar att 
dessa barriärer kan vara betydande på andra platser, men inte på biblioteket, 
och att det framför allt är kontakten med bibliotekspersonalen som leder till 
faktisk delaktighet i innanförskapet. Möjligheten att faktiskt samtala och 
diskutera med en bibliotekarie, utöver att få hjälp, bekräftar att man är en del av 
den sociala gemenskapen på plats.  

* 

Den norske forskaren Ragnar Audunson   har i forskningsartiklar (2005, 2011) 
och med sitt bidrag i antologin  Det mångspråkiga biblioteket  (2012) undersökt 
bibliotekets potential som mötesplats. Han brukar argumentera för biblioteket 
som lågintensiv mötesplats; en plats där man möter andra som har andra 
intressen och kommer från andra bakgrunder än sig själv. Ofta umgås man 
inom en gemensam intressesfär, i säg fotbollslaget eller kören, vilket innebär en 
högintensiv mötesplats. Audunson menar att vi tenderar att spendera större 
delen av våra liv på de högintensiva mötesplatserna, med andra som liknar oss 
själva i någon grad. Tolerans kräver däremot att vi exponeras för andra åsikter 
än de vi själva har, vilket inte tränas i samma grad i dessa kretsar. Han 
använder sig av Lave & Wangers (1991) strategi “Legitimate Peripheral 
Participation”, eller förkortat LPP,  vilket innebär att de nyanlända deltar i 
ökande grad och lär sig praktiken genom att iaktta de som redan är 
hemmastadda i miljön. Så som Audunson beskriver detta (2012), kan det 
betyda att invandrarkvinnor tyr sig till biblioteket för att de får vara där utan att 
de behöver betala eller bidra på något sätt och själva kan avgöra när, eller om, 
de vill delta i någon av bibliotekets aktiviteter. Detta kallar han för gradvis 
integrering (2012). 

Et samfunn forutsetter tillit – det som gjerne kalles for sosialt kapital av 
brotypen – på tvers av etnisk, kulturell, sosial og generasjonsmessig 
tilhørighet. Lavintensive møteplasser bidrar til å bygge slik tillit. (Audunson, 
2012, s. 44) 

Audunson deltog i PLACEprojektet (2005) som visar att biblioteket är en plats 
där man exponeras för det mångkulturella samhället – och därigenom bidrar till 
tolerans.  

* 

Fanny Larssons examensarbete inom Samhällsbyggnad,  Om mötesplatser och 
trygghet  (2014) (en fallstudie av Bibblerian i Hässelby) visar att många känner 
sig otrygga om det blir en alltför stor homogen grupp som samlas. Analysen 
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visar att homogena grupper kan upplevas som hotande eller exkluderande. 
Larsson kommenterar att en homogen grupp inte speglar den verkliga 
sammansättningen i samhället och skriver likt Audunson att de som är på 
mötesplatsen då inte lär sig att tolerera andra och att en blandning av folk på 
mötesplatser är bäst. Det som annars kan vända en sådan situation är om det 
finns en extern part som håller uppsikt och som gör att de andra som befinner 
sig på platsen känner sig sedda. En extern part som till exempel en 
bibliotekarie eller en biblioteksvärd. Detta ekar av ett liknande budskap, det 
Stigendal (2008) ville dela; att det är bibliotekarien som är vägen in till 
innanförskapet och inte byggnaden i sig. 

* 

Norrmannen Andreas Vårheim (2014) har undersökt om det finns ett samband 
mellan folkbiblioteket och flyktingars tillit till samhället. Fynden visar att 
flyktingarna som deltar i bibliotekets aktiviteter snabbt får stort förtroende för 
biblioteket och andra låntagare, men att den generella tilliten till samhället och 
andra medborgare fortsätter att vara låg. Vårheim argumenterar för att 
generaliserad tillit hos både invandrare och infödda är en stark indikator på 
framgångsrik integration och att landets välfärd, demokrati och befolkningens 
lycka är avhängig hur mycket invånaren litar på främlingar, vilket är ett annat 
sätt att uttrycka generaliserad tillit på. Han nämner tidigare studier som har 
visat att väl fungerande och oberoende allmänna institutioner ökar denna tillit 
och att kontakt mellan etniska grupper ökar tolerans och minskar fördomar. 
Audunson, Larsson och Vårheim är alla överens om detta sista; det är 
bokstavligen mötet mellan människor från olika etniska och kulturella grupper 
samt från olika intressesfärer, som främjar tolerans och biblioteket är den rätta 
platsen för det.  

The students in general put great trust in the public library as an institution. 
Most also referred to the library as a safe place. Their trust in the library had 
increased over the time period they had participated in the introductory 
programme. Most students had little knowledge of public libraries from their 
home countries. Two of the students had, however, sometimes felt unsafe in 
the library because of conflict within groups of refugees from the same 
country. (Vårheim, 2014, s. 65) 

Det finns en koppling mellan Vårheim och Larsson i och med att de 
uppmärksammar att homogena grupper inte är likvärdigt med trygga grupper. 
Som Vårheim skriver är det en påminnelse om att inte ta för givet att personer 
från samma land, som flytt samma krig, hjälper varandra eller kommer 
överens.  

 

2.3 Vikten av informationskompetens 

 

Caidi & Allard   (2005) ser tillgången till IKT; informations och 
kommunikationsteknologi, liksom förmågan att hantera den, som avgörande 
för att fullt ut kunna ta del av samhället. De menar att IKT har en framträdande 
roll för att människor som har flytt sina hemländer ska kunna hålla kontakt med 
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sina släktingar, uppdatera sig med nyheter och möjligtvis påverka utvecklingen 
i landet. Nilsson & Närman (2016) argumenterar för att det inte är en orimlig 
slutsats att ett större fokus på informationskompetens skulle leda till att 
biblioteket skulle uppfattas som en mer betydelsefull institution i 
integrationssammanhang än vad det gör idag. De skriver att det “ur ett 
internationellt perspektiv finns krav på att informationskompetens ska räknas 
som en mänsklig rättighet, något som flera gånger har uppmärksammats av 
UNESCO” (Nilsson & Närman, 2016, s. 19). Caidi & Allard citerar Omidvar 
& Richmond (2003) för att illustrera varför:  

For immigrants and refugees, social inclusion refers to the realization of their 
“full and equal participation in the economic, social cultural and political 
dimensions of life” (Omidvar & Richmond, 2003, p.1). (...) Because 
immigrants often lack the basic information, as well as social, civic, and 
economic capital to function fully in their new country, Omidvar and 
Richmond (2003) argue that theirs is more often a matter of survival than full 
participation and inclusion. Caidi and Allard (2005) maintain that access to 
necessary information is also a fundamental component for achieving social 
inclusion for immigrants. Without adequate information access, immigrants 
will be unable to make informed choices and decisions. (Caidi & Allard, 2005, 
s. 499) 

Informationskompetens är alltså ett viktigt verktyg för att kunna förstå och 
kunna ta del av det nya samhället. Ett annat perspektiv på samma behov är 
begreppet “information poverty” (Caidi & Allard, 2005), ett begrepp som 
målande beskriver det som fattigdom att vara utan den kunskap som man 
behöver för att klara sig i vardagen. Lloyd, Kennan, Thompson & Qayyum 
(2013) menar att informationsfattigdom över en längre tid kan påverka en 
människas möjlighet att skaffa sig sociala nätverk, få anställning, upprätthålla 
en god hälsa och fortsätta sin utbildning – och riskerar att skapa en ond cirkel 
av utanförskap och marginalisering.  

Både Caidi & Allard (2005) och Lloyd et al. (2013) skriver utifrån socialt 
utanförskap. Lloyd et al konceptualiserar utanförskapet som en “information 
disjuncture”; en skiljeväg i informationen, då alla de metoder som invandraren 
tidigare använt sig av för att skaffa sig information plötsligt inte gäller längre, i 
och med bytet av land. För att kompensera för detta visar de att invandraren de 
första månaderna, eller till och med åren, främst använder sig av verbala eller 
visuella informationskällor. Något som få, om några, svenska myndigheter har 
tagit till sig eller anpassat sig efter. Dessutom visar resultaten som Lloyd et al. 
kommit fram till att många flyktingar lider av informationsöverbelastning, då 
den stora mängden information – menad att hjälpa dem – blir för mycket och 
slutligen kontraproduktiv. Det kan bli extra mycket eftersom det som betraktas 
som grundläggande och självklart, är alldeles nytt för många, som t ex hur en 
mobiltelefon fungerar.  

Lloyd et als. studie visar att personer som arbetar med service ofta har den 
förutfattade meningen att flyktingar hjälper varandra, något som visar på dålig 
kulturell förståelse. En till synes homogen grupp kan ha gott om inbördes 
spänningar. Därför går det inte att nog understryka, enligt Lloyd et al., hur 
beroende nyanlända är av att de handläggare och volontärer som de möter är 
pålitliga och objektiva i sin information.  
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2.4 Behov av strategisk planering  

 

I och med att det är först de senaste två åren som målgruppen har varit så 
omfattande på de mindre bibliotek som är i fokus i den här studien, finns här en 
utgångspunkt att det förmodligen har prövats nya aktiviteter under den tiden. 
Den bibliotekarie som syftar till att pröva nya aktiviteter för nyanlända, kan 
antas göra något slags plan i förväg och eventuellt också en utvärdering efteråt 
för att fastslå om aktiviteten var något som biblioteket vill fortsätta med.  

Mary Piorun (2011) anser i sin artikel  Evaluation of strategic plans in 
academic libraries  att det finns ett stort behov av att få bibliotekspersonal att 
förstå hur viktigt det är att utvärdera arbetet och vilken betydelse 
utvärderingarna har för bibliotekets möjlighet att söka pengar. 
Bibliotekspersonalen som hon intervjuade berättade att de i huvudsak använde 
sig av informell kommunikation (med studenter, fakultet, personal, 
kommunanställda och organisationer) för att utvärdera verksamheten. Piorun 
menar att informell kommunikation inte dokumenteras på samma noggranna 
sätt och kan lätt gå förlorad eller bli oförståelig med tiden.  

Proactively asking stakeholders for their thoughts and analysis, including their 
satisfaction and knowledge, would take the library one step closer to an 
evaluation that gages overall impact. Frequent communication of the 
outcomes and impact of the strategic plan is one of the easiest ways to 
promote participation and enthusiasm. (Piorun, 2011, s. 60) 

Även om Piorun menar att bibliotek har mycket att vinna på att utvärdera sitt 
arbete, anser hon att om det behövs en strategisk förändring, så behövs 
antagligen en förändring i arbetskultur också. Hon har funnit möjliga barriärer i 
arbetskulturen, som att personalen inte tycker att det är viktigt att göra 
utvärderingar eller att de tycker att det är svårt att vara objektiva. Några 
medlemmar i fokusgrupperna pekade på att bristande färdigheter och tidsbrist 
gjorde att arbetet med att göra en utvärdering kunde verka överväldigande. 
Piorun kommer fram till att mycket hänger på ledningen; om ledningen tycker 
att utvärderingar är viktiga skapar den strukturer och processer för att 
arbetskulturen ska bli sådan.  

* 

Paola Picco noterade (2008) i sin studie av folkbiblioteken i Montreal att både 
bibliotekarierna och de dokument som hon studerade var överens om att 
folkbiblioteken arbetar för integration – men att det inte rådde konsensus om 
hur  folkbiblioteken skulle göra för att stödja processen. Alla hade olika förslag 
och även om biblioteken hade samma mål fanns en vid tolkningsmån. Varje 
bibliotek utvecklar vad dess personal bedömer att deras målgrupp av 
invandrare behöver, vilket leder till en viss spretighet, något som går att känna 
igen hos de svenska biblioteken. Picco argumenterar för att integrationsarbetet 
inte ska lämnas åt slumpen, eller utvecklas åt olika håll på olika bibliotek. 
Detta är motsatsen till “det lokala biblioteket”, som Ericsson & Nordeman 
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(2011) beskrev, det som för dialog med den lokala befolkningen och anpassar 
sig efter deras önskemål.  

De intervjuade bibliotekarierna i Pioruns studie ansåg att personalen borde vara 
tålmodig, proaktiv, kunna flera språk och ha respekt för andra kulturer. Som 
Picco visar hade Montreals folkbibliotek vid tillfället inte tillräckligt med 
personal för att nå alla delar av befolkningen. “This is a very important point: If 
the libraries do not have enough staff they can neither increase the services 
offered nor concentrate their efforts on reaching the non user population.” (s. 
52). Picco argumenterar för att biblioteken måste ha vissa förutsättningar för att 
kunna nå och stötta invandrare; samarbeta med andra organisationer, ha 
vidareutbildad personal som är förberedd inför att arbeta med invandrare, 
erbjuda de aktiviteter som efterfrågas och de ekonomiska resurser som krävs 
för allt detta. 

* 

Regionbiblioteket Stockholm och Centrum för praktisk kunskap på Södertörns 
Högskola har under redaktören Eva Schwarz ledning gett ut en essäsamling vid 
namn  Bibliotekariens praktiska kunskap   (2016) som kretsar kring frågorna vad 
en bibliotekarie är och vad som ingår i hennes yrkesroll, något som ofta 
handlar om en diskussion om gränsdragningar. Författarna består av 
folkbibliotekarier och Eva Schwarz själv, som är filosof. Ett ofta 
återkommande verktyg för analys är Aristoteles begrepp  fronesis;  som är ett av 
två begrepp för praktisk kunskap.  

Fronesis, klokhet, är ett överordnat kunnande, ett kunnande som riktar sig inte 
bara mot ett mål och frågan om hur man kan nå det, men som bedömer vilket 
mål som ska följas och av vilken anledning. Det är också en slags insikt i 
måttlighet: Det ska inte vara för mycket eller för lite. Men ibland är 
förutsättningarna inte på det sättet att det rätta kan göras. Det saknas tid eller 
resurser, energi men ibland också diskursiva förutsättningar, begrepp och 
argumentationsstrategier. (Schwarz, 2016, s. 62) 

Schwarz visar på risken att om det inte finns nog med tid och resurser blir det 
kanske så att omdömen aldrig blir av och att bibliotekarien istället följer en 
“åsikt” eller en regel utan att ifrågasätta. Det filosofiska perspektivet, utifrån, är 
viktigt för att man ska kunna granska det som den erfarne bibliotekarien tar för 
självklart lite närmare; de rutiner och vanor som bygger upp praktiken. Det 
kräver möjlighet till reflektion, inte bara i ensamhet utan tillsammans, för att 
komma fram till hur yrkesrollen ska utformas. 

Den praktiska kunskapen är en kunskap som är bunden till en viss situation, 
som visar sig i handlingen och sällan låter sig formuleras i allmänna regler. 
Den bygger på erfarenhet, en kunskap man inte nödvändigtvis lär sig genom 
formell utbildning, utan genom övning och gemensam reflektion: Varför gör 
jag som jag gör? Vilken roll spelar vanor och rutiner för mitt handlande? Vilka 
är de ekonomiska, politiska, personliga, kulturella o.s.v. förutsättningarna för 
yrkesutövningen? (Schwarz, 2016, s. 10) 

Folkbibliotekarien ställs ofta inför frågan hur hon ska tolka regler och uppdrag 
och står ofta ensam i detta, kommenterar Eva Schwarz. Det finns en risk att en 
bibliotekarie gör “rätt handling” i stunden för en låntagare, men gjorde hon mer 

20  



 

än vad som krävdes ökar hon förväntningarna på kollegorna till en orimlig 
nivå.  

Gör man en strategisk plan som sedan läggs i en skrivbordslåda och glöms 
bort, kan det bero på arbetskultur, om vi ser till essän  En eftermiddag i 
informationdisken   av Monika Baruch   i  Bibliotekariens praktiska kunskap.  Hon 
beskriver en tyst motvilja i biblioteksmiljön mot statistik och mätinstrument, 
framför allt för att det kopplas samman med NPM (New Public Management), 
som har näringslivets organisering som förebild.  

Och nog märks detta i det dagliga arbetet på biblioteket. Förutom våra 
slimmade personalgrupper, räknas och redovisas allt som går att omvandla till 
statistik. Öppethållande, besök, utlån, verksamheter och program. Besökarna 
kallas ibland ”kunder”, även om det sällan är vi, som möter dem i vårt dagliga 
arbete, som använder den benämningen. För mig är näringslivets 
mätinstrument trubbiga. De säger ingenting om vad ett möte med biblioteket 
kan innebära för en människa. (Baruch, 2016, s. 2829) 

Om inget annat så kan Baruchs essä beskriva hur motståndet mot utvärderingar, 
strategiska planer och statistik kan se ut och vad det grundar sig på. Den som 
vill förändra arbetskulturen till en där man regelbundet skriver planer och 
utvärderingar, kan vara hjälpt av att först tydligt definiera varför och för vilka 
man gör det.  
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3. Teori 

 

3.1 Bibliotekariens yrkesroll – i praktiken 

För denna studie krävs ett teoretiskt ramverk som kan spänna över de olika 
delarna av integrationsarbetets förutsättningar, både utifrån bibliotekariens 
yrkesroll, den arbetskultur som bibliotekarien rör sig inom och biblioteket som 
aktör. När man ska studera hur ett arbete utförs ligger praktikteori nära till 
hands och denna studie följer i stora drag Stephen Kemmis beskrivning (2011) 
av praktikteori, där han sammanför flera teoretikers skilda synsätt och 
utgångspunkter till en mångfacetterad tabell (bifogad som  Bilaga C) . 
Praktikteori har många riktningar och enligt Kemmis finns det ingen 
gemensam överenskommelse om vad praktik är och hur den ska förstås, därför 
är det viktigt att här betona Kemmis roll i att föra samman dessa olika 
perspektiv. Han anser att praktiken har vad han kallar för extraindividuella 
drag och att man för att förstå praktik behöver dra kopplingar från kulturella, 
diskursiva, sociala och historiska perspektiv för att få en mer täckande bild.  

Kemmis argumenterar emot en (enbart) teknisk syn på praktik där den ses som 
något funktionellt och bara tolkas utifrån den yrkesmässiga utövarens 
perspektiv. Till exempel citerar han och argumenterar emot det synsätt som 
Eraut (1994) och Higgs, Titchen och Neville (2001) stod för när de föreslog att 
professionell praktikkunskap kan beskrivas på följande sätt: 

1. propositional, theoretical or scientific knowledge — for example, the 
knowledge of pathology; 

2. professional craft knowledge or knowing how to do something; and 
3. personal knowledge about oneself as a person and in relationship with others 

(Higgs, Titchen & Neville, 2001, citerade av Kemmis, 2011, s. 140) 

Försök att mäta praktiken kvantitativt förminskar praktiken enligt Kemmis. 
Han kritiserar denna tekniska syn på praktiken eftersom den alltför mycket 
fokuserar på mätbara resultat och därigenom gör praktiken oigenkännlig från 
den verklighet som färgas av människors intentioner, värderingar och 
engagemang (Kemmis, 2011, s. 159).  

I sin egen tabell har Kemmis försökt sammanföra de olika synsätten och kallar 
tabellen för en ”karta över samtalsutrymmet” (s. 139)  mellan de skilda 
teorierna som har sina utgångspunkter i sociala, ekonomiska och diskursiva 
traditioner. Kemmis anser att tabellen är ett provisoriskt ramverk för att 
undersöka praktikens mångfald och rikedom, ”stretching out from the 
hereandnow of particular episodes of behaviour and action in time and 
physical, material, cultural, semantic and social space” (s. 161). Att i Kemmis 
anda undersöka praktiken utifrån flera perspektiv — individen i relation till det 
sociala, kulturelldiskursiva och det materiellekonomiska — bidrar till en 
”dimensionalitet”, vilket jag förstår bidrar till en vidare möjlighet för analys. 

Kemmis vill inkludera både diskursiva och ekonomiska element i praktiken för 
att inte förminska den till enbart den kunskap som finns inom ett yrke. Att den 
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ene betalar den andra, är också en del av den professionella praktiken, liksom 
att utövaren betalar skatt på sin lön. Det finns praktikteoretiker som i Marx 
fotspår ser utövares intentioner och handlingar i det sociala livet som kulturellt, 
socialt och politiskt formade av materiella förutsättningar och anser likaså att 
människors behov och problem är förutbestämda av ekonomiska relationer (s. 
149).  

The shape of the practitioner’s practice is not only ”given” by the people 
actually performing the practice, it is also prestructured and prefigured in 
discourses  (e.g., how knowledge of the practice is represented in texts and 
curricula), in  social relationships  (e.g., through learning to be a doctor from 
teachers of medicine, and through experiencing the social relationships of 
medical work — with nurses, patients and relationships with professional 
accrediting bodies) and in  materialeconomic  arrangements (e.g., buying and 
using equipment, being paid for services and paying taxes for the business 
from which the practice is offered). (Kemmis, 2011, s. 150)  

Dessa kulturelldiskursiva, sociala och materiellekonomiska ramverk 
existerade innan de här två  personerna kom till detta möte, i denna specifika 
situation (s. 148). Praktiken skapas i interaktion och är något med en viss 
struktur  — som en handske vi tar på handen — som formar våra handlingar i 
förväg, men påverkas också av våra intentioner och vår förhistoria m.m. (s. 
147). Praktiken är även bunden till tid och plats och håller på under en viss tid 
mot den bakgrund som personens liv utgör. Självklart existerar vare sig den ena 
eller den andra i ett socialt tomrum, tvärtom; ju mer vi känner till praktiken i ett 
visst sammanhang, ju mer vet vi vad vi kan förvänta oss av varandra.  

Kemmis refererar till Schatzki (2002) som ansåg att praktiken föregår 
individens handlingar och fyller dem med mening i den kulturelldiskursiva 
dimensionen, tillhörighet i den sociala dimensionen och praktisk effektivitet i 
den materiellekonomiska dimensionen. Dessa tre dimensioner är ständigt i 
dialektik med individen. Praktiken gör att vi kan förstå varandra. Relationen till 
vår omvärld styrs enligt detta perspektiv av förväntningar om hur saker och 
ting ska vara och gå till. Som forskare med tidigare erfarenheter av 
biblioteksväsendet och specifik yrkeskunskap om detsamma, har man en 
förutbestämd mening om hur biblioteksväsendet fungerar och hur den enskilde 
bibliotekarien kan tänkas reagera i en viss situation, med mer eller mindre 
tillförlitlighet.  

“Praktikteoretiska ansatser betonar människan och de ting som omgärdar henne 
som en del i en större helhet, ett slags väv av praktiker som mer eller mindre 
hänger ihop med och genomskjuts av varandra” (Pilerot & Hultgren, 2017). 
Utifrån det tekniska perspektivet kan praktik representera hur vi gör ett visst 
arbete på arbetsplatsen, vilket växer fram med tiden och som de nya lär sig av 
dem som är etablerade. Utöver detta har praktikteorin även temporala, 
situationella, ekonomiska och sociala aspekter; där de sistnämnda bland annat 
visar sig i de roller som i det här fallet bibliotekarien och låntagaren tar. Dessa 
specifika personer har olika skilda bakgrunder och erfarenheter, men möter 
åtminstone till en början varandra utifrån den roll som den andra innehar. 
Många vet något, mer eller mindre, om vad de kan vänta sig av en 
bibliotekarie, till exempel att de kan tänkas få hjälp med information — oavsett 
om de har träffat just denna bibliotekarie förut. 

23  



 

I min studie kommer jag inspirerad av Pilerot & Hultgrens (2017) tillämpning 
av Kemmis tabell använda mig av de tre dimensioner som Kemmis beskriver 
som ett ramverk och en uppmaning att se på resultatet utifrån flera perspektiv 
(vilket ska jämföras med att till punkt och pricka bocka för varje del av hans 
tabell). Att göra på detta sätt innebär att tolka individen och bibliotekets 
integrationsarbete i relation till den  kulturelldiskursiva,  den  sociala  och den 
materiellekonomiska dimensionen . Jag håller med Kemmis om att det skulle 
bli alltför tunt och missvisande att bara visa den tekniska sidan av 
yrkesutövandet; yrkeskunskapen, till förfång för de sammanhang som 
individen interagerar i. Ramverket kommer att användas för att fördela kapitlet 
Diskussion i tre övergripande delar för att dels bidra till ökad läsbarhet och dels 
till en analys som förhoppningsvis blir mer mångfacetterad och komplex tack 
vare de tre skilda perspektiven.  

3.1.1 Den kulturelldiskursiva dimensionen 

Arbetskultur formar hur saker brukar göras och det diskursiva elementet av 
denna dimension kan visa sig i skrifter som till exempel biblioteks och 
verksamhetsplaner, där personalen har skrivit ned vilka mål och vilket syfte 
verksamheten har. I denna dimension tar vi oss an normer, konventioner och 
värderingar och analyserar de uttryck som visar sig genom dessa.  

3.1.2 Den sociala dimensionen 

Som tidigare beskrivet hör roller till den sociala dimensionen, yrkesroller 
likaväl som de roller som en människa kan ha privat; sjuk, arbetslös, farmor, 
tonåring, till exempel bibliotekarien och den nyanlände, där de bemöter 
varandra utifrån vissa premisser. Den sociala dimensionen handhar identitet 
och relationer. Även biblioteket som institution har relationer, till studieförbund 
och kommunpolitiker m fl. Denna dimension är viktig när det kommer till att 
analysera samarbeten med volontärer, politiker och låntagarna själva.  

3.1.3 Den materiellekonomiska dimensionen 

Denna dimension omfattar allt på det materiella planet, alltifrån ekonomi till 
hur man inreder biblioteket. De materiella förhållanden som råder – tillgång till 
resurser och hur samhället i övrigt är ordnat (finns det medborgarkontor till 
exempel) – är avgörande för praktiken oavsett om de är understödjande eller 
hämmande. I denna dimension hamnar även sådana faktorer som plats och tid.  
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4. Metod 

 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Forskningsfrågorna förfinades under det inledande arbetet med denna uppsats, 
men det stod tidigt klart att de handlade om integrationsarbete på bibliotek. 
Fokus kom på bibliotekariernas åsikter om sitt integrationsarbete, vilket gör 
forskningen kvalitativ och inte kvantitativ.  

Att föra kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med en bibliotekarie i taget, 
genom telefon eller skype, framstod som en metod som skulle gå att genomföra 
även med en begränsad budget, eftersom biblioteken har långa avstånd mellan 
sig. Något som förstärkte detta val var att det vid kontakten med biblioteken 
snart framgick att de oftast har en person som mer eller mindre officiellt (att det 
står i arbetsbeskrivningen) är ansvarig för integrationsarbetet, även om termen 
för det senare skilde sig åt. Denna person kan förväntas vara mer insatt i 
integrationsarbetet än sina kolleger, samt ha mer genomtänkta svar på 
bibliotekets ställningstaganden när det gäller integrationsarbete.  

Praktikteorin med sina tre dimensioner — tre perspektiv — passar bra med en 
metod som är strukturerad, men är samtidigt flexibel nog för att kunna följa 
svar som rör sig åt ett annat håll än förutsett. Syftet var att kunna följa 
intervjudeltagarna dit de ville gå, utan att förlora taget om de frågor som bör 
besvaras för att kunna jämföra biblioteken sinsemellan.  

Semistrukturerade intervjuer är förutbestämda frågor som intervjuaren har 
förberett, men ordningen på dem kan ändras om situationen behöver det (Luo 
& Wildemuth, 2009). Likaså kan man formulera frågorna olika eller rentav 
lägga till nya frågor under intervjun, vilket ger betydande frihet till 
intervjuaren. Samtidigt finns en viss struktur som ger stöd och risken blir 
mindre att någon del av ämnet glöms bort, eller får slagsida till nackdel för 
andra sidor av ämnet. Som Luo och Wildemuth (2009) skriver inbegriper denna 
metod tre huvudsakliga steg; att utforma en intervjuguide, utföra intervju, samt 
analysera de data som har uppstått. Intervjuguiden är listan över frågor som 
intervjuaren har förberett och inleds genom att man till exempel noterar 
övergripande frågor eller områden som man vill undersöka, vilket jag också 
kom att göra och behöll som rubriker till min intervjuguide. I praktiken ändrade 
jag inte ordningen under intervjuerna, men svaren kom ändå att röra sig relativt 
fritt mellan de olika ämnena.  

Intervjuerna tog mellan en timme och 1 ½ timme var och fördes via Skype på 
datorn, ett program som gör det möjligt att prata som på telefon. Bryman 
(2016) rekommenderar intervjuer med Skype då det finns fördelar som att det 
är mer flexibelt än att träffas ansikte mot ansikte (sista minutenändringar t ex), 
billigare både i tid och pengar och bekvämt för intervjupersonen att själv få 
bestämma tid och plats. Det finns även risker, framför allt om 
internetuppkopplingen brister eller ifall de som ska intervjuas är obekanta med 
Skype. Intervjudeltagarna i denna studie var redan kunniga i hur Skype 
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fungerar och ville gärna använda denna teknik. Samtalen spelades in, i fyra fall 
av fem. Tyvärr gjorde problem med tekniken att det visade sig efter den allra 
första intervjun att den inte hade spelats in, men den räddades då jag samtidigt 
gjorde anteckningar från alla muntliga intervjuer som reserv. Den sjätte 
intervjun besvarades över mejl.  

 

4.2 Urvalet av bibliotek 

 
Utgångspunkten var att bibliotek på små orter har mindre resurser och arbetslag 
– som är en form av resurs i sig – än bibliotek i de största städerna i Sverige. 
Arbetet inleddes med att samla aktuell statistik (i april, 2017) över hur många 
som befann sig i Migrationsverkets mottagningssystem (från Migrationsverkets 
webbplats). Det skulle gå att resonera att dessa mindre orters bibliotek även har 
mindre arbetsbörda än de större biblioteken, men det skulle visa sig att vissa av 
dessa mindre orter hade procentuellt fler nyanlända än de största städerna i 
Sverige (se ett par stycken längre ned för exempel).  

Utifrån statistiken om totala antalet boende i varje län gick det att sålla ut vilka 
län som hade fler än tusen personer var i mottagningssystemet, de tio största 
städerna i Sverige undantagna. Gallringen resulterade i nio kommuner. Antalet 
invånare i respektive utvald kommun delades med antalet personer i vardera 
kommuns mottagningssystem för att skapa en procentsats per kommun. Sju 
kommuner hade en befolkningsmängd på under 30 000 personer, samtidigt som 
4 procent eller mer består av invandrare (personer både med och utan 
uppehållstillstånd), varigenom det går att dra slutsatsen att deras invandrare – 
nyanlända eller ej – torde vara en viktig och märkbar del av det lokala 
bibliotekets låntagare.  

För att göra ett illustrativt exempel jämför vi Göteborg och Uppsala med 
Boden. I storstaden Göteborg med en befolkningsmängd 556 640 personer 
utgjorde antalet nyanlända i mottagningssystemet 4 524 personer, vilket 
resulterar i en procent på 0,8 av befolkningen i staden. Uppsala, som är en 
mellanstor stad, har 214 559 invånare och 1550 personer i 
mottagningssystemet, vilket motsvarar 0, 7 procent. Det ska jämföras med den 
mindre orten Boden (som inte har deltagit i denna studie). I Boden bor 28 042 
invånare, samtidigt som 1 308 personer finns i mottagningssystemet. I och med 
att befolkningsmängden är så pass mycket mindre än i Göteborg eller Uppsala 
utgör nyanlända 4,7 procent av befolkningen i Boden. Denna fördelning är inte 
ovanlig utan typisk för de deltagande biblioteken i den här studien. En liten ort 
har alltså tagit emot lika många nyanlända som en mellanstor stad, något som 
jag utgår ifrån påverkar bibliotekens arbete på orten.  
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4.3 Kontaktbrev och intervjuguide 

 
De berörda biblioteken fick ett kontaktbrev via mejl (se  Bilaga A),  varav sex av 
sju svarade positivt och den sista ej svarade alls. Det inledande kontaktbrevet 
gav som möjlighet att svara på frågorna över mejl ifall det skulle vara någon 
bibliotekarie som skulle känna att hon/han hade för lite tid för att bistå vid en 
hel intervju, men som gärna ville bidra till denna studie. Förhoppningen var att 
detta skulle leda till att fler skulle tacka ja till att delta. Tack vare detta finns en 
sjätte intervju i textform, då en bibliotekarie föredrog att svara via mejl.  

Bland bilagorna till denna uppsats finns även Intervjuguiden (se  Bilaga B)  som 
jag utgick ifrån vid våra intervjuer. Vid intervjuerna inledde jag efter en 
presentation av mig själv och studiens syfte med att beskriva vad jag menade 
med “integrationsarbete” och hur ordet skulle användas under intervjun. De 
fick tidigt veta att de själva skulle få berätta vad de brukar kalla sitt 
“integrationsarbete”, förutsatt att de hade ett begrepp. Anledningen var att 
undersöka i hur grad de respektive bibliotekarierna hade medvetandegjort sitt 
arbete, varför de gör det och vilka de riktar sig till; till nyanlända eller till hela 
samhället (det senare har sin utgångspunkt i diskussionen kring integration som 
något som rör alla parter).  

Under rubriken  Introduktion  samtalade vi främst om arbetsuppgifter, 
personalstyrka och hur de pratar om integrationsarbete på sin arbetsplats; vilka 
begrepp de använder, om de alls diskuterar integration, eller vilket syfte de har 
med de aktiviteter som de planerar för nyanlända.  Vad erbjuder biblioteket de 
nyanlända  innehöll många frågor som försökte ringa in hur man söker idéer, tar 
vara på dem och planerar för verksamhet för målgruppen. Därutöver 
diskuterades hur de utvärderar verksamheten för nyanlända, vad de bedömer 
har varit mest lyckat på deras bibliotek och vad som krävdes för att genomföra 
det. Dessa frågor ledde naturligt över på frågor om  Resurser , där vi samtalade 
om ekonomi, personal och bibliotekets ledning.  

Under rubriken  Flexibelt eller tillfälligt?  finns frågor som belyser hur 
beständig verksamheten för nyanlända är och hur pass beroende den är av den 
individ som för närvarande leder den, det senare med utgångspunkt i 
kontaktnät och individuell drivkraft. Även frågor om framförhållning var 
viktiga. Slutligen diskuterade vi  Samarbeten , där frågorna gällde bibliotekets 
relation till externa aktörer som frivilligorganisationer, studieförbund och 
föreningar. Vi diskuterade även engagemanget i samhället. Sist kom rubriken 
Övriga tankar?  för att fånga upp eventuella tankar som inte tagits upp.   

Den första delen av intervjun handlade alltså om bibliotekariens arbetskultur, 
hur denna planerar, utvärderar och diskuterar sitt integrationsarbete; det som 
kan vara rutiner och vanor, men också något som eventuellt kan ha förändrats 
under de senaste två år åren parallellt med att målgruppen har ökat. Denna 
halva innefattade frågorna under rubrikerna  Introduktion  och  Vad erbjuder 
biblioteket de nyanlända . Frågorna under rubrikerna  Resurser, Flexibelt eller 
tillfälligt  och  Samarbeten  utformades för att undersöka biblioteket som 
institution och dess relationer med samarbetspartners, resurser och hur flexibelt 
det är inför skiftande behov. I denna del, intervjuns andra halva, var det 
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huvudsakliga syftet att undersöka hur resurser och samarbeten ser ut och vilka 
möjligheter personalen har att möta skiftande behov — samtidigt som frågorna 
är formulerade för att inte missa möjligheten att fånga upp vilken slags roll den 
enskilde bibliotekarien spelar för dessa, ifall det skulle vara så att biblioteket är 
beroende av individens nätverk eller förmåga att skapa samarbeten. 
Tillsammans ringar frågorna in de förutsättningar som bibliotekarien har för att 
utforma integrationsarbetet; i form av arbetskultur, rutiner, resurser och de 
aktörer som biblioteket eventuellt samarbetar med.  

Intervjuguiden var semistrukturerad och frågorna var satt i en särskild ordning 
och på ett särskilt sätt, samtidigt som formen tillåter följdfrågor och 
utvikningar när det är relevant. Strukturen bidrog till en likartad situation för de 
olika bibliotekarierna, samtidigt som öppenheten för vidare förklaringar 
möjliggjorde större förståelse för vad de menade med sina svar.  

 

4.4 Biblioteken och bibliotekarierna 

I detta avsnitt presenteras de intervjuade för att underlätta läsningen av 
Resultatavsnittet. Här presenteras även kortfattat bibliotekens utbud av 
integrationsaktiviteter samt bibliotekens förutsättningar i form av personal och 
filialer. Med integrationsaktiviteter menas de program som bibliotekarierna 
själva berättar har skapats eller underhålls för nyanlända. I vissa fall kan det 
vara aktiviteter som är tänkta att passa både nyanlända och infödda svenskar, 
ett exempel kan vara en filmvisning med arabiskt tal och svenska undertexter. 
De bibliotekarier som medverkade i denna studie var i alla enstaka fall den 
person som särskilt ansvarar för målgruppen nyanlända och därutöver 
invandrare och mångspråk. I vissa fall hade de även ansvar för andra typer av 
tillgänglighetsfrågor, som till exempel HBTQfrågor eller service som Boken 
kommer.  

4.4.1 “Herman”, bibliotek A 

Herman är bibliotekarie på bibliotek A med ansvar för IT, integration och 
läsfrämjande arbete för vuxna. Ansvaret för integrationsfrågor har fallit på 
Hermans lott utan att det har formaliserats. Personalstyrkan på 13 personer 
ansvarar för tre bibliotek samt en bokbuss. Tio personer arbetar heltid och tre 
har gått ned till deltid.  

Bibliotek A har språkcaféer sedan fyrafem år tillbaka.  

4.4.2 “William”, bibliotek B 

I Williams arbetsbeskrivning står det att han har ansvar för mångfaldsfrågor 
och tillgänglighet och han har arbetat aktivt med integration på biblioteket de 
senaste två åren. I personalen är de elva som arbetar heltid och tre som arbetar 
deltid med traditionellt biblioteksarbete. Utöver det har de även en 
dramapedagog och en musikpedagog som har en varsin halvtidstjänst. Utöver 
huvudbiblioteket har de två filialer.  
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De erbjuder filmvisningar med t ex arabisk film, en Tala Svenskagrupp, ett 
debattforum med tema som integration och arbetsmarknad, Svenska med baby, 
lättlästa bokcirklar, Teknikpunkten; med två personer med annat modersmål 
som ger tolkstöd och hjälper till med ITfrågor, läxhjälp, sång med bebis samt 
föreläsningar, till exempel en programserie som heter “Min historia” då olika 
personer fick berätta om sin resa/flykt till Sverige.  

4.4.3 “Oscar”, bibliotek C 

Oscar delar integrationsansvaret med två kollegor. Bibliotek C samarbetar med 
ett närliggande bibliotek om integrationsarbetet genom kulturförvaltningen. På 
bibliotek C är de totalt elva personer, men av dem är det bara tre som arbetar 
heltid. Biblioteket har en filial.  

Biblioteket ska börja med Låna en svensk till hösten 2017. De har bokcirkel för 
SFIelever.  

4.4.4 “Virginia”, bibliotek D 

På bibliotek D arbetar Virginia som har ansvar för bibliotekets webbsida, 
digital delaktighet och integration/nyanlända. Virginia har arbetat på bibliotek 
D i två år. När Virginia började på bibliotek D våren 2015 startade de  Digitala 
hjälpen , ett projekt som gjorde att de kunde anställa en person till. Totalt är de 
sexton i personalstyrkan, varav 12 arbetar heltid och fyra deltid. Bibliotek D 
har två filialer samt en bokbuss.  

Bibliotek D har ett språkcafé kallat “prata svenska” tre dagar i veckan, lättläst 
bokcirkel, Digitala hjälpen, föreläsningar med tema olika länder och musik, 
praktikanter från Arbetsförmedlingen som ger språkhjälp, läxhjälp, samt 
sagostunder på asylförskolorna.  

4.4.5 “Alice”, bibliotek E 

Alice har ansvar för mångspråk och tillgänglighet. Kommunen har ett 
huvudbibliotek och tre filialer med totalt femton i personalstyrkan, varav elva 
arbetar heltid och fyra deltid. Innan Alice anställdes i juni 2016 låg ansvaret för 
integration och mångspråk på alla kollegor gemensamt. Bibliotek E har tre 
filialer.  

Bibliotek E  har IT hjälp på halvtid som även kan andra språk än svenska.  

4.4.6 “Doris”, bibliotek F 

Doris arbetar halvtid som bibliotekarie och 50 procent som 
integrationssamordare under BarnUtbildningKulturförvaltningen i sin 
kommun. Hon har ensamt ansvar för integrationsfrågor på biblioteket, där det 
sammanlagt arbetar tio personer, varav tre deltid. Fyra av de anställda ansvarar 
även för de fyra filialerna.   

På en filial har de språkcafé med stöd av ABF och Folkets hus. På bibliotek F 
har de föräldragrupp för daglediga (mestadels nyanlända eller asylsökande 
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föräldrar), språkstöd och läxhjälp för gymnasieungdomar, samt teater för 
flerspråkiga.  

 

4.5 Analysmetod: kvalitativ innehållsanalys 

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys, för att tydliggöra 
återkommande teman och mönster i materialet (Zhang & Wildemuth, 2009). I 
detta fall var den så induktiv som möjligt, då det inte finns någon teori om 
möjligt utfall på förhand. Inledningsvis transkriberades de fyra inspelade 
intervjuerna med en ambition att vara så ordagrann som möjligt, men i 
återgivna citat har upprepningar sållats bort för läsbarhetens skull. Texten 
delades in i meningsbärande avsnitt för granskning och överföring till 
kategorier som skapades utifrån materialet. Alla textavsnitt som är en del av 
samma kategori ska vara så homogena som möjligt, medan kategorierna ska 
skilja sig ifrån varandra — trots det kan samma avsnitt kan vara relevant för 
flera kategorier (Zhang & Wildemuth, 2009).  

Kategorierna jämfördes hela tiden med varandra enligt Glaser och Strauss’ 
constant comparative method  (Glaser & Strauss, 1967) för att tydliggöra 
skillnaderna mellan dem. Det innebär bland annat att systematiskt arbeta för att 
kategorierna ska vara så självständiga gentemot varandra som möjligt, genom 
att undersöka det aktuella textavsnittet med de som redan är inom den kategori 
som kan komma på fråga. Kategorierna förfinas under arbetets gång allt 
eftersom det blir tydligare vilka mönster som finns emedan teorin är induktiv 
och inte bestämd på förhand. När detta arbete har gjorts kan man 
förhoppningsvis se övergripande teman där kategorierna samlas i grupper, som 
i ett släktträd. 

Efter transkriberingen av alla intervjuer, gick kodningen till så att jag skapade 
ett liggande dokument med tre staplar, där den transkriberade texten fyllde 
stapeln längst till vänster. I mittenstapeln skapade jag kortfattade 
sammanfattningar, stycke för stycke. Utifrån sammanfattningarna växte det i 
höger stapel fram kategorier, som jag bearbetade kontinuerligt med hjälp av 
Glaser och Strauss’ constant comparative method (1967). Vid sidan hade jag 
ytterligare ett dokument där jag sammanställde en lista över kategorierna. 
Denna lista bearbetades kontinuerligt tills kodningen av den sista intervjun vad 
klar och slutligen gjorde jag en sista genomgång av listan för att försäkra mig 
om att den var konsekvent (Zhang & Wildemuth, 2009).  

Efter kodningen uppstod ett starkt behov av mer överskådlighet och av att lätt 
kunna hitta i materialet. Därför skapade jag en lista (per intervju) med 
kategorierna i alfabetisk ordning, som jag kallade för “kategoriserade 
innehållsanalyser”. Till vänster i dokumentet fanns rutor där det står kategorier 
som “Anställda och ansvarsområden”, “Behovet av språkkompetens” och 
“Bibliotekets behov av resurser” t ex. I motsvarande rutor till höger klistrade 
jag in sammanfattningarna som jag tillfört dessa kategorier under kodningen av 
den aktuella intervjun. Detta tillvägagångssätt gjorde det lättare att jämföra 
intervjuerna sinsemellan, eftersom de semistrukturerade intervjuerna ledde till 
att svaren ibland var relevanta för två kategorier samtidigt, eller att relevanta 
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svar dök upp som parenteser till andra frågor (under en annan del av intervjun). 
Det var ett tidskrävande tillvägagångssätt — att transkribera, koda och sortera 
det kodade materialet — men sorteringen underlättade för mig att se likheter 
och att hitta i materialet. Det blev också lättare att gå tillbaka och kontrollera 
fakta.  

 

4.6 Begränsningar, bevarande och etik 

 

Det upplevdes som en begränsning under arbetet att en av respondenterna 
svarade via mejl. Eftersom jag hade gett den möjligheten för att öka antalet 
deltagare utifall att de hade för ont om tid för att delta i en timslång intervju, 
blev det också svårt att komma med uppföljningsfrågor när de mejlade svaren 
var kortfattade.  

Transkriptioner och inspelningar finns i uppsatsförfattarens ägo och är sparade 
i ett digitalt moln för att bevaras från eventuell datorkrasch. Materialet finns 
tillgängligt för framtida forskning, med förbehållet att tekniken för att öppna 
filerna kan komma att bli föråldrad. Deltagarna blev innan intervjun inleddes 
tillfrågade om de godkände att intervjun skulle spelas in och samtliga sade ja. 
För att skydda deltagarnas identitet har de fått pseudonymer och deras bibliotek 
kallas bibliotek A, bibliotek B osv. 
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5. Resultat 

 

Studien har syftat till att undersöka vilka förutsättningar folkbiblioteken på 
mindre orter har för sitt integrationsarbete och det finns i detta avsnitt en 
ambition att visa hur resultatet korrelerar med de inledande sju 
forskningsfrågorna. Avsikten är inte att vara värderande, utan beskriva samtal 
som syftar till att illustrera och tydliggöra hur olika förutsättningar påverkar 
integrationsarbetet på folkbiblioteket.  

Kapitlet är strukturerat med underrubriker på grund av att kvalitativa intervjuer 
resulterar i mycket material som behöver struktur för läsbarhet. Dessa 
underrubriker har en analytisk färg och antyder en tolkning av materialet, men 
detta kan förhoppningsvis ses som en ingång till läsningen och som en 
förberedelse inför nästa del; Diskussion.  

 

5.1 Improvisera eller reflektera 

 

I detta avsnitt beskrivs hur de medverkande bibliotekarierna planerar och i 
vilken grad de agerar proaktivt, eller reaktivt när behov uppstår. Här ser vi svar 
på frågor som grundats i forskningsfrågan om hur bibliotekarier planerar för 
integrationsarbete. 

Bibliotekarierna har det gemensamt att de inte planerar längre än ett år och 
sällan längre än ett halvår framåt. Två bibliotekarier skrattar vid frågan om hur 
långt fram de planerar och en tycker att det är för mycket sagt att de planerar. 
Oscar å sin sida påpekar att det har hänt så mycket de senaste två åren när det 
gäller nyanlända att det inte går att förutse hur situationen kommer att vara för 
biblioteket ett år framåt. Herman kommenterar hur det var i början: “Ja, det är 
lätt att vara efterklok liksom, men det var ju ingen som var förberedd då.” 
Virginia tycker att det är bra att de arbetar mot att ha mer framförhållning och 
det är något Herman också pratar om skulle vara bra, vilket innebär att ett par 
respondenter har kommit fram till att det skulle vara önskvärt med mer 
planering, trots att det kan vara svårt under omständigheterna kring den här 
målgruppen.  

Andra talar mer för ett intuitivt arbetssätt och menar att det fungerar bra. Alice 
till exempel säger att de “snappar upp” vad som efterfrågas och behövs. “Det är 
ju väldigt mycket på känn, det man gör. Det låter ju jättefarligt nu när jag säger 
det högt, men det funkar liksom.” Vid frågan om varför det låter farligt 
förklarar hon:  

Alltså, åh… Det ska, i Sverige idag, kommunal verksamhet idag. Det ska vara 
handlingsplaner och det ska vara metoder och det ska vara ditten och datten 
liksom för att det ska vara på riktigt på nåt vis. Och nu, det här är ju mina 
subjektiva tankar helt och hållet och det skriver inte biblioteket under på, tror 
jag, men att det ska vara så formaliserat. Att det ska finnas innan man gör 
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nånting, finnas på papper och tidsplaner och budget och allting. Och det 
funkar inte så alla gånger, att jobba så här nära verkligheten som vi gör, utan 
man måste kanske … nu får man ju vänta många gånger på budgetar och så 
där, men det man kan göra på en gång, det gör man ju på en gång utan man 
skriver ju inte en handlingsplan kring det först. Hängde du med? 

 

En nämnvärd detalj är att flera av de intervjuade i studien antingen anställdes 
2015/2016 med integration i sin arbetsbeskrivning, eller fick det ansvaret vid 
den tiden. Herman berättar att rollen helt enkelt blev hans, utan att den 
formaliserades i någon form (i arbetsbeskrivning t ex). Även om det står i de 
övrigas arbetsbeskrivningar kan själva namnet skilja sig åt och i 
arbetsbeskrivningen står det allt ifrån mångfaldsfrågor till tillgänglighet, 
nyanlända eller integration. Denna studie har behövt ett begrepp för att 
sammanfatta det biblioteket specifikt gör med tanke på nyanlända, men 
utgångspunkten har varit att undersöka vilka begrepp som används på 
arbetsplatserna och det visar sig att bibliotek F är det enda av de deltagande 
som använder just termen integrationsarbete. På bibliotek A och D har man 
inget namn för det och de har inte heller diskuterat att det handlar om 
integration. På bibliotek E säger man Ny i Sverige, men Alice skrattar åt att det 
är så svårt att sätta ord på det arbete som hon gör: “Det är det som är så svårt 
såna här gånger, man tänker liksom inte alla gånger, utan man gör.” Herman 
säger att de bara arbetar, utan att ha ett namn på det. Resultatet tyder på att det 
reflektiva arbetet kring aktiviteter uteblir, man handlar utan att tänka först och 
utan att utmana sina egna föreställningar om vad som behövs och hur det skulle 
kunna göras.  

Bibliotekarierna är olika som personer, men graden av planering förefaller ändå 
vara ett resultat av arbetskultur. De anser alla att det är viktigt med bra 
framförhållning, även de som inte har det i nuläget. De två bibliotek som har 
minst resurser i form av personal har lägst antal aktiviteter enbart för 
nyanlända. För de övriga fyra biblioteken verkar graden av planering vara 
avgörande för mängden integrationsaktiviteter, även om resurser som pengar 
och tid också spelar in. Alice svarade att de plötsligt var tvungna att reagera 
oavsett om de hade pengar eller inte: “för man gör ju det som behövs”. Hon 
anser att det är bra att arbeta responsivt när efterfrågan uppstår. På bibliotek A 
anas en viss pragmatism när Herman argumenterar för att man måste få gehör 
för sin idé högre upp, annars faller den ändå. En aspekt av det intuitiva 
biblioteksarbetet är det som Alice beskriver, att de svarar på behov när de 
uppstår.  

 

5.2 Idéförvaltning och utvärdering 
 

Även detta avsnitt är delvis ett resultat från frågor som kommer utifrån hur 
bibliotekarier planerar — främst hur de förvaltar idéer — men också frågor 
som är grundade i forskningsfrågan om hur respondenterna utvärderar 
integrationsarbetets eventuella framgång. Sammantaget verkar grad av 
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planering och framförhållning handla dels om personlighet och dels om 
arbetsplatskultur. Den som rent ut säger att han är spontan, Herman, brukar inte 
skriva ned sina idéer utan prövar om det finns ett intresse på en gång. William, 
Virginia, Doris och Alice skriver däremot ned sina idéer. Ofta faller idéer på att 
de inte går att genomföra under det pågående året, men då har de dem kvar till 
framtiden. Det finns inget gemensamt system eller plats för att spara idéer på 
något av biblioteken, utöver verksamhetsplanen. Virginia säger att de skriver 
ned saker som de ska göra i verksamhetsplanen under året och det som inte blir 
av flyttas framåt till nästa års verksamhetsplan.  

Oscar tycker att de är dåliga på att ta vara på idéer och att det vore bra att börja 
skriva ned dem. De brukar bolla idéer inom arbetslaget och han menar att 
behoven har ett sätt att komma upp till ytan. Bland annat kan han berätta om att 
det uppstod ett behov av en lättläst bokcirkel för eleverna på SFI förra året och 
då skapade de en bokcirkel. Kommunens integrationssamordnare brukar säga 
till när det behövs något särskilt och de gör sitt bästa för att svara på det på 
biblioteket.  

Även utvärdering efter avslutat eller under pågående integrationsarbete sker 
under relativt inofficiella former. På bibliotek F utvärderar de genom 
avstämning med chef, medarbetare och deltagare. På bibliotek A ser de på 
efterfrågan, om det kommer många till språkcaféet, för att bedöma om de ska 
fortsätta med den verksamheten. Oscar säger som Herman att de ser mycket på 
efterfrågan; framför allt om alla tider bokas upp. När de hade Låna en svensk 
hade de ett möte med dem som lånades ut för att få fram åsikter och Oscar 
trycker på vikten av en bra dialog: “För att veta om ett projekt är lyckat måste 
man prata med dem som det gäller.” 

Dialog med låntagare och en medveten överblick över efterfrågan är en 
återkommande praktik för utvärderingar. William är en av dem som gör mest 
när det gäller utvärderingar, men menar att det är de som “får stryka på foten” 
när det är ont om tid. Till vardags drar William själv sina slutsatser om vad som 
fungerar bra eller inte, men när det gäller de större projekten som t ex 
debattforumet, delar de ut blanketter efter varje forum, vilket innebär en mer 
formell utvärdering. Där kan de skriva vad de tyckte om kvällens program, hur 
det fungerade praktiskt och hur tolkningen fungerade. Efter filmvisningarna 
brukar han hålla i en kort diskussion om filmen, då han får höra besökarnas 
åsikter.  

Även Alice och Virginia trycker på dialog med låntagare och den senare brukar 
se till att få direkt respons av låntagarna efter evenemang på biblioteken, men 
medan Virginia är nöjd med återkopplingen önskar Alice att hon visste om 
deras integrationsarbete är bra eller inte. Herman å sin sida säger att de gör så 
gott de kan och att mycket av det de gör känns väldigt bra, men att han inte har 
några siffror eller dokument för att bevisa det. Alice och Herman arbetar på de 
bibliotek som har lägst antal aktiviteter samtidigt som de har en liten del 
utvärderingar. Brist på tid leder till att utvärderingar prioriteras ned och det 
finns även en osäkerhet bland respondenterna kring vad som räknas som en 
“riktig” utvärdering. Det är sällan en del som planeras in i verksamheten, men 
de som gör det i högre grad vet mer om vad låntagarna tycker och det verkar 
också stärka dem inför planering av kommande aktiviteter.  
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5.3 Integrationsarbete för alla 

 
En forskningsfråga var uttalat diskursiv, i och med att den handlar om hur man 
pratar om integration samt integrationsarbete på bibliotek. En utgångspunkt för 
den här studien var att integrationsarbete skulle definieras som enbart riktat till 
nyanlända och utformat efter deras behov, men det var en definition som 
utmanades under ett par intervjuer, främst med William och Virginia. Som 
William sade; “För vi tänker att varje gång vi har ett evenemang eller nånting 
som händer – vi vill rikta oss till nyanlända, så vill vi rikta oss till alla.” Han 
menar att det kan handla om att visa arabisk film, men försäkra sig om att den 
har svenska undertexter, vilket gör filmvisningen tillgänglig för både 
arabisktalande och svensktalande. William: “Många brinner för dom här 
frågorna, inom bibliotekets verksamhet också. Vi är ganska överens dom flesta 
av oss om att det är viktigt att man har integration som ett ledord när det gäller 
allt vi gör.”  

Virginia tycker att ordet integration skaver. Frågorna hon får riktar in sig på 
vilka aktiviteter de har som är särskilt riktade till nyanlända och hon reagerar 
med tanken att de kanske inte har så mycket aktiviteter  bara  för nyanlända:  

Jag kan tycka att det är bra att ha grejer som är öppna för alla, att Digitala 
hjälpen; det ska inte bara vara öppet för nyanlända. Och så har vi haft mycket 
programpunkter, med kanske tema Eritrea, tema Afghanistan och så, men det 
är liksom för alla. Att det är roligt just själva det, att det kommer både dom 
som är nyanlända och dom som bott länge [här].   

Virginia berättar om hur välbesökta föreläsningarna har varit, med hundra 
personer i publiken nästan varje gång och hur lyckade de har varit. Publiken 
har varit blandad och är det tema Afghanistan så är det inte bara nyanlända från 
Afghanistan som kommer utan mångåriga, eller kanske infödda svenskar i 
publiken också. Det är de stolta över på biblioteket. Det är integrationsarbete 
för alla, där olika kulturer möts och lär sig någonting av varandra och kommer 
varandra närmare — något som nyansmässigt skiljer sig från tanken att de 
som kommer nya assimileras till den existerande kulturen.  

Herman berättar om hur bra det var med ITguideprojektet eftersom både de 
nyanlända gymnasieungdomarna och de infödda svenska seniorerna vann 
någonting (ITguideprojektet sammanförde nyanlända gymnasieungdomar 
med äldre för att de yngre skulle lära de äldre om IT; datorer, mobiler mm) och 
säger att det är positivt om man för samman infödda svenskar med nyanlända. 
Herman: “Idén är ju ganska genialisk, att de här ungdomarna får möta 
svenskar, ja äldre då och får kontakter och får prata svenska och får en insikt i 
kulturella koder och så där. Och samtidigt får seniorerna lära sig nånting.” 
Herman nämner flera gånger hur glädjande det är att se möten och relationer 
som uppstår tack vare språkcaféerna.  

Flera bibliotek har föreläsningar med olika teman, men det är få som nämner 
att de med avsikt har relevanta teman för integration som rasism, tema andra 
länder eller arbetsmarknad. Respondenterna tolkar inte sina åsikter om möten i 
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ord som  integration  och det är ingen som säger att de nyanlända  integreras  tack 
vare att de möter andra låntagare tack vare deras aktiviteter, men det är tydligt 
att de anser att det är positivt och önskvärt att skapa möjligheter för nyanlända 
och andra invånare att mötas på biblioteket, gärna för att lära sig mer om 
varandras kultur. Alla är överens om att biblioteket är en viktig plats för möten 
och att toleransen ökar när man på denna neutrala plats möter andra, även 
passivt, från andra bakgrunder och sammanhang. 

Alice är ett undantag i denna studie eftersom hon tydligt uttrycker att hon anser 
att det är den nyanlände som ska utvärdera bibliotekets integrationsarbete — 
eftersom det är den nyanlände som ska integreras. Det är oklart om det är en 
åsikt som hennes kollegor delar och om det är en del av kulturen på 
arbetsplatsen.  

Det arbete som sker i informationsdisken är vad Virginia kallar för 
“samhällsservice”, då det uppstår frågor som inte har med bibliotekets 
verksamhet att göra. Alla bibliotekarier utom Doris som svarar per mejl, menar 
att arbetet i informationsdisken är det integrationsarbete som alla bibliotekarier 
på deras bibliotek deltar i. “Ja, alla  möter  ju” ,  säger William och   kommer att 
tänka på Bibliotek mot rasismkampanjen då det ingick många mycket bra 
seminarier om värderingar och bemötande, som han tror har påverkat 
personalen på biblioteket. Nästan alla bibliotekarier menar att de och 
kollegorna är överens om hur man ska bemöta och rikta arbetet till nyanlända, 
förutom de på på bibliotek F.  

Det är till informationsdisken alla nyanlända kommer allra först, säger 
respondenterna. Det var i informationsdisken som bibliotekarierna allra först 
märkte den förändrade arbetssituationen när målgruppen nyanlända ökade, 
genom att det blev långa köer för lånekort. Två bibliotek satte tillfälligt en 
extra bibliotekarie i lånedisken. Utöver det arbete som sker i 
informations/lånedisken är språkcaféer den vanligaste typen av 
integrationsarbete på bibliotek.  Låna en svensk  var vanligt förekommande för 
ett par år sedan (då en nyanländ kunde anmäla sig för att låna en svensk som 
registrerat sig som frivillig, för att sedan träffas och prata svenska), men flera 
bibliotekarier vittnar om att projektet ligger i dvala på grund av brist på 
arbetstid för deras egen del eller brist på nya svenskar som kan delta (eftersom 
de som deltog från början ofta etablerat så pass goda relationer med dem som 
de träffade i första omgången att de inte har tid för nya relationer). Näst efter 
språkcaféer och Låna en svensk kommer lättlästa bokcirklar, läxhjälp, ITstöd 
och olika former av bebisverksamhet som till exempel Svenska med baby eller 
föräldragrupp. De ovanligaste aktiviteterna är bibliotek B:s debattforum, 
filmvisningar och teater för flerspråkiga.  

På bibliotek B och D finns det gott om anställda som engagerar sig även på 
fritiden och där handlar det för integrationsbibliotekarien främst om att agera 
självständigt och informera kollegorna om de programaktiviteter som planeras 
för nyanlända, medan man på andra bibliotek diskuterar aktiviteterna mer på 
förhand. Även om representanterna för bibliotek B och D, William och 
Virginia, helst riktar alla aktiviteter till alla, står det klart att deras bibliotek har 
högst antal aktiviteter som är relevanta för nyanlända.  
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5.4 Eldsjäl, eller inte eldsjäl 

 

Detta avsnitt är ett resultat av flera forskningsfrågor i kombination, dels det 
diskursiva i hur man talar om sitt engagemang och sin yrkesroll och dels vilka 
resurser biblioteket har, eller behöver, för sitt integrationsarbete; i och med att 
även bibliotekariens unika personlighet, kompetens och nätverk har potential 
att vara en resurs.  

Detta avsnitt handlar om engagemang och var man sätter gränsen för sin 
arbetsdag och för hur höga krav man ska ställa på sig själv som bibliotekarie. 
Ordet “eldsjäl” har använts som en provokation under intervjuerna för att 
undersöka respondenternas personliga grad av distans till sitt arbete. Uttrycket 
har konnoteringar som i vissas öron låter negativa, i andras positiva; men 
gemensamt brukar vara ett starkt, personligt känt engagemang. Bibliotekarie är 
en yrkesroll, medan eldsjäl tyder mer på ett särskilt intresse, eller en viss 
personlighet. Det visade sig att vissa självklart kallar sig för eldsjälar och 
tycker att det är bra, medan andra tycker att det är skönt att vila i yrkesrollens 
begränsningar, då man kan gå hem när arbetsdagen är slut och tänka på annat.  

William säger att han är en eldsjäl – på sätt och vis, för han menar att man inte 
kan vara professionell och eldsjäl samtidigt. Enligt honom måste man arbeta 
ideellt för att vara en eldsjäl och han är mycket noga med att inte arbeta övertid 
som han inte tar ut, eftersom det inte fungerar i längden för honom själv. Han 
gissar att han skulle bli utbränd annars. Trots det engagerar han sig i 
integrationsfrågor på fritiden, men det resulterar framför allt i nya vänner och 
han känner tydligt när han behöver begränsa sina fritidsengagemang. Virginia 
menar att det finns gott om eldsjälar på bibliotek D, eftersom det har varit ett 
generationsskifte med fördel för unga, energiska krafter. Där finns det många 
med bakgrund från frivilligorganisationer som har arbetat för asylrätt på olika 
sätt. Enligt Virginia hänger det inte på en enda person, eftersom det finns så 
många som är engagerade i asylsökande och integrationsarbete.  

Vissa, som Virginia, svarar ja på frågan om de är en eldsjäl utan att tveka, 
medan andra säger direkt nej som Oscar: “Jag älskar det jag gör, jag är väldigt 
engagerad, men eldsjäl skulle jag inte kalla det. Det är mitt jobb.” Oscar är en 
av dem som tydligt har avgränsat detta som arbetsuppgifter och inte ett 
personligt ansvar. Herman säger att han inte skulle kalla sig själv för eldsjäl, 
men lyfter fram de frivilliga från de olika organisationerna som eldsjälar, som 
kommer i stora grupper för att hjälpa till vid språkcaféer med mera. Han är inte 
den enda, flera bibliotekarier nämner eldsjälar hos de studieförbund och 
frivilligorganisationer, som biblioteken i många fall samarbetar med.  

I bibliotekariernas svar finns en balansgång mellan att vara professionell och 
att känna ett så starkt engagemang att det spiller över på fritiden. De som svarar 
att de inte är eldsjälar anger att det är ett jobb för dem. Samtidigt är det flera, 
som Herman, som flera gånger berättar om de fantastiska möten som sker 
mellan infödda svenskar och nyanlända, på ett sätt som anger ett personligt 
engagemang och att han inte bara gör “vad plikten kräver”. Flera menar också 
att det krävs engagemang för att arbeta med integrationsfrågor, men ingen 
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anser att de själva har någon egenskap eller kunskap som är oumbärlig. 
William säger att han är medveten om att han är bra på att kommunicera utåt, 
men skulle kunna räkna upp flera i personalen som är lika engagerade som 
honom och som skulle kunna fortsätta integrationsarbetet i samma skick.  
 

5.5 Nätverk 

 
Detta avsnitt är framför allt grundat på forskningsfrågan om den enskilde 
bibliotekarien har stöd från kollegor/ledning/nätverk. Till exempel Herman och 
Alice talar båda varmt för fortbildningsdagar och liknande utbildningar som 
tillfällen då de får inspiration och samlar på sig tankar om vad man skulle 
kunna göra på biblioteket. Varken de eller Oscar är med i  Expertnätverket för 
bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända  på Facebook, men de 
undersöker vad andra bibliotek har för slags integrationsarbete på andra sätt, 
om än i varierande grad. I synnerhet Alice säger att hon följer andra biblioteks 
integrationsarbete via sociala medier, bibliotekstidskrifter och via det regionala 
nätverket Helgesamarbetet. Oscar talar varmt om Regionbiblioteket i Kalmar, 
som är anledningen till att bibliotek C är delaktig i ett stort integrationsprojekt, 
vilket bland annat kommer att leda till en lättläst broschyr om bibliotekets 
verksamhet och hittills har inneburit diskussionsdagar om bemötande och en 
gemensam taxonomi. Oscar beskriver det som “det största vi gör just nu”. 
Även Herman talar om Regionbiblioteket som ofta är anledningen till 
fortbildningsdagarna.  

Två av sex bibliotekarier är med i  Expertnätverket ; William och Virginia och 
de följer även andra bibliotek via sociala medier. William läser rapporter och 
projekt om integrationsarbete och är med i en grupp i länet som träffas för 
demokratifrågor, där integration ingår. Williams bibliotek (B) hade ett antal 
forumgrupper i samband med ombyggnationen som pågår, då de bland annat 
diskuterade integration på biblioteket. Inom projektet för debattforumet har de 
en etablerad planeringsgrupp med medlemmar från olika nationer; Syrien, 
Sudan och Eritrea. William ser dessutom till att ha regelbunden kontakt med 
andra som träffar målgruppen mycket, till exempel på mötesplatsen 
Samlingspunkten. Där får han veta mer om vad som händer lokalt och vad 
nyanlända frågar efter. Herman och William lyfter fram att det ofta kommer 
idéer och förslag till bibliotekets verksamhet från de nyanlända själva. William 
söker upp nyanlända aktivt medan Herman säger att nyanlända ofta själva tar 
initiativ och kontaktar personalen med förslag.  

William är en av dem som noggrannast utför omvärldsbevakning och 
utvärderar efter verksamhet, men säger ändå att det inte skulle skada med mer 
framförhållning eftersom de då skulle kunna skapa projekt som kräver mer 
långsiktighet. Det finns inget som hindrar att de skulle ha mer framförhållning, 
säger han, det är bara inte en vana för närvarande. När William berättar om 
planeringsgruppen som arbetar med debattforumet, kommer han på att de 
kanske skulle ha en integrationsgrupp på biblioteket också.  
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5.6 Personal 
 
Vilka resurser har, eller behöver biblioteket för sitt integrationsarbete? Denna 
forskningsfråga har undersökts utifrån premissen att både personal, tid och 
materiella förutsättningar är resurser. Det har visat sig att alla medverkande 
bibliotek är beroende av stöd utifrån för att kunna genomföra 
integrationsarbete. Språkvärdar och teknikstöd kommer i form av volontärer, 
praktikanter eller projektanställda. Utöver kunskapen som personerna har, 
avlastar de den ordinarie personalen genom att vara en extra hjälpande hand.  

De två orter som är minst; C och F, har de bibliotek som har lägst antal 
heltidsanställda. Bibliotek C har enbart tre heltidsanställda, att jämföras med 
bibliotek D som har tolv heltidsanställda. Virginia säger att hon har märkt i 
Expertnätverket för bibliotekens arbete...  att de på bibliotek D har det bra på 
flera sätt jämfört med andra bibliotek. Det förekommer att respondenter säger 
att de känner sig underbemannade. Antalet filialer påverkar arbetsbördan också 
i och med att samma personal ansvarar för dessa. Ort F, som är näst minsta 
orten i studien, har flest filialer av alla biblioteken, trots att det bara har sju 
heltidsanställda.  

På bibliotek D har de projektanställt en person för projektet Digitala hjälpen 
som svarar på alla ITfrågor och andra ärenden som skulle ta lång tid. Alla 
bibliotek utom de två minsta, C och F, har eller har haft en eller två personer 
som hjälper till med ITfrågor. Förutom Digitala hjälpen brukar det vara 
personer som har andra språk som modersmål och som därigenom även kan 
hjälpa till vid språkförbistring. På bibliotek D är det Digitala hjälpen, på 
bibliotek B heter hjälpen Teknikpunkten.  

Alla bibliotekarier utom Virginia säger att de inte har kunnat genomföra projekt 
på grund av att de inte är tillräckligt många i personalen. På vissa bibliotek är 
detta mer påtagligt än på andra; på ort C kan de till exempel inte ha Svenska 
med baby för att de inte är nog med personal. De skulle även vilja ha stickcafé 
och bjuda in kvinnor och barn samtidigt, så att barnen kan erbjudas sagostund 
medan de vuxna besökarna träffas. Oscar säger att de alltid måste fråga sig om 
de har tid och pengar för att genomföra det de vill. Han känner det som att de 
arbetar i motvind och att man inte anställer mer än det som absolut behövs. 
William brister ut i skratt när han får frågan om de är tillräckligt många i 
personalen:  

Det gör jag väl inte. Utan det, jag hade önskat att vi var flera, som kan … som 
kan liksom ta över om man nu ska jobba med nånting koncentrerat under en 
tid, så kan andra hoppa in och jobba extra på informationspass eller nånting 
annat. Det är nog lite för lite folk egentligen för att man ska kunna skapa nåt 
nytt och göra det, så att det… Det vore toppen om det fanns. Absolut.  

Även om William bevisligen har genomfört flera integrationsaktiviteter som 
inte existerar på de andra biblioteken, menar även han att det vore bra med fler 
i personalen för att kunna skapa nytt. Alice säger något liknande när hon säger 
att det finns idéer som inte har gått att genomföra på grund av att det inte har 
funnits tid för dem, hon anmärker på att det kräver mycket att starta nya 
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aktiviteter. De har fått lägga ned Låna en svensk eftersom projektet tog för 
mycket tid för personalen.  

William talar i termer av avlastning. Han säger att det blev lättare att lyckas 
med det vanliga arbetet när de fick Teknikpunkten. Dessa personer hoppar in 
där de behövs och hjälper även till med att översätta marknadsföringsmaterial 
till bibliotekets verksamhet. Något som William gärna vill lyfta fram är det 
dagliga arbetet i informationsdisken som det mest framträdande av det de gör. 
Då det kom riktigt många nyanlända på en gång, våren 2015, fick de lov att 
vara två i informationsdisken så att den ene bibliotekarien kunde utfärda 
lånekort och den andre tog hand om övriga ärenden. William säger: 

Men, sen allt det vi har pratat om nu så då är det ju oftast särskilda evenemang 
och liknande för nyanlända, som vi pratar om, men annars så är det ju allt 
annat som vi gör, stödjer i den dagliga verksamheten, som kräver mycket tid. 
Jag menar, för det tar alltid mycket längre tid att hjälpa en nyanländ än en, än 
nån, än en svensk som har vart i landet länge. Så att det, det är ju det mesta vi 
gör, så att säga. Jag menar, hitta relevant utbildningsmaterial i svenska, eller 
… vad som helst, hjälpa till. Det är ju, så det är ju en annan del av det hela. 

Bibliotek A hade tidigare femton personer som full personalstyrka, men enligt 
Herman, bibliotek A:s integrationsbibliotekarie, har besparingar minskat detta 
antal till tretton, varav två har gått i pension under våren. Samtidigt är 
kommunen stor till ytan och har tre filialer plus en bokbuss. De är beroende av 
de mångtaliga frivilliga som kommer för att hålla i språkcaféer. Herman säger 
att det skulle inte gå om personalen själva skulle leda dessa, utöver det han 
redan gör när han är kontaktperson och schemalägger tillfällena. Ett annat av 
exemplen på bibliotekets integrationsverksamhet är på initiativ som kommer 
utifrån biblioteket, en syrisk man som numera håller i en schackklubb för barn, 
både nyanlända och svenska. Utan frivilliga skulle bibliotek A inte kunna ha 
några aktiviteter särskilt för nyanlända.  

Under 2015 hade de på bibliotek A ett projekt med ITguider från företaget 
Enter Sweden, som gav nyanlända gymnasieungdomar en kort ITkurs innan de 
kom till biblioteket och hjälpte seniorer. Sommaren 2016 hade de språkvärdar, 
två kvinnor från Eritrea och Syrien, något som Herman också upplevde som 
mycket positivt. De har alltså haft aktiviteter tidigare, men så som situationen 
är nu med personalbrist, finns det inte tid nog för att planera inför sommaren 
eller överhuvudtaget prioritera något utöver att hålla biblioteket öppet.  

Ekonomi kommer ofta på tal, men det är personalbristen som bibliotekarierna 
verkar mest besvärade av. En del idéer faller på att de är för dyra, men det är 
ofta en stötesten att de inte kan lägga ned det arbete och engagemang som 
krävs. När William pratar om hur de genomförde det stora projektet 
debattforumet, menar han att det skulle gå att göra även med mindre pengar. 
Man skulle kunna välja föreläsare från orten och på andra sätt minska 
kostnaden – men det går inte att komma från att det har tagit mycket arbetstid 
för honom och hans kollega. Det har påverkat det övriga biblioteksarbetet, till 
exempel så att han inte kan vara lika närvarande vid arbetet med bibliotekets 
flytt. Oscar säger att även om de har tillräckligt många i personalen, så är det 
alldeles för många som arbetar deltid för att det ska räcka till. Det bibliotek 
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som liksom bibliotek C inte har nog med personal kan helt enkelt inte ha en 
aktivitet som Svenska med baby.  

Alice berättar att de ska få en ITguide, en välutbildad syrisk man. Hon säger 
att det fattas språkkompetens i den ordinarie personalen och att det kommer att 
bli skönt när han kommer. De har inte haft någon språkhjälp på bibliotek E 
tidigare, men hon beskriver att det brukar ordna sig ändå: “Det är mycket folk i 
omlopp på ett bibliotek. Nån känner nån. Man kanske ringer till nån och får 
tolkhjälp eller att man träffar på varann så där och så hjälper dom varann att 
tolka.”   

 

5.7 Folkbiblioteket, kommunen och ekonomin 

 

I led med forskningsfrågan Hur ser bibliotekets relation till det övriga 
samhället ut i form av kommunpolitiker, frivilligorganisationer och 
studieförbund beskriver följande avsnitt relationerna mellan biblioteken och 
deras kommuner och hur de påverkar bibliotekets resurser. I de kommuner som 
har integrationssamordnare verkar relationen mellan kommun och bibliotek 
innehålla mer kommunikation. Virginia säger att deras kommun var proaktiv 
och anställde en integrationsstrateg inför att de nyanlända skulle komma (titeln 
var från början asylsamordnare) och biblioteket och integrationsstrategens 
samarbete har varit mycket gott. I de fall som på ort D, där bibliotekarien även 
sitter med i flyktingrådet och kommunens integrationsgrupp, är gränserna 
mellan de olika institutionerna nästan obefintliga. Virginia anser att de som hon 
samarbetar med i princip är hennes kollegor: “Dom ser verkligen biblioteket 
som en del av sin verksamhet.” Detta är inte vanligt bland de medverkande 
biblioteken, vanligare är att biblioteket och kommunpolitikerna är avgränsade 
och inte håller varandra nära. 

Doris på Bibliotek F är ovanlig eftersom hon arbetar både som bibliotekarie 
och integrationssamordnare. På så sätt närmar hon sig Virginia som förvisso 
inte är integrationssamordnare, men som har viktiga roller i den kommunala 
integrationspolitiken. Doris nämner nära oändliga behov, ställt mot begränsade 
resurser både vad gäller personal och tid.  

På bibliotek E har de inte fått ta del av så mycket pengar från kommunen som 
de skulle behöva, anser Alice. Samtidigt berättar hon att de fick 150 000 
kronor år 2016 för att stärka mångspråk och integrationsarbete. Alice säger att 
just de pengarna räckte långt, men att pengarna de får i stort sett äts upp av hål i 
budgeten istället för att användas till nya projekt. De har till exempel inte fått 
ökat anslag för att utöka beståndet. Alice menar att det är en kärnfråga: “För 
det är ju rent krasst; har man inga pengar kan man inte göra alla dom satsningar 
man vill.” För att inte få minskat anslag i framtiden måste de vara säkra på att 
de använder alla de pengar som de får, vilket inte skulle vara något problem om 
de kunde spara dem till akuta behov eller använda en del av dem till något 
annat som biblioteket också behöver — som de inte har fått pengar för.  
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Bibliotek C är ett av de bibliotek som har en god relation till kommunens 
integrationssamordnare, en person som brukar komma med förslag på vad 
biblioteket kan göra för nyanlända och som har fått 90 000 kronor för att köpa 
in litteratur på andra språk än svenska. I samtliga fall berättar bibliotekarierna 
att de måste ansöka om pengar genom projekt för att de ska få resurser som de 
anser att de behöver, vilket leder till att projektpengarna är öronmärkta, även 
om biblioteket har fler behov. Det sker alltså inte automatiskt att bibliotekets 
totala budget blir större. Dessutom tar det mycket tid att skriva en bra 
projektansökan, som hade kunnat ägnas till annat.  

På bibliotek A har det precis varit pensionsavgångar och de har svårt att 
rekrytera ersättare vilket leder till att de prioriterar öppethållande. Herman tror 
att kommunpolitikerna är insatta i  “vilket tryck”  det har blivit på biblioteket. 
Han säger: 

I andra kommuner så fick inte biblioteken några pengar då, men jag antar att 
den, med tanke på hur det ser ut och sen så, jag tror att politikerna är medvetna 
om att biblioteken tar emot så många nyanlända. Det här är ju det första stället 
dom besöker, nästan. När dom kommer till oss. 

Herman  är tacksam för att deras bibliotek (A) fick så kallad 
prestationsersättning år 2015 som Herman sökt till mediainköp och för att 
samarbeta med ITguider. Samtidigt är Herman en av alla respondenter som 
konstaterar att situationen har blivit sådan att man måste söka projektpengar för 
allt och beskriver hur de skickade in en mängd ansökningar när pengarna kom 
för att hinna med tillfället, vilket ledde till att inte allt gick att genomföra 
eftersom det inte var tillräckligt genomtänkt. 

 

5.8 Betydelsen av externa aktörer 
 
Detta avsnitt visar på resultat som har förbundit de båda forskningsfrågorna om 
bibliotekets relation till det övriga samhället samt vilka resurser biblioteket har, 
eller behöver för sitt integrationsarbete. Det beskrivs hur samarbete med 
studieförbund och frivilliga är skillnaden mellan att kunna eller att inte kunna 
erbjuda språkcafé och andra extra aktiviteter, ett ämne som vi redan har berört i 
avsnittet  Personal . Här presenteras ämnet utifrån hur det lokala samhället är 
uppbyggt, vilka organisationer som finns och som är intresserade av att 
samarbeta med biblioteket. De bibliotek som har mest att erbjuda nyanlända, 
bibliotek B och D, är också de som har bäst relationer till externa aktörer, men 
att ha flest samarbetspartners behöver inte betyda att relationerna är stabila 
eller långsiktiga. 

Att ha samarbeten med externa aktörer inbegriper att förhålla sig till vem som 
har det yttersta ansvaret för aktiviteterna, om biblioteket bara är en lokal som 
lånas ut eller en aktiv part när organisationerna kommer. William brukar 
uppmuntra samarbeten, om det gagnar båda sidor. Han är noga med att det ska 
synas vad biblioteket gör och att de inte bara visar upp någon annans 
verksamhet. Det finns lokaler på biblioteket som andra kan boka, men när det 
gäller samarbeten vill han att biblioteket ska vara en aktiv part. William vill att 
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det ska synas att biblioteket gör någonting för nyanlända: “Jamen, alltså, dels 
att det syns i vår biblioteksplan att vi verkligen gör saker och att det kommer 
folk som är nöjda med det vi gör. Det är ju som med all verksamhet att man vill 
visa att [man] inte sitter på ändan, hela tiden.”  

Bibliotek C sticker ut i och med att de enbart samarbetar med 
Regionbiblioteket och SFI. Oscar är nöjd med samarbetet med SFI, men 
konstaterar att det är en stor uppgift att lyckas samarbeta. Han säger: “Vi kan 
inte göra det här själva och de behöver vår hjälp.” Det förefaller ha varit svårt 
att skapa samarbeten med vanliga frivilligorganisationer som till exempel Röda 
Korset, vilket tydliggör hur slumpartat det kan bli för ett bibliotek på en liten 
ort där organisationerna består av få personer.  

Bibliotek D samarbetar med desto fler, med studieförbund som ABF och 
Medborgarskolan, NBV (Nykterhetsrörelsens studieförbund), den lokala 
Afrikagruppen och Svenska Kyrkan. Därutöver sitter Virginia även i 
kommunala uppdrag som flyktingrådet och kommunens integrationsgrupp. 
Hon tycker att det är jättebra att passa på att samarbeta och prata med olika 
människor: “Det är som man ses då och då och checkar av ”vad gör ni på 
integrationsområdet?”. Vart är det midsommarfirande, vad händer härnäst? Ska 
vi samordna?” Biblioteket brukar rentav söka pengar tillsammans med 
studieförbunden och Afrikagruppen. “Paragraf 37medlen.” Virginia säger att 
de har det bra i och med att de söker pengar tillsammans på det sättet, arbetet 
blir också enklare av att det är studieförbunden som kallar henne till möte och 
inte tvärtom. Bibliotek A samarbetar också med flera aktörer som Svenska 
Kyrkan, Lions, Röda Korset och Amnesty. Anledningen till att de inte 
samarbetar med studieförbunden är för att studieförbunden har sina egna 
språkcaféer utanför biblioteket, något som är mycket bra enligt Herman, för de 
fyller ett stort behov vid filialerna som omger hans kommun. Bibliotek E avstår 
från språkcaféer för att inte konkurrera med kyrkans och mötesplatsens 
språkcaféer, men Alice tror att de skulle ha språkcaféer på biblioteket om 
behovet inte redan hade varit fyllt.  

Herman på bibliotek A upplever att det inte bara är biblioteket som är aktivt för 
att integrera de nya invånarna. Han nämner studieförbunden, skolan och alla 
volontärer och att det var många som ställde upp den första hösten (2015) då 
det kom så många nyanlända på en gång. När han har gjort enkäter med 
biblioteksbesökare har det visat sig en del klagomål på att det är högljutt på 
biblioteket och någon enstaka klagar på nyanlända, medan majoriteten är 
positiva till biblioteket. Herman menar att det är naturligt att det blir högljutt 
när det är så pass många som pratar med varandra. De har försökt anpassa 
inredningen efter det och skapa tysta studierum. Herman: “Ja. Och sen så är det 
så här också att det finns ju tyvärr inte så många samlingsplatser så att folk kan 
sprida på sig, där man kan träffas. I alla fall i en sån här liten kommun. Så 
biblioteket blir ju den naturliga samlingsplatsen.” Herman tror att det skulle bli 
mindre tryck, socialt sett, på biblioteket om det fanns en till mötespunkt. Det 
finns caféer, men bibliotek A är den enda öppna mötesplats där man inte 
behöver betala på orten. Tills nyligen hade biblioteket dessutom den enda 
offentliga toaletten, men nu finns det ytterligare en vid turistbyrån.  

Det är vanligt att biblioteket är den enda offentliga mötesplats som man inte 
behöver betala för att vara på. På orterna B, D, E och G har det dock under de 
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senaste åren startats mötesplatser; orten D startade en mötesplats på 
integrationssamordnarens initiativ, orten G har ett aktivitetshus som rymmer 
SFI, café med mera, orten E har en mötesplats som är ett privat initiativ och 
mötesplatsen på ort B är en mötesplats för just nyanlända. Bibliotekarierna 
beskriver dessa på olika sätt, men gemensamt är att mötesplatserna avlastar 
biblioteken. Virginia berättar om den kommunala mötesplatsen där man kan ta 
en kaffe, lyssna på lunchföreläsningar, spela biljard eller olika spel. 
Mötesplatsen har underlättat för biblioteket, men i början var det blandade 
känslor hos bibliotekspersonalen, när de upplevde det som att alla gick dit 
istället. Virginia: “Och åh, nu har det öppnat en så fin mötesplats och vi tänkte 
”men det finns redan en mötesplats i, det är vi!”” Nu kompletterar de varandra 
bra och utvecklar sitt samarbete.  

 

5.9 En svårplanerad verksamhet 
 

Forskningsfrågan om hur pass etablerat integrationsarbetet är, respektive om 
det utmärks av tillfälliga insatser har gett avtryck i flera avsnitt i och med att 
det är beroende av både planering, resurser och samarbeten. Detta avsnitt visar 
hur respondenternas arbete påverkas av var biblioteket är beläget och av hur 
långt framåt de kan planera, till exempel är bibliotek D beläget i en 
avfolkningsbygd. Till bibliotek D kommer det visserligen inte lika många nya 
låntagare längre, men de som en gång kom har många gånger stannat och 
fortsätter gå till biblioteket, vilket gör att målgruppen har fortsatt vara en 
substantiell låntagargrupp. Samhället är engagerat för att få de nyanlända att 
stanna, men för några år sedan rev kommunen flera tomma bostadshus. Det 
betyder att många som vill stanna inte kan det eftersom de inte hittar 
någonstans att bo.  

William och Virginia konstaterar att det kommer färre nyanlända nu (2017) än 
för ett eller två år sedan, vilket på bibliotek B bland annat märks i att de kan 
återgå till att vara en i informationsdisken istället för två. Tid är en faktor som 
påverkar arbetet i hög grad, i och med att låntagargruppen förändras snabbare 
än biblioteket hinner med. “Sen tar det ju tid att få igång saker”, säger Virginia, 
“Som [mötesplatsen] och Digitala hjälpen. Det blev ju lite grand som att allt 
nästan kom för sent på så sätt.” Hon syftar på att Digitala hjälpen startades först 
hösten 2016 och mötesplatsen en månad därefter. De behövdes som mest mer 
än ett år tidigare. Så här två år senare har de till slut de mängder av böcker och 
läromedel som de skulle ha behövt då, men de lånas inte ut i samma hög grad 
idag. De aktiviteter som startades under 2015 är desamma som de som de har 
nu och Virginia konstaterar att det inte är mycket som är tillfälligt på bibliotek 
D.  

Doris säger att de har märkt att kontinuitet är viktigt för att vissa program ska 
kunna etablera sig och i led med det har de framför allt fasta aktiviteter. Även 
Herman menar att de mest har fasta programpunkter. De flesta delarna av 
integrationsarbetet på bibliotek B är eller blir fasta delar av verksamheten. 
Även om det relativt stora projektet debattforumet är nytt från år 2016 tror 
William att det kommer att finnas kvar i någon form. Alla aktiviteter på 
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bibliotek E är också fasta. Oscar säger att kommunen har börjat stänga 
asylmottagningar, men ser att det kommer att finnas behov av fortsatt 
språkcafé. I övrigt måste de se på vad som behövs för tillfället och vad som går 
att genomföra. Bibliotekarierna har alltså en gemensam syn i att det finns ett 
fortsatt behov, även om antalet nyanlända minskar. Det finns inga tankar på att 
minska på utbudet, snarare är det vissa av biblioteken som till exempel 
bibliotek C som gärna vill starta nya aktiviteter som Svenska med baby och 
Stickcafé kombinerat med sagostunder för de små, vilket verkar rimligt med 
tanke på att deras utbud till att börja med är markant mindre än de andra 
bibliotekens.  
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6. Diskussion 
 

Vid analysen har jag utgått ifrån att praktiken är en väv av aspekter — 
situationella, temporala, ekonomiska, kulturella, sociala och diskursiva — som 
påverkar vad bibliotekarierna kan erbjuda de nyanlända och relaterar till de 
dimensioner som Kemmis (2011) beskrivit; den  kulturelldiskursiva , den 
sociala  och den  materiellekonomiska . Sålunda fördelas material som bland 
annat har med arbetskultur och rutiner att göra till den kulturelldiskursiva 
dimensionen. De roller som vi tar, identitet och relationer, samt relationer 
mellan biblioteket som institution och kommunpolitiker, hör till den sociala 
dimensionen. Ekonomi och övriga resurser i och utanför biblioteket (till det 
senare kan höra medborgarkontor) hör hemma i den materiellekonomiska 
dimensionen. Diskussionen är empiridriven, med vilket menas att det under 
arbetet med analysen har visat sig vilka teman som dominerar. 

 

6.1 Den kulturelldiskursiva dimensionen 
 

Verksamhetsplaner och utvärderingar är diskursiva element, liksom de samtal 
som förs (eller inte förs) om integration. Det har till exempel visat sig att de 
medverkande bibliotekarierna inte har några överenskomna begrepp för 
integrationsarbete sinsemellan och det verkar vara svårt för dem att sätta ord på 
vad de gör, och med vilket syfte. Detta skulle kunna vara en hämmande faktor 
för integrationsarbetet, för det är troligt att det är svårare att argumentera för 
fler aktiviteter (eller vilken sorts aktiviteter som är lämpliga) för nyanlända om 
man inte först har gjort klart för sig vad målet är med bibliotekets 
integrationsarbete.  

De två respondenter som har inställningen att integration gäller alla i samhället, 
tänker även att de vill rikta sig till alla med sitt integrationsarbete. Det ger dem 
ett tydligt syfte och gör det lättare att beskriva för andra. Den sortens arbete 
möjliggör dessutom fler möten över kulturella gränser och det finns en 
möjlighet att låntagarna känner sig mer välkomna i och med att aktiviteterna 
blir mer inkluderande än annars. Dahlin, Westas och Vertiainen (2007) 
argumenterar för att alla kan lära sig något av varandra, det är inte bara de 
nyanlända som lär sig något av mötet med en ny kultur. Detta stämmer överens 
med den definition av integration som jag har valt att använda mig av; 
integration som tvåvägsprocess. De två medverkande respondenter som har 
denna inställning är också de som planerar mest och arbetar på de bibliotek 
som har flest aktiviteter, vilket understödjer idén att mer reflektion och analys 
av behov och omvärld kan leda till fler aktiviteter.  

På den andra sidan har vi två respondenter som har inställningen att de väntar 
tills behoven uppstår och agerar spontant. Det får spontanitet att framstå som 
flexibilitet, men risken är att det inte finns tid att reflektera och undersöka 
alternativ i den situationen utan att man tar första bästa idé som går att 
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genomföra. De arbetar på de bibliotek som har minst att erbjuda de nyanlända. 
Frågan är så klart vad som är hönan och ägget, planerar de mindre för att deras 
bibliotek har mindre resurser och handlingsutrymme? En av dessa två uttrycker 
dessutom tydligt att hon anser att det är den nyanlände som ska utvärdera 
bibliotekets integrationsarbete — eftersom det är den nyanlände som ska 
integreras, en attityd som kan leda till ett annat sätt att utforma aktiviteter för 
nyanlända.  

Mycket få av respondenterna i den här studien bevarar sina idéer för framtiden 
eller förbereder projekt på ett långsiktigt sätt. Det vanligaste är att se ett halvår 
framåt, nästan ingen har framförhållning så långt fram som till nästa år. 
Samtidigt som det inte går att veta hur det kommer att vara så långt fram, talar 
respondenterna om att behoven kommer att finnas kvar, vilket i sig skulle 
kunna räcka för att söka mer långsiktighet i arbetet. Det kan framstå som att det 
finns ett samband mellan att det är svårt att förutsäga vilka behov som kommer 
att uppstå och att föredra att svara reaktivt på behoven när de uppstår, istället 
för att vara proaktiv och planera på förhand. Samtidigt finns det andra 
biblioteksanställda som trots förutsättningarna planerar och reflekterar. Att vara 
proaktiv, istället för reaktiv, behöver inte vara detsamma som att inte lyssna och 
agera på de behov som finns.  

Under denna studie har det visat sig att en av de främsta utmaningarna för 
bibliotekarierna är att planera sitt integrationsarbete, när det inte går att veta 
hur många och vilka nyanlända som kommer. Det tar tid att starta nya, i 
synnerhet tidigare oprövade, projekt och det finns en uppfattning att de riskerar 
att komma igång först när behoven har minskat. Biblioteket skulle på så vis 
behöva en ökad flexibilitet för att snabbare kunna följa de fluktuerande 
behoven. Denna flexibilitet behöver nog utgå från en mer välbyggd grund än 
spontana infall, kanske med förberedda insatser som går att sätta in snabbt vid 
behov. Som rapporten från Myndigheten för kulturanalys (2017) visar kräver 
det dock mycket mer resurser att genomföra en reflexiv genomlysning av hela 
verksamheten med målet att ändra på synsättet, jämfört med enstaka 
punktinsatser för integration.   

Överlag är det inte en självklarhet bland respondenterna att det är nödvändigt 
att planera, men arbetskulturen skiljer sig åt från bibliotek till bibliotek. Det är 
få av respondenterna som fördjupar sig i undersökningar av vad som skulle 
gagna målgruppen genom t ex rapporter eller studier, men det skulle kunna 
bero på att bibliotekarien upplever brist på tid och möjlighet att genomföra nya 
idéer.  

Tidsbrist är en riskfaktor på flera sätt när det gäller att arbeta reflektivt. Även 
Schwarz (2016) argumenterar för att det finns en fara i att bibliotekarier tvingas 
fatta snabba beslut på egen hand, eftersom det påverkar låntagarnas 
förväntningar på vad de kommer att få hjälp med i framtiden. Jag håller med 
henne om att detta skulle kunna påverka hela biblioteket och föra verksamheten 
i en riktning som personalen inte har valt själva och som kanske inte heller är 
önskvärd. Praktiken formar ju förväntningar, men om praktiken formas 
slumpmässigt utan vidare eftertanke kommer verksamheten på drift istället för 
att styras.  
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Det är lätt att tycka att bibliotekarier har mycket att vinna på att vara strategiska 
i sitt arbete med planer och utvärderingar, men som Baruch (2016) visar finns 
det ett motstånd mot handlingsplaner och formalisering av biblioteksarbetet 
med tidsplaner och budgetar verkar främmande för vissa som tycker att det hör 
näringslivet till. Piorun (2011) å sin sida visar att det kan verka överväldigande 
att göra en utvärdering när man har ont om tid. Om inte det vore nog är det 
svårt att göra utvärderingar med nyanlända p g a språkförbistring. I vissa fall är 
de nyanlända dessutom analfabeter på sitt modersmål och även om 
fokusgrupper skulle kunna vara ett svar på just det problemet är det för dyrt för 
att göras regelbundet (Ericsson & Nordeman, 2011). 

Pilerot och Hultgren visar (2017) att bibliotekarierna kontinuerligt diskuterar 
med sina kollegor, vilket tyder på en reflektiv hållning gentemot praktiken, och 
det är ju positivt, men det är tyvärr inte en stark tendens i resultatet av denna 
studie. Som Virginia i denna studie konstaterar, kan man också glömma att 
ifrågasätta etablerade rutiner, eftersom det upplevs som att allting fungerar bra. 
Respondenterna arbetar ofta själva med att utforma integrationsarbetet, inom 
det handlingsutrymme som de upplever att de har från ledningen.  

Utöver att planera och hålla sig ajour med vad som görs på andra bibliotek, 
skulle utvärderingar kunna vara ett kraftfullt verktyg för ett bibliotek som vill 
hävda sig i kommunpolitiken för att få mer resurser. Det krävs dokumentation 
för att kunna argumentera övertygande och visa vad biblioteket har gjort 
tidigare eller för att visa på de ökade behoven av biblioteket (det senare visas 
till exempel i form av besöksstatistik). Det är inte alla respondenter som 
utvärderar sitt integrationsarbete och det verkar finnas en osäkerhet gällande 
hur en utvärdering ska se ut. De av bibliotekarierna som utvärderar 
systematiskt, oavsett metod, har i den här studien varit betydligt säkrare på att 
deras integrationsarbete är framgångsrikt. De som utvärderat i mindre grad, 
eller nästan inte alls, har mer använt sig av begrepp som att de “hoppas” att det 
de gör är bra, eller att det “känns” bra, vilket inte övertygar en utomstående på 
samma sätt.  

Den allra viktigaste faktorn som avgör om personalen alls har en sådan struktur 
i sitt arbete är om det är inbyggt i arbetskulturen, något som beror på ledningen 
(Piorun, 2011). Det finns en diskurs på plats där utövarna lär sig vad som 
förväntas av dem och hur det ska utföras. Det visar sig också i resultatet av 
denna studie att ledningen  har ett stort ansvar för att stötta 
integrationsbibliotekarien. Dels behövs förståelse för att det tar tid att initiera 
nya projekt, dels behövs en ledning som tar ansvar för att skapa en arbetskultur 
som uppmuntrar dokumentation av det som görs och ser till att det finns en 
långsiktig planering som kan möjliggöra aktiviteter som behöver mer tid. 
RobinsonMorral, ReiterPalmon och Kaufman (2013) argumenterar för att det 
krävs tid för att tänka nytt och därutöver en arbetskultur där man uppmanas att 
tänka kreativt. De har forskat i kreativ problemlösning på arbetsplatser och 
visar hur avgörande ledning och arbetskultur är för arbetstagarnas kreativitet. 
Integrationsbibliotekarien agerar alltså inom en kulturell praktik där kollegor 
och framför allt ledningen har en viktig roll för att skapa en strukturerad 
arbetskultur och stimulera kreativitet.  

Som studien visar tycks utvärderingar vara det som faller bort när personalen 
har mycket att göra, i alla fall formella sådana; direkt respons verkar vara 
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vanlig, men problemet med direkt respons är, som Piorun (2011) visar, att den 
inte dokumenteras på samma sätt. Direkt respons har å andra sidan fördelen att 
den är en del av det samtal med lokalbefolkningen som är centralt i 
integrationsprocessen — man blir sedd (Stigendal, 2008, Ericsson &Nordeman, 
2011).  

 

6.2 Den sociala dimensionen 

 

Det är mötet som lyfts fram av många respondenter, i synnerhet lyckade möten 
mellan infödda svenskar och nyanlända som många gånger resulterar i 
etablerade vänskaper. Dialogen med lokalbefolkningen är kanske den absolut 
viktigaste delen av bibliotekens integrationsarbete. “Ja, alla  möter  ju” ,  som 
William sade; ännu ett tecken på hur viktig del av bibliotekariernas 
integrationsarbete just mötet med de nyanlända anses vara. Denna sociala 
aspekt av bibliotekariernas praktik lyfts fram som viktig, långt mer än typisk 
yrkeskunskap om t ex informationssökning eller litteraturförmedling och 
bekräftar det som Stigendal (2008), Audunson (2005, 2011, 2011) och Larsson 
(2014) visar, att biblioteket bortom alla tvivel är en fantastisk mötesplats där 
alla får en chans att bli en del av en social gemenskap, kravlöst på ett 
“lågintensivt” sätt med andra som har helt andra bakgrunder och sammanhang 
(Audunson, 2012).  

Det är inte bara en aktiv medverkan eller dialog som leder till integration; 
Audunson (2005, 2011, 2012) argumenterar för att det räcker med att bara 
finnas på biblioteket och iaktta praktiken, hur man gör. Den invandrade kan 
med tiden komma fram till att hon är redo för att bli mer aktiv och delta, efter 
att ha lärt sig genom iakttagelse (Lave & Wenger, 1991). Ingen av de 
medverkande i denna studie reflekterade över integration som något som även 
sker passivt, genom att finnas på plats. 

För att en mötesplats ska locka människor krävs det att den framstår som trygg. 
Visserligen är det som en bibliotekarie nämner i denna studie vanligt att 
invandrare hjälper varandra på biblioteket med att tolka till exempel, men 
nyanlända är mer beroende av handläggare och volontärer – och bibliotekarier 
– än vad man kan tro. En grupp nyanlända är inte homogen, utan tillhör olika 
folkslag och religioner och kan ha flytt samma land och samma konflikt, men 
stått på olika sidor av ett inbördeskrig. Lloyd et al. (2013) konstaterar att de 
kan uppleva hot från sina landsmän. Stora homogena grupper kan absolut verka 
hotfulla, men Larsson (2014) betonar att det räcker med en extern part som 
bibliotekarien för att mötesplatsen ska upplevas som tryggare. Stigendal (2008) 
håller med; bara det att bli sedd och kunna samtala med en bibliotekarie bidrar 
till att välkomna den nyanlände in i innanförskapet.  

Biblioteket blir sårbart i mindre samhällen där det finns färre organisationer 
och möjligheter till samarbeten. Det underlättar när det finns ett utbrett 
engagemang i lokalsamhället för de nyanlända, men så är inte alltid fallet. Det 
visar sig att det är skillnad på olika orter i denna studie hur pass vanligt det är 
att involvera sig i frågor som integration och arbete mot rasism. För bibliotek D 

49  



 

och bibliotek B är samhället i högsta grad engagerat och det är en viktig del av 
dessa orters identitet. Det finns många som arbetar för att välkomna de nya, 
vilket gör att integrationsbibliotekarierna känner sig trygga med att det alltid 
finns någon annan som skulle kunna ta vid. Dessutom går det lättare att initiera 
nya projekt när det finns dialog och relationer mellan integrationsbibliotekarien 
och andra som arbetar med målgruppen i samhället, även om det alltid tar 
mycket tid att etablera nya aktiviteter om de inte i hög grad organiseras av en 
initiativtagare utanför biblioteket.  

Relationen till lokalsamhället är viktig och det kan ses som en fördel i de fall 
då integrationsbibliotekarien även är involverad i integrationssammanhang 
utanför biblioteket, eftersom det resulterar i mer dialog med aktörerna utanför 
biblioteket. Den kontinuerliga dialogen resulterar i fler samarbeten och bättre 
kunskap om bibliotekets aktiviteter och vice versa. Även de fall då kommunen 
har utsett någon som är ansvarig för att utveckla integrationen i kommunen 
(oavsett om tjänsten heter integrationsstrateg eller integrationssamordnare) är 
till fördel för biblioteket genom att den personen kan komma med förslag till 
verksamheten. Att en integrationssamordnare/strateg kan spela stor roll för ett 
biblioteks eller en kommuns integrationsarbete visar projektet Låna en svensk 
som en gång i tiden initierades av en integrationsstrateg och som har spritt sig 
även utanför Sveriges gränser. Låna en svensk har gått som en våg över 
Sveriges bibliotek och nästan alla respondenter säger att de har haft projektet, 
för ett eller två år sedan och att de hoppas kunna starta det snart igen. Låna en 
svensk är därutöver ett exempel på integration genom att människor från olika 
kulturer möts, då det går ut på att en nyanländ “lånar” en svensk (som anmält 
sig) för att träffas och prata en stund, kanske ta en fika under informella former.  

Inte bara Herman talar uppskattande om Regionbiblioteket som regelbundet 
ordnar fortbildningsdagar. Det är tydligt att regionbiblioteken är ett stöd för 
mindre bibliotek och en viktig relation när de tillhandahåller fortbildning mm, 
det innebär både kontakt och tillfälle till reflektion och diskussion och 
utbildning inom bemötande och värderingar. Att ta del av nätverk kan vara till 
stöd i yrkesrollen, inte bara de regionala som flera är en del av, utan de som 
specifikt handlar om bibliotekens integrationsarbete (som  Expertnätverket för 
bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända ). Genom att vara med i ett 
nätverk kan den enskilde bibliotekarien jämföra förutsättningar och resurser 
och få moraliskt stöd inför nya projekt. De som är med i  Expertnätverket  får 
tillgång till det mest kontinuerliga samtalet om integrationsarbete och får i 
realtid veta de senaste idéerna från de andra biblioteken och på så sätt en 
överblick över andras biblioteks integrationsarbete. På så sätt verkar 
Expertnätverket  bidra till en smidig, snabb dialog om specifikt den här typen av 
arbete, vilket minskar risken att man bränner tid och resurser på att uppfinna 
hjulet på nytt. Med tanke på att många bibliotek har begränsat med pengar 
framstår det som effektivt att undersöka vad andra har upplevt som 
framgångsrikt. Det behöver inte betyda att biblioteken borde ha identiskt utbud 
av aktiviteter.  

Vissa av respondenterna har uttryckt stor uppskattning för sin ledning och sina 
kollegor medan andra har undvikit dessa frågor, vilket antyder att de senare 
upplever att de inte får så mycket stöd. Det skulle kunna vara så att det krävs en 
mer anonymiserad undersökning för att respondenterna ska tala ut. Pilerot & 
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Hultgren (2017) har funnit att arbetet kan vara emotionellt påfrestande, men 
bibliotekarierna i denna studie försöker i mer eller mindre hög grad förhålla sig 
professionellt och inte lägga ned så mycket engagemang att de bränner ut sig. 
Parallellt har de en gemensam syn på de frivilliga krafterna i samhället som 
eldsjälar och att biblioteket behöver dem.  

 

6.3 Den materiellekonomiska dimensionen 

 

Lokalsamhällets roll är betydelsefull eftersom ju mer ansvar andra tar, desto 
mer kan biblioteket renodla sin verksamhet. Biblioteket balanserar sitt utbud 
mot det som finns i det övriga samhället. Det ställs höga krav på biblioteket när 
det övriga samhället saknar mötesplatser eller frivillig språkhjälp. Det finns en 
tydlig korrelation i denna studie mellan personalantal och hur mycket 
biblioteket erbjuder i form av programverksamhet och hur beroende det är av 
externa aktörer. Några av biblioteken har fler aktiviteter för nyanlända, medan 
ett par har färre och upplever ett behov av ett utökat program, vilket talar för att 
det finns en upplevd lägstanivå som man behöver komma upp till. Ericsson 
och Nordeman (2011) visar att det är språkcaféer, läxhjälp och Låna en svensk 
som är grundbultarna i bibliotekens integrationsverksamhet, liksom Ny i 
Sverigehyllor mm. Som mina respondenter berättar är det överlag tydligt att 
det tar tid och kraft att starta nya initiativ och det tar tid att etablera dem. 
Kontinuitet är viktig och det är enklare och kräver mindre arbetstid och 
resurser att fortsätta med en existerande aktivitet än att utforma och starta en 
ny.  

På flera platser har de medverkande biblioteken drabbats av besparingar och 
deras fulla personalstyrka är numera mindre än tidigare. Bristen på personal 
märks dels i att behöva prioritera vad som ska göras med arbetstiden, dels i att 
det inte finns fast anställda med de språkkunskaper som efterfrågas. Biblioteket 
är beroende av andra för att kunna leva upp till sin potential. Samtidigt 
underlättar det om bibliotekspersonalen själv är medveten om vad som är 
bibliotekets potential – till exempel genom att hålla sig ajour om de aktiviteter 
som prövas på andra platser.  

Ett bibliotek är på så vis beroende av en insikt hos kommunpolitikerna att 
biblioteket antingen behöver extra resurser när det kommer nyanlända eller att 
det finns andra instanser dit dessa kan vända sig för till exempel samhällsfrågor 
som hur man fyller i blanketter eller få hjälp med att tolka myndighetsbrev. 
Utöver medborgarkontor spelar extra mötesplatser en stor roll. Många 
programaktiviteter för nyanlända är beroende av frivilligorganisationer och 
volontärer, delvis på grund av personalbrist. Framför allt gäller det särskilda 
kompetenser, som IThjälp eller språkkunskaper som bygger broar för de 
nyanlända mellan deras gamla och nya miljö. Respondenterna anser att det är 
extra positivt om det uppstår möten mellan etablerade och nya svenskar och det 
är inte nödvändigtvis de “gamla” svenskarna som ska lära de nya något, det 
kan också vara som i fallet när nyanlända gymnasieungdomar lärde seniorer IT.  
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Enligt AnnMari Davidsson, enhetschef för biblioteken i SDF Angered 
(seminariet  Folkbiblioteken och flyktingarna,  2016) har besökarna ökat med 20 
procent sedan 2015. Besökarna ökar och biblioteket tar emot alla näst intill 
utan urskiljning (låga krav på ordning, enligt Stigendal, 2008) oavsett om det 
får mer resurser som speglar ökningen eller ej. Det är så pass mycket att 
biblioteken i denna studie under de mest intensiva perioderna (som hösten 
2015) var tvungna att sätta in mer personal i informations/lånedisken för att 
kunna svara på behovet. Med hjälp av besöksstatistik skulle biblioteket kunna 
visa att det kommer fler låntagare än förr, som på bibliotek A där en vanlig 
dags besökare på huvudbiblioteket ökade från sjuåttahundra till tusen under en 
period. Här ser vi hur den temporala aspekten kan vara avgörande för en 
praktik, förutsättningarna kan skilja sig åt från ett år till ett annat.  

Informationsdisken har varit viktigast för de nyanlända, dels för att man där 
utfärdar lånekort, men till stor del också svarar på så kallade samhällsfrågor. En 
stor del av ärendena i informationsdisken består av frågor som kommer ur 
behovet av att navigera i det nya samhället, något som Ericsson & Nordeman 
(2011) bekräftar. Även om bibliotekarier kan hjälpa till med samhällsfrågor tar 
det mycket tid och resurser från det övriga biblioteksarbetet då det tar längre tid 
att hjälpa en nyanländ på grund av språkförbistringen. Det är inte givet att det 
är just biblioteket som ska fylla alla behov som nyanlända har. I denna studie 
har det varit så att en stor del av denna uppgift lyfts från biblioteken i de 
kommuner där kommunförvaltningen har medborgarkontor eller motsvarande, 
vilket har avlastat bibliotekarierna och lett till att dessa bibliotek har kunnat 
renodla sin verksamhet i högre grad.  

Jag håller med Stigendal (2008) om att det är viktigt att biblioteket bibehåller 
de låga barriärer som gör det möjligt för så många att komma, i synnerhet om 
andra platser är stängda för dem. Anledningen till att nyanlända kommer till 
biblioteket för samhällsfrågor är att biblioteket är en av mycket få, ibland den 
enda  offentliga platsen, där det är låga “barriärer” (Stigendal, 2008); det är 
gratis entré, det är låga krav på ordning och alla är välkomna. Därför blir det 
lätt ett stort tryck på biblioteket när det kommer många nyanlända med stora 
informationsbehov, som utöver hur de ska lära sig svenska handlar om att 
försöka förstå ett nytt informationslandskap (Caidi & Allard, 2010, Lloyd et al, 
2013). Finns det inget medborgarkontor eller liknande är det biblioteket man 
går till, vilket inte måste vara ett problem, men som det har visat sig för 
respondenterna kan det vara en belastning för personalen om det inte finns 
tillräckligt med personal och pengar för att möta behoven. Situationen kan bli 
så ansträngd som på bibliotek A, där man måste prioritera att hålla biblioteket 
öppet och inte kan göra något av det som är så uppskattat på andra bibliotek, 
som att ordna debattforum eller föreläsningar.  

En tydlig tendens i resultatet är att personalbrist är detsamma som tidsbrist. 
Bibliotekarierna trollar med vad de har, men finns det inte tillräckligt många 
för att de ska kunna göra mer än det som är själva basen i 
biblioteksverksamheten — informationsdisken, utlåning, inköp mm — är det 
fysiskt omöjligt att göra mer utan att arbeta övertid. Personalbristen gör 
biblioteket utlämnat till vad externa aktörer kan erbjuda och finns det inte 
fungerande samarbeten eller stöd från kommunen blir biblioteket fattigt på 
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aktiviteter. Externa aktörer kan i och för sig erbjuda aktiviteter i andra 
lokaler/sammanhang, vilket i bästa fall avlastar bibliotekspersonalen. 

De deltagande bibliotekarierna skulle i teorin ha kunnat hålla i språkcaféer 
själva om de hade haft personal “över”, men samtidigt är det inte alla delar av 
integrationsarbetet som ter sig lika lätta att förhålla sig till i och med att de inte 
är en del av det traditionella biblioteksarbetet. Även då det är externa aktörer 
som står för språkundervisningen är det bibliotekarierna som har ansvaret för 
administrationen omkring med marknadsföring mm. Var går gränsen för att 
vara en passiv arena för andra aktörer (Goulding, 2008) och att hålla i 
språkcaféerna själva, vilket kan påminna om att hålla i svenskalektioner? 
Pilerot och Hultgren (2017) argumenterar för att det är mycket med 
integrationsarbetet som är nytt för biblioteket som institution; det är nya 
aktiviteter och nya samarbeten med aktörer som tidigare varit perifera och inte 
associerats med biblioteket.  

Picco (2008) argumenterar för att integrationsbibliotekarier behöver kunna 
flera språk och ha respekt för andra kulturer — det senare kan man hoppas är 
en självklarhet, men det kan vara svårt att hitta personer som både har relevant 
utbildning och språkkunskaper i t ex arabiska, persiska eller tigrinja. De som 
finns kan dock bidra med både kontakter och insiktsfulla inköpsförslag (El 
Rafie, 2017).  Biblioteken är inte ensamma om att behöva rekrytera mer 
personal utifrån ett mångfaldsperspektiv, människor med fler språk och 
kulturkunskaper och med annat utseende; Myndigheten för kulturanalys (2017) 
visar att det är något alla kulturinstitutioner har gemensamt.  

Denna studie visar att IThjälp och språkvärdar fyller behoven kortsiktigt, men 
etableras inte eftersom de sällan kan stanna särskilt länge på grund av att de är 
volontärer eller projektanställda, trots att behovet av dem finns kvar. Det finns 
även forskning som visar att dessa volontärer är till godo för biblioteket genom 
att de lyckas nå delar av befolkningen som inte går till biblioteket (Goulding, 
2008). Det finns allmänt en uppfattning hos respondenterna att alla kommer till 
biblioteket redan första dagen de är i Sverige (vilket bekräftas av t ex Anja 
Dahlstedt, verksamhetschef vid Botkyrka bibliotek,  Folkbiblioteken och 
flyktingarna , 2016: “Man behöver inte anstränga sig för att nå målgruppen”) – 
vilket säger mycket om hur viktigt biblioteket är för de nyanlända – men som 
också bekräftar Gouldings (2008) tes att biblioteken vilar på sina lagrar och 
inte anstränger sig för att nå de som faktiskt inte kommer. 

Min studie bekräftar Pilerot och Hultgrens (2017) bedömning att situationen 
karaktäriseras av osäker långsiktig finansiering. Respondenternas berättelser 
bekräftar också Ericsson & Nordemans slutsats (2011) att det lätt kan bli så att 
man måste prioritera att söka pengar för att utöka beståndet av lättläst litteratur 
och liknande och inte hinner lägga tid på att utforma ansökningar till andra 
delar av verksamheten som också har stora behov. På vissa av respondenterna 
låter det som om det nästan är slumpmässigt vilka delar som får resurser, vilket 
återklingar i Myndigheten för kulturanalys rapport (2017) argument att extern 
finansiering kan leda till att verksamheten styrs av vilka medel som finns att 
söka. Något som står klart efter att ha samtalat med bibliotekarierna i den här 
studien är att det tar mycket tid att skriva genomarbetade ansökningar, tid som 
skulle kunna läggas på annat.  
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Dokumentation som sådan är dock nödvändig när man ska söka pengar för 
projekt i framtiden. Det är en ond cirkel i och med att så mycket av 
finansieringen av integrationsarbetet är beroende av att man söker pengar för 
projekt, vilket blir kortsiktigt och resulterar i öronmärkta pengar. Flera av 
bibliotekarierna vittnar om för lite personal och att man måste lägga mycket tid 
och kraft på att ansöka om pengar för varje nytt (och ibland nygammalt) 
initiativ. De materiella, framför allt ekonomiska, förutsättningarna överskuggar 
på så sätt flera andra aspekter av praktiken och de praktikteoretiker som i 
Marx fotspår anser att människors behov och problem är förutbestämda av 
ekonomiska relationer skulle förmodligen anse sig få rätt.  

De tre respondenter som har lägst grad av utvärdering arbetar vid de tre 
bibliotek som har lägst antal aktiviteter för nyanlända. I en tidspressad situation 
kan man tvingas välja mellan att skriva handlingsplaner och utvärderingar eller 
göra det integrationsarbete som dessa borde rama in. Det kan bli en ond cirkel 
att ha så ont om personal att det är svårt att genomföra/starta nya aktiviteter 
eller hinna med att utvärdera det man redan gör, att man i framtiden kan få 
ännu mer besparingskrav eftersom man inte visar att man gör skillnad. Om den 
största delen av det arbete som biblioteket gör är osynligt i den kommunala 
byråkratin, hur tungt väger då den verksamheten i relation till andra under 
samma förvaltning som konkurrerar om samma pengar? Att vara beredd med 
dokumentation och argument är viktigt för en god kommunikation mellan 
kommun och bibliotek om bibliotekets potential och behov av resurser.  

Sammanfattningsvis är det tydligt att avlastning i form av språk och/eller 
ITstöd är mycket uppskattat av bibliotekarierna och att det gör att de lättare 
hinner med sina andra arbetsuppgifter. Det är också tydligt att det är något som 
alla önskar sig till sina bibliotek, men att det hänger på tid och pengar för att de 
ska gå att få till. I många fall är det personer utifrån som projektanställs via 
Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen; gymnasieungdomar eller 
arbetslösa. Det innebär att de som kommer som språkvärdar/ITguider får 
arbetserfarenhet, men inte blir tillsvidareanställda, trots att biblioteket 
fortfarande har behov av deras kompetens efter projektets slut.  

Kommunförvaltningen har en avgörande roll i att stötta biblioteket med 
resurser och/eller skapa fler mötesplatser och gärna medborgarkontor. Eftersom 
det är just bibliotek på små orter som har varit i fokus i denna studie, går det 
inte att dra några slutsatser om huruvida bibliotek i större samhällen är lika 
sårbara. Denna studie bekräftar Pilerot & Hultgrens (2017) slutsats att 
biblioteken i vissa fall har haft svårt att alls etablera samarbeten, med tillägget 
att respondenterna från de allra minsta orterna i denna studie har varit de mest 
utsatta, på grund av att det finns så få aktörer att kontakta i området. Den 
situationella aspekten av praktiken har således en viktig roll, där samarbeten är 
avhängiga av var biblioteket är beläget. Efter kontakt krävs det dock att man 
kan upprätthålla samarbetet, och samarbeten — som Ericsson och Nordeman 
(2011) har kunnat konstatera — kräver resurser för att initieras och 
upprätthållas.  

Det den här studien har tillfört den tidigare forskningen är att bekräfta att 
folkbibliotek på mindre orter är utsatta i och med att det finns få externa aktörer 
att samarbeta med, samtidigt som samarbeten är nödvändiga, framför allt för att 
finna nödvändig språkkompetens. Denna studie har också gjort det tydligt att 
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det inte finns en gemensam diskurs om integration och integrationsarbete och 
att mer medvetenhet och reflektion kring nyanlända och integration leder till 
både fler aktiviteter och att dessa blir mer inkluderande, på ett sätt som 
engagerar alla målgrupper och ger dem tillfälle att mötas.  

Praktikteorin har varit ett användbart verktyg för att närma sig resultatet utifrån 
tre specifika perspektiv, vilket har gjort att vi kan se hur integrationsarbetet 
påverkas av sociala, kulturelldiskursiva och materiellekonomiska 
förutsättningar. De sistnämnda har tagit mest plats med frågor som handlar om 
folkbibliotekets placering i små samhällen, förhållandet till andra materiella 
resurser i området (som medborgarkontor) och de resurser som behövs i form 
av personal, tid och pengar. En fördel med att använda sig av Kemmis tre 
dimensioner har varit att dessa materiella frågor inte har fått all 
uppmärksamhet, utan att sociala och diskursiva aspekter också har kommit 
fram i ljuset. På så sätt har analysen blivit mer mångfacetterad, vilket 
motsvarar de kvalitativa intervjuernas komplexitet.  

 

6.4 Slutsatser 

 

Denna studie har till att börja med bekräftat utgångspunkten att det har kommit 
fler nyanlända till biblioteken sedan hösten 2015, med exempel på 
besöksstatistik som har ökat från 700 till runt tusen personer om dagen. 
Behovet av att bemöta denna målgrupps behov är påtagligt. Samtidigt är 
biblioteket sårbart när kraven på det ökar, ifall det inte får proportionellt ökade 
resurser eller om det inte skapas fler offentliga mötesplatser eller 
medborgarkontor. Det har gjort biblioteket beroende av frivilliga insatser för att 
göra det som bibliotekarierna inte hinner eller kan.  

Samtidigt som respondenterna har ansvar för att ta egna initiativ, avgörs 
handlingsutrymmet mer eller mindre av ledning, ekonomi, arbetskultur och tid. 
En utgångspunkt för analys har varit att praktiken — arbetet — behöver 
reflektion för att det ska gå att analysera det som görs; annars går det inte att 
veta om det är bra eller om det finns bättre alternativ. En till utgångspunkt har 
varit att planering och utvärdering höjer arbetet till en mer medveten nivå, där 
man är förberedd, kan argumentera för vad man gör och dessutom kontinuerligt 
kan utveckla verksamheten allt eftersom man får respons på sitt arbete.  

Beroendet av frivilliga gör biblioteket utsatt i mindre samhällen när det finns 
färre organisationer, vilket gör det svårt att skapa samarbeten. Det underlättar 
när det finns ett utbrett engagemang i lokalsamhället för de nyanlända, men så 
är inte alltid fallet. Lokalsamhällets frivilliga ses ofta som eldsjälar. Biblioteket 
behöver kompetens utifrån, framför allt språkkunskaper och IThjälp, men 
dessa etableras inte eftersom de antingen kommer som projektanställda eller 
volontärer. Det är ett problem eftersom behovet finns kvar även efter projektet. 
Flera bibliotek har mindre personalstyrka än förr på grund av besparingar vilket 
märks i att personalen måste prioritera vad som ska hinnas med, i värsta fall 
bara att hålla biblioteket öppet. Personalbristen gör biblioteket utelämnat till 
vad externa aktörer kan erbjuda. Om andra aktörer har t ex språkcafé vill inte 

55  



 

biblioteket konkurrera, men om det inte finns kliver biblioteket in och försöker 
fylla behovet om det går, trots att det traditionellt sett inte är bibliotekets 
uppgift att lära nyanlända svenska. Det är viktigt att se till att det finns resurser, 
oavsett om det är biblioteket eller någon annan aktör som ska ansvara för 
språkcaféer mm.  

I de fall som det finns en relation mellan integrationsbibliotekarien och andra 
som arbetar med nyanlända i lokalsamhället, eller med den eventuella 
integrationsstrateg som finns i vissa kommuner, resulterar det i fler samarbeten 
och bättre kunskap om bibliotekets aktiviteter och vice versa. Dessutom blir det 
lättare att initiera nya projekt, även om dessa alltid tar mycket tid att etablera.  

Att svara på samhällsfrågor tar mycket tid från det övriga biblioteksarbetet. I de 
kommuner där det finns medborgarkontor upplever bibliotekarierna att de blir 
avlastade och kan renodla sin verksamhet. Detsamma gäller externa offentliga 
mötesplatser som också avlastar biblioteket, samtidigt som biblioteket är en 
naturlig mötesplats där alla är välkomna. Just mötet mellan olika människor, 
allra helst mellan nya och etablerade svenskar, är något som många 
bibliotekarier eftersträvar med sin verksamhet.  

I övrigt är det vanligt att bibliotekarierna tycker att det är svårt att klart och 
tydligt berätta vad de har för syfte med sin verksamhet för nyanlända, ord som 
“integration” används mycket sällan. Det kan vara en hämmande faktor att det 
saknas reflektion kring “vad, hur och varför” i integrationsarbetet. De mest 
reflekterande av respondenterna uttrycker att de vill rikta verksamheten till alla 
och arbetar aktivt för att alla aktiviteter ska vara så inkluderande som möjligt, 
vilket sammanfaller med att de totalt har fler aktiviteter. Dessa är också säkrare 
på att deras integrationsarbete är framgångsrikt än de andra respondenterna. 
Hos övriga finns en risk att de inte ifrågasätter etablerade rutiner eftersom de 
“känner på sig” att allt fungerar bra. Direkt respons är den vanligaste metoden 
för att utvärdera men är en otillräcklig sorts utvärdering, framför allt för att den 
inte dokumenteras. Brist på dokumentation kan vara en risk då biblioteket 
behöver synliggöra sin verksamhet för att konkurrera inom 
kommunförvaltningen och visa varför det behövs, istället för att utsättas för fler 
nedskärningar.  

De minsta biblioteken upplever ett behov av att öka sina aktiviteter, men har 
inte pengar eller personal nog. Överhuvudtaget präglas bibliotekens ekonomi 
av tillfälliga projekt och mycket tid går åt till att skriva projektansökningar, 
samtidigt som pengarna är öronmärkta och andra delar av verksamheten går 
utan. Det kräver mindre resurser att fortsätta med aktiviteter än att starta och 
utforma nya, dessutom är det viktigt med kontinuitet och att ge projekt tid att 
etablera sig. Det tar tid och kraft att starta nya initiativ och det krävs av 
ledningen att den förstår förutsättningarna så att bibliotekariens arbetsbörda 
inte blir alltför stor. Det tar så mycket tid att ett par av respondenterna har en 
upplevelse av att flera projekt har kommit för sent, efter att det största behovet 
har klingat av. Samtidigt talar respondenterna om att behoven finns kvar och att 
de flesta projekt har blivit etablerade, så en viss långsiktighet finns trots allt i 
integrationsarbetet. När det gäller tillfälliga toppar, att det i perioder kommer 
fler nyanlända, skulle biblioteket behöva en ökad flexibilitet och en portfölj av 
förberedda projekt som kan sättas in eller utökas.  
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Det är få som läser rapporter/studier om målgruppen nyanlända för att 
undersöka vad som skulle kunna gagna dem, däremot utför flera 
omvärldsanalys genom att följa andra bibliotek via sociala medier eller läsa 
bibliotekstidskrifter. Bara två av sex bibliotekarier var vid tillfället för intervjun 
medlemmar i  Expertnätverket för bibliotekens arbete med mångspråk och 
nyanlända,  men flera lyfte fram regionbibliotekens betydelse och framför allt 
deras fortbildningsdagar. Expertnätverket är viktigt eftersom det möjliggör 
samtal i realtid och en nationell överblick över vad som har gjorts på andra 
platser. Det kan underlätta när man ska pröva nya projekt att inte göra misstag 
som andra redan har lärt sig av.  

 

6.5 Rekommendationer till vidare forskning 

 
Det skulle kunna vara givande att se en vidare undersökning om hur anställda 
på bibliotek ser på bibliotekets integrationsarbete. Ord spelar roll och att 
tydliggöra för sig själv och på en arbetsplats vad det är man gör och varför 
skulle kunna ha effekter på verksamheten.  

Dessutom skulle det kunna vara intressant att undersöka kommunpolitikers 
kunskap om och förväntningar på folkbibliotekets roll i integrationsprocessen. 

För att fortsätta på den linje som denna studie har kommit in på och även 
Pilerot & Hultgrens studie Folkbibliotekens arbete med nyanlända (2017) 
skulle det vara intressant att gå djupare in på studieförbundens och 
frivilligorganisationernas symbios med folkbiblioteken. Ifall det frivilliga 
engagemanget av någon anledning skulle minska skulle det kunna finnas 
anledning att vara orolig för vad det skulle få för betydelse för folkbiblioteken, 
åtminstone på mindre orter som har färre resurser i form av föreningar och 
offentliga mötesplatser.  

Det vore även meningsfullt att undersöka utvärderingsmetoder som kan vara 
praktiska för de förutsättningar som uppstår när målgruppen består av 
nyanlända; språkförbistring och möjlig analfabetism. I synnerhet om man tar 
hänsyn till att de ska gå att genomföra vid tidsbrist men ändå ge tillräcklig 
dokumentation för framtiden.  
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7. Sammanfattning 
 

Denna studie har haft för avsikt att undersöka vilka faktorer som påverkar 
integrationsarbetet (de aktiviteter som särskilt riktas till nyanlända och 
utformas efter deras behov) på folkbiblioteken, i syfte att bidra med kunskap 
om vilka förutsättningar biblioteken har för sitt integrationsarbete och vad som 
begränsar eller främjar det, allt utifrån bibliotekariernas perspektiv. Hösten 
2015 var en intensiv tid då det blev en dramatisk ökning av nyanlända 
invandrare jämfört med tidigare, vilket även påverkade folkbiblioteken som 
ofta är den första platsen som nyanlända går till. Nyanlända som målgrupp blev 
än större och viktigare för folkbiblioteken och kommer att fortsätta att vara 
prioriterad. I Bibliotekslagen står det uttryckligen att biblioteken ska ägna 
särskild uppmärksamhet åt nationella minoriteter och personer som har annat 
modersmål än svenska, därutöver ska varje kommun ha folkbibliotek som ska 
vara tillgängliga för alla.  

Urvalet av bibliotek gjordes utifrån två utgångspunkter, dels skulle de 
proportionellt vara belägna på orter med betydande flyktingmottagande och 
dels skulle de ha en befolkningsmängd under 30 000 invånare. I studien deltog 
sex integrationsbibliotekarier från sex olika folkbibliotek i kvalitativa, 
semistrukturerade intervjuer på Skype. Intervjuerna transkriberades, 
anonymiserades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Praktikteori, 
som den beskrivs av Stephen Kemmis med tre dimensioner; en 
kulturelldiskursiv, en social och en materiellekonomisk, gav perspektiv för att 
tolka materialet utifrån olika vinklar; en materiell med resurser och ekonomi, 
en social med fokus på yrkesroll, identitet och relationer och en 
kulturelldiskursiv vinkel utifrån normer och värderingar med mera.  

Resultatet av studien visar att folkbibliotek på mindre orter är sårbara när 
kraven på dem ökar; som de gjorde under och efter hösten 2015. Biblioteken 
behöver proportionellt ökade resurser och/eller avlastning genom att det skapas 
externa offentliga mötesplatser och medborgarkontor. Biblioteken är beroende 
av samarbeten med volontärer, studieförbund och frivilligorganisationer för att 
kunna erbjuda efterfrågad verksamhet som språkcaféer eller IThjälp till 
nyanlända. I de fall som integrationsbibliotekarien har dialog med kommunens 
integrationssamordnare, eller med andra som arbetar med målgruppen, 
resulterar det ofta i fler samarbeten, men när det finns externa mötesplatser och 
medborgarkontor kan biblioteket renodla sin verksamhet vilket vissa 
respondenter i studien anser önskvärt.  

Till den  kulturelldiskursiva dimensionen  hör planering och utvärdering, vilket 
respondenterna i denna studie har en låg grad av i sitt integrationsarbete. Det är 
få som tydligt kan sätta ord på vad de har för syfte med sitt integrationsarbete. 
De bibliotekarier som har uppvisat högst grad av reflektion har uttryckt att de 
arbetar för att alla aktiviteter ska vara tillgängliga för alla låntagare, vilket 
sammanfaller med att de totalt sett har fler aktiviteter som kan tänkas vara 
intressanta både för målgruppen och andra besökare — det vill säga att alla 
aktiviteter är inkluderande. Detta har utmanat definitionen av integrationsarbete 

58  



 

som något som särskilt riktas till nyanlända. När det gäller planering och 
utvärdering har ledningen för biblioteken en viktig roll för att skapa en 
strukturerad arbetskultur och se till att personalen har goda förutsättningar för 
att skapa nya aktiviteter när det behövs.  

Den  materiellekonomiska dimensionen  innefattar bland annat ekonomiska 
förutsättningar för verksamheten, något som hos dessa bibliotek präglas av 
tillfälliga projekt. Det tar mycket tid för bibliotekarierna att skriva 
genomarbetade ansökningar och utvärderingar utförs ofta i en otillräcklig 
variant som sällan dokumenteras. Det finns en risk att bristande dokumentation 
leder till att verksamheten inte uppmärksammas, biblioteket får svårt att hävda 
sig i konkurrensen om kommunens resurser och utsätts istället för 
besparingskrav.  

Det kräver mindre resurser att fortsätta med aktiviteter, än att påbörja nya, 
dessutom behöver ny programverksamhet tid för att etablera sig. Det kan 
upplevas som att nya projekt kommer igång för sent, men samtidigt talar 
respondenterna om att behoven finns kvar även när de invandrade inte kan 
beskrivas som nyanlända längre, vilket talar för att det behövs mer 
långsiktighet i verksamheten än vad man har idag. Framförhållning är något 
som alla i studien ser som önskvärt, vilket förutsätter både planering och 
utvärdering.  

När det gäller den  sociala dimensionen  — sociala relationer, identiteter och 
yrkesroller — finns det personliga engagemanget för nyanlända framför allt 
hos frivilliga krafter, enligt respondenterna, men det är tydligt att det krävs 
engagemang även från bibliotekarierna själva. Två av sex bibliotekarier är med 
i  Expertnätverket för bibliotekens arbete för mångspråk och nyanlända  på 
Facebook som betyder mycket för att snabbt uppdatera sig om vad andra 
integrationsbibliotekarier har genomfört för projekt och vad som har fungerat 
och inte. Vanligare är att läsa bibliotekstidskrifter eller följa enstaka bibliotek 
på sociala medier. Regionbibliotekens betydelse lyfts fram, framför allt deras 
inspirerande fortbildningsdagar. För att få en nationell överblick och kunna 
utbyta erfarenheter om integrationsarbete med andra bibliotek behövs 
Expertnätverket eller motsvarande. Det skulle även underlätta för en effektiv 
planering av nya projekt.  

 

 

 
Varmt tack  till “Herman”, “William”, “Virginia”, “Doris”, “Oscar“ och 
“Alice” för att ni ville ge av er tid och ert engagemang till denna studie. 
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Bilaga A 

Presentation med namn och upprepning av min bakgrund, andra året på 
masterutbildningen, detta är min masteruppsats. Beskriv återigen ämnet för 
masteruppsatsen och ungefär hur lång tid intervjun är beräknad att ta. 

Beskrivning av vilken målgrupp jag syftar på när jag för enkelhetens skull säger 
nyanlända. Eftersom bibliotekspersonal har svårt att veta vad för anledning någon har 
haft för att komma till Sverige, men däremot i någon grad kan känna igen ansikten och 
ana hur lång tid har kommit till biblioteket – använder jag en vag beskrivning som 
”nyanlända” istället för asylsökande eller invandrare. Jag använder även termen 
integrationsarbete och förklarar att jag använder den i mina frågor, men att jag gärna vill 
veta vilken term de själva använder.

Tacka för att de vill medverka!

Intervjuguide

Introduktion  
- Vad är din yrkesroll?

- Hur många är ni i personalen?

- Är ni flera som särskilt ansvarar för att planera arbetet för målgruppen nyanlända på 
biblioteket?

- Vilka inslag av er verksamhet riktar sig särskilt till nyanlända?

- Vad kallar ni verksamheten för nyanlända; integrationsarbete eller annat?

Vad erbjuder biblioteket de nyanlända 

- Hur gör ni för att avgöra och planera vad biblioteket ska göra just för den här 
målgruppen? 

- Har ni sätt för att söka idéer om aktiviteter för den här målgruppen?

- Brukar ni jämföra er med andra bibliotek när det gäller integrationsarbete?

- Är det någon del av integrationsarbetet som du anser att alla anställda deltar i?

- Hur bedömer ni om integrationsarbetet för nyanlända/asylsökande är lyckat?



- Vilka inslag i er verksamhet för nyanlända är ni mest nöjda med och/stolta över?

• Vad krävdes för att ni skulle kunna genomföra dem?

Resurser 

- Upplever du/ni att ni är tillräckligt många i personalen?

- Får ni särskilda anslag för arbetet riktat till nyanlända?

• Från kommunen, staten eller någon annanstans ifrån?

• Vet ni om ni kommer att fortsätta få detta anslag i framtiden?

- Vilken roll anser du att ledningen för biblioteket har när det gäller integrationsarbetet?

- Har det funnits idéer som ni har diskuterat och som du önskar att ni hade kunnat 
erbjuda, men som ni inte kunnat genomföra?

• Vad var det som ledde till att ni inte genomförde idén?

Flexibelt eller tillfälligt? 

- Skulle du kalla dig själv eller någon annan i personalstyrkan för ”eldsjäl”?

• Hur pass beroende är ert integrationsarbete av just dig, eller er, som personer? 
Uttryckt på ett annat sätt: tror du att biblioteket skulle kunna fortsätta med samma 
sorts integrationsarbete när du/ni går i pension/slutar, med annan personal?

- Hur långt fram i tiden planerar ni och varför?

- Brukar det råda konsensus inom personalen om hur ni ska rikta er till nyanlända?

- Hur mycket av integrationsarbetet är av tillfälligt slag jämfört med fasta aktiviteter?

- Bevarar ni idéer för framtiden? Hur?

Samarbeten 

- Vilka samarbetar biblioteket med i denna del av verksamheten?

- Vad avgör vilka ni samarbetar med?

- Hur mycket kommunikation har ni sinsemellan; planerar ni tillsammans eller är det en 
av parterna som är mer drivande?

- Upplever du/ni att andra delar av ert samhälle är aktivt för att integrera de nya 
invånarna?



Övriga tankar? 

- Är det något annat som du trodde att jag skulle fråga om?

Tacka för deras tid!! 



Bilaga B 

Hej!
 
Jag skriver min masteruppsats (i boi) om hur olika förutsättningar påverkar hur integrationsarbetet 
ser ut på bibliotek. Ert bibliotek är med i mitt urval av bibliotek på mindre orter och jag skulle vara 
mycket tacksam om någon av er i personalen, helst den som har det största ansvaret för 
integrationsarbetet om det är fördelat så, har tid och intresse för att delta i en intervju på 40-60 
minuter.
 
Urvalet är gjort efter mindre orter som har tagit emot proportionellt störst antal asylsökande i år i 
relation till invånare och består av biblioteken i […] Min uppsats är inte till för att bedöma er som 
personal (!), utan för att identifiera vilka faktorer som påverkar integrationsarbetet positivt och 
negativt. Faktorer som t ex "eldsjälar", rutiner från förr, ekonomiska resurser, kontakter med övriga 
aktörer inom kommunen med mera, och många andra möjligheter som ni gärna får berätta om. Är 
man ett mindre bibliotek som ska uppmärksamma denna målgrupp, men kanske bara har ett par 
anställda och går på knäna – då är det så klart svårt att uppfylla kraven som ställs och då är det det 
jag vill veta. Om biblioteket har haft många idéer och lyckats genomföra dem – hur kom det sig? 
Vad var det som behövdes? Hur bedömde man vad man skulle göra och ifall det var lyckat? 
 
Jag heter Molly Teleman och går sista året på masterutbildningen i Biblioteks- och 
Informationsvetenskap vid Högskolan i Borås och min handledare heter Ola Pilerot. Intervjun är 
tänkt att ske genom skype vecka 24 och jag har tänkt spela in dem, med ert medgivande förstås. Om 
det skulle vara så att ni inte vill medverka med en intervju, mejla mig gärna så att jag vet, eller säg 
om det finns någon annan metod som ni föredrar, som till exempel mejl, brev, eller telefon. 
 
Denna forskning är kvalitativ och söker efter trender och gemensamma faktorer, inte siffror eller 
statistik. Det är inte en värdering av invandring, inte heller av biblioteksarbetet. Det är en fallstudie 
vars yttersta mål är att vara till hjälp i framtiden för att identifiera de faktorer som hjälper eller 
stjälper integrationsarbete. Något som jag tänker mig kan vara intressant för många bibliotek. 
 
Om ni vill delta i denna fallstudie vore jag mycket tacksam och det skulle bidra till en del av boi-
forskningen som är mycket liten. Jag hoppas att ni vill och har möjlighet! 

Boka gärna tid för intervju med mig genom att svara på detta mejl och föreslå en tid eller två som 
passar er. Om ni vill kan ni även ringa mig på [...], men ring helst inte på kvällstid då jag har en 
liten son. Tack för att ni förstår!
 



Tack på förhand!
Molly Teleman
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